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£)üor jeg mig i Serben oenber,
Staaer min figfte i ®ub3 ftænber.

ffifter Dlritö ÜJlaleri fra 1876.

fiiiiiftikliciis Uinjiucr,

kræften 3?. Ji. ¿Bojíens

(med 4 .poilrællei-).

©flinkt 03 fremftillet veb

$Djfcn.

3 ^ominislion Ijos ®. 5dj n 11b erg, fijolKiiljauii.
£rtøt fyo« ílrnoíb Sørqenfen, £orfen$.
1883.

3$nber álrbejbet paa nretværenbe £evneb§tegning af min

afbøbe gaber fjav jeg veb flere enb en Sejligljeb maattet erfjenbe,
at bet tjavbe været bebre, om Ubarbejbelfen var bleven fore
taget af en gorfatter, bet itte ftob ben afbøbe faa nær fom
jeg; æanftelig^eben laa imiblertib i, at be Silber, fom maatte
benptteS (for en ftor ®el private SSreve og üptegnelfer i en
vanflelig føaanbftrift) ilte tunbe overlabes til fremmebe, faa at
Sevnebsffilbringené gremtomft næppe var bleven mulig, Ijvté
itte en af be nrermeftftaaenbe Ijavbe overtaget bens Ubarbej=
belfe. ®ette maa tjene til ruin Unbffplbning, Ijvis enfelte £æ=
fere ffulbe finte, at jeg for meget Ijar labet mit fønlige gor=
Ijolb (finne igjennem og mulig mebtaget Sing, fom tun t»ave
gntereSfe inben for ben fnævrere SrebS af hoffens familie og
fenner; jeg trøfter mig bog meb, at be flefte2æfere ville finbes
iblanbt bisfe, og at be, fom Ijave fjeitbt ben afbøbe, itte ville
være utilfrebfe meb, at ÍJogen inbeljolber faabanne -Dlebbelelfer.
Som man vil fe, Ijar jeg, faa vibt bet forelaa ©tilbringer, for=
fattebe af Ijam (elv, navnlig i „^ubftitfen", benyttet bisfe, men
føgt at orbne bem paa en faaban sJ)laabe, at be tunbe frem=
træbe fom Seb i ^ortceUiitgenS ®ang; om bet enb itte er lyf=
febes mig at give en taratteriftift ©tilbring eller en felvftænbig
Dpfattelfe af ben afbøbes ifJerfonligljeb — noget, jeg ilte
Ijar beflittet mig paa —, faa tror jeg bog, at^ogen inbeljolber
itte libet ©tof, ber tan tjene til belysning af vor Æibs $i=
ftorie, og at ben trobs fine Tangier tan læfeS meb gntereSfe
og bibrage til at bevare min gabets Eftermæle; tjan fjavbe en

ftor Sennetrebi baabe i ®anmart 09 -Jlorge, »nen for oí Sørn
oar t)<m mere enbSen; fian oar en^aber fom faa; berfor liar
jeg gjcerne villet t)be mil Sibrag til, at l)aní £iv og Sirffonv
fjeb maatte blive bevaret i en fjcerlig (srinbring. Sluttelig en
oeníig íat til alie bem, ber fjave givet mig Sibrag til Sogen.

®jebveb, i 3uíi 1883.
<]!). ¡Bojeen.

D. Söojfen,
Siffop og Scminarieforftanber.
ftøbt ben I6be Jloobr. 1762, bøb ben lObe 3Jiaj 1831.

Defter borg.
$ritø (Siigerøart 23ojfenö ^arnbom^jem.
„Og mangt íufttibe $jem bet nar,
©om Janbet frelft ifro ©laget bar.
Og bet, fom barer bet gjennem greben,
(Jr hjemmet« tpul«flag i £raot(jeben."

8. Bjornfon.

3 SJHbten af forrige Slarbunbrebe levebe i Söpen @m=
merlev paa SBefttpften af Sønberrøllanb en Sotémanb veb
Siavn 93oje Dutjen hoffen; font alminbeligt ber paa Sgnen
Ijanblebe t>an meb kniplinger og var veb benne forretning
bleven en ret velftaaenbe 3J?anb; fjan var betjenbt for fin 9tet=
ftaffenbeb og i>avbe en from gubfrpgtig føuftru, een ©atter
og tre Sønner. — ©en ælbfte af bisfe blev føbt ben 16be
Slovbr. 1762 og falbet SJJeter Dutjen SSojfen; lian røbebe
tiblig ualminbelige Slnlæg, og forældrene befluttebe at labe
barn gaa ben ftuberenbe SSej, Ijvortil ©rengen ^avbe ftor Stift.
Wloberené £>aab ftob ifær til, at ban ffulbe blive en ®ubs
Drbs forftjnber, b°ab bun anfaa for bet fiøjefte kalb for en
SJtanb.
S3eb Siben af fit Soveíammer fjaobe bun et lille fiufaf,
font bun bog itfe brugte til ©arberobe eller til ubvorte«
SSetvemmeligbeb. Jpun talbte bet fit „©ebefammer", ber ftob
en'liHe $ult, og en Stammet foran, ©er gif bun inb boer
SJlorgen og boer Slften, luttebe ©øren til og bab til fin faber,
fom er i fiønbom. (SJlattb. 6, 6.) ©er bab bun ogfaa for
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henne Søn og for Ijanå gremtib, at ®ub oilbe opfijlbe bet
tøaab, bun nærebe om I»am.
Råberen troebe uben Sanffeligbeb at funne bære be Dm=
foftninger, fom Ubførelfen af b«nS $lan meb henne Søn fræ=
nebe. JJlen plubfelig foranbrebeå familiens øfonomiffe Sil=
faar.
Som kniplingéfræmmerne her i fignen plejebe, faalebeé
fenbte ogfaa t)an tjoert 2lar en betroet JJlanb omfring i for=
ffjeUige Sanbe meb et $arti foftbare kniplinger, t>oiS Særbi
gjærne beløb fig til flere Sufenbe JtigSbaler, og fom ubgjorbe
bans líele formue eller enbog mere. Wleb et faabant $arti
fenbte fian et 2lar en tøanbeisfulbmægtig til Jlorge, ^oor ban
oibfte, at her juft nar gob kjøbelpft, og fian nentebe fig ftor
gorbel af bette goretagenbe. 3 Segpnbelfen fif ban ogfaa
gobe fifterretninger fra fin gulbmægtig, men plubfelig ubebleo
bisfe albeleS. SaalebeS gif nu en lang £ib ben, og omfiber
funbe kniplingSfræmmeren iffe ffjule for fig felo, at enten
maatte her oære tilftøbt gulbmægtigen en Ulpffe, eller ban oar
bebragen af barn. ®a bans bele Selfætb ftob paa Spil, og
al Sfrioen oar forgjæoeS, befluttebe ban felo at rejfe til
■Jlorge, for at erfare, b»ab her oar bleoet af bans Sfat.
■Dleb Sanffeligbeb tiloejebragte ban be til fftejfen nøb=
oenbige SJJengemibler og fom til Jlorge. tøan opbagebe oel i
gørftningen Spor af gulbmægtigen, men bisfe tabteS efterbaanben, og efter at bøn i lang 5tib ^aobe flaffet om i bet
oibt ubftrafte £anb fra et Steb til et anbet, maatte bøn om=
fiber opgioe at føge og oenbte tilbage til fit tøjern fom en
ruineret JJlanb. ®en fromme tøuftru bentebe Ærøft i fit 8ebe=
fammer, trøftebe og ftprfebe fin JJlanb og naonlig meb
bet £)rb, at „@ub fibber o.oerlig, men fer neberlig". JRanben
faa jig imiblertib iffe mere i Stanb til at fortfætte kniplings*
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Ijanbelen, ber naturligvis frævebe betpbeligt gorftub, men tjan
levebe af fit lille bolsfteb, tjuorpaa han funbe holbe 3 a 4
Søer. ©a baabe han og Sonen begge rare arbejbfomme og
tarvelige, fanbt be vel et anftcenbigt Ubfomme, men for beres
DnblingSplan meb bereS ælbfte Søn vare Ubfigterne meget
ringe. StUigeuel opgave be ben ilte, hvortil bloberenS §or=
fifring ifær bibrog, at ®ub havbe tjørt IjenbeS mange og bag=
lige Sønner om benne Sag og not ftulbe bringe tøjælp, naar
trangen blev ftor. ©rengen fif nu en Slags lærb UnberviS;
ning, førft hjemme af ©egnen, fom havbe været Stubent, og
fiben i en liUe bp: ©ImShorn, h00t ber var et lille privat
©rengeinftitut, og hnor ber tun trævebeS en meget ringe be=
taling, fom be fattige fjorcelbre fom ofteft fit 2ov til
at erlægge i SevnebSmibíer, Quilfe be fparebe fra fig felv. SRen
var betalingen ringe, faa var ogfaa Unbervisningen tun tar=
velig, Ijoab bog ©rengens overorbentlige §lib og ^elbige 3iaturgaver for en ftor ©el bøbebe paa. ®e anbre ©lever funbe
itfe libe, at lian faalebeS vilbe hænge over fine bøger i Ste=
bet for at beltage i beres taabe Optøjer, og for at faa bo til
at læfe maatte han formelig ftjule fig paa be hemmeligfte
Steber meb fin bog i føaanben.
Stulbe h«n imiblertib naa fit blaal, maatte han have
en anben og bebre UnberviSning, og han fagbe fine gorælbre,
at bet var nøbvenbigt, at han nu, ba han var omtrent votSen,
afgit til Univerfitetet. ©og*, hertil behøvebeS tontante $enge,
og Råberen havbe ingen, ligefom han naturligvis var albeleS
blottet for, h»ab man talber „gorbinbelfer". §an foreftillebe fin
Sone bette, og at bet umulig tunbe gaa an at fenbe ham til
Siel ganfte uben benge bien h«n ftob faft paa, at han i
®ubs bavn ffulbe rejfe, ber vilbe not tomme føjælpSelv havbe hun unber bøn og ©aarer berebt be fimpie
1»
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klæber*), ban ffulbe baoe meb fig; nten ber oifte fig ingen
llbfigt til £jælp fra nogen Sibe. Skiben nærmebe fig, ba
^nbftrioningen oeb Unioerfitetet ffulbe ftnbe Steb, og ijané
Slfrejfe bleo beftemt. ©agen før benne oar en iprøoelfeébag i
ben fattige familie.
SlHe gaberené gorføg paa at tiloejebringe Senge Ijaobe
oæret frugteåløfe, og felo SJloberené $aab begpnbte at oafle.
¡Dm Aftenen fab Råberen i ben liUe Stue, fyenfunfen i Sorg
og Sefpmring; bunå Sørn fab ftiUe og nebflagne omlring
bam; be oibfte gobt, Ijvab ber tpngebe paa fyxnå Sinb. 2Jlo=
beren berimob oar ilte til Stebe; bun oar i fit „Sebefammer";
paa fine Änce ftreb bun en buurb 3afobå=Strib i Sønnen;
intet menneffeligt Øje faa benbeå ©aarer, intet menneffeligt
Øre børte benbeé Søn eller fomam Ijenbeå Sut: „3eg flipper
©ig iffe ©erre, før ©u oelfigner mig!"

SJlen „®ub fibber ooerlig og fer neberlig!"

Slubfelig lom bun inb til ben førgenbe familie meb et
¡glæbeftraalenbe Slnfigt og fagbe: „Sær tun oeb gobt SJlob,
®ub bflr foaret mig paa min Søn og oil ijjcetpe!"
Slien „^aberenå fjærte bleo foagt, ban troebe bet iffe."
©e lagbe fig til $oile, feberen meb et tungt Sinb, SRoberen
frejbig og frpbefulb.
•Hæfte SJiorgen fom ber et Sjeo til Råberen fra føollanb,
lebfaget af en iffe ubetpbelig Sengefum. Sreoet oar
fra bin for mange Siar fiben bortflpgtebe føanbetébetjent
og inbebolbt en oiftnot fanbfærbig Seretning om, b®urlebe§
*) Sfibfe Älaber, fom frøoberen feta (jaobe forarbejbet af i>oergarn,
tunbe Sønnen flet it!e tnfe fig meb blanbt be anbte ©tubenter,
boorfor f;an (ira; maatte falge bem og anftaffe en ftlabntng i
«tel.
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ban efter at tjaoe folgt aHe be bam betroebe kniplingerbavbe label fig forlotte til paa et i Sergen liggenbe fejlfoerbigt
Sfib at flpgte bort meb alle pengene. ®og bavbe ban, ftjønt
filter for gorfølgelfe, libt nteget af SamvittigbebSnag. 2tt erftatte ben bebragne bans ©ab oar bam ifte muligt, ba pen
gene for ftørfte ©elen oare fatte øver Stpr, men ban vilbe bog
lette fin befværebe Samvittigbeb neb at fenbe, boab ban enbnu
faa fig i Staub til at tilvejebringe, meb bet Søfte, at ban
ftulbe fenbe mere, naar bet blev bam muligt, b°°timob ban
forfitrebe, at forjog paa at efterfpore b°m vilbe være forgjceveS.
Seb 3Jlobtagelfen af bette Srev og ben mebfølgenbe
ifJengefum braft Råberen ub i ©aarer, 3Roberen i Qubel.
„©er $eer!" fagbe Råberen, ibet ban ratte Sønnen $enge=
pofen, „tag ben, ®ub bar fenbt ©ig ben."
©nbnu famme ©ag afrejfte Sønnen til kid, og ban
blev efter at bane beftaaet ben befalebe iJJrøve antaget font
Stubent. £>an mobtog fiben itfe en Stilling fra be fattige
goccelbre (fra ^anbelSbetjenten fførteå albrig mere), men b»ab
ban bavbe faaet, var ogfaa tilftrætfeligt, ftjønt bet næppe
overfteg nogle fjunbrebe 9tigébaler.
§an tog i Slaret 1786 ben tbeologifte ©famen meb Ubmærtelfe, og man fan enbnu i UniverfitetetS Slarbøger læfe be
overorbentlig Eiæberlige SibneSbptb, ban erbolbt fom en af be
bueligfte kanbibater fra bette Univerfitet.
Siben maatte ban tage fin ©jamen om veb kjøbenhavns
Univerfitet, men fil t>er atter Ubmærtelfe. 3 kid bavbe ban
til £ærer baft ben betjenbte §olfeoplt)SningSven ©ramer, og.
navnlig benne vafte boS bam ben levenbe SanS for 9Jle=
nigmanbs DplpSning, ber fenere blev fom ben røbe ©raab i
bans £iv. 3 klaret 1787 — tun 25 2lar gammel — bien
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ban paa ®ramerg Anbefaling af ben betjenbte ®reo Aen ent=
loro paa ÆriftianSfæbe talbet til Sognepræft i Sefterborg
og Sirtet paa fioUanb, og lian flpttebe ba inb i ben $ræfte=
gaarb, iroor t)an ftulbe leoe og oirte uafbrubt i 44 Aar (lige
inbtil fin ©øb i 1831), og tinor ben talrige Sojfenfle Slægt
ftulbe faa fit Sambom^bjem.
©et oar bog tjnerten font ^Bræft eller fenere fom Siflop, at
ban flulbe oinbe fin egentlige Setpbning — i tirtelig §en=
feenbe abftilte b<m fig i®® fra ben ba alminbelige Aationa=
liäme —, men bet oar fom Stolemanb.
S Slutningen af forrige Aarbunbrebe oatteS ber ooer
ben ftørfte ©el af ©nropa en Soer for Sømeneå Dpbragelfe
og UnberoiSning, fom man næppe nogen Sinbe tibligere bavbe
fjenbt Alage til; bet oar oel nærmeft be gruelige @fterretnin=
ger fra grantrig, fom oatte poltene op af ©oale, og man
fluttebe ba ganfle rigtig, at flulbe en np og bebre ©tb oprinbe,
faa maatte man begpnbe meb Sømene, føge en bebre £)pbra=
gelfe, og ingen Sinbe før eller fiben er ber ubtommet faa mange
Strifter og Søger om bette ASmne fom ba; bet nar ogfaa i
bøj ®rab nøboenbigt; ben pietiftifte Seoægelfe, ber git nær=
meft forub, meb fin Sæggen Sægt paa Aør elf e og D poce I =
felfe, b<robe nceften ingen $lab§ for Sørnene; man oar
enbog tilbøjelig til at regne AlenneftelioetS egentlige Segpn=
belfe itte fra ben naturlige ^øbfel, men fra ben ©ag, ba
oebtommenbe oar bleoen opoatt; b0Qb ber laa forub, ænfebe
man itte. ©et oar berfor paa bøje Slib, at franfte gilofofer
meb AouSfeau i Spibfen traabte i S tranterne imob ©ibenS
Unaturligbeb i gorbolbet til Sørnene, og at Soejtferen $e =
f ta lo jji forlangte Aet ogfaa for be fattige <5amfunb3tla§fer
til at faa bereé Søm orbentlig opbraget. Alan talte tibligere
mere om at optugte Sømene enb om at opbrage bem —
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og Stampen ble» brugt baabe i ©ibe og i Utibe. Opdragerne
toge intet tøenfpn til, om bet, be bøb Sømene, paSfebe til
bereS Ubvifling og ©one. UbenabSlæSning uben gorftaaelfe
og OpramSning af Seftier brebte fig i tøøifæbet. Særeme
oare mere „førere", enb be oare Særere — E»x>ab tunbe man
vente fig af en Slægt, ber blev opbragen paa benne Slaabe?
bvorlebeS turbe man igjennem ben alminbelige Salgret betro
SamfunbSubviflingen til ben? ©et var bisfe alvorlige SpørgSmaal, fom fpSfelfatte be SJiænb, ber nu meb Qver tog fig
af ©televæsnet, og ffjønt be i mange føenfeenber fejlebe
baabe i bereS ©rømme om, Ijviife overorbentlige ?ing ber
ffulbe naaS — og i bereS ptiilantropifte Særbomme om en
menneftelig SptfaligljebStilftanb f»er paa gorben — faa vilbe
bet bog være i bøj ®rab uretfærbigt at fratjenbe bem en ærlig
Stræben eller at nægte bem ben Setpbning, fom be virtelig
have baft for en bebre Opfattelfe af Stolens ©jerning.
©ønningeme af benne ftærte Sevægelfe i grantrig og
©pftlanb naaebe ogfaa inb til oS, og bet blev navnlig fjen=
beligt, efter at ÄronprinS greberit i Slaret 1784 ba°be over=
taget StatSftprelfen; fra nu af mærtebeS „2RennefIefjærlig=
beben", ©atibenS Søfen. ogfaa i legeringen, og fent vil bet
glemmes, b®orlebeS æble ©obSejere fom Srøbrene fReventlow,
Scbimmelmann, g. 31. féolftejn og flere fammen meb Äron=
prinfen iffe anfaa noget Offer for at være for ftort, naar bet
tunbe IptteS baabe aanbeligt og materielt at b^e ben før faa
forfuebe og fattige Sonbeftanb. ©et maa figeS til ilte faa af
vore baværenbe ©obSejereS 3@re, at be ilte alene fattebe ©i=
bens Srav, men at be ogfaa meb virtelig Segejftring tog fat
paa Opgaven; bet var, fom be vilbe gjøre gobt igjen, bDQb
bereS Stanbsfæller i mange ©iber buvbe fpnbet — nu ftulbe
ber for Stlvor tages fat paa golfets OplpSning.
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©er timbe trænges hertil; aít, Ijvab ber íjibtií var gjort
for Dprettelfe af en Sllmueffole, maatte betragtes fom misli)t=
fet; ber var nof bngget nogle ©foler luft og lier, men be flefte
©teber ftobe be tomme — ber manglebe baabe Særere og
Wlibler, hvorfor bisfe funbe leve; en ©fole^olber ben @ang
maatte ofte nøjes meb en Søn af ca. 60 Är. om 2laret — intet lln=
ber ba, at bet blev §olf uben minbfte ^orberebelfe — man brugte
enbog Watrofer bertil — og ©egnene, Ijvoraf ber fanbteS en i Ijvert
iJJaftorat, var iSleglen enbnu minbreffiftebe til at unbervife. 3Jlan
er i vore©age bleven faa vant til at fnptte begreberne UnberviSning
og ©egn fammen, at mange iffe tænfe paa, at bet ingenlunbe
vat faalebeS i ^ortiben. ©egnene'var ubeluffenbe tirtelige
beftiUingSmcenb, ber agebe omfring meb ^rafterne og iffe be=
fattebe fig meb anben UnberviSning enb ben Äatefifation meb
llngbommen, fom unbertiben fanbt ©teb i Saabenljufene inben
(SubStjeneftsnS begpnbelfe eller enbog paa SpenS ©abeplabS.
©egnene var i SReglen gobt lønnebe, og ba bet vat et mage=
ligt ©rnbebe, føgteS bet ofte af Stubenter, bog meft af ben
„forulptfebe" ©lags. 31. ©ørenfen figer i fin Sevnebstegning
om gorljolbene i SeHinge, at mebenS ©egnen, ber „fra ©ønbag
til ©ønbag iffe fjavbe anbet at beftiUe enb, naar l>an fatte fig,
at tænfe paa, om Ijan ftulbe rejfe fig, inben bet igjen blev
©ønbag, faa maatte ben arme Sfolemefter være paa ^cerbe
meb at bruge 3liS og tumle Sømene famtibig meb, at tjan
maatte erhverve fig Srøbet veb fin 3hal, ©pi, Øje eller ©av",
og ba bet enbelig tom bertil i 1306, at ©egnene bleve befa=
lebe, at be ffulbe unbervife, faa fjavbe be ofte faa baarlige
@vner bertil, at be maatte antage en eller anben Äarl — ber
blot tunbe læfe en Smule — til Subftitut. 31. ©ørenfen var
faalebeS Subftitut, aUerebe ba lian var 13 2lar gammel.
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Qntet Unber, at ©folerne unber faabanne §ori>olb, trobS
alle kancelliets ipaabub, ftobe tomme.
1789 nebfatteS ben ftore StolefommiSfion, fom i 25 2lar
arbejbebe paa en np ©folelov, ber enbelig ubfom i 1814.
©rev Sleventloro fra SljriftianSfæbe oar Sjælen i benne kommis=
fion, og bet var fjant navnlig om at gjøre, at Srugbarljeben
af be npe $beet funbe blive prøvebe, inben be bleve gjcelbenbe
font Sov, og Ijvab laa ba for (jam nærmere, enb at Ijan
gjorbe ^orføget paa fit eget ©revffab i bet norboeftlige bjørne
af SoUanb. Gavnlig font hjælper veb bette 2Irbejbe var bet,
at Ijan føgte ben unge og for ©agen nibljcere ip. £). Sojfen,
og bisfe to fDlænb paSfebe fortrinlig til at arbejbe fammen,
ligefom be ogfaa uafbrubt i be mange 2lar bevarebe et inhere
ligt gjenfibigt Senffab; begge vare be utrættelige i at arbejbe
for 2llmueftolerne, og man veeb nceften iffe, I)viS 2lrbejb|omf)eb
man ffal beunbre meft, enten SojfenS, ber paa een ®ang var
©ogneprceft, Siffop, SlmtSprovft, Seminarieforftanber og bog
fif Jib til at fcerbeS omfring i Sørueffoleme alle Segne paa
SoUanb, eller DieventloroS, ber var StatSminifter, SReblem af
mange kommiSfioner af ftørfte Sigtiglieb, og bog fif Sib til ibe=
lig at beføge fine tjære Sørneftoler paa ©revffabet, — bem,
lian felv Ijavbe bpgget og inbrettet — og livor Ijan beljanblebe
baabe Særere og Søm meb ben ftørfte Dpmcerffom^eb.
9laar man fra ^o^ftuen i en af be fReventloroffe ©foler
gif inb ab Jøren til venftre, var man i ©foleftuen, til tjøjre
i køllenet, faa man itte uben ab en af bisfe Seje funbe
lomme til Sæterens Sejligfjeb; bette var meb forjæt faalebeS
orbnet, for at be beføgenbe ftulbe fe enten SJlanben i fin
©jerning blanbt Sørnene eller konen i fit køllen, og at begge
Jele ftulbe tjene til gavnligt ©pempel. Jet var juft itte me=
get IjenfigtSmæSfigt, men ©reven fyavbe en gob Jante bermeb.
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Sojfen og Steoentlom oar begge fromme, gubfrpgtige
•JJiænb; be oar fftationalifter, for faaoibt beiffe funbe gaa
inb paa SJlenneffeneS grelfe oeb 3efu Strifti gorfoningSbøb,
og i ftaftljolbelfen af „llnberet" faa noget farligt: „Wtpftiff!"
men be oare faare langt fra at oære gritænfere; be tjørte til
ben ©ren af StationaliSmen, fom man falbte ben „Ijjcerteiige".
Sonbeftanbené Optoning oar bet, ber i lige Ijøj ©rab laa
bem paa Sinbe, og bet gjalbt for bem om, at ©folerne funbe
blioe Steber, boor børnene meb ©læbe føgte ben, og bD°t be
funbe faa $øbe baabe for bere§ Slanb og fjærte. Äort fagt,
en fulbftænbig Ombannelfe faa oel af UnberoiSningS= fom Dp=
bragelfeSiSWaaben. ©et oiftefig fnart, at en nøboenbig S3etin=
gelfe for, at bette ftulbe Ipffeé, oar, at man funbe ffaffe
forftanbigere Særere enb be Ijibtiloærenbe, og faalebeé gif bet
ba til, at SSojfen i Staret 1801 oprettebe Seminariet i æefter=
borg. £jan fif bertil af Äongenä Äaéfe en SeoiHing paa 1000
Stbb. een ©ang for alle og fenere 600 Stbb. aarlig, men ba
ben ulpffelige Ärig 1807—14 íagbe Seflag paa Sanbeté 3Jlib=
ler, gao hoffen frioiHig Slffalb paa al oibere Unberftøttelfe,
ibet Ijan albrig felo mobtog nogen Søn for fit Strbejbe.
. ©en ftørfte SBanffeligbeb oar at faa ipiabä nof i ben
temmelig taroelige $rceftegaarb; ben beftob af et <5tuef>u3 i
0ft og 53eft og to llbbufe, ber laa norb ber for; imob Storb
oar ber ingen Sænge, men fun et Stafit, faalebeä at man fra
Stuefjufetå S3inbuer tiaobe fri Ubfigt til ben lige ooer for noget
tjøjere liggenbe Äirfe. ©et øftlige UbljuS bleo nu bpgget fam=
men meb Stueljufet, og faalebeS opnaaebeS $lab§ faa oel til 3
Seminarieflaäfer fom til Særerocerelfer ofo. meb $nbgang fra
©aarben; baSojfenå familie oar ooermaabe ftor (Ijan opbrog,
fom bet fenere ffal blioe fortalt, iffe minbre enb 19 S3ørn),
bleo bet nøboenbigt pberligere at uboibe Sejligljeben oeb en
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Silbpgning fra ben anben @nbe af Stueljufet i Spb ub i
tøaoen, og benne fif atter en Silbpgning i 33eft, faalebeS at
bet t)ete SrjgningSfomplef fif et temmelig broget ttbfeenbe, ber
blanbt anbet frembøb ben æanffelig^eb, at man iffe funbe
fomme fra ©aarben ub i föaoen, uben at man ffulbe igjennem
ben lange fammentjængenbe øgning. SJlan maatte imiblertib
hjælpe fig, fom man funbe bebft, faa bet oar ingenlunbe oeb
ftatelige Spgninger, at bette Seminarium ubmcerfebe fig; bet
fan føjes til, at man IjeHer iffe ønffebe bette, tl)i bet oar en
af ©runbfætningerne for SatibenS pæbagogiffe Seftræbelfer,
at Særerubbannelfen, Ijoab bet uboorteS angif, ffulbe foregaa
i al Saroeligfieb, at be unge Særere iffe ffulbe blioe fri=
ftebe til ftore $orbringer, naar be fenere felo ffulbe oirfe unber
fmaa SBilfaar Satiben fatte megen $rjS paa SegemSøoelfer;
bet Ijørte meb til ben nt) StibS ©runbfætninger for 8ørneop=
bragelfe, at ber ffulbe lægges behørig 33ægt ogfaa paa £ege=
mets ^leje. Äunftige ©pmnafiifapparater Ijaobe man iffe i
SSefterborg, men norboeft for ^ræfte'gaarben laa en rummelig
ipiabS meb ben oenlige SBefterborgfø i Saggrunben; ^labfen
oar benØang fulb af Sergraoe (nu er ben beplantet til en
Sunb), og bisfe ®raoe fom ppperlig til ^aS oeb be gpmnaftiffe
Øoelfer. SBojfen lob anftaffe Springftoffe (formobentlig fom
Ijan Ijaobe fet bem i SJlarftegnen paa æeftfpften af SleSoig),
og Seminarieeleoeme bragte bet til en ftor $ulbfommenl)eb i
Srugen af bisfe, naar bet gjalbt om at Tætte ooer @raoe paa
en balo Snes SllenS 8rebbe. 3 Søen ijaobe man Sejligjjeb
til at øve baabe Stoning og Soømning. Sil Stolens 3nven=
tarium Ijørte enbnu en bibff ^ubbelbunb oeb Slaon Äaro, ber
gjæme oilbe bibe ©leoeme i benene, naar be iffe oifte ben
behørige SBe^cenbig^eb; man fan enbnu paa Seminariebøren
fee Spor af bens 33ib, naar ©leoen efter mange Ärumfpring
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fmættebe Tiøren i for ben. UnberoiSningen ijaobe paa mange
SRaaber paafalbenbe CigEjeb meb nore fenere ^olfefjøiffoierå;
ben betjenbte Stolelærer og Sonbeoen SlaSmus Sørenfen, ber
oar (Slet) paa Seminariet 1816—18, (trioer om Sioet ber:
„3laar bet oar hoffens ©eburtsbag, oar bet en ^øjtibSbag
for Seminariet; Seminarifterne fjaobe en bertil forfattet pas=
fenbe Sang at mobtage t>am meb paa Seminariet; l)an liolbt
berpaa en Ijjærtelig Tale til bem. Dm Giftenen oar ber Stabs,
og ber bleo fpillet en lille ftomebie i 33iftoppenS Storftue, fom
Seminarifterne oar meb til------ ligefom ^øjtibslioet oeb
flige Sejligtjeber altib oar lige faa muntert og Ipfteligt paa ben
ene Sibe, fom ftemmenbe til rørenbe Slloor, bjærtelig $jærlig=
í>eb og inberlig SJeloillie paa ben anben Sibe, faalebeS oar og
bet baglige £ws 2lrbejber og 93efoærligljeber paa Seminariet
tun et let Slag og en gaonlig ®prbe, ja oar en ren p(>ilan=
tropiff=pæbagogift Stole, fri for al Toang til fiettielceren og
Settietiøreu, fri for ben ftrænge ©jamen meb ben ftrænge
Senfur, fri for at fjebe og bræbe, men ffittet til at muntre
og oplioe. $er falbt albrig et furt 33(if paa ben tungnemme
©fterljinter, eller et Ijaarbt Drb til ben ooergione fremragenbe,
uben at bet (trap bleo gjort gobt igjen. Seminariet t>aobe
fra førft af næret inbbelt i 3 fiæfeftuer, men løb fnart |am=
men i een fiæfeftue, £>oor alle tre ÄlaSfer paa een @ang ft)S=
felfatteS."
. Cojfen (ber finer Tag fjolbt munbtlige, linlige og frie
gorebrag til Uboifling og anoenbelig 33rug for Seminarifterne),
nar fom alle ptiilantropifte ipæbagoger (IjoS boern tøjærtet og
gølelfen ubgjorbe be 9/io, og gorftanben og Jtritiffen tun Vi0)
albeleS ingen Spftematifer; ber oar berfor lige faa libt nogen
bpb ©runbig^eb fom nogen ftor Drben i IjanS gorebrag, men
at opoætte Seminarifterne til en felnnirtfom Dpfattelfe af bet
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meget, (om Ijan paa ben meft ugenerenbe munbtlige SDlaabe og
meb bet meft øvebe praftiffe ®reb vibfte at bibringe bem, bet
var bet, ber trængtes til, bet var bet, ber langt bebre enb be
meft grunbige og tørre sJJloralftjftemer og ©ogmer var i Stanb
til at bringe be uforberebte blanbt Sonbe= og Sfolelærerfønner
paa bet felvbevibfte aanbelige Stanbpuuft t llbvifling, at be
felv paa egen føaanb iffe alene funbe, men virfelig maatte
fomme til at gaa vibere — og bet var bet, SSojfen, mibt i
tjans øvrige overftrømmenbe 9Jiængbe af forretninger, Ijavbe
Siv, SlanbSfraft og 93irffomi»eb til at foretage paa Semv
nariet.*
Sojfen var egentlig fun ret paa fin $lab£, naar Ijan ftob
imellem fine Seminarifter; „Ijan gif imellem oS" — figer en af
IjanS elever — „fom en faber imellem fine Søm", og ijan
forftob altib meb Spøg at jævne alle be Stribigtjeber, fom
opftob imellem bem. Særebøger brugte Ijan iffe meget; 9i.
Sørenfen tilftaar faalebeS, at „Ijan iffe tæfte et £>rb i nogen
af be veb Seminariet brugte føaanbbøger"; Ijan tilegnebe fig
og bearbejbebe be munbtlige forebrag, ijan Ijørte, og faalebeS
gjorbe alle be bpgtige ©lever — anbet frævebes iffe; veb
bette 2lrbejbe Ijjalp be bpgtige ©lever be minbre begavebe, ttji
ber var en ftor inbbtjrbeS føjælpfomtjeb mellem bem; be Ijavbe
fftet til felv at beftemme og overijolbe ben baglige Drben, og
llorbener ftraffebeS meb felvbifterebe Søber.
f Slaret 1805 blev Sojfen falbet til at være Siffop i
2lferStjuS Stift i -Jlorge, en Stilling, ber ben ®ang anfaaS for
at være meget anfelig; ba Ijan Ijavbe faaet Æalbelfen, fammen=
falbte Ijan Sentinarifterne og oplæfte for bem ben fongelige
Sfrivelfe; ba Ijan var fommen faa vibt — fortæller en tilflebe»
værenbe — at ©leverne forftobe, at be nu ffulbe mifte bereS
Særer, braft be i ®raab næften alle fom een, og bet gjorbe
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et faabant fnbtrpf paa SSojfen, at t>an ftraj maatte fortabe
©tuen; t>an3 Seflutning oar ba fattet; ffpnbfomft rejfte lian
til Sjøbenboon og fremftillebe fig for baoærenbe SronprinS
freberif, ber troebe, at lian fom for at taffe for Ubnæo=
nelfen, men iffe bleo libet ffuffet, ba lian toært imob tom for at
frabebe fig 36ren og iffe t»aobe anben ®runb at anføre, enb
at bon iffe tunbe ffilleS fra ©eminarieeleoerne. 3 ®egpnbel=
fen fpnteS Sronprinfen at tage tjané Vægring. unaabigt op,
men ba ban mærfebe, at SSojfen ftob faft i fin Seflutning, ub=
brøb bon plubfelig: „Saa blio ba oeb Dine Seminarifter,
og faa ftal Du aUigeoel blioe SBiftop". Det oar SoUanb=fal=
fterS ©ifpeftol, fom oar bleoen lebig, og nu bleo SBojfen SBiftop
ber, meb Ret til, at bon maatte blioe boenbe i SBefterborg
$ræftegaarb. Song freberif oebbleo fenere at oære bom be=
oaagen; ber fom førft en Surre paa Æraaben, ba Songen
i Æpoerne oilbe paabpbe ben faafalbte
„inbbprbeS
llnberoténing", men i benne tøenfeenbe møbte en fejg
Rlobftanb baabe fyté SSojfen og Reoentlom, ber begge betragtebe
Wietlioben fom en aanbløS RletaniSme.
foruben æefterborg Seminarium bleo ber til Dels famti=
big oprettet en bol» ©neS lignenbe ©foler trinbt om i £an=
bet, b»oraf SHaagaarb oeb Sjøbenbaon oar bet ælbfte; be
unge Seminarifter, fom ubgif fra bisfe, bleo fra mange Siber
unberfaftebe Sritif; ber tlagebeS ifær ooer to Ding, at Semi=
narifterne enten oare pebantiffe baabe i Sprog og i Saber,
eller i en utaalelig ®rab oigtige, og begge Dele ublebte man
af, at bereS Ubbannelfe formentlig ffulbe oære alt for ooerfla=
biff; bertil fom, at be gamle Degne, b»té Diloærelfe truebeS
af Seminarifterne, gjorbe alt for at bringe biéfe i Riis trebit;
R. Sørenfen figer faalebeS, at be falbte bem for „Stolenarre".
Der git mange fortællinger om fejtebe Seminarifter; en faa-
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ban tom inb til en Sogljanbler, ftiUebe fig op foran ©iften
og tjolbt følgenbe 5Eale i Äancelliftilen: „SefommeS fytr ben
Sog, fom Ijanbler om SanbetS Äraft, og Ijvab tofter famme?'
©oar: „®en tofter en SJlart . „Saa er benne Sog itte for
mig, t^i jeg tjaver tun 12 ©t." Unber en Satetifation fpurgte
en ©eminarift Sørnene: „$vab gjør SJlaanen?' @n af ®ren=
gene fvarebe: ,,©en ftinner," hvorefter Sæteren ubbrøb: „tøaver
jeg nu itte mange (Sange fagt 3er, Ijvab 3 ftal fvare: at „ben
ubi SlattenS Wiørfe oplpfer Sejen for ben trætte SanbringS=
manb"."
$aa S efterbor g Seminarium mærtebe man ogfaa til
bette tpebanteri; $rits Sojfen fortæller faalebeS om, tjvilten
Satter bet natte, ba en ©eminarift oebSpifeborbet rejfte fig ogpattje=
tiff ubtalte: „kartofler ere en gob ©pife, naar be ere gobe, men
bisfe ere itte gobe." ©et latterlige laa ifær i, at ©eminari=
fterne beflittebe fig paa at tale fom en Sog, og at be veb alle
Sejligtjeber vilbe optræbe belærenbe over for ©amtiben, enten
ber var SInlebning bertil eller ej. gortjolbene i Sefterborg
var imiblertib af ben 2lrt, at bette Sigtigmageri og $e=
banteri itte gobt tunbe trives ber, og bet var maafte ben
bebfte SioS, ber tunbe figeS om benne ©tole i SRobfætning
til be anbre af lignenbe 2lrt. SJlan figer, at Satteren
renfer Sæberne, men tunbe vift meb lige faa gob Siet fige, at
ben revfer Sigtigtjeben; be mange forftjeUigartebe SRennefter,
fom tom fammen i Sefterborg, bet aabne Øje for bet tomifte,
fom baabe fanbteS ljo£ Sojfen, IjanS SReblærere og Søm og
enbelig ben jævne og ligefremme Omgangstone, fom fjerftebe,
alt bibrog til at afflibe bet tantebe eller fejtebe, fom ellers faa
let opftaar IjoS unge fDiennefter, naar be paa tort ©ib og
uben gorberebelfe ftulle føres over i foranbrebe §ortjolb og
navnlig til ftørre SKanbSbannelfe.
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2Jlan befftjlbte ogfaa Seminarifterne for, at be iffe vare
beffebne not over for kræfterne (nogle brev bog benne 33efte=
benljeb alt for vibt), og i 2laret 1817 blev be veb 9ieformationS=
feften ©jenftanb for et fjovebangreb fra ©ejftligljebenS Sibe;
i llbfaftet til et .'Qtjrbebrev, ber ffulbe ubgaa fra famtlige 33i=
ftopper, tjebber bet, at „ettjvert folibt ©runblag for UnberoiS=
ningen paa Seminarierne manglebe", og om Seminarifterne,
„at be fif for ftor Sillib til fig felv og bereS egne SJleninger,
og, naar be tom til at unbervife i Religion, foragtebe be ofte bet,
|om gæbrene Ijavbe troet paa, og fanbt paa npe Sing. $viS
kræfterne faftljolbt SroSfætningerneS gamle §orm og be=
fæmpebe benne npe Sære, faa be tjovmobig neb paa bem".
3fmob bette llbtaft (fe £. SedjS banfte Sirfetjiftorie) tog
SBojfen ftærtt til ©jenmcele: „3eg bølger itte", figer Ijan, „at
benne Som Ijar paa famtlige Seminariers, Seminarielæreres,
paa famtlige SfolelærereS æegne fræntet mig inbtil Sjælen.
San bette figeS om alle? og om bet funbe figeS, burbe bet ba
itte meb uimobfigelige ®runbe botumentereS? . . . 9Jleget vel
veeb jeg — ber var en Sib, ba misforftaaet ^ri|>eb i ben
politifte SSerben fremavlebe ogfaa i ben moralfte, i ben reli=
giøfe, itte griljeb men SøjleSløStjeb; ben ®ang var maafte
Slnlen grunbet; ber er maafte enbnu fjift og Ijer enfelte i ben
Stanb, faa vel fom i enljver anben, ber er uforftanbig not til
meb grunbet eller ugrunbet Ringeagt at fe neb paa fin $ræft,
men ben førft nævnte Sib er, ®ub være lovet, itte mere.
6n religiøfere 2lanb Ijerfter allevegne og i>ar ogfaa foræblet
vore Seminarier. Stal ba be nuværenbe Sfolelærere bøbe for
bereS fjormænbs Spnber? Stal tjele Slægten bringes i 33an=
rpgte, forbi ben tæller entelte vanflægtebe?"
©et er ret intereSfant Ijeraf at fe, IjvorlebeS Semina*
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tierne i be førfte 2lnr have været ubfatte for be fel» fanime
9lnfer, font ogfaa pyolleijøjftolerne maatte libe unber.
Sen aarlige Simi3fionå=6yamen veb Seminariet foregit
i SBefterborg Äirfe; om benne ffriver 91. Sørenfen, at „ben oar
en ®(æbe2= og gorfamlingSfeft for alle Stiftets Stolelærere
og Spræftsr, ber tom, iffe blot for at t)øre paa ©yanten, men
ogfaa for at træffe fammen meb ælbre SBenner og 9Jlebfemina=
rifter fra forrige Sage. Sigefom SJiffop S3ojfenå og Særer
^anfens ^>ufe ba altib ftob aabne til Sevcertning for faa
mange, ber funbe og vilbe føge ber inb, faalebeé ftobe ogfaa
alle Seminariftlogierne i og omfring 33efterborg rebe for fri
©ntree meb Spife, ©ritte, Sobat, Spibe, Äonverferen og alt
behageligt. ©et var fom en fat 9tet, at æærtinberne i btéfe
©age bceffebe op, betbebfte be funbe. SDlibt i ©yamensglæben
bette Star var ber bog en Seminarift veb 9lavn Øunoetfen,
hvis JQoveb og fjærte flet iffe fattebe eller følte bet minbfte
af ben l>ele tøerligljeb; tjan gneb fig t>ele Siben paa spanben,
hver ®ang ©yantinationen naaebe til ham, og bet var al hanå
Sefvarelfe, — men ba Sangprøven fom, ubtonebe [jan meb
ben vælbigfte, flarefte og renefte Stemme bet Siers: „3eg er
fvag, men ©ub er gob, Svagheb vil han mig tilgive. D ben
Sanie fan mit 9Kob, mit nebtrptte SDlob oplive". $ele slluöi=
toriet brøb uvilfaarlig ub i Satter over hans mageløft paä-fenbe 33alg af Seyt, og ben vittige spaftor ©aniel Smibt, ber
var til Stebc, fagbe hertil: „®ive vi h°m nu iffe Ubmæt=
felfe for et faabant ©enitræf, faa funne vi være visfe paa, at
vor $erre tommer felv her inb i Äirten og briver os ub meb
Svøbe eller spiff — unbtagen ham, thi vi fibbe jo og britfe
Äaffe her inbe i ®ubé $uå, imebené han ftaar og fpnger og
beber fom en tjbmpg Spnber." (Unber Sangprøven blev ber nem=
lig fra SBiffoppené bubt Äaffe om.) Sil Stebe veb benne ©yanten

22
»ar i øvrigt to af SanbetS fenere betjenbte ©igtere — $oul
SWøller og ©Ijriftian SBintfier — Sønner af ben betjenbte
SlaSmuS Siøller, ben ®ang Jlabopræft til Sefterborg, fenere Soj-fenS ©ftermanb fom SBifiop.
Stray efter at Sojfen i klaret 1805 oar bleoen Siftop,
ubgao ban et Strift, talbet: „$lan til en ^orbebring af ben
offentlige ©ubstjenefte", IjviS Senfigt ftulbe oære at gjøre
©ubStjeneften „mere rørenbe, ^øjtibSfulb og religiøs", tøoab
ber foranlebigebe Ijam til bette Sfribt, er itte oanffeligt at
fatte; ©ubstjeneften oarbenØang be flefte Steber alt anbet enb
rørenbe og tiøjtibsfulb; be rationaliftifte kræfter t>aobe ben
ftørfte Sanffeligbeb oeb at bruge be friftelige ©oangelier til
bereS ¡DpltjSningSforebrag; bet oil forftaaS, naar man lægger
HJlærte til be rømner, fom beljanblebeS: „SæringSmiblerneS
3RangfoIbigljeb", „kartoffelaolenS Ubbrebelfe" (en $rceft præ=
bitebe bog, at man iffe burbe lægge Sinb paa kartoflerne, ba
bet oilbe trpffe kornpriferne), „Qnbpobning af kotopper",
„3nbførelfe af Stalbfobring" ofo.; lioorlebeS ftulbe fligt tjene
til Dpbpggelfe?
©et oar berfor et træffenbe Ubfagn om kræfterne, at be
„Ijaobe lært kirterne tomme". Sojfen tunbe itte oære
blinb for bette, og bet oar berfor rimeligt, at ban fom Siftop gjærne
oilbe raabe Sob berpaa; men bet er paa ben anben Sibe
fanbt, b»ab S. kod) figer om bam, at „faa fortræffelig ban
oar fom Seminariebeftprer, faa libt oar ban ben Slanb, ber
tunbe reformere Siturgien". Sojfen — ber felo oar Sationa=
lift — tunbe naturligois iffe fe Dnbets oirtelige Sob, og ber=
for bleo bans ^orflag herefter; ben baoærenbe Segering fanbt
bet iffe befto minbre „ooermaabe oel ubarbejbet", og bet er iffe
ufanbfpnligt, at bet oar bleoet Soo, fynå itte ben førgelige
krig 1807—14 baobe gjort en brat @nbe paa alle ben Slags
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fforljanblinger; bet maa bog iffe glemmes, at faa vel Stifts
provst 61auf en (StojfenS perfonlige 83en) fom ben fenere fom
SSiffop betjenbte Q.
Stpnfter begge — om enb af for=
ftjellige ®runbe — ftrev imob SojfenS fforflag; benne Sag
gav ogfaa Slnlebning til, at 91.
®- ©runbtvig ffrev fin
før fte tbeologiffe Sif tjanbling: „Dm Steligion og Siturgi".
øen Sfæbne, fom bette fycrflag fil, bar næppe bibragt
Stojfen nogen ftor Stuffelfe, — bet ftjønneS ogfaa beraf, at
ban forub ubbab fig „Stotæntning fra Sationens SleIigionS=
lærere", inben Sagen maatte blive fremmet; berimob var bet
barn en tung Sorg Slat for 9Iar at blive SBibne til, ^vorlebeS
SntereSfen for tjans tjære Sfolevæfen balebe, noget, ber fittert
ogfaa gjalbt t>an§ Sten Steventloro; ber var aHerebe en ftor
gorftjel paa bet ^orflag til en Stolelov, ber, til ©els forfattet
af Seventloro, fremtom i 1799, og fom i mange Suntter bar
præget af ben 3ver for DplpSning, ber prægebe Slutningen,
af Sarljunbrebet, og bet foreløbige Sleglemerit af 1806, ber
førft inbførteS paa Øerne, men fenere ubvibebeS til ben alminbelige 2ov af 1814. Øenne ^orftjct vifte fig paa mange'
Sftontter; mebenS bet oprinbelig var Steningen, at SllmuenS
Storn itte alene ffulbe lære SI e ligion, men ogfaa .fjiftorie,.
Seografi, Sa tur Ij if to ri e, Naturlære, ja enbogt
Sovfpnbigbeb, inbftræntebeSnuUnberviSningenSDmraabetil;
foruben fyqerbigbeberne: SæSning, StrivninjJ og Stegning blot
at gjælbe Sieligion — nærmeft efter Stollesfiærebog; mebens
bet tibligere var paatæntt, at itte alene kræfterne, men ogfaa
Særerne felv og StorneneS yorælbre ftulbe baoe Qnbflpbelfe
paa Stolens Drbning, Øilfpnet ofv., git bette nu faa gobt
fom ubeluttenbe over til kræfterne. Sigefaa git bet meb £øn=
ningen til fiærerne; afle tibligere ^orflag om at inbffrænfe be
gejftlige 6mbeberS íal for berveb at vinbe Stibler til paS=
2*
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fenbe Søn til Sæterne bien faa gobt font til intet; nian
nøjebes tneb at afftaffe nogle refiberenbe Kapellanier og at ub=
ftptíe be gamle Segneembeber, i)»orneb Sæternes Søn i bet
fjele blev langt tarveligere, enb man oprinbelig f>avbe tcenft
fig. Set er berfor berettiget, naar S. Äod) i fin „Sanfte
Sanbsbpftoleé .'Qiftorie" figer, at „ben Dplpåning, Stolelovene
af 1814 tilfigte at give, er, naar ben ftilleg over forørev 9?e=
ventloros oprinbelige gorflag, fmorfra Kommtéfiónená Slrbejber
git ub, font Susmørfet mob ben tiåre Sag."
Senne paafalbenbe tilbagegang bavbe flere '.Mariager;
belå var ber ©obsejere, ber tcentte fom hertugen af
täuguftenborg: „®onben maa itte blive oplpft, t^i faa bliver
ban rebelff", bels bibrog Krigen 1807—14 til at lægge Scem=
per paa gremftribtet. Unber benne Krig tiaobe Sojfen i øvrigt
været ivrig for gcebrelanbeté Sag, tjvab blanbt anbet frem=
gaar af ^ang Dpfotbring til kræfterne om, at be ffulbe lære
æønberne at tilvirte Salpeter <til Krubt), men efter Krigen var
Stemningen paafalbenbe mat, og ber jublebeg mange Steber
over greben trobg be ftore Ofre, ben paatvang og. iDlan
fang: „58i alle Sig elfte, livfalige greb7', men at bet iffe var
ben greb, „fom levenbe golt fan frtjbeg veb", bet fremgif nof=
fom af ben paafalbenbe Wíangel paa aanbelig gnteregfe, fom
ben nærmeft følgenbe Sib fil præg af.
Efter Krigen fom tilmeb ben ftore Statgbanterot, ber i
ben ®rab øbelagbe pengevæsnet, at man troebe bet nøbven=
bigt at tage SReb i Sejlene over for alle gormaal, ber frævebe
Ubgifter; ber var enbog en Sib, ba man for Sllvor tcentte
paa at neblægge famtlige Seminarier. Som llbtrpf for benne
Stemning mebbeler
Sørenfen følgenbe Sale, fom Sojfeng
Wlebbjcelper, Særer tøanfen, i 1818 ijolbt til Seminarifteme:
„Sen Sib er nær, ba man nil inbftrænte og i flige Særefag
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paa Seminarierne (inftorie, ©eografi, Naturlære ofv.), og bet
nil nære ilbe . . . man nil orøole om, at nogle Sitter og
Stumper (af bisfe §ag), forenebe i en $jalt Sæfebog, funne
nære tilftræffelige for Seminarifterne, fom man nil paaftaa blive
for opblæfte og inbbilbffe af for megen omfattenbe ftunbffab,
ret fom om ben gamle gijlbne Sanbljeb — „at Sejen til at
føle, i>vor (ibt man tjenber, er at fjenbe meget og grunbigt"
— nu nar bienen en Ufanbbeb! Sien faalebeé fpiller ber nu
en ni) Slanb, en Seaftion, font bet falbes, ber fuart vil Commetil Drbe fra nore ntjere gejftlige og oerbélige føerrer; og berfor
maa ni bruge Siben, imebené ni l>ane ben, til at fjenbe Sanb=
beber, fom funne lære o£ at tænfe, tale og Ijanble meb funbe og.
flare ®runbe."
©en „Seaftion", fom jpanfen Ijer figter til, fom bet følgenbe Siar for Slloor til llbbrub; paa benne Sib bien Äongen
faa inbtaget for ben faafalbte „inbbprbeé ÚnberotóningSmetl)obe" og bené ^ortræffeligfjeb, at ber i en lang Slarræffe
næften iffe arbejbebeé for anbet; benne Sletljobe (ogfaa falbet
ben ,Seil-£ancafterffe) ffulbe fjaue bet fortrin, at en enfelt
Særer neb ben ffulbe funne unberuife enbog inbtil 1OOO Søm paa
een ®ang, og ber ffulbe formentlig funne opnaa« be meft
glimrenbe Sefultater, uagtet Sæterens Sirfjomljeb egentlig inb=
ffrænfebe fig til at gine Signaler meb en ^ibe. Songen^
Saabginer og bøjre £>aanb i benne Sag oar enSlajor 2Ibra=
b amfen. ber ba”be lært Sletboben i ftranftig, og ban oar
ooerbeoift om, at Søm oeb ben i eet Siar funbe lære lige faa
meget fom før i fire; baabe Sojfen og SReoentlorø tog fraftig
til ®jenmcele; Sojfen ffreo, at „bet Segreb: Slefanif burbe
aloeleé oære ubeluffet af oore til @ub3 S6re og Slanb en § frie
Uboifling inboiebe Sfoler", og Steoentloro erflærebe, at „bette
Sfribt oilbe oære en ftammelig Steaftion i §olfeoplp§niugenå
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fremgang", ja 9Í. Sørenfen føjer til, at Ijan tunbe tale
„meb en æultané tpeftigfjeb", naar £>an lorn inb paa bette
2@mne.
2Hligeoel tom Sonen ub i 1824. 5R. Sørenfen figer berom:
,,2Iltfaa, neb meb Seminarierne, og fæt i Steben for bisfe 9lor=
malffoler for „inbbprbeå Unbernténing", og bet er not for
2llmueoplp3ningen! 9lu nar bet militære 2@g ubtlceffet, 5ta=
ferneftolen, og en ÄpUing trøben ub af Stallen, for Ijvilten
alle ©anmarté Stoler ffulbe aabne fig, at ben ber tunbe for=
plante fin 2lrt. føibtil Ijaobe man paaSollanb talbt bet ufor=
flammet af ^aftor Sort i ©loSlunbe, at f;an for at brille
SBiftoppen nar rejft inb til SJlajor Slbratjamfen neb benneé
jJlormalffole, tommen tjjem meb ben „inbbijrbeé Unbernténing"
og ftrar Ijaobe inbført famme i
Stole og berfor, faa nibt
bufteé, nar bienen Stibber; men nu, inben man nibfte et £)rb
beraf, begpnbte bet at gaa i SoKanb-ffalfter§ Stift, ligefom bet
allerebe nar gaaet i be anbre Stifter, at itfe alene enljoer
ipræfl, tinté Änapfjul gjæme nilbe fplbeé meb et 53aanb, men
enljoer gejftlig ffaber, ber ^anbe en Søn eller Snigerføn eller
i alt $alb fig feln at ønffe i kancelliets gobe ©rinbring til
gorførgelfe eller SBeforbring, fit nu at fe fig om, Ijno af bem
ber fnareft tunbe faa begpnbt meb „inbbprbeé Unbernténing"
i beres Stoler, og berpaa faa ftrenet paa bereé $a£ fjoé 3Jla=
jor 2lbratjamfen eder i bet minbfte l)o¿ l»anå tilljaanbegaaenbe
og omrejfenbe Slgent, Sieutenant SBille, tjnté be ellers nilbe
fjaabe uljinbret at pasfere".
dJlebenS benne formørfenbe Sfp traf op oner Sanbet og
gjorbe UnberoiSningen mere aanbløå og forftenet enb no=
gen Sinbe, nar bet for Sojfen en ubmærfet $jæ(p,
at Ijan ijaobe ben æble fReoentlotu neb fin Sibe; tbi iffe alene
mobfatte benne fig, at Sonen maatte gjennemføreS paa ®ren=
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ftabet, Ijoab tjelíer iffe fíete, (faa megen Slgtelfe Ijavbe 9iege=
ringen bog for ben gamle tøæberSmanb), men Ijan møbte altib
paa æefterborg Seminarium, naar Ubfenbingene fra „ben røbe
SSifp" (faalebeé falbte man 21.) fom for at infpicere, om „ben
inbbtjrbeé 11/' oar i Drben, og faa flap man altib lettere over
Sfjærene. 2lttigevel baabe Ijarmebe og trænfebe bet SSojfen, at
Ijan paa Seminariet ffulbe fretn^jælpe en SDlet^obe, fom Ijan
i fit fjærte maatte forbøntme fom flabelig. — ©et var førft
5—6 2lar efter IjanS ©øb, at Slegeringen enbelig fom til ®e=
finbelfe og lob SJletljoben efterljaanben falbe bort.
»iffop Sojfen var gift 2 (Sange; førfte (Sang 1785 meb
$ormanben3 Ente, 2(nna SBinljolbt, ber iffe alene var meget
ælbre enb Ijan, men bragte ijarn baabe en Srober, to Søftre og
8 Sørn i SJlebgift, Ijvté Unberfjolb og Dpbragelfe (jan fiben
paatog fig, mebenS be to Søftre fifæolig i Sefterborg føofpital.
Egentlig var bet vel iffe Sjærligljeb, fom Ijibførte bette 3Egte=
ffab; 33ojfen fortalte felo berom, at bet var SJlebrjnt meb ben
fattige Ente i gorbinbelfe meb, at bet forefom tjam fom (Sub§
53iUie, at Ijan ffulbe tage fig af $8ørnene; ijun bøbe 1798,
efter at Ijun Ijavbe ffjænfet tjam en Søn, ber blev falbt SBoje —
fenere $rovft i ©jentofte. Slaret berpaa, ba (jan fammen meb
fin ©egn gjorbe en Slejfe paa §tjn og ber præbifebe i en Sirfe,
blev Ijan af fin 38en ©egnen gjort opmærffom paa en ung
$ige, ber Ijavbe været ualminbelig bevæget unber iJJræbiienen;
Ijan gjorbe tjenbes SSefjenbtftab, bejlebe til Ijenbe, fif Ijenbeé
3¡a og førte Ijenbe fort efter fom Srub til SJefterborg; Ijun tjeb
Slnna Slanneftab og var ©atter af ^rofeåfor SI. E. 9lanne=
ft ab i Dbenfe; meb Ijenbe levebe Ijan i ben fjærligfte $or=
ftaaelfe og Ijavbe 7 Sønner — 2lnton, fom var ben ælbfte, og fom
blev £anbntanb, £ a r 3, ber blev Råberens Eftermanb i hefter=
borg, Sari, ber bøbe fom Stiftåprovft i Slibe,
En =
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gelbart, $Peb er Dut fen, ber bien ©runbtnigé kapellan og
Snigerføn, føaralb, ber lener enbnu font ipræft i Sayfjø=
bing, og Är if ti an, ber bøbe fom ©reng — fanit 3 ©øtre,
3Jlarie, ber ægtebe ben fenere Siffop S- S Äierfegaarb,
men bøbe tiblig, futta. ber blev .ift meb ipaftor $eéper=
fen i lltterélev paa SoUanb, cg føelga, ber ægtebe Äammer=
berre SReebtj (ben @ang paa ipalSgaarb, nu paa SiSgaarb).
$un bøbe ogfaa tiblig.
ipaa ben Wabe bien ber i alt 19 Sørn i Sefterborg,
men bertil fom enbnu Slnna fRanneftabS toenbe Søftre, ©anterne Sara og Sife, fom begge lige til bereS ©øb fif Sopæl i
SPræftegaarben, og en Srober af bisfe, 2lnbreaS -Jlannejtab,
om tinem bet fortælles, at ban Ijanbe en faa ubeenbig Sattér
meb Ubraab: „føerre Semini" og pubfige Sribninger, at bet
ofte morebe Siffoppen at bringe bum i Sutter- (£>an bøbe fom
Sfo lelærer paa isæmø.)
©er nar faalebeS en ftor ^uSftanb i Sefterborg, og ben
nebligebolbteS længere fjer enb anbenftebs berneb, at Sojfen
bolbt paa, at Sørnene, feln om be ffulbe ftubere — i bet minbfte
ffulbe blive hjemme, inbtil be nar fonfirmerebe; baabe læfte
ban feln meb bem, trobS fine mange forretninger, og fif $jeelp
bertil af en eller anben af be bpgtigfte Seminarifter. ©et
nar baabe et fjærligt og et fornøjeligt tøjem, og bet nar intet
llnber, at Siffoppen faa gobt funbe nejlebe Seminarifterne i
Sørneopbragelfe, ba ban feln £>avbe en faa rig Erfaring og
nirfelig i iprapis gjennemførte ben nt) .filantropiffe" 2Raabe at
bebanble Sørnene paa.
freberif ©ngelbart eller frits, fom ban itpjemmet
altib falbteS (efter en ©rosferer frits i fi'jøbenbann, ijoorfor
Ijan ogfaa fomme ©iber talbteS „©roSfereren"), nar føbt ben
Ute febr. 1808, bien til fit 15be 2lar opbragen og unbernift

29
i fit fjjem af Siffoppen ¡elv famt af fin tøalvbrober SBoje, ber
fra 1818 var bleven i'ærer veb Seminariet. ¡Dm fignen veb
Sefterborg, fjvor fra [jan Ijavbe faa mange tjære Sarnbomå=
minber, at t)an ifær paa fine gamle Sage iffe funbe blive træt
af at fortælle beroni, ¡trioer lian faalebeS:
„Saa tiblig ¡om bet er muligt for mig at minbeå tih
bage i min Sarnbom, var ber et Steb, en gob SJlil fra mit
£>jem, Ijvor jeg førfte ®ang faa ¡Dfterføen, og i lang Xib blev
bet ba ogfaa bet cuefte Steb, ijvor jeg faa ben. SoUanb er,
fom befjenbt, ilte ubmærfet veb fine ijøje Sjærge, fnarere be=
unbring»værbtgt veb fin vibunberlige glabf>eb, men paa 3lorb=
frjften af bette 2anb, netop paa bet Steb, l)vor jeg førft faa
Øfterføen, er ber bog en Sante, ¡om for mig i lang Sib var
bet Ijøjefte Sjcerg i Serben; man falbte ben Savnébp:Sante,
og ben laa faa tæt veb Øfterføen, at benne not i vreblabne
Øjeblitfe funbe naa meb fine Sølger at beftænfe benå $ob —
vibere tror jeg iffe, bet funbe tomme.
Set unbteé o3 imellem at gjøre en Sur fra vjemmet til
benne Sanie, og jeg vil fe ben, ber ftaar paa -Slippet til at
gjøre en Ubenlanbårejfe, ber er glabere, enb jeg var, naar en
faaban Sur ffulbe tiltræbeå. Sil min 5aöerå Slnnerfirfe, fom
laa omtrent paa halvvejen til benne Sanfe. var Sejen befjenbt
nof, enbogfaa for mig, font var libet berejft, men naar vi faa
Ijavbe naaet ber til og gjenttem et 2eb fjørte vibere frem, var
ber for mig noget fjemmcligtjebéfulbt og Ijøjtibeligt, ¡om be vel
bebft tunne forftaa, ber nogen Sinbe af gtørerenå -SJlunb fjave
Ijørt bet Drb: tier begpnbet bet fapiffe Sveité, eller: fytr be=
gpnber Sllpeegnen. Snfelte Smaatiøje bebubebe nemlig, at man
nærmebe fig Sollanbs ftoltefte Sjærg, ber overftraalebe alle fine
forløbere vift langt meré, enb St. ©ottljarb alle fine Äamme=
rater. Set var ben ftolte DlavnábtpSanfe. ©a ben laa lavt,
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lige oeb féavet og i SBirteligfjeben itte børte til be milebøje
SBjærge, faa man ben itte i nogen ftjnberlig lang graftanb.
©efto ftørre blev ^oruentningen om bet Øjeblif, ba bet enbelig
Ijeb: ber fer ©u ©oppen af 9lavnSbp=®anfe. $eg læfte for=
leben i en Slaturbetragtning, at be rejfenbe føle fig gjærne
meget ftuffebe i bereS forventninger, naar be tomme til S8jærg=
egnene. SpffeligviS er jeg bienen forffaanet for faabanne Sfuf=
felfer, fom fremfalbeS veb, „bvab Staturen itte bar givet"; t£>i
mig volbte bet ingen Sfuffelfe, naar enbelig ben grønflæbte
SBanfe laa for mine Øjne.
©æt veb SJanfen laa en Sonbegaarb, b»or »i altib fjørte
inb og bleve venlig mobtagne. ©er ffulbe gjærne fpifes, inben
æanbringen foretoges til Santen, men min SJtablpft var borte,
og jeg funbe ofte iffe begribe, |»x>oríebe§ be (tore funbe give
fig ©ib til at fpife i et faabant Øjeblif ©og vovebe jeg iffe
forinben alene at give mig paa farten til Sanfen, bertil var
jeg gjennemtrængt af alt for ftor 3©rbøbigbeb, ja hemmelig
frpgt for benne, ber laa ber faa fæmpeftor, faa tavs og al=
vorlig, og faa nceften truenbe ub; felv naar æanbringen be=
gpnbte, vovebe jeg iffe ret vel at gaa, uben at jeg Ijaube
en af be ftore veb ^aanben.
©et var for mig et bøjtibeligt Øjeblif, naar vi nærmebe
oS til SJtaalet. SJtan fagbe, at ber i gamle ©age bavbe ligget
en Støverborg eller rettere en æifingeborg paa kanten, ©en
ftjnteS ogfaa at b<roe »æret befceftet mob Sanbfiben, tl>i enbnu
var ber Spor af bpbe ©rave trinbt omfring ben. Øm btéfe
©rave var ber, naar man fom fra Sonbegaarben af, plantet
en SJtængbe ©ræer, fom meb bereS bunfle Sfpgger gjorbe Ste=
bet enb mere bøjtibeligt. føvorvibt bisfe ©rave i gamle ©age
bave været opfplbte meb æanb, veeb jeg iffe, men nu var be
faa tørre fom i en Stue, faa ber var intet til ipinber for at
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tomme ooer bem. Sonben fulgte gjærne meb, og jeg unbrebe
mig ftorligen ooer, Ijoorlebeé Ijan tunbe tale om ganffe lige-gplbige Sing, fom om t)an gif i fin Stue eller paa fin Wtart;
jeg oeeb not, at jeg tunbe flet ingen Sing fige.
9laar oi oar fomne ooer Sraoen, begpnbte ben ftor=
artebe Seftigning af Sjærget. $eg faa op ab ben ftejle §øjt>e,
toiolenbe, om bet ftulbe blioe muligt at naa faa fløjt op, og
bog oar bet enbnu itte Sjærgets Sop, tfji naar oi oar fomne
op ab ben førfte tøøjbe, laa ber enbnu en minbre Sanie, fom
ogfaa flulbe heftiges. 3eg tror bet gjærne, at baobe ben fjele
Sanie ligget mellem Sllperne, oilbe man ilte bane taget bet
minbfte føenfpn til ben; felo anbragt paa tøimmelbjcerget oilbe
ben itte oære bleoen anfet for mere enb et gobt Srappetrin,
og i Seftrioelfen om ©anmarfå tøøjbepuntter Ijar jeg albrig
funbet 9iaon3bp=Sanfe anført, men alt bette forftprrebe iffe
mig ben Sang, jeg tunbe tun itte begribe, bvorlebeå faa megen
Jyorb oar bleoen famlet paa eet Steb, og Ijoorlebeé ber tunbe
oære en faaban føøjbe til i Serben.
■Jlaar man ba enbelig oar tommen op paa Soppen, jaa
laa Øfterføen ubbrebt for ené Øjne, og mange Øer foømmebe
ber ube fom ftore Stibe, men §ejø oar blanbt bem fom et Ør=
logéftib mellem Saabe og Smaaftibe. S)et oar mit førfte
Setjenbtftab til Øfterføen; bet gjorbeS i al Stilljeb, tbi jeg
tunbe itte anbet enb en Sib lang ftaa ganffe ftiUe og fe ub
ooer alt bette. Sen oar faa ftor, benSø, fom Sjærget, Ijoor
paa jeg ftob, og bens Sanbe faa blaa fom føimlen, ber t>oæl=
oebe fig ooer ben. $eg tjaobe ben Sang ingen goreftilling
om, at jeg oar en ftor og flent Spnber, tjoor lille jeg enb oar;
bet ocerfte, jeg oar mig beoibft, oar, at jeg ofte baobe bebrø=
oet min fjaber oeb itte at lære mine Settier, berfor ftob jeg
itte ber fom en angerfulb Spnber, men bet ■ baobe jeg Iwt

32

baabe af min gaber og min SDlober, at alt, tjoab jeg faa for
mine Øjne, oar SubS Sjerning, og bet fijnteS mig ba, jeg
funbe forftaa, at ben Sub maatte være mægtig over al SDlaabe,
ber Ijavbe funnet opfafte et faabant SJjærg font bet, paa IjviS
Sop jeg ftob, Ijavbe funnet ubbrebe et £>av fom Øfterføen veb
bets gob og funnet lægge en 0 ber ube faa ftor font gejø, og
alt bette, fom man fagbe, uben at bet ffulbe Ijave foftet Ijam
nogen 3Røje. -ölen gob maatt: lian bog ogfaavære, fom unbte
mig ben Slæbe at fe al ben föerligljeb og enbnu ben aller=
ftørfte Slæbe at ftige neb ab SBjærgetS ftejle Sibe mob Søen
og veb bens S3rebber at famle be fmuffefte Stene, jeg funbe
finbe. Ser gives ellers Stranbbrebber, Ijvor man ffal funne
finbe Ijelt mærfelige og bejlige Stene, bet tror jeg iffe var Sil=
fælbet paa benne .tfavbreb, men ber fanbteS bog runbe, glatte
Stene, nogle, font man falbte SrolbeltjS, og nogle, om Ijvilfe
man fagbe, be var falbne neb fra Jpimlen, forbi be faa ub
fom fntaa Stjærner. geg bliver vift albrig faa gammel i benne
Berben, at jeg iffe mere ffulbe Ijave 2pft til at famle faabanne
Stene op paa Stranbbrebben; men faa glab og lijffelig, fom
jeg ben Sang var veb at funne bet, faa nøjfotn, felv meb be
fimplefte Stene, bliver jeg vel fjeller albrig mere, ©et liørte
ba ogfaa ben Sang til mine Ijøjefte Ønffer at fomme til at
fejle paa bette ftore fjav, men bet varebe enbba længe, før bet
naaebeS, og bet var gobt, tlji i gorventningen om benne 2pf=
faligfjeb blev jeg ftuffet, ba jeg naaebe bette SJlaal; nu Ijavbe
jeg Slæben i goreftiHingen berom, og ben var faare ftor, ifær
naar jeg faa et Sfib glibe forbi for fulbe Sejl eller en lille
S3aab ligge veb Stanbbrebben, og jeg fif Sov at fætte mig i
ben og ffvulpe paa æanbet.
Slaar jeg ba fpurgte: livab fjebber bet florezan? fvarebe
man: bet er Øfterføen, og bermeb blev bette Jlavn inbffrevet i
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mit fjærte, og feto bleo bet optaget blanbt mine SambomS=
oenner, font jeg tunbe længes efter mere enb efter be flefte af
be anbre og lege meb, faa ftort bet enb oar, fom meb en af
mine Sige. 3Jlen nar.r jeg længe Ijaobe moret mig oeb bets
Srebber, faa fattebe jeg ftørre grimobigljeb lige ooer for bet
ftore Sjærg, tlji bet funbe jeg bog ffjønne, attøaoet oar enbnu
ftørre, og naar bet oolbte mig intet onbt, felo naar jegmorebe
mig meb at fafte Stene ub i bets Sølger og forføgte paa,
fjoor ofte be funbe Ijceoe fig op ooer bem, før be fanf til
SunbS, faa fattebe jeg ogfaa 3Jiob til at bruge Sjærget til en
fiegeplabS, ijoilfet enbte ©agens tøerligljeb. ©og famlebeS oi
gjærne til Slutning oppe paa©oppen for at feSolen gaaneb,
og ber faa jeg ba faa ttjbelig Solen glibe neb ab tøimlenS
tøoæloing, at jeg oil oprigtig tilftaa, bet falber mig enbnu tit
foært at foroisfe mig om, at ben ftaar ganffe ftille, og jeg faa
ben faa tpbelig gaa neb i ØfterføenS Sølger, at bisfe to be=
ftanbig for mig tiøre fammen, faa jeg fan iffeminbeS ben ene,
uben at minbeS ben anben meb bet famme.
©et oar mit førfte Sefjenbtffab meb Øfterføen; jeg oeeb,
ben ijar beroeb faaet et gorfpring i mit tøjærte, fom be anbre
tøaoe albrig tunbe fjaoe inbtjentet, om ber enb oar bleoet for=
føgt berpaa; bette er iffe ffet, faa nu Ijar jeg tjaft let oeb at
beoare min førfte kjærligljeb fom ben bebfte."
grit S ffilbreS fra tøjemmet fom en ftor gbrætSmanb i
alle Slags gpmnaftiffe Äunfter, men noget inbefluttet og for=
legen af -Statur, meget let fornærmet, men ogfaa Ejurtig at faa
gob igjen; naar íjan oar fjeb af at ftulle blioe Ijjemme, naar
be anbre ffulbe ub, og græbenbe beflagebe fig til Samepigen,
trøftebe benne Ijam meb: „naar ingen anbre ere fjjemme, faa
er ©u ben bebfte", og bette oar not til at ftille Ijam tilfrebs.
Seb fin konfirmation 1823 fanbt Ijan færlig ©røft i bet Drb
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af fin gaber, at „faa længe fian oebbleo at længes efter fit
jpjem og elfte bet, oilbe fian IjeHer iffe glemme oor tøerre".
Äort efter rejfte t»an til Jltjfjøbing paa galfter, Ijoor ban bleo
inbffreoen fom @leo i ben lærbe Stole, ber lebebeS af Steftor
trojel, og fom til at bo IjoS Slbjunft S31 i dj er. ¿per maatte
Ijan i SJegpnbelfen bøje abffilligt paa ®runb af fit noget fej=
tebe og unbfelige SBæfen (fom bet oel ofte gaar S3øm, ber fent
fomme fra hjemmet). Dleftor ubbrøb en @ang: „SJlan plejer
ellers at fige: en Sifp i en ©aaferebe, men ber fan man rigtignof fige: en ®aaS i en S3ifperebe"; fligt baobe ban onbt oeb
at bøje; aUigeoel ftob ban ingenlunbe tilbage i Særefagene
og opnaaebe ba ogfaa paa 2 Siar at faa Stubenterepamen meb
førfte Äarafter. g et S3reo fra 1824 til Slbjunft S31 i tb er
ffrioer gabeten faalebeS:
,,’lRin fjære ©libber!
3eg er ©em færbelee forbunben for ©creí oenffabelige
Sfrioelfe. SDteget glæber bet mig, at ©e i bet b'lc bar
fuñnet gine grite et gobt Sibneebtjrb, og at ban ubmærfer
ñg oeb glib og moralff Dpførfel. ©et oentebe jeg, tbi ber
hjemme bar ban ftebfe Dåret flittig, og fra Sæbeligbebene
Sibe bar jeg albrig baft noget paa barn at ubfætte. føoab
©eree ©om om barn i øorigt angaar, ba er ben albelee
rigtig; ben oibner om ffarp 3agttagelfee*Sane, men tillige
om ©eres Æjarligbeb til barn og o$ — og bar iffe minbft
glæbet mig, tbi naar ©pbrageren førfl fjenber fin Sien til
fulbe, ba er bet f ør ft, at ban meb føelb fan atbejbe paa bang
gorbebring.
SBijtnot fætter grite ftor ffJrie paa gobe Äarafterer.
3eg er rnaaffe til ©el« felo Stplb beri, tbi jeg fætter flor
5>rie berpaa, og jeg ffjænfer bang Äarafterbog ben ftørfte
©pmærffombeb. 3eg gjør bet, forbi jeg bar tænft, at bet
for barn oilbe nære en Spore til glib, og bet er intet Unber,
at grits flatter be gobe Äarafterer højt, forbi ban er SJibne
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til min 33ebr0üc(fe, fyüer ®ang han forevifer en minbre gob.
23iftnof tan benne fiigcn efter gobe Sa.afterer let af¡ieb=
tomme SÆrgjerrigbeb og fjccrne bort fra bet egentlige 2Kaaí,
men tyer oeeb jeg næften itte, íjoab jeg ftal giøre; Stolen«
Äarafterer bør fom gliben« ^Belønning ffatte« ljøjt, men jeg
trøfler mig meb, at jo mere inboiet Ijan blioer i JRufernc«
^edigbom, bejlo niinbte oil, Ijan betjøoe Ijin Spore. £ab
bam ba tun for bet førfte fætte $ri« paa Saraftererne, inbtil
ban« ftørre Sannclfe bar
tø01*1 ot ffatte bet aanbclige,
Unbcibaanben oide oi bog ftræbe at mobarbejbe ban« $igen
efter ilaraftercr og banne ban« Slanb til at untoære benne
Spore, faa ban finber føn for $lib i gíiben feto.
Sere« Som om barn er færbele« ocl grunbet. Saa=
lebe« oar ban ogfaa hjemme — ftide, inbefluttet i fig felo,
uben mange Drb, nu og bo libt Dronten — let fortørnet.
Scre« Som bar albcle« iffe forunbret mig, men jeg tror
iffe, at benne b°n« Äaraftep ytring b°r ®runb i ban«
fjærte, bet er gobt; ban er af Slaturen meget nnbfelig
fom ade mine 93ørn i mere eder minbre ®rub. ipan ubtaler lig ilte og blioer berveb mere orippen. føan bar iffe
üRob til, uiaaffe fjeder iffe Setobetjerffelfe nof til at oife fig
uboorte«, fom ban er, eder ubtale fine gøfelfer. Seraf ban«
Silbagcbolbenbeb, beraf ogfaa, at ban iffe lægger fin fiaraf=
ter not for Sagen og blioer minbre behagelig for bem, meb
boem ban omgaa«. Slaar ban faa iffe faar, b°Qb ban øn*
ffer, naar ban mobfige«, naar ban paa en eder anben Wtaabe
irettefætte«, ba er bet, at ban blioer fortræbelig og ingenlunbc behagelig, juji forbi ban iffe ubtaler fig nof.
3eg bar arbejbet nof berimob, men iffe albele« naaet,
boab jeg gjærne ønffebe; imiblertib oceb jeg, at ban« fjærte
er meb gruelig færfe ©aanb fnpttet til hjemmet, men naar
ban førft oænne« mere til at oære borte, mere inboie« i
Sfolelioet, faa oil ban nof aflægge bet enfibige og blioe
mere føjelig, ©erc« 8lif inb i ban« Äaraficr bar færbele«
frtybet mig, tbi jeg er oocrbeoijt om, at en SWanb meb Scre«
SWenntffefunbffab og Scre« 3ntere«fe for mig og mine oil
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funne ubrette ftore ©ing. 3cg frijgter iffe for fand intcöek
tuclle ©annclfe, iffe faller for fand moralffe Äaratter, men
bi£fc omtalte ©fjæofabcr bebrøoe mig bog. ttji jcg oeeb til
fulbe. fjvor meget en aaben, oilliq og fjærlig Dpførfel an=
befaler og aabnev ^¡ærterne for Dienneffetd inbre ®ærb.
3eg oeeb, min berebere ®licfar, at ©c vil arbejbe paa at
rette bisfe Stjæofaber; jeg ooerbragcr bette føoero ifær til
©ered fjærte og til ©ered Doerbærtlfe. 3ffe vil jeg paa
fjeernefte íDíaabe berøre, faab ©c far ot gjøre, ©e vil feto
finbc ben rette SWaabe, tun bet oil jeg tilføje: Sölio iffe
fjeb af fam, iffe alt for fortrfaelig paa fam, tiaar fan oifer
fig uiinbre elffoærbig, og oær oid paa, at ©e i fajefte äJtaabe
forbinber mig, ben gamle gaber, berfom ©e maatte funne
rette bidfe gejl og faælpe min elftebe gritd til at blioe en
mere glab og aaben statur, ligefom jeg oecb, at ©e ogXrojel
oide banne f)am til en faabefulb Stubent. fLRcb fanb §øj=
agtclfe og megen ©afnemmeligljcb er jeg ©ered inberlig forbunbne
£). ® o jf en."
gabeten bleo faller iffe ffuffet i fine gorventninger til
®lidfar; fan favbe ftor ömfa for grit3z berom ffriver benne
faalebed: „geg minbed fra minSarnbom, ba jeg var i latinfl
©fole og leb meget af føjemve, at jeg var fommen tilbage fra
hjemmet efter en af be tpffalige gerier og fab faa bebrøvet
og ulpffelig, font bet vel var muligt, ftirrenbe ub over Stranben
til Sanbet, faor fra jeg var fommen, ©a fom ben 2Ranb, i
faU $ud jeg boebe, inb til mig. $vab fan fagbe, fan jeg
nu iffe minbeå, men jeg veeb, at fan trøftebe mig og ftjønt
jeg faa at fige iffe far fet fam fiben, faa glemmer jeg fam
albrig og fan ingen Sinbe opfare at elfte fam. ©et er$jær=
ligfabenå 2Ragt, fom aabenbarer fig i ©røften, uben ben fan
man faerten trøfte eller labe fig trøfte, men fler bet, faa
tnfateS æaanbet mellem føjærterne, faa bet not ftal falbe, tfa ber
er ftor æelfignelfe faa vel i at trøfte fom i at blive trøftet?

Dr. 2arå -ftanneftab Sojfen,
ÍRrceft i SBefterborg.

ftøbt ben 8be ftebr. 1803, bøb ben 22be Slprií 1875.
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3 bet fibfte Sfoleaar 1825 tjavbe fyritø ben ©læbe, at
bans 5 9lar ælore ©rober fiaré bleo anfat fom 2lbjunft
neb ben famine Stole i Dlptjøbing, og bet bibrog meget til at
lette Ijam SfolelioetS ©prber; om benne ©rober, ber fit faa
ftor Snbflijbelfe paa grité, meft er betjenbt unber©aonet®r.£.
91. ©ojfen og bøbe 1875 i©efterborg, ftrioer g. 6. ©ojfen følgenbe:
,,©i Ijaoe lige til bané ©øb betragtet bam font oor Slægts
Ooerljooeb, ftjønt lian i fin ftore SJbmpgbeb itte oilbe oeb=
fjenbe fig at oære bet, men tian oar bet aUigeoel og fortjente
at oære bet, maafte allermeft, forbi Ijan iffe oilbe oære
bet. §an oar ogfaa af alle oé ©robre ubruftet meb
be ftørfte ©oner, men tidige meb et faa pbmtjgt fjærte,
at tian ifær i be ælbre Slat fnarere anfaa fig for at nære
ben ringefte blanbt oé. $an oar lige fra ©arnbommen
af nor gaberS og oor SDloberS 9)nbling, og ban nar ifær oor
gaberé Stoltfieb, ba benne gobt faa be ftore ©oner, linormeb
ban oar ubruftet, og ben Srofaftlieb, tjoormeb tian føgte at
uboitte bisfe og forfømte ingen fiejligbeb' bertil. goruben ben
ftore Særenemlieb, Ijoormeb ijan meb fiettieb tunbe tilegne fig
alt, Ijnab ber trænebeé af bam paa be ftuberenbeS ©ej, fom
tian lige fra ©arnbommen af oar beftemt til at oanbre, oar
ban tidige ubruftet meb poetiffe og mufitalffe ©aoer $nab be
førfte angaar, ba oibne berom mangfolbige ©igte, fom ban
bar forfattet til forftjedige Siber og oeb forftjedige fiejligbeber
bele fit fiio igjennem; b0°raf jog b«aber at tunne mebbele nogle
i benne bans SennebSbeffrioelfe. ©e ere lige fra bans Ungbom
gjennemtrængte af bpb religiøs Ulloor og fenere ben i b°n®
af triftelig fílarbeb og Snberligbeb, men ber gif tillige gjennem
bem en bpb ©emob og Scengfel efter be enige ©oliger. $anS
mufitalfte ©nner fit ban tun baarlig fiejligbeb i hjemmet til
at ubnitle, ligefom be gorbolb, b°°ri ban fenere traabte, tun
tidob barn at ofre liben Sib bertil; adigeoel nibne mange
af be ¿oner, fom Ijan bar tomponeret, om b°né ftore mufi=
talfte 2lnlæg. @n af biéfe Soner er bienen betjenbt oner bel«
©anmart, Sonen til: „2Xt fige ©etben ret garnel", og ban«*
9laon nil berneb minbeé af be Sufenber, fom boert 2lar ftjnge
benne bejlige Sang, ©ar ber nogen ©eganelfe, fom ban tiltroebe fig felo, ba nar bet maafte benne, ftjønt ben itte tom
til ben rette Uboitling. Se? bar tit bort bam fige, at bans
egentlige fíalo nar at nære fíapelmefter og Soneftprer neb
3

38
Äoncerter, og jeg er vis paa, at oar bette tilfalbet (jam, vilbe
ban meb SSre funnet ubføre bet. Sieb Siben af al benne
'-Begavelfe var ber fjos Ijam lige fra Segtjnbelfen af IjanS Siv
et forunberlig barnligt og fromt tøjærtelag. ©erom funbe be,
ber fjenbte bQtn bebft fra bans IBarnbomStib, ntinbes mange
tjnbige ©ræt, Ijvoraf jeg bog vil anføre et. tøan var en ©ang
meb fine fyorælbre og bereS nærmefte paa et Steb, Ijvor ber
var en faare ffjøn Ubfigt, jeg tror, bet var paa SJlønS Älint.
®n af IjanS SlioberS Søftre, i familien vel fjenbt fom Xante
Sife, ubbrøb: l)vem ber bog nu Ijavbe 100 Øjne at fe meb,
boortil ©rengen fvarebe ganffe ftille: og 100 ©unger at
love ©ub meb. tøan bang meb en utrolig tøengivenbeb veb
fit tøjern uben ben ©ang at ane, at Ijan ffulbe fomme til at
tilbringe ben ftørfte ©el af fit, Siv i bette ¿jern, tøan betrag=
tebe altib bette fom en ftor SJelfignelfe, ber var falben i IjanS
Sob, og ber var næppe nogen af oS alle, ber. egnebe fig faa
gobt bertil, forbi ber var ingen af oS, fom elffebe bet fom Ijan,
ffjønt jeg nof fan fige, at vi alle Ijang veb bette tøjern meb
ftor Äjcerligljeb. ©et var ba ogfaa et pnbigt, fjcerligt og fre=
beligt tøj em, fom i mange Siar blev forffaanet for ©rængfler
og Sorger, tjvor be to gamle ubbrebte en Selfignelfe over bet
veb bereS mageløfe fjærlige Samliv og veb bereS trofafte og
utrættelige ftjærligljeb til børnene, &i var mange S3ørn,
og jeg tror ogfaa, at bet bører meb til, attøjemmet fan blive et
velfignet tøjern.
©enne min Probér blev inbtil fit 16be Siar unbervift i
tøjemmet, meft af vor fyaber, fom trobs alle be mange §or=
retninger, ban Ijavbe at ubføre fom SJiffop, IJJrovft, Seminarie=
forftanber, foruben be mange Sfrifter, ban ubgav, altib fif ©ib
til at unbervife alle fine Qføm. ©og ffal afbøbe Sognepræft
©bune i SBaabenfteb nævnes fom en af vore trofafte Særere,
tøan blev unbervift i gorbinbelfe meb fin ælbfte SBrober, og
ba benne var temmelig ringe begavet, i alt §alb til at ftubere,
overftraalebe ban bant i bøj ©rab, men bet var rørenbe, i
bvilfen ©rab ban føgte at ffjule bette, bvorlebeS ban anvenbte
fin pberfte glib for at tjjælpe barn frem, og naar bet iffe lpf=
febeS, i bøilfen ©rab bans egen ©læbe over be gremffribt,
ban gjorbe, berveb blev formørfet. 3eg er ois paa, at naar
bet en enfelt ©ang IpffebeS at faa benne Sfrober til at jtraale
en lille Smule, ba overgif ©læben herover b°3 barn langt
©læben over, at ban felv ubmærfebe fig. tøan var ben ijngfte,
men ban bar ben ælbfte paa fine Slrme.
3 Slavet 1817 fom be begge til Slpfjøbing Sfole paa
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gaífter. Ser gif bet ligefom i hjemmet, Ijan arbejbebe for ben
ælbfte prober mere enb for fig felo, men bet var forgjceoes,
og ba oeb ipovebepanten Slaret efter t»an feto tyaobe llbmcer=
felfe i alle fyag, men Qfroberen maabelig, ba oar bans ©læbe
foroanblet til Sorg Sen ælbfte Prober bleo nu tagen fra
Stuberingeit, og beroeb bleo bereå æej abffilt for en Sib.
Sieftoren, font ben ©ang foreftob Stolen, oar ben famme
3)lanb, font ogfaa jeg fif til fiærer. 3)lin 33rober fiará
oar bans Sjnbling, og b«n mobtog albrig et Ijaarbt Drb enb
fige et Slag af Ijam Stolen ftob not ben ©ang paa temme=
lig foage jobber, og bet oar Sleftorená ftolte ^oroentning, at
benne Sifcipel ffulbe oeb at tage Artium ntebUbntærfelfe tafte
en ©lans ooer Stolen i bená Sunfelbeb. Set oar ba ogfaa
faa nær beroeb font muligt, men Ipffebeá bog itte, Ijoorintob
bet Ipffebeé oeb begge 2lfbelinger af anben ©panten. 3Jlan
lagbe i be Sage ftørre Scegt paa ©pantiner enb nu om Stunber, og betoolbte berfor oore $orcelbre en ooerorbentlig ftor
©læbe og oafte ifær Ijoá oor $aber ftore ^ortjaabninger om
benne Søn
Set oar fun to Star, bon tilbragte i Stolen, og 1819
bleo bon Stubent; ban oar ben ©ang et i bøj ©rab íioáglab
ungt SJlenneffe, i en utrolig ©rab uffplbig meb tøenftjn til bet;
boormeb unge 3)tenneffer iffe pleje at oære utjenbte. føan oar.
oel fet, boor ben bon font, belå poo ©runb af ben ©læbe,
ber ftraalebe ub af bonå ntilbe Øjne, belå paa ©runb af tjans
Qfegaoelje ogfaa i mufifalff tøenfeenbe, font ben ©ang Ijørte
langt mere til Sjælbeuljeberne enb i oore Sage. Stiftáprooff
©laufens §us bleo for bant font et anbet $jem, og ber fluttebc
ban et ubrøbeligt SSenffab meb ©mil SbeoborSlaufen; be
boebe fammen font Erobre, Icefte fammen, beføgte Sbeatret
fammen, font mitt Prober oar en ftor SMtjnber af, ifær for
SJlufifens Sftjlb. £>an bleu unberoift i æiolin af et SDieblent
af Órfefteret, fenere ogfaa i Halbborn; tjan bleo beroeb fjenbt
meb flere fDleblentmer af Drfefteret, ogfaa meb flere SfuefpiHere,
booraf jeg oeeb, ber oar en. font i fin Sib fpillebe en temnte=
lig betijbelig Stolle paa Sbeatret, bueni bon bialp til Slette
meb bonå Spngepartier føans Søfter 3)1 arie, ber ligefom
ban felo oar meget mufifalff begavet, og til b»i^ ilb;
oifling naonlig fotnSangerinbe bon baobe meget bibraget, font
ba til 93tjen, og bet oar en Sriumf for bom, jom Ijan fenere
ofte bar omtalt, ba ban førte benbe op til ben ben ©ang be;
rømtefte Særer i Sang, Sibou:, og benne bleo faa inbtagen i
Ijettbes Sang, at ban paatog fig at unbervife benbe uben at
ville mobtage nogen Metaling berfor.
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©et »ar Ipffelige Stubeuteraar, Ijan tilbragte, i bet ban
beltog i, b®ab ber funbe tjene til bans 2lanbs llbnifling, ogfaa
uben for b«nS egentlige tbeologifte Stubium, tbi at ban ffulbe
ftubere SEljeologi, falbt i be ©age font af fig fel», uben at jeg
juft tror, at ban ben ®ang følte noget færiigt Äalb til at
blioe IfJræft. ©iben nar ben ©ang rationaliftiff, men ban be=
narebe ben barnlige enfolbige ©ro paa ®ub gaber, fom ban
baobe mobtaget i 2lr» af fin gaber. tøan »ar glab og lt)ffe=
lig, al ©ing falbt bam let, ban »ar fri for ^engeforger, og bet »ar
bans grpb meb ben ©laufenffe Slægt om Sønbagen at brage
ub paa Sanbet til bereS pnbige Sanbfteb »eb Ørefunb. ©iben
gif Ipffelig og Ijaftig ben for barn, ibelig afbrubt »eb at be=
føge bet gamle tøjern, b001 b°n altib »ar iffe blot en »elfom=
men ®jæft, men ble» mobtagen fom gamilienS Stoltbeb og
©læbe. 1824 fab ban meb fin Sen ©mil Slaufen »eb bet
:grønne Sorb for at tage 2ltteftats. ©et gif ba ubmærfet gobt
for bem begge; egregio falbteS ben Gårafter, be fif, og gamle
.tøornemann, ben ©ib et af Nationalismens Doerboneber, pe=
•gebe paa bisfe tnenbe Äanbibater fom bens gorfæmpere i fin
©ib og fom bans Nfløfere. ©et falbt noget anberlebeS ub,
enb ban »arSlebe.
Saa fom ban Inem meb benne OlinenfranS paa fit
tøoneb, og jeg tror næppe, man faa meb ftørre tøenrpffelfe
paa ben, ber fmpffebe Sejrherrerne »eb be olpmpiffe £ege, enb
»i ber bi’mme faa paa bans, tøan førte ogfaa Søfteren meb
fig bjent, fom nu »ar bleoen ubniflet til en ftor Sangerinbe,
og ban nar faa Itjffelig, naar ban i gorbinbelfe meb Ijenbe og
»eb tøjælp af be anbre Srøbre funbe fætte en firftemmig Sang
i ©ang, nannlig ©baarupS tøijmne meb Nlufif af Sdjulj, i
mange ©iber »or gaberS SJnblingSfang*). geg »ar ben ©ang
i ben famme Ntjfjøbing Satinffole, men jeg fom ba ogfaa
hjem i ben Ipffelige Sommerferie og faa bant ba i bans
©lanS, og jeg »eeb nof, ban forefom mig ben ©ang fom bet
Ipffeligfte af alle Wlenneffer, men jeg følte mig i ben ©rab
fom ham unberlegen, at bet iffe. en ©ang falbt mig inb at
miSunbe bam; ber »ar flet intet SammenligningSpunft.
♦)

Den Ilte ©ftober 1824, fort efter Sard’« $>jemtomft »ar ber en
glcebelig geft i Sefterborg; bet »ar iBiffoppen« ©ølnbrpttup. Sar«
§a»be orbnet alt til geft i Sirten, fom Ijolbte« om Aftenen »eb
Si?«; flere ©ange, bigtebe i Dagen« 'Inlebning, bleoe affungne
flerfiemmig, og SBiftoppen« førfte ^Barnebarn, (®nton« ©atter
9? anna, nu gift meb røraften S. Än u bf en i Sejrffo») ble» bøbt
»eb famme Sejiigbeb. ©e tre „©maabrenge" (røeter, fcaralb cg
(Sfjriflian) Ijaobe faaet npe grønne Slæber og ble» berfor talóte
„be grønne Drenge".
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3eg veeb iffe vift, ^vorvibtSjærligljeben ben Sang Ijavbe
berørt tjans fjærte, i nogen alvorligere Srab Ijavbe bet ba
iffe været Øilfcelbet. tøan var libt over 21 Siar, ftob ba i alt
galb i vore Øjne font sprinfeSfen meb bet tjalve kongerige
eller fom ben, ber ijavbe vunbet Ijenbe, og bog var Øiben
nu fommen, ba fjan virfelig ffulbe vinbe $rinfeåfen. Øer op=
Etolbt fig ben Sang i vort tøjern eller i vor celbfte SBroberå
tøjem en ung ifJige, en Søfter. til ben celbfte æroberé Äone,
Slbelaibe Sdjiern. tøun var føbt i 23pen Slesvig, talte Øpft,
men var alt begpnbt paa at lære ©anff. Øen Sang var ber
intet, fom ftøbte banffe bort fra Øpffere, Ijun Ijavbe funbet en
overorbentlig fjcerlig SDiobtagelfe i vort tøjern, tjun var ubmcer=
fet fmuf, begavet, livlig og, fom bet fenere vifte fig, trofaft og
retffaffen af Gårafter. ®or gaber, fom fra Stubenterbagene i
Äiel var en föeunbrer af bet tpffe, var meget inbtaget i Ijenbe
og Ijavbe ftor Slæbe af at tale meb Ijenbe. 9lu fom ben lpf=
felige Äanbibat fra ^jøbenljavn, meb Dlivenfranfen om fit
tøoveb, ufaaret af Äjcerlig^ebenS $ile — bc faaå, og jeg tror,
bet gif bem fom Qafob og Siacfjel, be elffebe tjinanben i famme
Stunb geg faa bem møbeé i SBroberenå tøjern, bet var enbba
i bøttenet, ijun meb Æøffenforflæbe paa, meb røbe fttnber fra
3lbftebet, men røbere bleve be, ba lian traabte inb paa benbeä
©nemærfer. 3eg var fun en Øreng ben Sang, men faa meget
forftob jeg bog, at be to faaé iffe for fibfte Sang. 3eg Ijar
albrig fet Sjærlig^eben faalebeé bluffe op i et Øjeblif fom
ben Sang. Øet varebe ba íjeíler iffe længe, før be fluttebe
jagten meb Ijinanben. Øet fíete paa en Äjpretur i en @n=
fpænbervogn, ntebenS tøeften var faa fornuftig at Ijolbe ftiHe
og give fig til at cebe Sræé af en Srøftevolb*). ©a ffete bet
fom meb gafob og fRadjel: „Ijan fpéfebe fjenbe, oplob finfRøft
og græb". Slæfte Øag blev Sagen vitterlig, ©et er muligt,
at vor gaber og SRober fijnteå, bet ffete temmelig Ijurtig og
libet overvejet, at Ijan var temmelig ung, men ber falbt intet
umilbt Drb eÚer 33lif, be gav begge bereå SBelfignelfe til, Ijvab
ber var ff et, og jeg tror iffe, at be nogen Sinbe tjave fortrubt,
at be gjorbe bet. ®e to var hjffelige, ftjønt be ogfaa fom
3afob og ÍRadjel fif nogle Siar at vente og til ©el§ fæmpe i,
før be naaebe 9)laalet, og ba var enbba abffittigt foranbret.
tøun blev i ben celbfte Sroberé tøjem, tjan ble» Slbjunft veb
*)

Sari Sojfen (ben fcnerc Stiftsproofl i 9tibe) »ar Stift, nten ba
ban mcertebe, ijoab ber brambte i bc unges pjatter, gas f)an
lommen til Sars oa git fel» bjem; ber paa Sejen blco be faa
bolbenbe lige til ben Itjie Slorgeit.
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Sptjøbing (Stole, l)oot jeg faa tom til at leve fammen meb
bam i et 2lar, og ban bialp ba til at milbne for mig Sfole=
livets ©rængfler. 2Jlen Ijvet Sang Sørbag 2lften fom^ maatte
ban affteb over bet fmaUe Sælt mellem SoHanb og galfter,
lejebe faa en graa tøeft og reb til ben Sroberbolig tjær,
fom Ijan i en af fine Sange Ijar befjunget, tæt op til ben
Sunb, fom Ijan talbte fin glffovSlunb. ©et git faalebeS fíele
Sinteren igjennem, mange Sange i bet forfærbeligfte Sejr,
men ber ffulbe ftærtere Slagter til enb bette for at bolbe bam
tilbage. 3lu farer man bet famme Sollanb igjennem i et Øje=
blit, ben Sang toftebe bet mere Sløje. $eg faa tiam brage
affteb boer Sørbag 2Iften for at tomme tilbage Slanbag Sior=
gen, men jeg børte itfe til bem, ber beunbrebe bans tøeltemob
til at overvinbe Sejr ogSinb, tbi b»or gjcerne bavbe jeg ifte fulgt
meb og belt alle Sefværligtjeber for at tomme, iffe til en gifter=
inbe, men til bet gamle tøjern, font brog mig til fig meb lige
faa ftærte Saanb fom be, b»ormeb ban blev bragen. Sien
jeg faa bant fejle, og meb ©aarer i mine Øjne faa jeg bam
ribe.
©er var en Srober til IjanS forlovebe, en Søntano,
fom var tommen bient fra Søen og bavbe funbetøpbolb i bet
famme tøjern, boor bun var. tøan bavbe bragt meb fig ben
Stjgbom, ber, naar benførft for2llvor trænger igjennem, fører
til ©øben. tøan bat fit ÄorS meb ftor ©aalmobigbcb og fanbt
i Søfteren, min SroberS forlovebe, en mageløs trofaft og øm
Spgeplejerffe. ©et var bet førfte gorbolb, b®ori benbeS tro=
;fafte og tjærlige tøjærte ret aabenbarebe fig, forbi bet gjalbt
bet at vife Ubbolbenbeb og ©aalmobigljeb. gn Sang, ba min
Srober fom E>jem fra en af fine Sejfer, bragte ban Snbffabet
meb om bans ©øb og beffrev benne fom ben ffjønnefte Ub=
gang af Serben, man tan tænfe fig. ©et var fom en from
troenbe ÄriftenS Sejr over ©øben. geg tror, at baabe ban
og Søfteren ben Sang ftob ben egentlige friftne ©ro nærmere
enb min Srober enb fige jeg. Sleb aHerebe bruftne Øjne talte
ban meb fin fvage Stemme om ben Subs tøerligljeb, ban faa
Uartig for fig, og ubbrøb: „tøvor bog Sub er gob, ingen fan
begribe, boor gob ban er, fom ban ubreetfer fine 2lrme imob
mig for at tage mig i gavn." Siin Srober og jeg tilbragte
ben balve Sat meb at tale beront, og jeg fan gobt minbeS, vi
itnbrebe oS begge over ben Slæbe, boormeb ban var bøt>. Si
fpnteS, Sivet ber i Serben var alt for gobt til, at man funbe for=
labe bet meb faaban Slæbe, geg fan ellers gjeerne fige, at
jeg gjemte bisfe Ørb i mit tøjærte og teenier paa bem enbnu i
Bette Øjeblif.

43

©ette 2lar git tjen for oé i gnjb og ©ammen,
©en lærbe rationaíiftifte ¿aré nar enbnu Slaufenianer,
og jeg fluttebe mig til Ijam. ©et oar paa benne ©ib, at
be tre fngfte Srøbre, i fijemmet altib talbte „Smaabrengene",
et Savn, be betjolbt, lige til be blev Äanbibater, ffulbe fpnge
en Sang til vor gaberé gøbfelébag eder, fom vi altib talbte
bet, „©eburtébag." ©enne Sang var lavet af ©ante Sara,
fom var i vort fijem, og ben løb faalebeé:
„Si tre, vi ere enb fan fmaa
Og langt tilbage er,
Sien gaber, ©ig vi ftole paa
Og glab til Slobe er.
O, gobe ©ub, vi bebe ©ig,
Sor gaber længe fpar,
fian er for oé umiftelig,
O, Ijelb oé, vi tjam Ijar."
fiverten min Sroberé eller min ©ib ftulbe blive lang i
Stolen — jeg flap til Ottober 1825, og l>an brog noget før
bort paa llbenlanbérejfe. fian Ijavbe begpnbt at lægge fig
efter be orientalffe Sprog, og nu ønftebe ijan, og vor gaber
itte minbre, at ijan maatte boé be bpgtigfte Særere i llblanbet
banne fig til Drientalift for om muligt en ©ang at tunne
blive ^rofeéfor i benne Sibenftab i Sjøbentjavn. ©et foretom
nor gaber at vcere et ftjønt Slaal, fom paéfebe gobt for Ijam
efter be ©vuer, ban ijaobe. Saa brog ijan ba «ffteb i ®f5
teraaret 1825. geg var itte SBibne til tjané Slffteb fra benbe,
men berimob til Slffteben fra vor gaber, og fom be tvenbeé førfte
Støbe er blevet mig uforglemmeligt fom Æjærligljebené Selfonv
men, faa er ogfaa benne 2lffteb bleven mig uforglemmelig fom
Sjærligtjeben» garvet, geg veeb itte, tjvor ic9 frta Äjoerligbe=
ben i fin ffjønnefte Stitfelfe. Sot gaber fulgte Ijam til en
^ræftegaarb itte ret langt fra Sefterborg, ^vor jeg tit fanbt et
Sebefteb paa be Ipffalige iftejfer til mit fijem. Sit var jeg
ogfaa tommen ber over for at tage Slffteb meb Sroberen, fom
bavbe brebt en tjærlig Sftjgge ub over mig i Sfoletiben. ©a
faa jeg SIffteben mellem be to, faa ben gamle gaber,
ba Sønnen, tjans 'Jjnbling og Øjeften, alt fab paa Sognen, bøje
fit fioveb imob Ijam, jeg faa Ijam trptte tjané fiaanb til fine
Sæber og greebe jom et Sarn. geg tror ba IjeHer itte, at
ber tjar levet en t¡ærligere og ømmere gaber paa gorben, enb
Ijan var. Saa brog Saté affteb og blev borte omtrent i to
9lar.
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geg fan itte gine nogen nærmere ©tilbring af Ijanå
UbenlanbSrejfe, eller fjnab ber foregit paa ben. gra en af be
tpfle UnioerfitetSftæber fenbte Ijan til oor 9JloberS gobfetøbag
ben 7be 9Jiaj 1826 et pnbigt ®igt om en lille gugi, bet ftulbe
bringe tøilfen meb til IjanS tøjern, til gaber, SHober og
jlenbe, fom Nattergalens fulbe ioner ftulbe vejlebe gjennem
Sunben til en Sroberbolig tjær, . ber feet big gugi, bet er min
eiftonélunb".

7bt /Maj 1826.
Su lille gugi, fom tnibrer gift paa Saget,
©om gopper om faa let og fjælefro,
gra gniitcn (Sgu, Hg* er bu gib mon braget?
£wor nil i Sftorgcn mon bu tæfte ®o?
©ig, gav bu Sib mob ftorben gen at fare
llflanbfelig paa bine Singer fnarc —
Sag meb cn $ilfen til mit gøbetanb!

Ser, gner bu fer et Sanb af Soigen fannet
©aa trpgt, faa flolt og bog faa fmiicnbc,
Ser, í)üor bu gører nænne Sannernannet,
Dg lutter føbt til Sanncrtoncrne,
tfnor (Sugen fanreft, ilgren rigeft bølger,
$nor Sønet grønneft rante ©tammer bølger,
Sib gen, o gugi, ber er mit gøbelanb!
Dg naar en 0 i ilftenrøben« Sue
Su øjner lan imellem $ancts $ær,
Dg bog faa ftjøn, faa nenlig bog at ftue,
©toutraufet gelt og blomflcrftrøet ben er,
$nor ilgren triribt er gegnet til en $ane,
$nor rige grugtbargeb er $errenft ®ane,
Sib gen, o gugl, bet er mit gøbebjem!
Dg gnor blanbt Soffanb« ftjønne Slomflerbale
Su fer ben ftjønnefte neb ©øen« Sreb,
$oor ©ø og @ng og Sunb foajøbt fig male
3 renlig fto, i blib (Snbrægtiggeb,
$nor Seflerborgen« ila i (Suge flpber,
$nor ftraatatt So til $nile big inbbpbcr,
Sib gen, o gugl, — bet er mit gæbregjeml

(Spb mellem ftoøningaftonend unge kroner
S finbe mig en Sroberbolig tjær,
Sig lebe ftattergalen« fulbe Souer,
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$üor ©foücnd trumme ©ti big üiíbfom er;
3 benne 2unb fjor jeg min $ige funbet,
3 bidfe ©fpgger (jenbed fjærte min bet,
3)er fæt big. gttgí, bet er min (Síflobdíunb!
O funbe jrg baa bine Singer fpæbc
£ib oner Sjærgc, ‘Safe iic tjen,
£> fnnbe Sængflen en ®nng mig berebe
(St Singepar, faa ftartt, fäa ftærft fom ben;
•t'oor ffulbe duften« Sølger jeg ba Kære
Dg ile. fípbe, fltjrtc til bet tjære,
3)et fptibe, elffelige gøbcianb!

Seg minbeS vor Råbers ftore ©læbe ooer bette Digt, ttji
ogfaa i benne tøenfeenbe ijaobe ijan ftore ixorventninger om
Ijam. gor porigt gjorbe Ijan viftnot gobe ^remftribt i bet ori=
entalffe, men bet bleo bog iffe föovebubbrjttet af tjans 3lejfe.
$an traf fammen meb ©nglænberen Surfet), og Ijan gjorbe et
mægtigt Snbtrijt paa ijam. Det var, faa vibt jeg veeb, i Sonn,
tjoor be begge ftuberebe bet orientalffe tjo§ ^reitag. 2Rin
Srober tog ben ©ang Del i Stubenterfornøjelfer, fom paSfebe
gobt til tjans giabe ®inb. tpusfep trat fig tilbage berfra, og
mebenS be anbre morebe fig, fom be tunbe, fab ijan hjemme
over fine Søger og Ijettigfjolbt Sønbagen meb ftor Strængijeb.
Dette var fremmeb for min Srober, men bragte [jam inb paa
en ntj Danfegang og til at gaa i fig felv, faalebeS fom bet
enbnu iffe Ijavbe været Diifælbet meb Ijam. Den milbe Wlaabe,
bvorpaa tpuS'eij tom ijam i 3Jløbe, abvarebe og formanebe
Ijam, gjorbe Siibtrpftet faa meget bpbere, not er bet, ber ftete
en ftor f^oranbring meb Ijam. 3eg vil iffe fige, at ben beftob
i, at ijan nu førft blev en Äriften, tiji jeg tror, Ijan var bet
aHerebe, ba ijan fortalte mig om SøntanbenS Døb, og berom
vibner ogfaa et Digt, fom er ffrevet før ben Dib.
9?aar Øjet litttci, foner pjoertet
gra al fin Summer, al ftit Slab,
Dg ftnab ber trtjtfet bør og fmertet,
Det giner Stum for -Jiuifen fob,
Dg fnap et $r«t om tanfe Serber,
St æemobbtræt fra fuunben Dag
Snb neb bet bfibe Safbn flæbet
3 ©øotiens btjbe Sanbebrag.
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®ii vaagner op be inbre Øanfer,
5>er inbe gaar mt ®ofen op,
3 broget Ärebä for Øjet banfer
9?u fantoftens fette Srop.
®a fpinget fig fornbett Straffer —
goruben SWaaf ben satte Tfanb
gro, t tn Sei ben pel of Xanfer,
grigjort fra Siben« auge Saanb!

O maatte ¡eg faa en Sang (furore
3Reb øjet futtet, inbaboenbt,
9laar Sivets Sag, ben fange, lumre.
TOeb al fin SWeie er fníbenbt!
Og maatte ©joeíen ba forglemme
9ft fit gorfi« i liben« ®trem
Og aanbe frit og fobt fornemme
@n øafigfjcb — en evig ©rom!

3eg tror not, bet nu font til at gaa fjant btjbete og al»or=
ligere til fjærte enb nogen Sinbe, jeg tror not, Ijan ben ®ang
fif fin bobsfamp, i fjniffen fjan fjar fet meb ftrcengere Øjne
paa fit fjibtifnærenbe £i», enb bet »el egentlig gjorbeS befjo», og
fjnoraf ogfaa følgen ble», at ijan bømte fjaarbt om meget i
bette, fom itte fortjente en faa tjaarb ®om; bet »ar en pieti=
ftiff Opoæffelfe, (jan font til, font ber »ar baabe 2ll»or og
Sanbfjeb i, men font flog meget ifjjei fjoS fjant, ber fja»be
»æret bereS ©læbe, fom efffebe fjant, og, fom Ijan ba ogfaa
fenere fif at fe, fjørte iffe til bet, fom ftal ffaaS iljjel. §an
tom fjjem fom en anben, enb ba ijan brog ub. bi traf iffe
mere i Ijam bet li»Sglabe Sölenneffe meb be, fom »i mente, ftore
^remtibSplaner; nu ftob fjanS $u til at bline ipræft for at
føre bem, Ijan funbe, til ben famme afoorfige og ftrænge be=
tragtning af £i»et. ®et »ar iffe ffart for fjant, tjnorlebeS bet
menneffelige og friffeltge fan forligeS, afdriftenbommen iffe »il
flaa nogen ®(cebe ifjjel, fom fan forliges meb ben bagt, font
ben opretter meb o§. Den fíele ®runbt»igffe betragtning »ar
ben ®ang ufjenbt for Ijam. bi anbre, font iffe forftob anbet
af, fjoab ber »ar foregaaet meb fjant, enb at Ijan fra bet li»S=
giabe SJlenneffe meb be mange gortjaabninger til 2i»et og Øn=
ffer om bets ©fans, nu »ar bleoen ta»S og fittte, fom om fjan
iffe brøb fig mere ont, fjoab ber attgif benne berben — funbe
iffe ret »el ftjneS ont bette, og jeg »eeb, bet »olbte »or fyaber
Sorg og Sfuffelfe. $a»be bet iffe »æret fjant, faa Ijanbe »i
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vel enbba minbre funbet oå beri, titen vi var vante til at fe
op til fjant og var altib viåfepaa, at Ijan øvebe itte anbet, enb
Ijvab ber var gobt og fanbt, felv om bet itte fntagte oå ret
vel, og bertil tom, at (jané ntilbe, tjbnnjge ©æfen itte (javbe
forlabt (jam, faa lian traabte itte frem fom en ftræng Sommer
over oå eller fom ben, ber vilbe (jæve fig op over oå. Set er
itte blevet mig flart, (jvorlebeå (janå forlovebe tog ben gor=
anbring, ber var foregaaet meb (jam, titen ba ijun ogfaa Ijavbe
fin firiftenbom veb tijff ^aavirfning, er bet rimeligt, at (jun
bebre tøar tunnet faniftemme meb (jam enb vi.
5J¡u var bet iJJrcpft, (janviibe være, og i ©runben var alle
^Brofeåfortanfer opgivne, faa naar ijan itte atbeleå beftemt fra=
lagbe fig etljvert Ønffe i benne tøenfeenbe, tror jeg not, bet
nærmeft var for vor gaberå Sftjlb, font (javbe onbt veb at
opgive etljvert tøaab i benne tøenfeenbe. Sen famme g010*11
bring, fom foregif meb (jam i Stjffianb, foregif ogfaa meb
(janå ©en Emil Elaufen, meb (jvem (jan flere ©ange traf
fammen, men i (janå tøjern funbe man rigtignof meget ringere
finbe fig beri enb i vort; baabe Ijanå gaber og grænber
ftob i et anberlebeå ffarpt gorljolb til (jam enb nogen i vort
tøjern til min ©rober. tøan tom nu til at bo i $jøben(javn,
og ba jeg boebe i Stiftåprovftenå tøuå i be ©ærelfer, tøvor
Sønnen Ijavbe boet, før (jan rejfte ubenlanbå, faa fhjttebe min
©rober inb til mig, og faalebeå levebe vi atter en Sib fammen,
fom for mig blev enbnu af ftørre ©etijbning enb vort Samliv
i 3lijfjøbing. tøanå forlovebe boebe for bet mefte ogfaa i $jø=
bentjavn (joå en ©rober, og faalebeå fom vi meget fammen
meb Ijenbe, baabe naar vi fom til tøenbeå ©rober, og (jun fom
til oå. g ben Sib var bet, at ben førfte egentlige tøjcerteforg
traf bem i vort tøjern, i bet min ijngfte ©rober, 9 2lar gammel,
bøbe. tøan var en bejlig og begavet Sreng, font ben rjngfte
var (jan alleå 2)nbling, fulb af ©læbe og Sunbtøeb. tøan blev
angreben af en bøbelig tøalåfijge; fort før (jan bøbe, laa (jan
og ftirrebe gjennem ©inbuet ub i tøaven og fagbe til fin 2Jlo=
ber, fom fab tøoå (jam: .,'JJlober, fer 2Jiober itte bet©lab ber
ube paa bet Sræ, bet bliver veb at vinfe ab mig — bet er
vift vor tøerre, fom vinfer mig ijjem til fig." Saa bøbe tøan
fort efter. Sa vi fif Efterretningen beront, gjorbe bet et ftcerft
^nbtrtjf paa oå. ©i ijavbe flet iffe fjenbt Søben før i vor
Slægt. $aa benne ©roberå fiigften fatte 2arå nebenftaaenbe
3nbffrift:
„Set, vi meb Saarer lagbe neb,
SJleb 3ubel jfal bet tøøfteS

48

Dg oorbe en oelfignet Sab,
Dg ¿{arterne ftal trøftes."
Slin Srober Ijaobe Ijibtil forljolbt fig meget tao§ lige
ooer for mig Ijaobe iffe talt til mig om, at bet ffulbe blioe
anberlebeé meb mig. ©a jeg mange 2lar efter ben ©ib fpurgte
Ijam, tjoorfor ijan itte Ijaobe talt til mig om Dntoenbelfe, foa=
rebe Ijan, at Ijan troebe mig paa en gob Sej. ©et oar jeg
bog itte, men efterretningen om bette ©øbsfalb gao førft 2ln=
lebning til, at oi tom til at tale aloorlig fammen ¿oab jeg
bibtil baobe fet paa Ijam, oar Ijans ftille, tilbagetrufne Safen,
¿an tom tit neb blanbt ben ©laufenfte familie, men nn paåjebe
ban itte mere til bem, ftjønt be bleo oeb at oife bam megen
ítjarligbeb. 3iaar jeg oar meb, fijnteå jeg tit, at ¡jan tao til
ytringer, ber falbt, fom ban itte burbe tte til. men naar jeg
fenere fpurgte bam berom, foarebe bun, at ban fanbt fig itte
talbet eder ftart not til at trabe op mob bem, fom baobe oift
bam faa megen Äjarligbeb.
©il mig talte Ijan nu faa fjarlig og faa forunberlig
ijbmijgt, faa jeg oeeb, bet gjorbe et bijbt gnbtrijf paa mig og
blev Segijnbelfen til at tante aloorltgere ooer be eoige ©ing
enb bibtil. ©enne Srober bar en ®ang, mebens jeg oar Sarn,
rebbet mig fra at brutne, jeg bar berfor menneftelig talt bam
mit Sio at talte, nu bleo ban ben, font førft bragte mig til
aloorlig at tante paa bet eoige £io, faa jeg ogfaa tan fige« at
Ijaoe bam bette at taffe. Si ftreo begge bjem, Ijan til gaber
og Stober, jeg til min ungfte Softer, ©et ffulbe jo oare Dni=
oenbelfeébreoe; jeg gif ub fra, at oor ¿erre oinfebe ab os neb
at falbe nor lille Srober til fig geg faa itte min Sroberé
Sreo, men jeg tan not forftaa, at bet baabe oar aloorligere
og ftrangere enb mit, ftjønt bet oar fulbt baabe af Äjarligbeb
og 2)bmijgbeb; alligeoel nar bet libt foart for be gamle at
finbe fig beri; mit git bet noget bebre meb, men bet oar ba
ogfaa bolbt i meget laoe ©oner, fom fra en, for boem bisfe
©oner førft ntjlrg baobe begijnbt ganffe fragt at Ipbe. geg
tror alligeoel, at min Srobers Sreo bleo baabe gaber og
Stober til Selfignelfe, og bet oolbte ben Äjarligbeb, Ijoori
bet oar ffreoet, og ben fljarligljeb, tjoormeb be elffebe
bam. ©et gao bog Slnlebning til, at ben 2lnbagtåbog, fom
bibtil baobe oaret brugt i Sefterborg, nemlig „Stunben ber
Slnbacbt", bleo afløft af Slijnfters ^Jrabifener.
gtte ret lange efter bleo ban talbet til ^raft i 9Ufen&
og klatring, og nu agtebe ban fin Ungbomåbrub. ©e leoebe
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ber 3 Ipffelige 2lar, og min Sroberé SBibneébtjrb om, Ijvab Ijan
felv Ijavbe oplevet, fanbt Snbgang t)oé mange, faa ber banne=
beé en 3)lenigbeb, fom enbnu er til og minbeé fjant meb ftor
Äjoerligljeb."
3Dftbr. 1825 enbte grité altfaa fitSfoleliv i 9hjfjøbing og
brog nu til ^jøbentjavn, fjvor Ijan gobt beftob Stubenterejamen,
ffjønt bet fneb i SJlatfjematifen, ber altib var Ijané fvage
Sibe; Ijan ffulbe bevife, at ^robuftet af Sfberlebbene i en$ro=
portion er lig iprobuftet af ÜJleííemlebbene, og benne Sæt=
ning Ijuftebe Ijan ftabig fiben. fgan begtjnbte nu fit <Stu=
bium veb Sfjøbenljavné llniverfitet. 3 be førfte $ar
fom Ijan i $ufet Ijoé ben befjenbte Stiftéprovft Glaufen,
ber var iJJræft veb grue Äirfe og anfaaé paa ben
©ib for ben bpgtigfte af ^ovebftabens spræbifanter. ©ibligere
Ijavbe Glaufen været $ræft i Wtaribo, og ber fra Ijibrørte æen=
ffabet mellem Ijam og IBiffop hoffen, — be var begge 9iatio=
nalifter, bogmeb ben^orfffel, at bet forftanbémæéfige varmere
overvejenbe Ijoé ben ene, bet fjjærtelige tjoé ben anben. 3
Glaufené §ué gjorbe grité Sefjenbtffab meb begge Ijané <5øn=
ner, ben fenere ^rofeéfor fø. 91. G l au fen og GmilGlaufen,
og Ijan blev efterljaanben inbviet i ben SBobfætning, fom ber
var imellem benne fibfte og gabeten. Stiftéprovften Ijavbe en
ftor Dmgangéfrebé, og grité Ijavbe ber rig Sejligljeb til at blive
fortrolig meb ^ovebftabélii et, men ben gamle llnbfeligljeb for=
fulgte Ijam navnlig tjer, og Ijan befanbt fig berfor iffe vel i
Selffaberne; uagtet Ijan felv ffriver: „jeg ffal albrig glemme
ben Ipjærteligljeb og Äjoerligljeb, Ijvormeb ben gamle Stiftéprovft
beljanblebe mig fom en Søn af Ijané 88en, ifær fommer jeg
Ijané Äjcerligljeb i $u meb ©afnemmeligljeb, ba jeg en Gang
laa farlig ftjg i Ijané $ué", faa ftammer bog fra ben ©ib mange
af Ijané Grinbringer om gorlegenljeb. ©erom ffriver Ijan faa=
lebeé:
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„gorlegentjeb eller ©enertbeb betragter jeg font en Sygbont,
og ben fan gobt benregnes til Sørnefygbommene, tt)i ben fan
inbtræbe meget tiolig i Sarnbomsalberen og er af en faa
fejg Statur, at ben fan hænge veb lige til Sllberbommen, gaar
maaffe iffe bort, før ben gamle begynber at gaa i Sarnbom.
fölen før jeg foxføger at give et SBtnf om bens Ubfpring eller
et Staab mob ben, maa jeg førft beffrive Sygbommen libt
nærmere, for at golf funne vibe, fn>ab jeg egentlig mener, ©et
tror jeg nu iffe at funne bcbre enb veo at beffrive, Ijvorfebes
jeg Ijar lært ben at fjenbe bos mig fela; faatænfer jeg, at be,
fom fjenbe noget til ben, vibe allerbebft blive fatte inb i Sagen,
©et gaar Ijermeb ligefom meb £ceger, ber til beres patienters
ufigelige ©røft felv have gjennemgaaet alle be Sygbomme, font
bisfe funne libe af, og vinbe berveb beres ftore ©illib. geg
bar en fDlistanfe om, at bet er en Sift, be øve, men i bette
©ilfælbe fan jeg forfifre, at bet er ingen Sift, jeg øver, tfji
benne Sygbom bar jeg virfelig gjennemgaaet — nej beS værre,
gjennemgaaet ben b^ jeg iffe, ba jeg enbnu liber af ben ben
©ag i ©ag, men maa ba altfaa vibe faa meget bebre Seffeb
berrneb. Sil man beraf fatte fDlistanfe til Slaabet, jeg bar at
give mob Sygbommen, faa maa jeg fvare: ja probat bar bet
enbnu iffe vift fig bos mig, men bet fommer maaffe af, at jeg
iffe trolig nof l)ai' fulgt bet.
3 Sfilbringen af Sygbommen vil jeg iffe fætte mig til=
bage i ben tibligfte Sambomsaíoer, Ijeller iffe i min nuvæ=
renbe ælbre Sliber, men jeg vil vælge ben friffe UngbomS=
alber, ba man plejer meft at være fri for alle Sygbomme,
man ffulbe antage ogfaa for benne. gor mig begynbte Syg=
bommen førft for Sllvor at blive følelig i benneSllber, tbi man
mærfer ben førft rigtig, naar man fommer ub blanbt frem=
mebe; faa længe man fan gaa ber hjemme bo* gaber, SDtober
og Søffenbe, fommer ben iffe ret frem, unbtagen naar ber
imellem fommer fremmebe, font ofte baoe ben Sirfning paa
Sørnene, at be fare ub af Stuen fom vilöe ©yr eller frybe i
krogene og te fig forffræffelig, til gorælorenes ftore $arm,
fom faa gjærne ville have bem frem, for at be fremmebe ffuUe fe
be elffværbige Søm. @n faaban Stolle fpillebe jeg tit not ber
hjemme, men værre blev bet bog, ba jeg fom ub blanbt frem=
mebe.
©et blev førft rigtig ©ilfælbet, ba jeg blev Stubent,
forbi man ba troebe at maatte vife mig ben famme £)pmært=
fombeb, fom man vifer piger efter bereS konfirmation — ben
rette gnbvielfe til SelffabSlivet — veb at inbbybe mig imellem
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til Selftab. 3eg turbe itte vægre mig, oribe i ©runben ogfaa
gjærne meb og møbte ba i mine bebfte Äiceber.
$eg veeb itte faa lige, om bet er nu fom ben ®ang, men
i be ©age plejebe man gjærne at blive anbragt i en JtrebS paa
Stole omfring et ©IjevanbSborb, eller Ijvab bet ellers funbe
være. 2Rig var bet altib en ©røft, naar jeg ijavbe gjennemgaaet bet førfte Slnfalb af Stjgbommen, var tommen inb iSel=
ftabet og Ijavbe faaet ubført en Slags §ilfen, ba at blive an=
bragt paa en Stol, tlji jeg Ijar altib erfaret, at Spgbommeu
itte er faa flem, naar man fibber, fom naar man ftaar, bet
tommer maafte af, at ba er man i en mere battet Stilling.
2Jien ben tan alligevel være flem not, og bet fif jeg at for=
nemme.
©erfom flet ingen anben gorbring funbe været ftillet til
mig enb at fibbe paa min Stol tjele Giftenen og fpife min
Wiab, uben at nogen vibere brøb fig om mig, faa tunbe jeg jo
let Ijave Ijolbt ben Sur ub. Wien b« ftillebeS anbre gorbritlger til mig, om itte af anbre, faa af mig felv. ©er er noget
i Yerben, fom falbeS Äonverfation, ben ffulbe Ijolbeö i ©ang,
og jeg ffulbe, fom mig fijnteS, ogfaa tage ©el beri. 3 2llntin=
beligbeb var bet iffe faa høje eller bijbe ©ing, ber forbanblebes,
at be ftulbe overgaa min fatteevne, faa bet maatte fpneS en
let Sag ber at tunne ijbe fit 33ibrag, og virtelig var ber og=
faa abftillige til Stebe, fom gjorbe bet meb ftor £ett)eb og var
bog itte fijnberlig tlogere enb jeg. Wien for mig blev bet ingen
let Sag Seg gjennemgit bele Slegifteret over alt, hvab jeg
vibfte i tøimlen og paa forben, for at finbe en ©jenftanb,
hvorover jeg funbe anbringe en SBemærfning, fom funbe paSfe
nogenlunbe til, Ijvab ©alen var om. Wien intet af bet altfanv
men funbe bruges, bet gunftige Øjeblif git forbi, og jeg forblev
ben ftumme. Waar faa farten eller æartinben benvenbte fig
til mig: ,,©e er faa ftille i 2lften, ©e længes nof efter gaber
og Wlober," ba var min Spgbom førft paa bet højefte, tbi bet
var mig et æibneSbijrb om, at jeg var røbet fom ben, ber fpit=
lebe en flov Stolle; inbtilba Ijavbe jegtrøftet mig meb, atingen
lagbe Wtarte til mig.
Slu var bet en Umuligheb at faa anbragt et enefte £)rb,
og bet varebe ba itte faa længe, før jeg i benne føenfeenbe
opgav alle gorføg, inbffræntebe mig til at ærgre mig over be
anbre, fom fonverferebe, og trøfte mig i min WliSunbelfe paa
bem meb, at bet var noget bumt ©øj, be tom meb, ftjønt jeg
vilbe have givet meget til, jeg funbe varet tommen frem meb
noget lignenbe. ©et lille vemobige SSint om fiangfelen efter
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gaber og SRober benpttebe jeg ba til at paatage mig et me=
lantolff, længfelsfulbt eller focermeriff QMif, fjoormeb jøenfigten
oar at bringe golf til at tro, at jeg grunbebe for bybt til at
tunne beltage i en faa let Samtale, men Sagen oar tun ben,
at jeg grunbebe paa, tjoorlebeå jeg ffulbe tomme ub af en
Stilling, l»oor jeg not ntærfebe, at ber oar ingen 26re for mig
at oinbe.
©ette ffulbe fpneå at maatte oære en let Sag; jeg oar
jo iffe bunben til Stolen, baobe ingen gorpligtelfe paataget mig om
at blioe en beftemt íib, altfaa jeg funbe ftaa op, tage min
4?at, gjøre en kompliment for Selffabet, tatte for i 2lften og
gaa min sBej. ga, be fjenbe iffe Spgbommens 3Jlagt, fom
mene, at bette oar en let Sag. Saalebes at brpbe op uben
minbfte älnlebning og beroeb brage beie Selftabets Opmært=
fombeb ben paa fig, bet oar en ren Umuligbeb. 3lej, ber
maatte center paa en gunftig Sejligbeb, naar nemlig en af be
anbre i Selffabet brøb op, ber funbe gjøre bet meb ben jamme
Setbeb, bnomieb be baobe funnet unberbolbe Selffabet, ba oar
Dpgaoen at flippe bort meb bet famme. SaalebeS fab jeg og
oentebe paa Sejligbeb, fom naar et SRenneffe, ber ingen $enge
bar, oenter paa Sejligbeb for at tomme ooer oeb et goergefteb,
eller fom bet gif i en ^rceftegaarb, b»or ber oar 16 33øm, og
boor man ofte oeb ©øren traf 4—5 58ørn, fom ftob ganffe
ftille, og fom, naar man fpurgte bem, hvorfor be ftob ber, foa=
rebe: oi oente paa Sejligbeb. ©e ffulbe nemlig bie til en af
be oopne gif igjennem, for at ber iffe ffulbe blioe alt for megen
fRenben meb ©ørene.
SaalebeS gif bet ogfaa mig, og Sejligbeben fom næften
altib. 6n brøb nemlig op meb megen Setljeb og Slnftano og
ubførte aHe be ©ebrifter meb fjønne örb, SSufning og patten,
fom jeg faa gjcerne oilbe. 2Rig ftjnteé gjærne, bet oar en ftor
llretfærbigbeb, at ben, fom faa gobt funbe blioe til gjenfibig
gornøjelfe, funbe meb ftor Setbeb lomme bort, men ben, fom
itte funbe blioe uben i bet minbfte til egen koal og liben
©læbe for be anbre, funbe iffe tomme bort. Saa fom ba
altfaa Sejligbeben, og jeg rettebe mig i Sæbet, ffrabebe libtmeb
Stolen, min tjibtiloærenbe ©røfler, meb ben SBemærtning, at
jeg fom not ogfaa til at gaa. g et faabant afgjørenbe £)je=
blit fíete bet itte fjælben, at æærtinben oar faa foretommenbe
at bemærte: ,,©e betjøoer bog oift itte at gaa faa tiblig, faU
ber ©iben ©em faa lang fyté 08?" ©ermeb nar Sejligbeben
tabt ben ©ang, og jeg nøbteS til at Itjoe til min egen Stabe
oeb at forfifre, at bet oar ingenlunbe ©ilfælbet, og bermeb nar
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jeg faa bragt tilbage i min forrige ulyEfetige Stilting, tun meb
gølelfen af, at jeg tog mig enbnu ftooere ub enb før, at alle
i Selftabet gobt vibfte, at jeg gjærne vilbe været fluppen ub,
men Ijavbe itte 3)lob bertil. faa altfaa paa mig meb f>aan=
lige eller meblibenbe SBliffe» bet fibfte fnart værre enb bet
førfte.
gor at tomme ub af ©øren, fom var en ubetinget 9løb=
venbigljeb for at tomme bort fra Selffabet, var ber en iBanbring
at tilbagelægge, nemlig fra Stolen. Ijvor jeg fab, og tjen til
©øren, ©et var en tort, men meget vanffelig ^anbring. Sun
paa to SJiaaber tunbe ben tilbagelægges, forlængS eller bag=
længS. ©et førfte tunbe maafte ftjneS bet naturligste, men faa
ftulbe jeg venbe Shjggen til Selffabet, og bels Ijavbe jeg en
f^ølelfe af, at bette itte var paSjenbe, bels var jeg ogfaa over=
bevift om, at man ftray, naar bette fíete, vilbe le ab mig, og
ben ©ante var mig utaalelig. Dvertjovebet er i faabanne Selffaber bet naturlige gjærne bet forterte, faa at gaa baglængS
ub burbe vælges, bet faa jeg ogfaa be øvebe gjøre. men for
mig var ogfaa bette forbunbet meb ftore fearer, ©e anbre, fom
gobt funbe blive længere, funbe baglængS naa ©øren uben at
ftøbe paa minbfte tøinbring, men naar jeg vilbe forføge bet,
ftøbte jeg gjærne paa en Stol, jjvor over jeg var nær veb at
falbe, eller jeg ftøbte paa en ©jener meb ©Ijetøj og tom til
at vælte en Sop, tjvorveb min Stilling ba førft blev for Silver
ulijffelig.
•Naturligvis tom jeg ba ub af ©øren til fibft, men førft
efter at ijave tjolbt ub faa længe, at Aceiten og 5?æitinben
unbrebe fig over, at jeg itte gif, og felv inaatte Ijjælpe mig af
Steb, ligefom ber gives ©alere, ber, naar be faa begrjnbt, iffe
tunne tjolbe op, uben at man afbrpber bem. ©lab var jeg
rigtignof, naar jeg vel var fluppen ub af ©øren og Ijavbe
faaet ben luftet efter mig, men $jærtet var fulbt af 2©rgrelfe
og Uvilje mob alle bisfe SNenneffet, tjvoraf itte en enefte Ijavbe
volbt mig bet minbfte onbt, men tjvoraf nogle Ijavbe villet be=
vife mig en Cenligljeb og vilbe ogfaa gjærne Ijave tjjulpet mig
libt paa ©leb meb $onverfationen, berfom jeg blot Ijavbe været
til at Ijjælpe.
SJlig Ijar benne Stjgbom itte forlabt enbnu, ben tommer
øjeblittelig over mig, naar jeg er blanbt SNennefter, ijoor jeg
føler mig ftiHet paa famme SRaabe fom ben ©ang, ba jeg var
ung. SJaar man ba inbtager en faaban Stilling, fom jeg ben
©ang gjorbe, og fom jeg gobt fan tomme til enbnu, faa fer
4
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bet faa ybmygt og beffebent ub, men ber er meget i benne
Berben, ber fer faalebeS ub og er lige bet mobfatte tøvor
mange er ber itte, ber ftaa frem og tale — af i bisfe ybmyge
©oner om bem felv fom be uSlefte af alle, og ere bog fulbe
af tøovmob og bruge faabanne Senbinger fun for at fyneS
rbmyge og vinbe, l>vab be føge — egen2®re iloget lignenbe
ligger til @runb for ben anben tilfynelabenbe 2)bmygbeb.
tøvorfor fan man iffe tage ©el iSamta'en? @r bet, forbi ber
føres en ©ale, fom man forargeS over meb rette? ©et fan
være ©ilfælbet, og ba er (Sagen en anben, men fom ofteft er
bet, forbi man fan itte finbe paa noget, fom man felv fyneS
er gobt nof, fom man mener at funne gjøre Sytte meb, og
førft, naar man felv iffe fan være meb, tager man bet iparti
at forarge fig over be anbre -Dlan vil være en af be ypperfte
ogfaa veb ben Sejligljeb og itte nøjeS meb at være, fom bet
fan falbe. 9Kan bilber fig inb, at man bryber fig fun libt om
bisfe flove Sienneffer, og bog er bet bereS Sifalb, man tørfter
efter, og naar man fun fan naa bet, faa finber man bem iffe
længere flove.
©et er ba fra bet liovmobige eller maaffe fnarere for=
fængelige fjærte, Sygbommen bar fit Ubfpring, og herfor ere
benS følger ba ogfaa WiiSunbelje, 2@rgrelfe, Søgn og tøytleri.
tøoS Sørnene fan (Sygbommen herfor førft inbfinhe fig, naar
bet forfængelige er fommet til en vis ®rah af Ubvifling, men
faa mærfer man ben ogfaa ftraj, faa bringer Stjgbommen be
Søm, fom i ©runben gjærne vilbe tage fig gobt ub, til at
flabe fig paa ben IjffSligfte ÍDlaabe og volbe be ftaffels jor=
ælbre, fom faa gjærne vilbe, at bereS Søm ffulbe tage fig
nybelige ub og vætte altninbelig Seunbring, bitter tøjærteforg.
jeg tror ganffe vift, at funbe man blot faa Sugt meb bet
forfængelige og forbringSfulbe, fom bor inbe i en, ba flap
man for bet mefte for Sygbommen, faa tunbe man meget bebre
være fig felv, livor man tom l)en, funbe være fornøjet meb at
tie ftiUe, naar man itte funbe finbe paa noget, og flap ba i
bet minbfte fri for at fortabe faabanne Steber meb et af 2)liS=
unbelfe og tøytleri forbitret Sinb. Wlit 9taab er ba ogfaa i
benne Sag at vife tjen til ben gamle jorfagelfe af ben onbe
og bet onbe".

§ritS baobe itte været længe i Äjobenbavn, før banStøu
ftob til at beføge fit tjære tøjern. j juleferien 1825—26
foregif ben førfte tøjemrejfe, font Ijan ftilbrer faalebeS:
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„©tjønt jeg iffe er af bem, fom ubetinget ijølbe paa en:
Sing, forbi ben er gammel, faa er ber bog meget gammelt,
jeg Ijolber paa, og font bet gjør mig onbt er blevet afftaffet.
©aalebeS Ijolber jeg ogfaa paa ben Sib, ba ber enbnu var
SluSfer til, jeg mener itte bem, fom man ogfaa talber 9Jlofto=
viter, tl)i bet ffulbe iffe græmme mig, om be opljørte at være*
til, men jeg ntener be unge Stubenter, fom man en ©ang
talbte nteb bet Siavn. ©et er jo muligt, at Særbommen Ijar
vunbet berveb, at ©folerne beljolbe bem faa meget længere,
men be unge SJlennefter, font fom fammen fra alle ©foler i
Sanbet, font fugle ub af SBurene, og tilbragte et Siar fammen
i friljeb, før tjver gif fin æej, Ijave berveb miftet et Siar, fom
gjærne Ijører til be fjærefte UngbomSminber for bem, fom Ijar
oplevet bet. 1825 var mit StuSaar; Slaret var ellers mærfe;
ligt veb ben ftore ftirtefamp, ber ba begpnbte i ©anmart, ben:
ftamp, fom nu efter en SJlenneftealber er nær veb at brtjbe ub
paa up, og bet mellem be to famme SJlænb, fom ben ©ang
fæmpebe, men jeg ftal iffe rofe mig af, at jeg tog mig vibere
af ben ftamp; jeg ijørte al letben fige, at ©runbtvig var gal,
og at Slaufeit var en fortræffelig SDlanb, og bermeb lob jeg.
mig nøje; Ijavbe nogen ben ©ang fagt mig, at benne ftamp
ffulbe tomme til at ligge mig faa meget paa fjærte fom ben.
gjør, ba tjavbe jeg vel anfet en faaban ^erfon for gal. feg.
ijavbe anbre Sing i mit §oveb og i mit fjærte, og ftjønt
meget af bette iffe buebe, faa var ber bog noget, jeg iffe for=
trijber, og bet var Sængfelen efter at fomme fjjem. Set Ijavbe
jeg faa ofte længtes efter, menS jeg git i ©folen, men nu at
tomme Ijjem efter en vel overftaaet Spanien fom en fri ©tubent,
ingen Ijavbe Sov til at ftjælbe ub eller flaa paa Øret, bet var
bog noget anbet. Ubfalbet af Spanien Artium, fom man nu
næppe ænjer, var ben ©ang en SSegivenljeb, og ftjønt Ub=
falöet for mig iffe Ijavbe været ubmærfet, faa Ijavbe bet bog
været over forventning gobt, og jeg vibfte, jeg Ijavbe ftarafterer at bringe fjjem meö, fom vilbe frxjbe min faber og 2Ro=
ber. Sertil tom, at fulen nærmebe fig; ben Ijavbe jeg enbnu
albrig tilbragt uben for mine f orælbreS i>uS, ben var SJlaalet
for min fjøjefte Sættgfel, var min ijpperfte ©læbeStib, ftjønt
bet var mig itte flart, tjvab jeg længtes efter, eller Ijvab jeg
glcebebe mig over. 9iu at tunne tilbringe fulen fom ©tubent,
at funne bringe en gob Spanien tjjem meb fom fulegave tilmine forælbre foretom mig at være ben fjøjefte Stjtfe, og
ftjønt ber not tunbe gjøreS nogle fnbvenbinger imob, at jeg,
font førft var tommen inb til SJijeu i Dttober, aHerebe rejfte
4’
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tøem til Sul, faa tunbe bisfe bog ingen SJlagt faa, og berfor,
ba Sulen nærntebe fig, ftob jeg rebe til 2lfrejfen.
©et oar en folb æinterbag, ba jeg begav mig paa benne
meb 5 3ibl. i gommen. Seg tøvbe itte SSalget mellem ©eli=
gence, ©agvogn eller ©ampftib, ttø ingen af ©elene epifterebe
ben @ang; Ijavbe jeg Ijaft ^Jenge not bertil, funbe jeg fjave
lejet mig en 6rtrapoft=SBeforbring, men bet tunbe ber nu itte
være ©ale om Smiblertib git jeg ub af æefterport, let om
tøjcertet, ttø bet, at jeg var paa æejen tøemab, tunbe not flaa
■alle Sorger neb. $aa SBefterbro traf jeg en SÉJonbe, fom ftulbe
ab S3orbingborg til. tøanS SSeforbring lignebe iffe vore nu=
værenbe SBønberS, og SSognen var fulbt oppaftet meb alle Slags
Sager, felv ffulbe Ijan fibbe meb fin Søn paa et Sæbebræt,
og tøeftene vare fmaa, men jeg tæntte: „tøeftene ere albrig faa
fmaa, bet er bog bebre at tjøre enb at gaa", og fif for 4 9lb.
3 3JIÍ. 2ov at fibbe oven paa SæSfet, tøorimob tøm faa ftulbe
tjøre mig neb til gærgeftebet fra fin ©aarb ©er fab jeg ba
fløjt oppe i Suften, faa tøffalig fom ingen Äonge paa fin
©rone, og faa langs neb ab 33ejen, ben løb jo bog ab tøjent=
met til.
Saa Sceger beføge bereS tøge jaa famvittigtøbsfulbt fom
æonbemanben tøer en Äro, faa bet mebtog 12 ©imer, før vi
naaebeSjøge. og l1/3©ag, før vi fom til SonbenS tøjern. ©er
blev jeg faa en Slat over og fanbt min tøvile i en Seng, ber
var tølbt meb Sengeflæber op til Softet, jov faa pnbigt og
brømte faa velfignet om, tøab jeg længtes efter, vaagnebe om
■JRorgenen faa glab fom S^tob paa Stenen, uben at ©anten
om, at jeg nu tun t>avbe 39Wf. tilbage, funbe volbe mig nogen
virfelig SBetømriitg. Sonben fjørte mig til Særgeftebet; jeg
flap over æanbet for mine 3 irøt. og ftob nu pengeløn paa
fíalfterS ©runb, tøor ben Stole laa, jeg Ijavbe forlabt meb
©læbe, men tøor jeg bog nu længtes efter at optræbe i en ni)
Stitfelfe. S^g fif Sov at ribe et Støtte af 38ejen paa en bar
tøeft, en SBonbe førte veb Siben ab ben, lian reb paa, og
faalebeS naaebe jeg ba til -Jtøtjøbing tøn paa 6ftermib=
bagen.
Som Stubent at tomme tilbage til ben 93p, tøor man
nylig git fom Stolebifcipel, bet var ben ©ang bet famme, fom
bet er for en ©eneral at tølbe fit Subtog i en erobret Sæft=
ning! 3lu tror jeg itte, bet er faalebeS mere, ©et tan gobt
være, at ber var ingen, fom vibere lagbe SJtærte til mig, ba
jeg traabte inb ab Støen, min tøle Dptræben var ogfaa meget
manfelig, men felv følte jeg mig fom en Äonge over ben tøle
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33t), og ifær ftob minSængfel til at famleS meb be gamle kam
merater. $eg maa itte fige, bet var kjærligljebs fiængfel, tt)i
faa Ijøjt elftebe jeg bem iffe, men bet var ben nfigelige Dver=
legenbebéfølelfe, ber gjennemftrømmebe mig veb ©anfen om at
træbe frem iblanbt bem fom Stubent, ben Søbljeb at vibe fig
mtéunbt, ja næften beunbret, bet var ben, ber fremfalbte min
Sængfel. 3eg faa mig ba ogfaa fnart omgiven af klaéfefam=
merateme, tlji fom bet fun er fine Sigemænb, man miéunber,
faa er bet ogfaa fun af bem, man ønffer fig misunbt eller be=
unbret; jeg følte mig ba Ijeller iffe ffuffet Slibrig tjar jeg
ftaaet i nogen krebs meb ben SiffertjebS, Dverlegenljeb« og
SelbeljageligtjebS ftølelfe font ben ©ang. $orffjellen var ben:
jeg var Stubent, bi ©ifciple, om et Siar fnnbe be være bet
famme fom jeg, men førft efter at Ijave overftaaet ©yanten
Artium. SJlan laber gjærne Ijaant om en ©ramen, naar man
Ijar taget ben, man nærer ben brjbefte 3©rbøbigljeb for ben,,
før man ijar taget ben, bet gjorbe ben ftore gorffjel imellem
o§. ©et funbe albrig falbe nogen inb at gjøre mig min ftor=
rang ftribig. ©cefar paa benne og Ijin Sibe SRubifon er to
Ijeit forffjellige ^erfoner, og bet var ftorffjellen paa bem og
mig.
©t lille @i(be blev beftemt til 3©re for Stubenten og
blev af mig mobtaget fom en velfortjent ijijlbeft. ©er fab jeg,
ba om Slftenen, afgjort fom SlftenenS £»elt; jeg gab fet ben
Sijp, ber fan føle fig mere opljøjet i krebfen af $ræfter, eller
ben $ronft i krebfen af ©egne enb jeg følte mig i ben krebs,
Ijvor jeg ben ©ang fab. 3lu ere maaffe mange af bentvoyebe
mig langt over løovebet, men ben ©ang var jeg uomtviftelig
ben tjpperfte. $er Ijavbe været en ønffelig Sejligljeb til at
Ijolbe ©aler, baabe for bem, fom vilbe ijijlbe mig, og for mig,
fom naabig vilbe labe mig bvlbe, men ben ©ib var enbnu iffe
tommen, ba bet funbe falbe noget SJienneffe inb at Ijolbe ©a=
ler veb et Sorb ©en ©ib troebe man at Ijave opfrjlbt fine
pligter veb Sorbet, naar man ijavbe paSfet fin SJlab og veb=
ligeijolbt en taalelig Samtale meb en eller anben, men falbt
iffe paa, at tjer var Stebet til langt ftørre Sebrifter. 3lu vit
man let erfare, at enS 3labo er ivrig beffæftiget eder Ijenfunfen
i bijbe ©rublerier, faa Ijan paa ©iltale giver aanbsfraværenbe
Svar. Sagen er ben, at enten Iæfer Ijan over paa ben ©ale,
Ijan Ijar ubarbejbet Ijjemme, eller grunber paa en, ijan vil til
at Ijolbe. 2Jlan maa være forfigtig meb at afbrtjbe et faabant
Wlenneffe, tlji ijan er værgeløs og fan iffe unbfftjlbe fig meb,
fjvab Ijan ijar for, efterfom bet netop er kunften at funne Ijolbe-
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Salen faalebeS, at man tror, ben er lige ØjebliftetS Snbffp-belfe. $an maa berfor taalmobig finbe fig i Slfbrpbelfen og
tabe fom ingen Sing, og man tan faalebeS let volbeíjam, fjvab
Ijan i bet minbfte anfer for en ftor lllptfe, at ban gaar i Staa
meb Salen, naar bon ffal til at Ijolbe ben. Set gaar nemlig
bermeb fom meb et ^pibebooeb, man førfte (Sang rpger af;
.paa bet famme Steb, bm>r bet gaar ub oeb Stagningen førfte
(Sang, oil bet ogfaa gaa ub næfte (Sang; faalebeS fan man
oære temmelig fitter paa, at Saleren gaar i Staa paa bet
famme Steb i Salen, bDOr ban bleo afbrubt i fine Stu=
bier.
9iae bisfe forberebenbe ipinagtigbeber, bisfe Secengftelfer
unber feloe llbførelfen fjenbte man ben (Sang, faa libt fom be
opbøjebe ^ølelfer, bnomteb man fætter fig neb, efter at man
■bar, fom man fmigrer fig meb, ffilt fig oel oeb Sagen, og man
tror fig fom (Sjenftanb for en ftille Seunbring. føeUer itte
fjenbte man noget til ben toælenbe gølelfe af at ocere brcenbt
inbe meb en Sale, forbi man itte tunbe faa SJlob til at gribe
bet rette Øjeblit, men lob bet gaa ooer fom en uoant 3®g«r,
i»er glemmer at ffpbe, naar Sib er. SJlin Staal bleo brutfen,
men uben Sale, paa gammel SiS: „og bette ffal ocere Stu=
bentenS Staal", og jeg taffebe ligelebeS paa gammel 3SiS:
„Sat flat 3 fya'e, 3 fom brat faa oel og bra’", og bermeb
enbteS benne Ipttelige Slften.
©en næfte ©ag ffulbe jeg op paa Stolen og gjøre 9ief=
loren et Seføg. Slibrig bar jeg fjenbt et SJJenneffe, büem bet
onbe jpumør faalebeS misbanblebe fom bam; naar bet oar
ooer. b<»n, og bet oar en fjcelben ©ag, ba bet iffe ftete, oar
ban frygtelig at fe og farlig at tomme nær. Sit falbeS op til
ítatbebret til bam i benne Silftanb meb en ieltie, man itte
oar fulbfommen SJlefter ooer, oar noget af bet grueligfte, jeg
bar fjenbt, og oanffeligt oar bet at tomme tilbage fra et faa=
hant felttog uben blobig Slæfe eller blaa Øjne. „3eg ffal oeb
ben lebe (Sub flotfe big, ©reng!“ bet oar et llbbrub, fom i et
faabant angftfulbt Øjeblit løb .fom en gruelig Sorbenrøft inb i
Øret og lebfagebeS gjærne af, at man førft fif ben ulpffelige
$oratS eller Sirgil, man itte tunbe magte, i Slnfigtet og faa
en Slæoe bagefter. $an oar baarb oeb oS, bet er oift, men
bet onbe føumør oar baarbere oeb bam, enb ban oeb oS; naar
ban imellem tunbe flippe ub af benne StjranS filøer, oar ban
et anbet SJlenneffe, men nu maatte man gjeerne nærme fig bam
meb (Sru.
©enne Sieftor oar bet, jeg ffulbe gjøre min øpoartning,
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og ftørre var min Stubenter DverlegenbebS føleife bog iffe,
enb at jeg gif til bet meb bævenbe fjærte, ffjønt jeg bog not
funbe tænfe, at ban vilbe tage gobt imob mig. Dlebe i Sfole=
gangen møbte jeg en flof ©ifciple, ber meb forunberlige fø=
lelfer faa mig gaa op ab ©rappen for at beføge Dteftor, men
meb forunberligere følelfer ftob jeg uben for IjanS ©or. Sfulbe
jeg vove at piffe paa ©øren eller iffe? feg Ijavbe fingeren
mange ®ange lige paa ©øren, men tog ben tilbage igjen, fom
naar en, ber vil Ijolbe en ©ale, vil flaa paa ©laSfet, men tør
bog iffe vove bet. $avbe jeg iffe unbfet mig for bem, fom
ftob forventningSfulbe neben unber, ba Ijavbe jeg forlabt ©øren
meb uforrettet Sag, men nu vanbt benne Stam bog Sejren,
faa jeg tog DJlob til mig og banfebe paa ©øren. „Äont inb",
torbnebe bet mig i DJløbe , og ba jeg iffe funbe faa DJlob til i
en £>aft at luffe ©øren op, blev ben reven op, og ber ftob Ijan
for mig i fin forfærbelige Sfiffelfe. DJlen Uvejret traf ftra?
over, ba Ijan faa mig. „@r bet big, min Søn, nu velfommen,
bu Ijar gjort en gob Sramen, overtruffet mine forventninger
og gjort vor Sfole D@re". Sfjønt bet iffe var paa ben ©ib,
man plejebe at Ijolbe ©aler, faa Ijavbe jeg alligevel paa §ele
føjemrejfen ubtænft en, fom jeg vilbe bolbe til Ijam; bet laa
maaffe libt i Diaturen at Ijolbe ©aler. ©eune ffulbe omtrent
Ijave lijbt faalebeS: „Sigefom en ©artner glæber fig over be
planter, Ijan bar opelffet, naar Ijan fer bem blomftre og bære
frugt — faalebeS veeb jeg, at ©e, Sr. Diettor, fynr ingen
ftørre ©læbe, enb naar ©e fer ©ifciple, fom ©e tjar opelffet,
bevare ben Særbom, fom ©e bar neblagt i bem, og bære frugt
af famine". Dlu fom bet imiblertib iffe til nogen ©ale, fom
vel var. §an lagbe fin §aanb paa min Sfulber og fagbe:
,,©u bor en bæberligfaber, lab mig fe, bu flægter bam paa,
og lab mig fe, bu [fiffet big faalebeS, at bu gjør ben (Stole
26re, b»ot fra bu er ubgaaet, bermeb glæber bu meft bin gamle
Dteftor". ©ermeb var min ©ale rent gaaet i Staa; jeg greb
bans fiaanb og førte ben op til mine Sæber; bet var iffe
førfte ®ang, ben bavbe været ber, men albrig før paa faa
frebelig en DWaabe. „©at for al ©ereS ftjærligbeb!" bet var
alt, Ijoab jeg fif fagt, og bermeb ffilteS jeg fra bam, i bet
ban enbnu lagbe fin ifjaanb paa mit $oveb og fagbe: „@ub
være meb big, min Søn!"
feg bavbe taffet bam for bans Äjoerligbeb, var bet maa=
fte tøtjfleri? Dlej fanbelig, bet var faa oprigtig en ©affigelfe,
fom jeg maaffe nogen Sinbe bar frembragt, tjji alt bet bitre,
fom ber funbe være i føjeertet, bavbe bans milbe Drb taget
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bort, fom ©olen fmelter Qs veb iloraarStib. S)ian ijar faa
let veb at tilgive i be unge Siar børnene lege paa ©ulvet,
blive Uvenner, og et Øjeblif efter er bet alt fammen glemt, be
unge forbitres, bet fænger libt faftere veb, men en ©mule
Äjoerligbcb fan bog tage bet bort igjen — men vi gamle for=
tømeS og funne itte glemme, itte tilgive, uagtet vi fyave en tortere
¿ib bertil enb be anbre; faa gaar bet tilbage, itte fremab,
og ber er intet anbet Staab berimob enb at lære fit gobervor;
naar man lærer at bebe bet fom et ¡Barn, faa lærer man ogfaa
at glemme og tilgive fom et ®arn $eg tilgav og glemte ben
@ang, ogfaa uben ft-abervor, tænfte tun paa, at tjan var min
gamle Særer, ber Ijavbe lært mig mange gobe Sing.
fian plejebe ellers itte at bruge gubelige ©alemaaber,
men nu Ijavb; Ijan bog fagt til mig: „®ub være meb big,
min ©øn!" ©et falbt bijbt i fijærtet, t(ji ber var en forun=
berlig Äraft i bette Ørb paa tjans Sæber, ©et lærte mig at
elffe fjant fra bet Øjeblif af, og bermeb tjar jeg tjeller itte op=
børt fiben ©et er mig et trøfteligt SSibneSbijrb om, Ijvab en
¿ærer bog fan ubrette IjoS ben unge meb et, fom bet fan
fijneS, ringe Ørb, íjoor en Smule Æjærligljeb fan inbtage fijær
tet i en fiaft og ber flaa btjbe 9tøbber.
3eg ftob nu atter uben for IjanS ©ør og fiavbe faaet
©aarer i Øjnene. Sit fomme græbenbe ub fra Sfteftor var juft
intet ntjt, men-paa ben SJlaabe græbenbe, var en ©jælbenljeb.
Sit vife mig meb ©aarer i Øjnene for bem, ber ftob ber nebe
-og ventebe paa mig, gif iffe an, tbi be vilbe iffe faa let for-ftaa, Ijvab ©lags ©aarer bet var, og jeg vilbe iffe til nogen
$riS tjave, be ffulbe tro, bet var ©aarer af famme Sirt, fom
be plejebe at ubgijbe, naar be fom fra Sieftor. 3eg tørrebe
bem berfor ombpggelig af, og for at ubflette etljvert ©por af
bem trpffebe jeg mine Øjne mob ben folbe Siæg, og faalebeS
blev jeg fnart i ©tanb til at vife mig for bem.
©er var veb Siben af ©rappen et 3ærnræfværf, fom bet
var vor ftore £pft at fatte oS paa og rutfcfie neb ab, og
jeg tjavbe brevet benne Äunft meb ftor Soer i min Sfoletib.
©et var et temmelig IjalSbrættenbe Slrbejbe, tilmeb var bet
ftrangelig forbubt, men naturligvis gjcrbe vi bet alligevel.
Siar man nu faa uljelbig, naar man for neb ab Siafvarfet,
at ftøbe paa Steftoren, faa funbe man frifteS til at ønffe, man
var ftprtet neb forinben. ©a jeg nu ftob ber oppe og ffulbe
neb ab ©rappen, fif jeg en umaabelig Srjft til at rutfcfie og
faalebeS fare neb til ©ifciplene. Wien bet forefom mig bog
itte at ftemme meb min SBærbigljeb, og jeg befluttebe ba at gaa
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neb ab ©tappen, itte meb føaanben paa IHætoærtet, fjeller itte
langs meb hæggen, men ganfte langfomt ab Wlibten af ©rap=
pen, fom en Mmtmanb eller SBorgmefter nilbe bave gjort.
Saalebes tom jeg ba neb tit ©ifciplenc, fom jeg gao fort
iBefteb om Ubfalbet af mit £8eføg, og ffiltes faa fra bem,
ber meb et Sut faa mig faa fri begioe mig bort fra
Stolen.
$eg ijaobe enbnu et SBanb tilbage fom jeg ffulbe ooer,
før jeg fatte jyoben paa min fyøbeø Sollanb. ©et oar bet
famme æanb, jeg jaa ofte oar tommen ooer, naar ferien falbte
mig ijjem. ©et Ijaobe faa ofte oæret mig en fietlje §lob, Ijoori
jeg nebfæntebe alle mine Sfoleforger for at fe bem butte op
igjen, naar jeg tom tilbage. 3)ieb ufigelig ©læbe Ijaobe jeg
faa ofte føgt neb til bette 33anb for paa bette at føres ooer
til Sanbet, Ijoor min æugge ftob, albrig meb ftørre ©læbe enb
itu. ©enne ©ang beljøoebe jeg itte at nebfcente mine Stole;
forger i '-Bølgerne, ej beller at frygte for at fe bem butte op
igjen. 3eg fab ba i $aaben faa Itjffalig fom en Sejrherre og
tog Slfffeb meb Stolen og ben gamle 33tj.
©er oar et SBinbue, fom oenbte neb mob SBanbet og fra
SBaaben oar tijbeligt at fe. $nben for bet ittubue Ijaobe jeg
Ijaft min Söolig ben ftørfte ©el af min Sfoletib. ©er Ijaobe
jeg ribbet og ftirret ub ooer SBanbet, naar jeg fom fra hjemmet
iaa fulb af Smerte, at bet er umuligt at beftrioe og bog oar
Smerten af ben Seffaffenljeb, at jeg oilbe itte af meb ben for
ttogen sprié, tlji felv Smerten oar min Sægebont. Saalebes
er bet meb SængfelenS Smerte, ben oil man bog itte mifte.
©et oar ber, ben SÜtanb, (jo* Ijoem jeg Ijaobe boet, en ©ang
baobe trøftet mig i min Smerte, faalebeS at jeg albrig glemmer
Ijam bet -- nu fab jeg ber ube paa 3>anbet og faa b^ imob
bette SSinbue. ©et oar et Øjeblit, fom funbe jeg ønfte mig
tilbage ber igjen, faa forunberlig tiltrætfenbe er benne £æng=
fels Smerte, men bet oar ogfaa tun et Øjeblit, faa oar
mine ©anfer atter oenbte mob bet SKaal, boorefter ie9
længtes.
3eg fatte nu groben paa Sollanbs ©runb. ©et er langt;
fra, at bette £anb bar min fforfjærligbeb fremfor ©anmarfS
anbre Sanbe, jeg maa fnarere fige, at bet mobfatte er ©ilfceh
bet. ©er er en ipiet paa fiollanb, fom fyar braget min Sjcer=
ligbeb til fig og bort fra bet øorige £anb, bette er bleoet mig
mere fremmeb enb be flefte anbre Egne i ©anrnart; bet er,
fom ba°be jeg itte fjjærterum paa Sollanb for mere enb ben
ene $let, boot jeg fanbt mit §jem. $eg baobe enbnu 6 SDJil
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at tilbagelægge, før jeg naaebe bette, men neb gobe SennerS
tøjælp paa Sejen naaebe jeg Slaalet, og ijen imob SlftenS ©ib
oar jeg oeb bet gamle Sefterborg. ©eet nben for er ber en
Sante, tjoor fra man tan fe ub ooer ipræftegaarben og líele
Sgnen. Solen oar oeb at gaa neb og faftebe fine Straaler
paa SirfenS røbe ©ag, tjoor paa ber er et lille ©aarn ligefom
et Sarn, ber riber paa en ftor tøeft. ©et oar i ben Äirte,
jeg for nogle 2lar tilbage oar bleoen fonfirmeret; tjoab jeg ben
Sang Ijaobe looet og tjørt, laa for mig fom i en©aage; Ijvab
jeg bebft minbebeS, oar et Drb, jom oeb ben Sejlig^eb bleo
talt til mig, at faa længe jeg oebbleo at tanges efter mit tøjern
og elfte bet, faa oilbe jeg feller iffe glemme oor tøerre. geg
minbeS, at jeg looebe i mit fjærte, at bermeb ffulbe jeg albrig
opljøre, og nu jeg ftob og faa ub ooer tøjemmet, ba tunbe jeg
meb Sanbljeb fige, at bet Søfte oar jeg bleoen tro. ©et oar
oeb Sintertib, og bog oar bet et pnbigt Spn at fe ub ooer
benne @gn. '$aa ben anben Sibe Äirfen funbe jeg fe Søen,
omtranfet af ben Sfoo, fom i mine Sarnbomåminber fore
tommer mig iffe at tjaoe Siage blanbt alle Sfooe i Serben,
©er laa ben gamle ijfræftegaarb, omgioen af alle be Steber,
boor jeg baobe funbet min SegeplabS, lioor jeg ganfte ene baobe
ført Srig og ^olbt ftore geltflag.
©er oar ingen, ber oibfte, at jeg tom, i betminbfte itte,
ijoab ©ag jeg fom, faa nu ijaobe jeg ben Slæbe at funne
ooerraffe bem, og bet gjorbe jeg mig al ©ib Umage for at
opnaa, naar jeg torn bjem Saar man oil oente at faa Slæbe
af at ooerraffe golf meb fit Seføg, ba maa man nære fiffer i
fin Sag om at oære oelfommen. ©et fan man iffe al ©ib
oære, men bet oar jeg fitter paa at oære paa bette Steb, bar
oæret bet al ©ib mit fjele Sio igjennem og baaber, bet ftal faa
blioe til Snben, tbi enbnu er bet mit tøjern og enbnu er bet i
Senneoolb. Sien faa meget jeg enb længtes efter at ooerraffe
bem ber inbe, faa funbe jeg bog itte mobftaa ben Spft førft at
lifte omtring paa be fjærefte Steber, uben at nogen oibfte, jeg
oar fommen, ©et gjorbe jeg ba, faa enbelig fremftillebe jeg
mig for bem og fanbt ba en faaban Slobtagelfe af min gaber
og Slober, mine ©anter og Søftenbe, at naar jeg tanter ber=
paa, fan jeg intet bebre Sillebe finbe paa ben Slobtagelfe, ber
center SubS Søm, naar be en Sang tomme tijem fra ben
lange Sejfe til gaberljujet i tøimlen.
©et oar til gul, jeg oar tommen lijem, faa nu tilbragte
jeg atter ben lille og ben ftore guleaften, faalebeS fom bisfe
ftaa uubflettelig inbffreone i mit tøjærte. Slit tøjern oar i ub=
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corteé íienfeenbe itte noget ftcerft ubprceget gubeligt £ué. Ub=
corteé ©ubfrpgtigfiebé Øoelfer foretom fjælben, og ber førteé
itte megen ©ale om faabanne ©ing. S3i Sørn fjacbe et Sjær=
ligtjebélic ot betragte, fom car bebre enb alle Drb. ©et er
for mig Sittebet paa et SSgteffab, fom bet ffulbe oære, faale=
beé fom jeg faa bet ført af min gaber og min SRober; faale=
beé, forefommer bet mig, naar jeg tænter tilbage berpaa, ingen
SDienneffer Ijaoe elftet, fom biéfe to elftebe (jinanben og elftebe
oé S3ørn. Slaar Äjcerlig^eb er ©ubeligfjebené bebfte Særfjenbe,
ba nar bette et gubeligt £ué; men oil man fætte Äriftenbom i
Sibelfe, ba car bet intet frifteligt £>ué; tt)i bet oar et paa
en befpnberlig SRaabe Iptteligt og for Sorger forffaanet £>ué i
en lang Støtte af 31 ar, men ©ubé SBelfignelfe tøilebe ooer bet,
og f)ané Slaabeé Sol ffinnebe paa bet.
gulen git tjen meb megen Spftigtjeb; bet oar paa ben
©ib itte faa alminbeligt, at unge SRennefter Ijaobe oæret i
$jøbent)acn, ba bet car baabe en lang og befcærlig Siejfe.
SRine jæonalbrenbe i ©gnen Ijaobe enbnu itte naaet bette
SJlaal, og bet gao mig et betpbeligt gortrin for bem. ©e faa
itte uben meb Seunbring paa ben unge tjøbenfjaonfte
Stubent, fom itte libet bibrog til at fordøje min ©læbe, ©iben
fcanbt tjaftig tjen; ©ilbagerejfen foreftob og bermeb ben fmer=
telige Sfilémiéfe. ®aabe ben og fjeie Sftejfen tilbage er fom
forfounbet af min ©rinbring. SRange Siar efter git jeg ofte
ub forbi greberiféberg Slot, ber tjoor Sanbeoejen løber ab
Æjøge til, ben famme S8ej, jeg oar tommen, ba jeg Iførte meb
SBonben. Dg ijoer ©ang jeg ba ftob ber og faa ub ab iBejen,
ba fom bette Sillebe, jeg ijer Ijar ffilbret, lecenbe frem for
mig meb alíe be ubeffrioelige 33arnbomé= og Ungboméminber.
©nbnu behøver jeg tun at tænfe mig tjen paa bette Steb for
ber fra at funne fe, l>oab fjer er ftilbret. ©er er megen Smerte
tnpttet bertil, og i ©runben oilbe bet oære trøfteéløft, berfom
oi itte ijaobe føaabet om, at benne ©ib ffal tomme tilbage,
faa fanbt fom bet er ÄjoerligEjeb, ber gjør ben uforglemmelig
for oé. ©et oar jo itte faa, at bet oar en ©ib uben Sorger,
tlji naar ber ftaar, at „ingenftebé oar ©ornene faa fmaa",
faa er bermeb bog fagt, at ber oar ©orne, ffjønt be oare
minbre, enb oi fenere lærte bem at tjenbe, faa fmaa, at oi
oeb nu at fe tilbage itte funne opbage bem. S3 line oi tun 53ørn
igjen, ba tommer SBarnbométiben igjen tilbage, men ogfaa uben
be fmaa ©orne; Sjærligtjeben ftal jo intet mifte af fjoab ben
tyve elftet, og ben fijærligfjeb, fom oar mit Sarnboméljjemé
bebfte sprpbelfe, og fom gjør mig beté SJiinbe faa ubeftrioelig
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»elfignet, ben affalber itte, ben ffal enbnu en ©ang tage imob
ntig, fom ben faa ofte tog imob mig, ba feg »ar Jarn, og fom
ber ingen Some er, ffal ber Ijeller ingen SfilsmiSfe finbe
Steb, fom »el »ar ben fmerteligfte blanbt be íorne, ber fanbteS
i Järnbommens og Ungbommens Sib."

Som man »il fe af o»enftaaenbe, »ar bet i Stubenter=
aarene grits JojfenS ftørfte ©læbe at rejfe, og ba ifær, naar
bet gjalbt Slejfen Ijjemab; ban funbe bog ogfaa »ære fornøjet,
naar ijan blot funbe tomme uben for ÆjøbenbaonS Jolbe; om
en faaban minbre gobtur i Slorbfjcellanb, i Sclffab meb gobe
Jenner fortæller b«n faalebeS:
„Slaar man er bleoen Stubent, Ijar man gjærne tilbage;
lagt en trang og lang»arig ©ang fom man maafte fan tomme
til at tænfe tilbage paa meb ©læbe, men fom man næppe be=
tragter meb ©læbe, mens man er paa ben, fom man ønffer
til Gribe faa fnart fom muligt og fjenber berfor ingen boar;
bere Straf, enb naar ben ffal forlænges ub ooer ben Sib,
man bm>be gjort Stegning paa. SJlan figer, at anberlebeS fan
bet iffe »ære, naar man i faa ung en Sliber virfelig ftal lære
noget, i Ijmlfen man bar £pft til alt anbet, enb netop til at
lære noget, og bet er neb benne Sejligtjeb iffe min tøenfigt at
gaa i Slette meb nogen berom. Jift er bet, man er glab, naar
man flipper ub af Stolen og bliver Stubent, men gaber og
SJlober, fom ba»e bøjet onbt meb og for Sønnen, mens ban »ar
paa Janbringen gjennem Stolen, ønffe nu ogfaa, at benne vil
f»are til fit Slaon: Stubent. »eb flittig at »ebblive meb at
læfe for at naa bet forønftebe SJlaal: en ©mbebSepamen, ber
aabner ©øren inb til $ufet meb be visfe Senebrøb, fmaa og
ftore, men faalebeS at man al Sib fan »ære „jænnt anancerenbe". SJlan fætter »el fagtens $ris paa bisfe »isfe £e»e=
brøb alle Jegne, men bet er not muligt, man gjør bet mere
bos oS enb anbenftebs, b00t be unisfe Seoebrøb Ijibtil baoe
»æret meget »anffelige, og b®or man onerbooebet briber Órb=
fproget: „Jebre i JiSfe enb i Jo»e". geg ftemmer ganffe
ooerenS meb benne banffe Sanfegang og ønffer meget gjærne
at fe mine Jørn i »isfe Seoebrøb, før jeg flipper mit eget,
fpneS ofte, jeg funbe næppe gjøre bet i greb, før bette »ar ffet.
Saa ønffer jeg ba for mine Sønner, Ijvab mine goredbre
ønffebe for mig, at be maa læfe flittig, for at naa 6mbebS=
eramen, ber, om ben juft iffe er bet »isfe Seoebrøb, bog gioér
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en gob Ubfigt bertil. $eg bebøoer itte at fortælle. t)oor flint
jeg oar til at opfplbe mine ^orælbreS Ønffe, ba jeg baabe
bar naaet ©jamen og bet niéfe Seoebrøb. Sift er bet, at en
©tubent fan tage fig meget for, fom er ocerre enb at ftu=
bete, men Ijan tan i bet minbfte afloje bette meb, Ijuab ber er
bebre. ©om noget faabant oil jeg juft itte nceone at gaa i,
boab man talber „©elffaber", tf)i efter ben Seffrioelfe, jeg b«r
gioet af min ©ilftanb ber, oil man not inbfe, jeg maatte fore-trætte at foebe ooer Søgerne for atoære ber. 2lnbre funne oel
fagtenS faa mere gobt ub af bisfe enb jeg funbe. ©erimob
nil jeg noeone gobrejfer ub af StjenS ?porte — jeg mener ber=
meb kjøbenbaonS — omtring i bens Ómegn, fom i mine @r=
inbringer ftaar fom bet ffjønnefte i Serben, næft en anben lille
r»nbig $let. ©aalebeS at oanbre omtring ganffe alene bar
albrig tiltalt mig, naar ba SRejfen ffulbe oære noget oibtløf=
tigere, men at flutte fig fammen meb nogle gobe Senner, font
man nogenlunbe fan ftemme meb — bet blioer bog §ooeb=
fagen — og ba meb bi<3fe at oanbre omtring i nogle ©age
fra Steb til ©teb og bele gobt og onbt meb tiinanben,
bet foretommer mig at oære i bet minbfte bebre enb at ftubere.
@n faaban gobrejfe bleo ba ogfaa befluttet en ®ang i
min ©tubentertib i en lille krebs, tiooraf jeg oar SDleblem.
©et ftete, faa oibt jeg minbeé, oeb et kartoffelgilbe — anbet
®ilbe baobe oi i Sllminbeligbeb iffe, men bisfe oar i ben ©ib
ogfaa bebre enb nu om ©tunber, ba kartoflerne glæbebe fig
oeb en urotfelig Sunblieb og oar enbnu iffe bleone inblemmebe
i be uhjffelige ^BatienterS ©al, ber libe af fronifte, ulægelige
Spgbomme.
©iben bleo beftemt, ba Siejfen ffulbe gaa for fig, og©am=
lingéftebet bleo aftalt. Selffabet beftob af to tbeologiffe Stu=
benter, ^t>oraf jeg oar ben ene, en tbeologiffkanbibat, en juri=
bift ©tubent og en 2Jlebiciner. ©et oar i be ©iber, ba ber
gjærne oar to ©geologer mob en ©tubent af anben ©lags,
©en tbeologiffe Sej anfaaS ben ®ang font ben, ber fitreft og
fnareft førte til Slaalet, bet oisfe Seoebrøb, man baobe enbnu
itte ubfunbet, at bet oar en ©tam at ftubere ©geologi, felo
om man beroeb ftilebe efter at faa et Sroeftefalb, b°ab man jo
ganffe oift gjorbe; bet oar enbnu iffe falbet nogen inb, at bet
oar en ©tam at nære ^Bræft i Statsfirfen, naar man ba ellers
oar en flint Sræft, og bet foreftillebe man fig naturligois, at
man oilbe blioe. ©beologeme oar berfor baabe mange og
anfete §olf, faa en tbeologiff ©tubent, naar ban
tegnebe
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til noget, tunbe not rangere nteb en Äanbibat af et ant et
gacultet, itte at tale om en tbeologift Äanbibat meb bebfte
ftaratter. geg veeb nof, at jeg i min Sarnbom i>ar fet meb
ben bpbefte Seunbring op til en faaban igerfon og vovebe
næppe at tcenfe, at jeg ftulbe naa en faaban ¿øjbe. ©et bele
gorljolb mellem be tljeologiffe og he anbre Stubenter er not
nu et anbet, men meget er ogfaa blevet foranbret fiben ben
©ib.
Shet var naturligvis i Sommerens bebfte ©ib, at Slejfen
ffulbe gaa for fig, og faalebeS fom ©agen. ®i Ijavbe ubruftet
oS hertil paa bebfte SDlaabe. Wiig foretom bet jægeragtige at
være ben meft paSfenbe Sfiffelfe at fremtræbe i; jeg Ijavbe
herfor faaet en grøn £>ue, et Sæberbælte om Sivet, Ijvori bang
en liUe $ofe meb Staal, Sten og Svamp, — anben Slags
gyrtøj fjenbte man iffe ben ©ang — og veb Siben heraf en
©obafSpung — Sgofen ftulbe ligne en føagelpung, ©obatSpun=
gen en Ärubtpofe. ©ernæft en ^gibe meb et $Rør af gjorte;
taffer og et ¿oveb meb et gagtftijffe paa. Qteb nøje at be=
tragte mig i Spejlet foretom bet mig, at bet Ijele tog fig gobt
ub, bog var jeg iffe uben 33efpmritig- for at famleS meb be
anbre. ©er var nemlig en i vort Selffab, fom jeg vibfte i
benne tøenfeenbe bavbe ffarpe ©jne til at mønftre oS meb og
tilmeb en ©unge, her iffe ffaanebe oS for fptjbige og vittige
SBemærfninger — bet var, fom man vel not fan begribe, 2Re=
bicineren. ga, jeg veeb rigtignof iffe, om alle funne begribe bet,
men mig forefommer bet, at 2)lebicinerne gjærne ere be vittigfte
golf og fom en gølge heraf ogfaa tilbøjelige til at bave anbre
libt til bebfte. ©et fan maafte tomme heraf, at i ben ©ib
i bet minbfte ftuberebe be bebfte ipoveber gjærne Wlebicin,
forbi bet var ben $ej, fom minbft førte til bet fitre Sevebrøb.
og boot man niaatte meft bane fig fin SBej veb ©pgtigijeb, eller
©runben fan ogfaa være, at æiebicinerne tomme i berøring
meb faa mange forffjellige Wienneffer, fomme inb i faa mange
gorbolb, ber ffærpe baabe bereS SBlif og S8ittigi>ebSfanS.
2)lig forefommer bet, at SDiebicinerne ere vittigere enb anbre
golf, ffjønt bet viftnof iffe angaar bem alle, og boab vor 9Jle=
biciner angaar, faa var ban afgjort ben vittigfte blanbt oS,
men herfor ogfaa ben, ber gjærne vilbe gjøre fine $emærfnin=
ger over oS anbre. ©et fan iffe nægtes, at vi paa ©runb
heraf barbe et lille lønligt 9lag til bam, men vi funbe aHige=
vel iffe paa nogen SJlaabe unbvære bam, faa bet var en ren
Umuligbeb for oS at falbe paa at gjøre en faaban fftejfe, naar
ban iffe var meb.
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3eg oar meget bange for, at min3æger=@foipering ffulbe
ubfætte mig for t)anå fptjbige æemærfninger, og mob faabanne
oar jeg ben ®ang font nu meget ømffinbet. Qeg traabte ber=
for inb i Selffabet iffe uben abffiHig Sefpmring, men jeg op-bagebe ftray, at tjan betragtebe min Ubruftning meb ufæboan-ligt SBelbeljag. ©et gao mig SJlobtil at fpørge l>am om Ijan
fynteå. bet funbe gaa an faalebeå at t>aoe alle Sobafåfagerne
i et Sæberbælte om Sioet, — ti>i at jeg tilfigtebe et 3æger=
foftume, oooebe jeg iffe paa fjæmefte SDlaabe at antpbe — og
ban foarebe ba til min ftore Silfrebåftillelfe: „$o bet fpneå
jeg netop gobt om, bu er jo næroeb at fe ub fom en $æger,
og bet er ben raffefte ©ragt, man fan fyave. ©et er ærgerligt,
at jeg iffe fan rpge Sobat, ellerå oilbe jeg oære ubruftet paa
famme SDlaabe, men bet er faa floot at ba®e en SJJibe, naar
man iffe fan rpge." ©et fanbt jeg naturligoiå ogfaa, fom iffe
oilbe mifte bette fortrin.
©a Selftabet oar famlet, ffuloe en oælges til at oære
Jtaåfemefter. Salget falbt enftemmigt paa ben t^eologifle Äan=
bibat. £an er fenere bleoen Sprooft, bar, faa oibt jeg oeeb,
baft fine Slegnffaber i fulbfommen £hben og oæret en meget
flint SProoft. ©iåfe banå færegne ®aoer maa oi l>aoe í>aft en
fVølelfe af, fom lebebe oort SSalg ben paa b««i. æi betroebe
nu oore Spenge til ban»/ og jeg oeeb beftemt, at jeg ooergao
barn b»er en Stilling, jeg ejebe, og oar meget Iptfelig oeb paa
en ®ang at oære bleoen baabe penge= og forgløå. Set førfte
bar jeg fiben ben Sib oæret meget ofte, bet fibfte berimob
minbre ofte. Uagtet jeg iffe oeeb rettere, enb at jeg bar oift
Spenge al ben $oretommenl)eb, fom bar oæret mig mulig bar
naonlig al Sib taget imob bem paa ben oenligfte SJlaabe, faa
bar ber albrig funnet tomme nogen ret inberlig og ftabig §or=
binbelfe i Stanb imellem oå. ©pbolbet boå mig bane be albrig
funbet bPggetigt til nogen Stabigbeb, og ba jeg fer, at be
mange anbre Steber befinbe fig meget bebre enb boå mig, faa
maa jeg antage, at jeg meb min bebfte SBilje aHigeoel iffe for=
ftaar at omgaaå bem, fom be oiUe baoe bet, eller beoife bem faa
megen 2@re, fom be gjøre gorbring paa. ©et oærfte er, at nu
gaar bet gjærne faalebeå, at naar be forlabe mig, tomme
Sorgerne i Slebet, unbertiben funne be oære ber paa en og
famme Sib, i bet spengeneå SIntal fpneå iffe ftort not til at
tunne íjolbe Sorgerne borte, ©en ®ang oar ber flet ingen af
bem, og bog oar ber iffe Sftjgge af Sorg i ben Sletning; jeg
ftolebe paa, at oor Äaåfemefter, ben tilfommenbe sprooft, ftulbe
nu førge for mine Ubgifter paa Slejfen, og boorlebeå bet flulbe
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gaa, naar jeg font i»ient, laa for langt borte til, at jeg ffulbe
forge berfor. ®a jeg git ben ab ©aben og itb af Spen, oar
jeg i benne wenfeenbe albeleS at ligne meb fuglen, ber forger
uben Senge t^uerfen for gøbe eller klæber. Dg bog oar bet
i ©runben itte faalebeS, at jeg forlob mig paa ben ijinuitelffe
gaber, fnarere »ar bet ba ben jorbiffe. geg l;ar fenere lært
ben bimmelfte bebre at fjenbé, men bet er næppe, jeg but lært
at forlabe mig faa faft paa bum, font ben ©ung pua
jorbiffe gaber. SJlen bet forftaar fig, bet ungbommelige, lette
Sinb tom mig ogfaa til Jpjælp, ber itte tænfte faa »ibt ub i
gremtiben og lob i bette, fom i faa meget anbet, fem »ære
lige.
Wien forbi jeg »ar fri for Sengef orger, »il jeg bog itte
paaftaa, at jeg »ar uben Sorger! ©em, jeg tjcvobe, inbffrænfebe
fig for bet mefte til ©jamensforger, og Ijoern ber mener, at
bisfe intet bane at bettjbe, bar albrig baft bem. ©e tunne »ære
ftore og bitre not baabe for og efter ©jamen; ben ©ang »ar
mine af ben førfte Slags, men ba jeg gif ub af Øfterport,
lob jeg bem alle blioe inbe i Spen og »ente paa mig, til jeg
tom tilbage.
Saa »anbrebe »i ba benab Sejen, brejebe faa »ibt mu=
ligt inb paa Stier og ©jenoeje, fom »i anfaa bem for at »ære.
Jjjaobe jeg »æret Slnfører, »ar »i ganffe »ift gaaebe »itb ftrar,
tbi jeg bue albrig tunnet finbe Sej, men en i Selffabet »ar i
benne Sletning ubruftet meb fjcelbne ©aner, bet »ar ben anben
tbeologiffe Stub^nt. Seb bans tøjælp git bet gobt paa ben
•Diaabe, og SJlebicineren nar uubtømmelig i fine Semærfninger,
b»oraf be flefte gif ub o»er oS til »or hemmelige gorbitrelfe.
©a ni en Süften »ar fomne til en Sp, boor »i nilbe o»ernatte
i Äroen, og ban »ar gaaet ben at befoge nogle Setjenbte i
Spen, lagbe ni Slaab op mob bum om at betro binanben gjen=
fibigt, boab bun b«»be fagt om enb»er ifær af oS. SaalebeS
ble» bet ba røbet alt fammen og enb»er fif fin ©el. geg tan
ogfaa beraf fe, at man er fig bog fel» nærmeft, tbi boob ban
baobe fagt om be anbre, bur jeg albeleS glemt, men berimob
itte, boab bun baobe fagt om mig. „Dm big fagbe bun for=
leben/' faa løb Seretningen, „at bu i bin blaa Äjole faa ub
fom en Seminarift". ©et nar bet græSfelige Drb, fom ben
©ang ffar mig fom en Äni» i $jærtet. gor at forftaa bet
maa man »ibe, at »i latinfte ^beologer bannebe oS ben gore=
ftiííing om be banfte ©beologer eller Seminarifterne, at bisfe
af al Sing faa minbft ub jom Äanallerer, og bet »ar, b®ub »i
fatte SriS paa for 2ll»or. ©ernæft maa man ogfaa »ibe, at
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benne blaa ftjole var min «Stoltíjeb, jeg var nogle ©ange
ftaaet op om batten for at prøve ben, følte mig inberlig
overbevift om, at jeg i ben lignebe en kavaler, troebe
enbog ftunbum, at golf ftob ftille paa ©aben for at fe
efter mig, og nu var meb et Slag alle bisje ftolte ©rømme
tilintetgjorte. ©et var jeg vis paa, at faa jeg ub fom en
Seminarift i min blaa Äjole, faa var ber intet Ubfomme
for mig. — ©et var gorfængeligbeb! 3a bet oar bet,
men gib ben var bleven ftaaenbe veb ben blaa Äjole, faa=
lebeS var ben vel mere ufftjlbig Senere Ijar ben grebet mere
om fig og Ijar flaaet fig paa æbleré’ ©ele. ©en Unges gbr=
fængeligljeb er værre enb SarnetS, JDlanbens enb ben Unges,
og DlbingenS enb SRanbenS. ©et onbe bliver altib mer onb=
artet meb farene, meb minbre bet fan blive revet op meb
Slobe, men bet er faa fvcert. Slaar jeg fpørger mig felv: bvor
var bet bog muligt, bu ben ©ang funbe brtjbe big faa meget
om ben blaa Äjole, og om, f>vab ber blev fagt om big i 2ln=
lebning af ben, faa maa jeg fvare meb at fpørge: livor er bet
bog muligt, bu enbnu fan brtjbe big faa meget óm, l>vab ber
fun angaar bin egen usle $erfon og 2©re. Dg bog hænger bet
veb mig, faa jeg ijar iffe Slet til at forarge mig over mig felv
font ung.
3eg minbeS gobt, at vi alle efter benne gjenfibige 3)ieb=
belelje blev m get tavfe, tf)i enljver tjaube faaet noget, fom
frænfebe tiam. £ibt efter fom Wlebicineren tilbage, fom foeb=
vanlig ftraalenbe af ©læbe. .§an ntærfebe fnart be fure SJliner.
„fivab er ber i Sejen meb ©ber", ubbrøb lian, „3 fe jo ub,
fom Ijavbe 3 truffet @bbife?" 3e<J tror nof, at jeg efter bam
var ben meft fremfagte, maaffe ogfaa ben bpbeft frænfebe, og
fvarebe ba: „Si have nu faaet orbentlig Seffeb om, b»orlebeS
bu gaar omfring og bagtaler oS, tlji alt Ijvab bu bar fogt om
enbver ifær af oS, bave vi nu, mens bu var borte, mebbelt
binanben". .3« 3 ffulbe rigtignof fnaffe om at bagtale",
fvarebe ban, „fom jeg iffe fan venbe Sitjggen et enefte Øjeblif,
førenb 3 rotte eber fammen om at bagtale mig." 3«fl tan
iffe nægte, at ben Semcerfning flog mig, faa jeg bavbe intet
bertil at fvare. „§vab bar jeg faa fagt," tilføjebe Ijan, „ijvab
bar jeg fagt om big?" ibet ban benvenbte fig til mig. „©et
fan være bet famme," fvarebe jeg, ba jeg ingenlunbe Ijavbe
£pft til at gjentage bet gruelige Drb. .Siej bet fan iffe være
bet famme", fvarebe ban, „jeg bar Siet til at fræve, at jeg
faar bet at vibe, for at erfare, om 3 itte b«ve fibbet og løjet
mig noget paa, tlji bet funbe man vel not vente af bem, ber
5
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faalebeS tunne fatnmenfværge fig mob en gob Sen". Qeg
maatte faa frem bermeb, faa nøbigt jeg vilbe: „Tu (jar
fagt, at jeg fer ub fom en Seminarift"; ben blaa fijóle nænte
jeg enbnu itte til at nævne. „ga, men Ijvab tjar bu faa paa?"
fpurgte tjan. 5lu maatte bet frem meb ben blaa fijóle, Ijvortil
ijan faa fvarebe: „jeg tan itte nægte at ben tlæber big flet
iffe gobt", men i ben tøenfeenbe var jeg bog faa fiffer i min
Sag, at jeg trøftebe mig meb, bet var maafte Sli?unbelfe, og
bet var jo en fanb Seberfvægelfe at tro. Sor gobmobige
ÄaSfemefter fanbt imiblertib ben Ijele Sag tjebfommelig, brøb
ben berfor af meb bisfe £)rb: „£ab os nu itte [tribe? berom
længere; Äa?fen tilfteber at briffe et ®la? Sin, lab o? faa
britte gorlig og bermeb glemme benne Sag " gorflaget blev
antaget og nogle Slinuter efter var bet itte til at mærte, at
vi Ijavbe været Uvenner. Sfjønt jeg albrig glemte Drbene,
glemte jeg bog fnart Sreben, og bet er netop en Selfignelfe
veb be unge 2lar, at fan man fnart blive vreb paa ijinanben,
fan man ogfaa fnart blive gob igjen; bet unge tøjærte er itte
faa vel ftitfet til at bære 3lag fom bet gamle. Tet tijber og=
faa paa en Tilbagegang, fom ber er inlet anbet 'Jiaab imob
enb at tij til barn, ber veeb at glemme gornærmelfer fom ingen
anben
6n Slften tom vi til greben?borg; ber er en Safte, be=
voy et meb Træer, iffe langt fra ®jæ[tgiver[tebet, meb Ubfigt
over Søen; jeg Ijar itte været ber fiben, men tan albrig glemme
bette Steb Si vare alle trætte, og be anbre Ijavbe føgt Jøvile,
men jeg liftebe mig enbnu en ©ang ub paa Saften for at fe
Solen gaa neb Sdjiller [filbrer i fin „£ieb von ber ®locfe"
Ijvorlebe? , ein namenlofes Seljnen" griber ynglingen, naar
ben førfte ^jærligljeb berører fjartS fjærte. „@r fllietjt ber
Sriiber roilben fReifj’n , figer ban geg tror itte, at bet var
bet, fom brev mig op paa Satten, men bet var rigtignof en
ficengfel, fom lob mig føge ©njomtjeben Tet var tøjemveen?
£ængfel, fom faa ofte falbt over mig, og fom jeg ingen bebre
SUaab vibfte imob enb at føge et enfomt Steb. Tet var faa
pnbigt og [tille ben Ülften, fom bet tan være en Sommeraften
i Tanmart; til ben tjimmelfte gaber tunbe jeg itte naa meb
mine Tanter, ej tjeller til bet tøjem, Ijvor tjan bor meb fine
©ngleftarer, men berimob til ben jorbiffe gaber og ÍDiober og
bet .©jern, Ijvor be boebe meb alle mine Søftenbe. geg tjar
vift itte faa ofte ønffet mig Tavib? Tuevinger for at fipve
tjen til bet rette Tilflugt?fteb for Storm og Uvejr fom til bet
tøjem, Ijvor jeg en ®ang var lille. Tet var ogfaa bisfe Singer,
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jeij øujfebe mig tjin aften, og jeg faiibt en Xrøft i, at be, jeg el=
ftebe, men funbe iffe tomme til, be betragtebe nu ben famme
Sol, ber gif til føvile, fom jeg. geg bab iffe om, at ®ub vilbe
fænfe mine Stjnber i Ravets Stjøb til gorglemmelfe meb So=
len, ber nu gif neb i facets Sølger, faalebeS trpffebe mine
Spnber mig iffe, at jeg paa ben 2Raabe tunbe bebe; men me=
ben* jeg tænfte paa bem ber hjemme i Äjcerligljeb, ønffebe gobt
ooer bem og mig felo iblanbt bem, faa lob ben tjimmelfte
gaber alligeoel mine Spnbet ftjnfe ben meb ben nebgaaenbe
Sol, trøftebe mig ooer min Sængfel efter ben jorbiffe gaber
og bet jorbiffe £>jem, enbog jeg iffe længtes efter t>ant og IjanS
$jem; ban oentebe taalmobigt paa, at bet fjærte, fom faalebeS
tunbe længes efter bet jorbiffe føjem, maatte oel ogfaa en
(Sang tomme til at længes efter bet Ijimmelfte, og ben, ber
funbe elfte ben jorbiffe gaber og bons Søm, maatte oel ogfaa
en (Sang tomme til at elffe ben Ijimmelffe og be Søm, bep
børe Ijam til Saa oibt fom bet bog ogfaa, og ofte Ijar ie9
fiben ben Tib fet Solen gaa neb og tænft paa ijam, ber forlob
mig mine Sijnber, enbog før jeg bab b«Tn berom.
Ter oar paa oor Sanbring et Steb, Ijvor ber vopebe
nogle oilbe iRofentræer, ber tjavbe en nibunberlig bejlig Tuft,
fom jeg albrig før bavbe fjenbt SJlage til. geg falbte bemSinrofer og father bem faa enbnu, faa ofte jeg træffer bem. ©fte
bar jeg maattet fanbe, at bet er, fom ber ftaar i ÉJ^lenfc^lægerS
©rit og 9lbel:
„Ter maner intet bog faa trijlleriff
Te founbne Tages gølelfer tilbage
Som Slomfterbuft og gamle Wlelobiet",
tlji faa ofte fom Tuften af biSje ¿Ro jer møber mig, ba lever
SR'inbet op i mig om benne ¿Rejfe, ba er bet, fom om jeg atter
oar paa Sanbringen meb UngbomSvennerne. gor mig er ber
noget ubeffrivelig pnbigt oeb at boæle oeb faabanne gamle
BRinber; jeg freber berfor om bem, faa gobt jeg fan -ölan
fan lære meget oeb at tænfe tilbage paa bem og fan ftunbum
beroeb IjjælpeS ber op, Ijvor man bog gjæme oil, men ofte iffe
fan tomme."

grits SojienS Stubenteraar (1825—30) oar for fjant i
bet Ijele en fornøjelig Tib; IjoS (S (au jen Ijaobe ijan, fom før
fagt, et venligt $jem, og libt efter libt blev Ijan mere fortrolig
meb SelffabSlivet; paa ben Tib fpillebeS E'ljlenfdjlægerS
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Stijffer paa ©íjeatret; iffe alene nar ban ber en temmelig
ftabig ®jæft, men ban fom ogfaa jævnlig paa ®al, navnlig i
foreningen „©nigbeben"; meb Sætningen til ©jamen gif bet
afveylenbe, unbertiben tæfte Ijan flet iffe, til anbre ©iber meb
ftor fver, bog fulgte lian jævnt meb forelæsningerne. Som
før nævnt fom S3roberen Sars i 1828 Ijjem fra fin Uben=
ianbSrejfe, og be to Srøbre fom nu til at bo fammen i ©lau=
fens $uS, i bet Sars forberebte fig til at tage SKagiftergraben,
og bette Samliv blev af ftor ©etijbning for frits; Sars var
bleven paavirfet nærmeft i pietiftiff Sletning, og af en ©agbog,
fom f. itojfen førte i bisfe Star, fes bet, at ©røbrene jævnlig
gif til SHrfe f>oS f.
SRpnjter og vare fulbe af Sovtaler
over benneS ^ræbifener. frits begpnbte nu alvorlig at tænfe
paa ben ©ib, ba ban ffulbe være iJJræft, og bet ængftebe bam
ba meget, at b°n leb af et $alSonbe, fom ofte, naar ban talte,
enten albeleS funbe berøve bam SWælet eller fremfalbe en
misltjbenbe Stammen, f Sommeren 1829, ba ban var bjemme
i ferien, ffulbe ban for førfte ®ang prøve at prcebife; berom
fortæller ban faalebeS:
„feg var aHerebe temmelig tiblig bleven beftemt til at
være ijfræft, og ba jeg nof tunbe lære, b®ab bertil ubfrcevebeS,
faa fpnteS ber iffe at være noget til ¿inber berfor. fmibler=
tib leb jeg allerebe i min Ungbom af et ©ilfælbe, fom jeg
egentlig itte fan beffrive, ej better forflare- bets Dprinbelfe.
©et var en 2lrt Stammen, fom vel iffe laa i nogen organiff
fejl, men bet var bog noget, jeg i lang ©ib troebe, var ganffe
ejenbommeligt for mig; fenere bar jeg erfaret, at ber er flere,
ber libe af bet famme, uben at nogen mærfer bet, tbi bet fan
ffjuleS og bliver bet ogfaa fom ofteft. Slaar ber var nogen,
jeg unbfaa mig for, var bet, fom funbe jeg iffe faa et Drb
frem, fom om Stemmen fvigtebe mig albeleS, og ba bette jo
vilbe inbtræbe ofte, b°té jeg blev spræft, maatte bet gjøre benne
Stilling umulig for mig, og bette ©ilfælbe fpnteS altfaa ganffe
at ville tilintetgjøre ben Seftemmelfe, ber var taget for mig.
■Dline forælbre førgebe meget herover; men ba jeg var bleven
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©tubent og Ijaobe ftuberet Sijeologi, ønffebe min gaber, at jeg
ffulbe prove at ffrive en ^ræbifen og tjolbe ben alene for Ijam,
faa fjaabebe Ijan, bet not vilbe lijtteg. ©et gjorbe jeg, og en
Tag gif jeg over i Äirfen, lebfaget af min gaber og Slober.
geg befteg ^ræbifeftolen og forfogte at Ijolbe benne ^ræbiten,
fom jeg baabe Ijavbe ffrevet og lært ubenab; men bet git baar=
lig for mig; jeg blev faa ofte ftanbfet i min Sale, faa bet
fijnteé flart, jeg var iffe ff iltet til at blive $ræft. Stine gor=
celbre trøftebe mig, faa gobt be funbe, men jeg faa paa bem,
at be mtétvivlebe lige faa fulbt fom jeg felv om, at bet nogen
Sinbe vilbe Ipffeá for mig at naa, Ijvab ber bog nu var mit
Sivåmaal. ©e git bebrøvebe ub af ftirfen, og jeg blev alene
tilbage. Da git jeg op til filteret og gav mig til at bebe
(Sub, om ijan tjer vilbe tjjælpe mig, og benne min Søn git ub
paa, at faa tit jeg vilbe tale om Ijam og Ijanå Drb, at jeg ba
maatte tunne fige, bvab jeg vilbe. Set var itte nogen 2laben=
baring, jeg oplevebe, men uben at jeg fan forflare, Ijvorlebe^
bet gif til, fit jeg bog bet tpbelige Svar fra (Sub, at min Søn
var (jørt, og at ijan enbba vilbe føje noget til, nemlig give
mig at tunne tale, naar ber ellers var noget gobt, ber laa mig
paa Sinbe Saaban rigtig for '211 vor var bet not førfte (Sang,
jeg Ijavbe bebt til (Sub, og førfte (Sang, bet er jeg vté paa,
jeg Ijavbe erfaret, at ben tøelligaanb „træber frem for oå meb
uubfigelige Sutte*, Denne Segivenljeb ligger langt tilbage i
mit £iv, omtrent 50 2lar, men ben ftaar faa flart for mig,
fom var bet ffet i (Saar. geg gif trøftig ub af Äirten, og ben
Drøft er albrig forfvunben, om enb ben Ijar været baabe ftærfere og fvagere, men hjtteligft var jeg, jo faftere jeg Ijolbt mig
til, ijvab jeg ben (Sang oplevebe. (Sub Ijavbe givet mig fit
£>rb, nu gjalbt bet, om Ijan vilbe ijolbe bet, og Ijan ^ar MM
bet, Ijvor tit jeg enb Ijar erfaret og følt, ijuor uværbig jeg var
bertil.
Det er Äilbeveelbet, Ijvorfta alt, ^juab jeg fjar talt tit
Dpbijggelfe for Slennefter, Ijar Ijaft fit Ubfpring, ligefom jeg
ogfaa tror, at min Sebftemoberå gorbøn for min gaber og
IjanS Slægt blev Silbevælbet til ben Selfignelfe, fom blev givet
benne.
3eg veeb, at jeg ftaar tilbage for be flefte ^Bræftev, fom
jeg Ijar lært at tjenbe, baabe i Snnbftab i Sfriften og til Sal=
mer og i tøenfeenbe til anben gob og frugtbar Sætning, ber
netop er tjenlig for en
2llligevel tjar mit £>rb funbet
gnbgang paa unberlig Slaabe, og bet font af, at (Sub albrig
glemte, Ijvab Ijan Ijavbe tilfagt mig i min Ungbom. tøan
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üibfte gobt, tjvilfe ftinbringer jeg fytwbe at tempe meb, men
nibfte ogfaa faalebeS at ooeroinbe bisfe, at netop 9løben og
frangen bien SRibler i IjanS $aanb til at lægge færegen i<eb
fignelfe i mine Drb. $eg tan fige, at jeg bar opleoet megen
íüngft, naar jeg befteg ^reebifeftolen og ftob ber for at tale til
be mange ÜJlennefter, men bet tan jeg alligevel fige, at be hjtteligfte linter i mit Sin Ijar jeg tilbragt paa bette Steb. Sub
forunbte mig gjennem be mange Slat Sunbbeb og en ftor Äraft
til at Ijolbe ub meb at tale om ljam, og bet paa Steber, Ijvor
bet ellers nar trangt not at tale, men jeg ijar albrig nibft,
bnab bet oar at blive træt af at tale, og tit Ijar jeg fpurgt
bem, fom tlagebe oner SErætljeb, Ijvab bet egentlig nar be mente
bermeb, tlji jeg tjenbte bet itte; jeg Ijar berfor troet, at Sub
ogfaa i ben føenfeenbe ijar føjet mere til min ®øn, enb jeg
forftob at bebe om. 3« „bu tan gjøre, Ijvab bu nil, jeg er Ijnab
bu gjør mig til".
Denne Seginenljeb omtales faalebeS i et SBren fra Råberen
i Septbr. 1829:
„2Rin btjrebare Jrit«!
Det hnertcr mig i min Sjæl« 3nbre, at Du iffe er i gobt
tøumør for be*, Du veeb nof, men Du ftal flet iffe være
bebrøoet berover, men gjøre, ijvab Du fan for at lægge ben
Stammen af. 'Jlaar Du gjør, fjnab Du tan, faa ovcrlab
Din JremtibS Stilling t Sub 8 §aanb. fremfor alt, vær
rolig! fRotigbcb er et væfentligt ’JRibbel til Dintøelbrebelfe.
Du fan not blive ‘fhaft, bet tjat Du jo felv erfaret forleben
i ftirten. §uff paa Demoftene«; ijan lære Dig, ijvab et
SRennefte formaar, naar bet alvorlig vil. ®ær berfor veb
gobt ’Mob! .... SjilS §clga fra mig, — o, Ijvor jeg
længe« efter Ijenbe.
Din trofajle Saber
£>. ®ojfen."
3 Soraaret 1829 nar Søfteren tøelga tommen til £jø=
bentjann og i $ufet boS Snftitutbeftrjrerinbe Smibt — IjviS
Søn nar ^rceft i ftjøbentjaon. 3 bette linlige og muntre $uS
fit begge ærøbrene en gjæftfri SRobtagelfe, og ber nar bet, at
Srits SØojfen førfte Sang traf ben unge norfte ^Jige Stine
$ er a mb, fom fenere ffulbe blive banS$uftru. Dm benbe og
benbeS Stegt ftal ber mebbeleS fplgenbe:

75
3 Wiibten af forrige ilartjunbrebe levebe en Obelsbonbe
veb íltavn ¿øeramb paa en ©aarb af famme 'Jlavn i ®ulb=
branbébalen*). Den ælbfte af Sønnerne fif efter Råberens
Døb ©aarben, Ijvorefter be to pngre forlob hjemmet og brog
til Sjøbenljavn, fjuor be fremftillebe fig for Hong ^reberif ben
6te og bab om, at be maatte blive ubbannebe til Officerer i
ben banftnorffe føær. De tiltalte Äongen veb bereS rafte og
ligefremme Sæfen; Ijan førgebe for bereS UnberviSning og op=
tog bem fenere fom Officerer veb fit eget Sivregiment; ben
pngfte af bem blev i 7 jeneften efter Slbffiflelfen fra -Horge og
bøbe fom Dberft i Hjøbenfjavn; IjanéSøn — Stibtmefter grits
føeramb — beltog Ijæberlig i begge vore Hrige. Den ælbre
Srober, Haptejn fiará ^eramb, længtes tilbage til SJlorge,
og efter at Ijan i 20 2lar Ijavbe tjent i Sivregimentet og bel=
taget i krigen 1807, imøbetom Hongen IjanS Ønfte, i bet Ijan
i 2laret 1811 ubncevnte Ijam meb sJJlajorS ;Hang til Seftprer
afSølvværfet iHongSberg; forinben 2lfrejfen giftebe Ijan fig
meb Urf ula ©rønlunb, pngfte Datter af en rig ©mbebSmanb,
Unberfogeb 0) røn lun b i Hjøbenljavn (Srober til DIjorvalb=
fens Sliober). Det førnævnte Embebe i ÄongSberg var ftort
og inbbringenbe, Ubftpret glimrenbe, og ber var faalebeS be
bebfte Ubfigter for be nrjgifte, men befto værre for bem blev
bet Sfib, fom ffulbe føre bereS Sotjave til 9lorge, paa Sejen
opfnappet af engelffe Äapere, og anfomne til ÄongSberg fif
be ret for 2lloor SrigenS Stjrber at føle. Den norfte Sefolf=
ning var veb ©nglænberneS Slofering af alle féavne bragt til
Settelftaven, ja i flere @gne af Sanbet var ber ligefrem $un=
gerSnøb. $eramb, fom Ijavbe et ftort fjærte for anbreS 9iøb,
*) Den ligger ber enbnu itte langt fra ©aarbeii Xjerne, fom ejcä af
Bopens ^uigerføn £anb.
fto now.

76

brugte iffe alene fine fnbtægter, men ogfaa ‘Uroen fra fine
Svigerforælbre i Äjobenijaon, for at i)be §jcelp til be nøblv
benbe i f>ané nærmefte Ärebå, og enbelig, ba bet ftæbnefvangre
Siar 1814 tom, ba Sanbftormen ffulbe rejfet for at forfvare
Siorge imob Soenfterne, ba ofrebe tøeramb fin fibfte Stjærv
for at ubrufte be fattige Sølvværts^Slrbejbere til Ärigen. Tet
gjalbt ben ®ang itte juft om at bevare foreningen meb Tan=
mart — bette anfaas omfonft, efter at Äielertraftaten var un=
berftreven af f reberit ben Gte, men om at bevare Jeorges eelv=
ftænbiglfeb, fom bet ben ®ang var paatænft unber ^rinbs
61) rif ti an (fenere Sljriftian ben 8be) og i Overenéftemmelfe
meb ben ©runblov, fom var vebtagen paa ©jbåvolb. ^erarnb
git til ©rænfen meb fine folt og beltog 'bæberlig i abftillige
af be ©maatampe, fom fanbt <Steb i fuli SJiaaneb 1814, men
font betjenbt tabte iprinbi Gtjriftian SJiobet og forlob plubfelig
Siorge, og bet lyttebes herefter ben fvenfte StronprinbS (ben
franfte ©eneral SJerna bo tte, ¡enere Äarl benl4be folian)
at tomme til en forftaaelfe meb be lebenbe 3)iænb i Siorge.
krigen fit faalebes en brat Sube, og tøeramb maatte
venbe tijem til fi'ongsberg, men fra nn af var (jan en forarmet
JJlanb; ben fvenfte Siegering, fom alt for gobt tjenbte íjaná
banftfinbebe følelfer og Ijans fver unber Ärigen, lob l)am vel
blive i (jmbebet, men inbffrcentebe bans fnbtægter faale=
be£, at bet efterbaanben blev bam umuligt at leve beraf.
f Slaret 1822 befluttebe b«n fiø ba til at rejfe til Tan=
mart; Slffteben blev b<*nt ftray tilftaaet af ben ny Siegering i
Siorge, men man vilbe itte inbrømme bverten
eller b«n§
føuftru nogen ^enfion. §an buobe 3 8ønt; ben ælbfte ©line
(føbt ben 27be fuli 1813), Xbor (føbt 1816, fenere ^ræft i
©rrinblev paa SoUanb) og fba (føbt 1818, forlovet meb )f)a=
ftor CSfjrif ti ani); bun bøbe i Stjørpinge 1842. føuftruen meb
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be 3 ©ørn rejfte foritb tit Æjøbenbaon, mebene tøeramb fore=
løbig ble» i ÆongSberg for at orbne gorbolbene unber @m=
bebSforanbrittgen. Det »ar bnnS 2Igt at tomme til Æjøbenbavn
i Joraaret 1823, men ©ub vilbe bet anberlebeS; Ijan ble» fyg
og bøbe plubfelig nogle SRaaneber efter, gt Ijan Ijaobe taget
9lff!eb meb fin familie.
£jané ©o ble» opgjort og paa en faaban fBlaabe, at ber
itte ble» en §»ib tilovers til familien; benne »ar faalebeS
ubeluftenbe benvift til fyreberit ben Gt¿é ©obljeb og blev i
benne fjenfeenbe tjeller itte ffuffet; ben gamle Æonge førgebe
faberlig baabe for ©nten og ©ørnene: ben ælbfte af Døtrene
ble» ftrap anbragt ifyruSmibtS ipigeinftitut — ber paa ben
Dib anfaaS for et af be bebfte i Æjøbenbavn — i bentøenfigt,
at ijun ffulbe ubbattneS til Særerinbe, og unbertiben maatte
Ijun op til Æongen meb fin Æarafterbog; Ijan mobtog Ijenbe,
fom ijan ofte plejebe, bruntmenbe, men ble» altib formilbet,
naar Ijan minbebeS, boem bun »ar, og faa i ©ogen, bf or gobe
IjenbeS ©ibneSbyrb var. Qntet Unber, at bun berfor gjorbe
fig færbeless Umage, og »eb ben enbelige ©panten i 1829 op=
naaebe bun ben ^øjefte Æarafter af alle ©lenerne. Den ®ang
ganes ber „Ubmærfet gobt" baabe meb „ÆrybS og Slange",
og ben norfte tpige paa 16 2lar »ar frybefulb oner at tunne
vife ben gamle Æonge et ©pamenSbeviS, ber bnobe not af begge
Dele. Da Æongen bnobe fet ©pamenSbevifet, fagbe ban: „Det
fan jeg libe, bet er at tatfe mig paa ben bebfte fDlaabe, tom
bu tun fiben til mig, naar ber er noget, bu trænger til."
©eb benne ©panten, fom IjolbteS ben Ilte 9lpril 1829,
var itfe alene StiftSprovft Glaufen og ©iffop SJly nf ter
tilftebe fom Genforer, men ogfaa £arS ©ojfen (ben ©ang
IKagifter og nylig bjemfomnten fra fin UbenlanbSrejfe). iblandt
be tilftebevcerenbe Dilbørere »ar ©tubent grits ©ojfen, og
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ba ben norfte ^ige var eramineret, rejfte £arS fig op,
gif t>en til 53roberen og flog Ijam paa Stulberen meb be Drb:
„©et var en Äone for big", og faalebeS blev bet. 3 grits
SojfenS ©agbog fra IjanS Stubenterbage ftaar unber Ilte
2lpril 1829: „©er var ©jamen i gru SmibtS gnftitut, og ber
var jeg. 3C9 faa ber ©line fi er am b, og jeg itte blot faa
Ijenbe, men tjørte, IjvorlebeS Ijun fvarebe; jeg fanbt IjvS ijenbe
ubmærfebe 2lnlæg og viftnof ogfaa et gobt, ufttjlbigt fjærte.
3eg blev berfor meget inbtaget i Ijenbe, og fom bet ftjneS mig,
er bet noget mere alvorligt benne Sang enb tibligere. sBleb
Ijenbe talte jeg tun meget libet. @n forunberlig 2©ngfteligljeb
Ijolbt mig tilbage; om ijun fpneS gobt om mig eller itte, berom
er jeg albeleS uvis; enfelte llbettjbeligljeber fijnteS not atvibne
berom, bog itte faalebeS, at jeg tør bijgge berpaa; nu ftaar
mit §aab til bet ®a<, fom ftal være íjoS SmibtS, fjvor jeg
venter at træffe Ijenbe". 6t tjalvt 2lar fenere unber lObe
Septbr. 1829 ftaar ber:
„fcvab jeg ben ©ang brømte om, Ijar nu nærmet fig bet
virtelige. £vab StæbnenS 33ilje er, bet veeb tun Ijan, fom
ftprer ben, men min Seflutning er fattet, og benne ©ag ftal
afgjøre mit Ijele 2ivS tilfommenbe Stcebne. £oib bin tøaanb
over mig, bu gobe ©ub, vær mig naabig, fom bu Ijibinbtil
ijar været bet, og finber bu mig værbig til faaban itjtte, ba
ftjænt mig ©lines ^jærligbeb!"
©enne ©agS 2lften bleve be to forlovebe. grits ^ojfen
var ba 21, og ©line Sjeramb 16 2lar gammel, og bet var en
hjttelig©ib for bem, men for bet førfte ffulbegorlovelfen IjolbeS bem
melig, inbtil Sojfen Ijavbe faaet fin ©mbebSejamen. 3
vene til hjemmet omtales ben berfor itte, bog Rebber bet i et
58rev til bnnS Softer SJlarie af 31te Dttbr. 1829: „3eg lever
i en glab og Itjttelig Stiltjeb og er meget vel tilfrebS. 3e9
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er i ben fenere Jib mere bienen af J>in SRening om Äjoben=
bavn og bar funbet, at ©runben til min tibligere sIRiSfornøj=
elfe laa Ijoé mig felv; jeg teenier, at jeg albrig tommer til at
føre et mere Iptfeligt Siv enb nu.“
Jil ©famen tæfte ban nu meb ftor 3ver, og i fyoraaret
1830 opnaaebe bon at faa bebfte fiarafter og funbe faalebes
paa en ®ang melbe 2 ilpbeber til fin gaber, baabe at ban
var bleven tbeologiff Äanbibat og forlovet, og begge bleve
mobtagne meb gubel; en fornøjelig fRejfe foretog bon fig ba til
bet tjære $jem, mebførenbe fin unge forlovebe. Jenne fflejfe
beffriveS faalebes af ©line §eramb:
„Jet var i 33egijnbeljen af 3Raj2Raaneb 1830; vi ffulbe
tiblig om SRorgenen rejfe meb vort enefte banffe Jampffib
©alebonia, — bet var fvært at tomme bjenime fra, Jpjartet
var faa ftort og angeft. ,£>m SPorb var et ftort Selffab, meft
af fioUanbere; ber var ogfaa en familie, fom ftulbe til $ra=
filien; iblanbt bem en ganffe ung 'jiige, fom blev veb at ftirre
efter Sanbet, bun brog fra, længe efter, at bet iffe var til at
øjne; bun grab jaa bitterlig, — maaffe var bet itte gæbre=
lanbstjærligbeben alene, fom gjorbe benbe 2lfffeben tung —
gabeten føgte at trøfte benbe og tog benbe herefter neb i fta=
bptten, b”01 bun blev bet øvrige af Jagen. tøenbeS lille
fRoman beffaftigebe mine Janter, faa jeg var narveb at
glemme mine egne Seftjmringer. . £>en imob Slften naaebe
Stibet fRavnSbp RJante, bvor til vi ftilebe; vi fom i en ®aab,
fejlebe et Stptte, men iaa ftob ben faft paa be flabe ®runbe;
ber tom faa en $Bogn meb en uSfel $eft for, og vi maatte
fatte oS bbjt op paa Slgebratterne, ba 38anbet gif over sBunb=
fjælen. Ja vi bavbe fjørt et Stptte, ftanbfebe Rognen — ben
ffulbe formebentlig ub at be«te flere — og en 2Ranb meb
ftore 3?anbftøvler og gule iRebflag i en Slags gagerbragt tog
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mig paa Sirmen og bar mig i Sanb, mebené Sojfen leenbe
voltigerebe bag efter fra Sten til Sten. (Snbelig naaebe vi
£anb, og ben SJlaitb, fom ijaobe baaret mig, fatte mig paa en
Sten, men til min fyorunbring tog ban mig om jjjalfen og
fpSfebe mig, og bet famme gjorbe be anbre SJicenb paa Stranb=
brebben; forunbret faa jeg paa Sojfen, men ban morebc fig
tun herover, faa jeg maatte antage, at bet faalebeS var 2an=
bets Stit. Aørft bag efter fit jeg at vibe, at bet var SojfenS
Srøbre; ben, ber bavbe baaret mig, var ben ælbfte Srober,
Sinton, og bon bar mig paa np op til ©jæftgivergaarben, ba
Sejen var fom et SJJorabs, og ber ftjænfebes Sin at bilfe mig
veltommen meb. Saa tom vi paa Sognen — en ftor ÄaSfe=
vogn meb flere Sæber — og ijørte ab Sefterborg til mellem
be tætte Silebætte — græsfelig Sej — §ul op og £>ul neb.
Smaabrengene — S«ter og paralo — vare gorribere; be
reb begge paa en §eft. Ter var Sps i Sræi’tegaarben, ba vi
tom ber til — jeg mærtebe for jpjcertebanfen itte meget til £>m=
givelferne, før vi fjolbt for Søren, fvørft tom SJtarie Sojfen
faa fjærlig ub til Sognen og bob os veltommen. Te gamle
vare gaaebe til Sengs, — vi tom inb — men faa varebe bet
itte mange Wlinutter, førenb ben gamle, etftelige Sifp fom inb,
tog mig i fin $avn og ubbrøb: „Tu ffal være min egen
tjære Tatter." Snart tom Tbemaftinen paa Sorbet — jeg
fab IjoS $aber i Sofaen, ban meb fin s|libe — men af og til
trptfebe bon núg til fig og fagbe: „Si ftal not faa bet gobt
fammen vi to!" Saa fit bon Sojjens (Xrameit^Sapirer at fe,
fortalte bernæft om, b»or fnilbt bon bavbe liftet fig til at faa
^orlovelfen at vibe forlænge fiben; — bDor »or bet bpggeligt,
boor var bon elftelig ben gamle SJlanb; alle mineSetpmringer
fvaubt, og jeg fif en ^orftaaelfe af, b»ovi>on bet funbe være,
at bon altib vanbt Ungbommens Äjeerligbeb. Ten følgenbe
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©ag var bet SSifpinbens føbfelSbag; pubigt var bet at fe ben
gamle SHftopS ©læbe over fin tjære 3L*iv, font ijan vilbe glæbe
paa alle optænkelige 'Dlaaber; minbre rart var bet for mig at
blive præfenteret for ben SRængbe af fremmebe, ber ben ©ag
ftrømmebe inb, men bet ijjalp, at faber altib Ijavbe en lille
Spøg paa rebe $aanb. ©er var fjele ben grevelige ¿Reventa
lowfte familie, en SOiængbe "ffræftefamilier, beriblanbt -ffrovft
©. Smibt (fenere i Stege), Særere og(ilever fra Seminariet,
©e fibfte tom ogfaa inb og bleve trafterebe, efter at be ijavbe
affunget en Sang; be ijavbe foranftaltet noget
i
tøaven. Saa blev ber banfet i Salen efter fortepiano, og bet
git faa muntert; '-Bojfen og jeg maatte vife bem en nij ©anS,
vi ijavbe lært i itjøfjenlmvn. Saaban enbte ben ©ag; vi blev
i iBefterborg bet mefte af Sommeren, og bet var et ibijlliff Siv,
bet var, fom om ber ingen Slange var i bette -BarabiS, i bet
minbfte ftjulte ben fig for mig hoffen førte mig omtring til
alle be Steber, ban ijavbe tjær — enbog til 'JJløbbingen, tjans
fjærefte ©rømmeplabS fom ®arn, beføgte vi famlebe, og jeg
børte af IjanS gamle Slmme (silen, (juor gob en ©reng ban
Ijavbe været. (Sn ©ag var vi i $eføg íjo¿ to SØønber, ber
beb Strpn, og fpm boebe i 'Sirfet (Sinner til Wterborg), og
bet var morfomt at fe, bvorlebe» 33iftoppen funbe gjøre Søjer,
og b»or 33ønberne var giabe veb (jam; mig prcefenterebe ban
fom „et rent Svøbelsebarn", men bet funbe ©iben raabe 33ob
paa, og bet var bet enefte, ijan ijavbe imob mig, føjebe b<xntil.
£ibt ben paa Sommeren fom Sar S ¡Bojfen meb $uftru, ban
var bleven ifJræft i 21<8fen¿ veb jjjorfené, og meb bam fulgte
et npt forlovet $ar; bet var bang Søfter føelga, ber var
blevet forlovet meb Dtto Steebtj til ifJalSgaarb (nu Äam=
merberre Steebtj til SJiégaarb), og nu blev ber bobbelt ©læbe i
æefterborg.
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Saa gjorbe oi, mens alle vare jamlebe, en Jur til Sap
tjøbing for at beføge SojfenS ælbfteSøn, Soje, ber førft Ijaobe
været Seminarielærer i Sefterborg, fenere var bleven Srovft
ber. — SlanSpunttet var tjer veb 2JtibbagSborbet at fe be
gamle Sifpefolt fibbe for Sorbenben meb en Jante paa Ijver
Sibe og 7 Sønner og 2 Svigerfønner paa Stab langs ben ene
Sibe, 3 Jøtre og 5 Svigerbøtre paa ben anben; fiben Ijavbe
vi en ijnbig Jur til Jtjeopljit Stov; ben tjære gaber var faa
munter, og enb fan jeg fe tjam, bvortebes tjan gottebe fig over
at vælte os alle fammen neb ab en Satte, trobS ÜRoberS og
Janterne^ Sfrig; Jante Sife maatte ogfaa tjer neb, og ber blev
til fibft et ftorartet SlagSmaat, Ijvor gaber ftob mibt i Støv
og Jamp og tæmpebe meb Sønnerne; flige Äampe Ijavbe tjan
tit Sijft til. 6n Jag i Salen i Sefterborg efter -ølibbagSborbet
— ba Svigermober var gaaet tjen at fove — æggebe tjau paa
luj til Ärig; bet var en i’lrt Jurnering, fjuor be fæmpenbe
vare paa Shjggen af Ijinaitben; gaber fommanberebe unber en
næften uftanbfelig Satter; ben Ijaarbefte Samp fanbt Steb
imellem Sars og grits, ber Ijavbe faaet fafte Jag i Ijinanben,
— boms — ber laa begge parrene inbe over Spifeborbet
mellem Steer, glafter, SlaS og Jallertener, — Sorbet var
enbnu itte afbætfet gorffrætfelfe blev nu vor Sob, men Sat=
teren tog bog fat igjen, ba gaber faa grunbtomift begtjnbte at
famle Stumperne op og tjaftebe faa ftærft — for SJlober var
not i garvanbet, og alt ffulbe være b'rte, inben ijun tom.
@n tjotbt paa Jøren. Slæppe var alt bragt ub, før SJlober
tom i Jøren, og bet foftebe at tabe være at le, ifær ba Ijun
fpurgte, tjvorfor vi alle vare faa anftrængte; bet gjalbt ba
nærmeft gaber, og tjan rebebe gobt for fig, faa vi fif Sov at
le, ijvab vi iffe lob oS fige 2 Sange.
Slanbt alle be minderige Jage i Sefterborg var ber bog
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en, bet færlig fit Setybning for mig, ja blev fom et Senbe«
punft i mit aanbelige Siv. Tet var ben tjære velfignebe Sars,
fom fjolbt en ipræbiten for os, og líele familien git til '211=
ters; bet var en mageløs Sræbifen, en Selgjeming mob mig,
ja en SRaabegave fra vor føerre. $an talte om bet bijbe Sut
i ¿pjcertet, Sængfelen efter Sefrielfe fra <Spnb og Tøb og vor
gruelige 3Jøb, tivis vor §erre itte Ijavbe fenbt os en jreljer,
en jorfoner, en æicegler mellem fig og oS arme jDlennefter.
$an falbte faa venlig paa Ijver ifær, at vi bog ffulbe tomme
til jefué ben levenbe ©ubs Søn nteb vor Söxjrbe og labe bam
bære ben for oS — vi funbe jo bog itte felv; bet maatte vi
bave følt for at faa ©læbe af Telagtiggjørelfen i IgerrenS
Segeme og Slob til Seftyrfelfe i Troen paa vore SynberS
jorlabelfe. Saaban var bet omtrent eller faaban annammebe
jeg bet og jeg liar albrig i mit Siv været glabere enb ben
Tag. Tet var, fom fjaube vor jperre talt til mig alene og
fenbt mig alt, Ijoab jeg trængte til for tjele Sivet. Sit, at itte
flig ©læbe tan bevares, men maa vige for faa meget
anbet.
3eg forftob nu, bvorfor Sars itte vilbe være iprofeéfor i
øfterlanbffe Sprog fom oprinbelig paatæntt; ban var^ræftmeb
Siv og Sjæl og vilbe iffe være noget anbet.
3 Søbet af ©fterfommeren var man i Sefterborg ftærtt
optagen af bet politiffe — bels julirevolutionen i Saris, bels
^Matternes Dpftanb imob tRuSfeme, og jntereéfen berfor blev
iffe minbre, ba Äanbibat ipeterÄiertegaarb (fenere Siftop',
ber bavbe været i llblanbet, fom i Seføg til Sefterborg umib=
belbart fra Saris, b°or ban bavbe været Øjenvibne til ®abe=
tampene Ter blev ba næften iffe talt om anbet; ben gamle
Siftop tog ivrig Sarti meb SRevolutionémænbene. @n Tag
bavbe vi Seføg af en Saftor S up l au, fom var ftrceng 9tot)a-_
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lift og forfvarebe fig mob bet ítele $orb; ¡om Äriftne ffulbe
vi bøje oå for ben falvebe Stongeå INagt, lige meget om Äon=
gen var gob eller onb. ©il fibft fagbe min Svigerf aber: „Slaar
nu ©ereå Äonge bøb ©em at bræbe ©ereå egen Søn, i)vat>
vilbe ©e faa gjøre?" S. fvarebe: „Dm jeg tunbe gjøre bet,
veeb jeg itte, men jeg veeb, at bet var lige jaa ftor Slet, fom
ba Slbraljam vilbe ofre 3faf". ©et var ellerå intereåfant at
tiøre iJJeter .ftierfegaarb bifputere meb be anbre om alle mulige
S@mner; ban var en ftor SJlefter i ben Äunft, og bet fom mig
ogfaa for, at ban bavbe Siet, felv om (jan unbertiben ben ene
©ag forfvarebe, b®ab ban ben foregaaenbe b«®be revet neb.
(pan var ftrceng ortbobor, og i bette iJJunft bavbe ban flere
Sammenftøb meb ben gamle 'Biffop, og bet var rørenbe at fe
ben Seffebenljeb, bvormeb ben gamle lob fig mobfige af ben
unge uben nogen Sinbe at blive vreb, uagtet ber falbt tem=
tnelig brøje Dtb; jeg minbebeå en føiftorie, jeg bavbe børt om
bam og tøarmå. sBojfen ijavbe førft præbifet i Stirten om,
at alt fom an paa Æjærligbeb. parmå talte herefter imob
bam og bevifte, at alt fom an paa ©ro, men ba be vare
fomne uben for Äirfen, gif 'Sojfeit ben og omfavnebe tøarmå
og fagbe: „3a faaban maa bet være meb Äjcerligbeb og ©ro
— be to maa iffe ffilleå ab, og beller iffe vi to."

iJJeter itierfegaarb blev ellerå i SJefterborg bele @fterfom=
meren og formobentlig var bet bette s-8ejøg, fom førte til, at
ban blev forlovet meb 8ojfenå Softer SJlarie, ber fang faa
bejligt, at jeg iffe minbeå at bave børt noget ffjønnere. ©en
3bje Softer 3utta ffulbe fnart bave SBrtjllup meb $aftor 3e3=
perfen i lltterålev, ber inbtil ba bavbe været tøuålærer i ®e=
fterborg, men nu blev afløft fom faaban af min Sojfen.
Saa enbte benne Sommer, og jeg rejfte tilbage til $jø=
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benljavn, meben* Sojfen blev i Sefterborg fom Særer for
Srøbrene ^eter og paralo."
3 Sinteren 1830—3t var g. Sojfen altfaa i Sefterborg
fammen meb fin gamle gaber, og bet var, fom føaratb Sojfen
ffriver, til ftor Selfignelfe for bem begge: „gaber tunbe itte
rigtig bøje fig for bet Sibneébijrb, Sar* førte; bet foretom
fjant, at ber oar noget „mijftiff' over bet; vi tunbe fe, attjver
®ang gaber ijavbe talt meb Ijam, var (jan itte glab; naar
gaber var bebrøvet, ftrøg (jan fig gjærne op over bet venftre
øg neb over bet fjøjre fZjenbrtjn, Ijvorveb biéfe tom til at flaa
vp veb ben ene Sibe og neb veb ben anben, (noget, ber enbog
tan feé paa tjan* Siílebe). Sor Softer tpeíga talbte oé ba
inb og fagbe, at vi rigtignof iffe, naar vi blev ftore, faaban
vilbe bebrøve gaber, font Sar* gjorbe. Si nærebe ben ftørfte
Seunbring for ben gobe Sar*, men funbe itte forftaa bet np,
fom brøb frem, grit* berimob blev ben, font vanbt vor ga=
ber ; tjan talte meb ijam om ©rangen til ®ub*'Jlaabe, at ®ub
var i Äriftué og ubflettebe vor Dvertræbelfe og forligebe os
meb ®ub; jeg fan (juffe. at gaber, tom ijavbe gjort Saré et
fibfte Seføg i Spllanb i Slutningen af 1830, fom tjjem ber fra
rigtig glab veb Ijan* ipræftegjerniug. Sor gaber gav fit fjærte
tjen i ©roen paa ben ftore 'Jlaabe. grité tjavbe mærtetige
®aver til at vinbe golf; tjan ijavbe nogen Sigtjeb meb $$av=
lus, ba Ijan ftob over for ’llgrippa for atforfvare fig, og benne
ubbrøb: .©er fattes libt i, at bu overtaler mig tit at blive
en Äriften," og tpavlué fvarebe: „geg ønffer, at bu og alle
3 maa blive fom jeg paa bisfe Sænfer nær." ©er var ogfaa
Somier, fom grité futtebe unber. §an ønffebe for alle, at be
maatte vinbe ben greb og ®lcebe, fom tjan felv ijavbe vnnbet,
øg blive betagtige i bet Jlaabeétpé, font ftinnebe for Ijam.
z,Äom og fe, Ijvab jeg bar vunbet", bet var bet, ijan faa gjærne
6
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»ilöe, og bet er en ftor ©røft for oS, at bette SibneSbtjrö
vanbt ftnbgang t>oå ftaber og aabnebe b«nS fjærte for »or
tøerreS 9laabe og itjoerligbeb, inben tjan gif bort, og bet er
»or fafte ©ro, fom bet er »orttøaab, at »ortøerre tog bam til
fig i 9laabe"
©fter at ben gamle Söiffop om Sinteren »ar tommen
bjem fra fin før omtalte ftpllanbsrejfe, begpnbte ben Spgbom,
fom ffulbe blioe Slarfag til IjanS ©øb i ftoraaret 1831. tøanS
fibfte ©age ftilbreS faalebeS af ©line tøeramb:
„©et »ar anben ©ang, jeg ffulbe beføge bet tjære Se
fterborg i ftoraaret 1831; Sojfen tog imob mig »eb ©aabenfe,
men ba »i fom til Sayfjøbing, fom ber Sre» om, at »i iffe
maatte blioe ber nogle ©age, fom bet ellers »ar beftemt, men
ftrap tage til Sefterborg, ba Siftoppen »ar bleoen aloorlig fpg.
©et »ar et ©orbenbubffab for oS, og »i ilebe til Sefterborg;
b»or jeg bog elffebe bam, ben tjære gamle ftaber! -- ©a jeg
fom inb til bam, fab ban i fin fiæneftol, men bog — boilfen
ftoranbring! tøanS tøooeb bang næften neb paa bans Srpft,
og bet »ar meb ftor 2lnftrængelfe, at jeg funbe bare mig for
at græbe. fteg fpSfebe bans tøaanb. og ban fagbe fagte:
„©et baobe oi iffe tænft, ba oi fibft faaS, nu er bet meb mig
tun —" og bermeb oenbte Ijan fin tøaanb om; min S»iger=
mober, fom faa benne Seocegelfe, braft i ©raab og ftyrtebe ub
af Stuen; bet oar førft nu falbet benbe inb, at ber funbe
oære ftare for ©øben. Snart ble» ban fengeliggenbe; ber gif
nu Sub til -Jlebbelunbe efter Äarl; ban, ftrits, Soje og ben
gamle ©jener 91 aSmuS ftiftebeS til at »aage. Seb Siben af
Sooefamret, boor nor elffebe ftaber laa, »ar Slmmeftuen, bnortil
©øren ftob aaben, tøer »ar jeg fom naglet i bisfe Sorgens
©age, og jeg »ar faa Ipffelig, naar ban forlangte noget, fom
jeg funbe bringe bam. tøan ble» for 3bje ©ang aarelabt;
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mebené ©ottoren »ar inbe i ©agligftuen, og alle oilbe Iføre
Ijané ©om, fab grité alene oeb Sengen; faa ointebe gaber
ab mig — jeg tnælebe neb oeb Ijané Seng og ttjéfebe Ijané
føaanb; Ijan Ijæoebe ba begge fine §ænber, en ooer grité, en
ooer mig, og tjoiflebe noget, fom jeg følte oar en Selfignelfe,
og ben Ijar for mig altib ftaaet fom min gnboielfe til Ijané
Søné tøuftru; bu tjære, tjære gaber, ijoor ftrømmebe mit
fjærte bog af Äjcerligljeb, og mine kanter løb op ab §immel=
ftigen meb big — itte alene mebené bin $aanb laa paa mit
føooeb, men længe, længe efter. Saa brog Ijan grité nærmere
til fig og tjoiffebe: „©rengene, antag big bem!"
©en næfte 9lat oentebe alle en goranbring; ber inbtraf
en paafalbenbe Sebring, og ben 7be ®laj — SWoberé gøbfelé*
bag — ertlærebe Sægen, at al gare oar ooerftaaet, — Ijoor
bleo ber ©læbe! ©en følgenbe ©ag oar en Sønbag; Ijan gao
ba felo Drbre til, at ber ftulbe ubbeleé Äorn til be fattige;
Seminarifterne tom inb til Ijam, ligelebeé flere fra W?eniglje=
ben; jeg Iførte Ijam fige til en: „føoor oil bog benneStjgbom
gjøre gobt for mig og eber — fra nu af ftal jeg for Slloor
oibne om oor §erreé Äjcerligtjeb — benne Stjgbom Ijar lært
mig meget, meget." ©en lObe 2Jlaj oar Ijan oppe om gor=
mibbagen og ffreo et
©mbebébreoe; Ijan begijnbte enb=
ogfaa meb Spøg. „9laa bu Äjobenljaoner — fagbe Ijan til
mig — fig mig nu noget rigtig tjønt!" geg fagbe: ,,©u er
faa pæn og fin font en Sammerjunter." ©a lo Ijan og fagbe:
„ga ja, bu oeeb nof, Ijoab jeg gjærne oil Iføre." Dm ®fter=
mibbagen befanbt Ijan jig ilbe ; oi troebe bog itte, bet oar
aloorligt; ba Ijan oar tommen til Sengé, tlagebe Ijan ooer
fiulbe. geg ftulbe gaa at tjente Slaémué ©jener; bet oarebe
libt, inben jeg fanbt Ijam; ba oi fom inb i Slmmeftuen —
tjoilten gruelig fitjb (jørte ni ba fra gaberé Seng — bet oar
«*
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fjanS fibfte JøbSrallen, — et Ubraab af min tjære grits:
„Tiin gaber, min gaber!" bet løb faa fmertelig. ÉRaSmuS
løgte at rejfe Ijam i ©engen, men Semmerne var aHerebe ftive,
enbnu nogle ©ut — fvagere og fvagere — faa blev alt albe=
teS ftille, og ber lj ørteS tun børnenes ¿ulten. gra mit in=
berfte ¿jætte løb bog en Jaf til vor ¿erre, at lian tjavbe
gjort JøbSfampen faa let for vor fromme, elffelige gaber.
'Stegen tom, og lian fagbe, bet vat et Stifflob, ber ijavbe bevirtet Jøben.
Jet var en ftorartet Segravelfe, ber nu blev i ?8efter=
borg; ©eminarifterne babe om at maatte bære bereS gamle
Særer, golt ftrømmebe til fra alle @gne af Stiftet, alle 3ium i
Sræftegaarben maatte tages i Srug, og enbba forflog bet tun
libt; imellem ©tarer af Sønber faa man (ilrever og Saroner,
en Wtængbe Stolelærere og minbft 50 'Præfter; efterljaanben
fplbteS baabe ¿aven og Saarben af ÉDlenneffer. Si ijavbe
talt om, Ijvor tjaarbt bet vilbe være for WGober, naar Sirfe=
tlotteme begpnbte at Ipbe, men faa git bet faa mcerfeligt, at
fort før fom Ijun til at fe ub af Sinbuet og fe ben Sicengbe
Wíennefter, ber bølgebe, — Ijun figer ba til Jante Sara:
„geg frpgter for, vi Ejave iffe Slab not — bog vor ¿erre lægger
vel fin Selfignelfe beri", Ijvorpaa Jante ©ara fvarer ganffe
alvorlig: „ga ijan gjør not, Ijvab (jon fan, men fjer er aUi=
gevel alt for mange golf", Ijvorover Slober fom til at le, og
vi anbre meb, og i bet famme begijnbte Slofferne at hjbe,
faaban „mitbner ®ub Suften for be flippebe Sam"."

J)en enefte af Sønnerne, fom iffe var til ©tebe veb
berenS Segravelfe, var Sar S Sojfen — $ræft i SlSfenS
¿orfenS. JatibenS langfomme Epoftgang var ©fplb beri;
før fom et glæbeftraalenbe Srev fra Sars til fin gaber,

ga=
veb
tort
bet
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var Svar paa Efterretningen om ben inbtrufne Sebring; om
benne Ijebber bet i Srevet:
„Diröbag Sftermibt ag (altfaa ©øbSbagen) længtes vi
faa inberlig efter hoften, ffjønt vi ffjælvebe for, Ijvab ben
vilbe bringe 3cg var meget urolig; ffjønt jeg ftraj Ijavbe
taget min Tilflugt til føerren, tunbe jeg bog itte betvinge
mine gølclfcr; nnbcrlig langfomt ranbt linierne for niigr
og oni Katten funbe jeg itte fove — jeg ængftebeS of gru
elige 'Drømme. Kæfte SKorgcn tog Dtto Keebt$ til $or~
fcnS efter hoften; Sloffen blev 3 om Gftcrinibbagcn — af
og til git jeg ub paa Sejen at fe efter (jam, enbelig tom
ban; jeg bebøvebe blot langt fra gjenuem ©riflerne at fe
DttoS giabe 2lnfigt for at faa al utin §rpgt foranbret til
ben faligfte ©læbe — ja falig fan jeg falbe ben, tbi bet
var ©læbe i ®uö. ®i ilcbe inb til 3ba (banS Qufiru), ber
laa fpg; ljun læfte Subffabet paa vore tlnfigter, og ijun
grab af ©læbe, — jeg tror, at ilngcft var ben egentlige
2larfag til l)enbeS Spgbom, nu vil ©læben Ijclbvcbe benbe.
Ku længes jeg faaban efter hjemmet, at jeg næppe fan
oppebie ben beftemte Tib for Kejfcn; ba jeg i ©aar faa ben
Sænt i $aven, Ijvor vi fibft fab fammen, ba bab jeg vor
tøerre faa inberlig, at jeg enbnu en ©ang maatte glæbeS
veb at fe Dig Ijcr; bet fan nu tneb ©ubS jpjælp blive opfijlbt. 3eg fan nu atter fove rolig og befaler @ber afle
faa vel fom mig felv til ©ubS Saretægt, ben „3Srael$
Sogtcr, ber iffe fover og itfe flumrer". 3eg venter nu
nærmere SWebbelelfe, — lev vd, 3 fjærefte, og glem iffe
EberS ?arS."
føvor Ijaarbt fom, efter bette, Subffabet, at ben, fom be
elffebe, var bøb.
3 Sirten ben 16be SDlaj 1831 blev ber Ijolbt Taler af
^Jrovfterne KaSmuS 9)1 øller (fenere SojfenS Efterfølger fom
Siffop) og ®. Smibt (fenere $rovft i Stege), og flere Sange,
forfattebe i 2lnlebning af Dagen, bíeve fungue. Smibt fluttebe
faalebeS: „8ab Songe og gæbrelanb albrig favne faabanne
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tro 3Jlænb og utrættelige 2lrbejbere! greb ooer ©racen! ben
førfte i ©anmarf paa en £anbsbr>=itirfegaarb, tinor en ©iffop
ijar neblagt fin ^prbeftao; 26re og greb ooer IjanS Støn!"
En gnbfamling bleo fenere foranftaltet i Stiftet blanbt
alle SamfunbSflaSfer og et anfeligt Monument rejft paa ©e=
fterborg Sirfegaarb.
g ben nærmefte Sib efter ©ojfenS ®øb fremfom ber
i Soifer og æbsffrifter en 3Jlængbe SJlinbefoab, ber fifferlig
oar ffreone i en gob Wlening. men bog bar ©ibneSbtjrb om,
at Æiben i poetifl føenfeenbe oar temmelig taroelig. 3 et af
bisfe Scab, forfattet af en fprooft paa galfter, Ijebber bet:
„Sommer, Sojfen« gjenber! at ubfone eber
TOeb bet fotbe ®too, tlji frøanbtn er ej mer.
3ngen fjeret, ingen ¡oarer, ingen måber.
$a! naturligt»«, tlji ingen faaban er.
Sommer, Sojfcn« Senner! at begtabe Saonet
8f bet forfle ?eb i eber« Sen netreb«;
$t>i(!en tafle« Stare! Segio er fRatmct
Saa ben Soarm, fom (tremmer fjib fra attefieb«".

®et Ijaobe tibligere oæret et fjært fZnffe i gamilien, at
£arS ©ojfen ffulbe oære ©iffoppens Efterfølger fom <5ogne=
prceft i ©efterborg, og at grits herefter ffulbe tjaoe ©roberens
tpiabs i SSfenS, Ijoor D. Steeblj fjacbe ÄalbSret; ben førfte
®el af flanen opfplbteS, i bet ©reo Steoentloro (ben tjngre)
falbte £arS til prceft i ©efterborg, men grits oar ben ©ang
for ung til at blioe orbineret; Ijan bleo i ©efterborg om Som=
meten, inbtil £arS oar fhjttet inb i bet gamle £>jem, faa tog
Ijan inb til $jøbenljaon meb „Stnaabrengene", fjleter og §aralb, Ijois £ærer Ijan tjibtil ijavbe oæret, og fif ©olig paa
ÆriftianSljaon i bet famme £uS, Ijoor ben befjenbte SJlagifter
gafob Eljriftian fiinbberg baobe fin Sejligfjeb. grits bleo
£ærer oeb ©orgerbpbffolen paa ÄriftianSljaon (i ^Religion og
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Satin). Te tre Srøbre boebe fammen paa et SPærelfe i 93ag=
gaarben og fjolbt fig felv meb tør koft; SJlibbagémaben blev
bem bragt; bet var tier, kammerherre Sieebtj en Sang over=
raffebe bem, ba be var i gærb meb at vafte Sulv, og grité
brugte Slobroften til at tørre af meb. Te øtonomifte gorljoib
var nu mere trange, enb ba gaberen leoebe. tøet l)engit
Starene fra 1S32—34, fom ftulbe blive et SSenbepuntt i grité
Sojiené Siv; Srunbtvig f*at)be begpnbt at præbite paa ni),
nemlig i greberifétirten paa kriftianéfiavn, og bet var vel
nærmeftSinbberg, bet foranlebigebe be3 33røbre tit at Ijørebiéfe
ipræbitener. Ten rjngfte af bem — §aralb — ffriver fenere
berom: „Sinbberg var ben Sang ret fat i Sabeftotten, be
vrængebe efter h<mt paa Tprehavébaften og talbte i>am Wtagi=
fter „Sinbtoppe". Sinbberg tom oé tre Srøbre i SJløbe meb
ben allerftørfte kjcerligheb og 'Belvilje. Slaar vi tom l>jem om
Slftenen — Ijvor filbigt bet enb var — fab tjan fæbvanlig
veb fin Sampe og tæfte, og ijan tom ba altib ub og luttebe
oé op, og tjan faa paa oé meb faa mitbe Øjne, var faa vib=
unberlig tjenftvillig. at vi maatte tomme til at (jolbe af ben
SJlanb; alligevel var Sinbberg ben Sang langt mere ilbe fet
enb Srunbtvig grité torn ba ofte i Samtale meb hnm til
langt ub paa Slatten; bet brejebe fig om ben tirtelige Dplt)é=
ning, om ^errené Sjerning i Satramenteme, om bet levenbe
Drb, om ben fanbe kriftenbom, faalebeé fom ben giver fig S?ib=
neébrjrb i Troené Drb, ber itte førft ffal ubgranfteé og ub=
brageé af ben Ijellige Strift, men fom • ber er troværbig be=
vibnet og beffrevet
grité git i kirie i greberitéfirtén, tinor Srunbtvig i
benne Tib prcebitebe, og $eter og jeg fulgte meb
Sønbag
fom boné to gøl. £>vab jeg fjanbe ub af bette, tan jeg ilte
hufte vibere om, men fra benne Tib ftammer bet enefte 3)lar=

92

tprium, fom jeg Ijar libt i mit Siv. ^eter og jeg turbe iffe
labe vore Sfolefammerater fe, at vi fulgte grits i Sirle til
©runbtvig, og vi gif ba ab en anben ©abe, Ijvor vi iffe vat
faa ubfatte for at blive fete af be anbre Trenge -Dette var
jo fvært nof ben ©ang grits ffrev Ijjem til Sars - og Sarl>
fom ben ©ang var $ræft i ¿lebbelunbe, om, fjvab Ijan Ijørte
boS ©runbtvig; Sars var ben, fom i vor Slægt førft Ijavbe
Vaft Trangen til vor $erre, men grits blev ben, ber veb ben
©runbtvigffe Opløsning lebebe os til at føge <err.n ber, fjvot
Ijan finbeS, berfor blev ban vor ¿Infører paa Sivets ileji
grits ffrev ba til Srøbrene, at be maatte fe at fomme ovet
og Ijøre ©runbtvig, faa fif be nof Sijn for bet famme fom
Ijan Te fom ba ogfaa inb til Sjøbenbavn, og grits fiar fortalt, bvorlebeS Ijan bab ©ub om, at bet maatte hjffeS fot
©runbtvig ben Tag at bolbe en gob iJJroebifen; bet var ifær
for ¿irøbreneS Sfijlb, fom Ijan gjærne vilbe vinbe for beitne
Sag. Tet hjffebes ogfaa paa en ganffe overorbentlig SDiaabe,
for jeg minbeS albrig, fortalte grits, at bove Ijørt ©runbtvig
tale meb en faaban gnberligbeb og Sraft fom ben ©ang; bet
var fom i Triumf, at bon gif ub af Sirfen og fpurgte fine
SBrøbre: „¿laa, b»ob fige 3 bertil?' og be fvarebe, at be ab
brig bavbe Oørt noget lignenbe. Om (jftermibbagen gif be alle
tre op til ©runbtvig, og Samtalen meb Ijom til langt ub paa
¿latten fif afgjørenbe gnbfiijbelfe paa bem. Sari, fom var ert
frimobig ¿latur og burtig ogfaa i fin aanbelige ¿¿cvægelfe, vovebe fig ftrar til at ffrive en lille SBog fom gnblæg i Sagen;
ben bonblebe om „bet levenbe ©ubs Drb". Taværenbe ¿¿iffop
StaSmuS 3JI øller ffrev en gortale til ®ogen, fom rigtignof
gif ftit imob gnbbolbet (¿Jløller var Sfrifttbeolog), men ban
glæbebe fig alligevel over, at vor ¿¿rober ijørte til be
fter, fom grunbebe over flige SpørgSmaal. grits beføgte ifra
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nu af jævnlig baabe ©runbtvig og Sinbberg, og vi fulgte
meb "
3 be ifkæbifener, fom ©runbtvig ben ®ang tjolbt,
var ber en forunberlig Æraft og Styrte; ©line løeramb ffriver
om en ^infeyræbifen, at „Ijan talte faa gløbenbe om 3lt,en
fra føimlen og be levenbe Xunger, at bet næften fom mig for,
at jeg faa 3(btungerne falbe neb over Ijam; Ijvor var bet veb
fignet! jeg maatte bøje mig neb i Stolen og fatte ®ub fortjanS
ftore Raabe mob os arme Synbere!"
SlebeitS ©runbtvig meb faa ftor Styrte tjrevbebe Satra=
menternes rette forvaltning, vatte bet faa meget ftørre Dpfigt,
at StiftSprovft Glaufen — Rationalismens bannerfører —
uben vibere foranbrebe ©aabsritualet; ban jpurgte veb ®aaben
i Steben for: „forfager bu djævelen ofv." „forfager bu
Synben og alt, Ijvab onbt og 05ub misbageligt er?" $an
ubelob be to Striftfteber: „bi ere alle af Raturen brebenS
børn", og: „£ette barn, fom er unbfanget i Synb og føbt i
SliSgjeming", famt i bønnen efter Taaben Drbene: „($ub,
font bur forlabt big alle bine Synber". ®et Ijcenbte paa benne
Sib, at fabberen til et barn, ber ftulbe bøbeS, meb Slagt og
unber ftor Slobftanb fra b«us Sibe blev taftet ub af Äirten,
forbi Ijan briftebe fig til at proteftere imob ben Slaabe, ljvor=
paa StiftSprovften forrettebe $Daaben. Ogfaa bojfen blev inb=
bragen i benne Glaufenffe Strib ; Ijan var Religionslærer i en
bigeftole, og ba ber fjer ftulbe være Gyamen, var StiftSprov=
ften til Stebe fom Genfor, og Ijan følte fig faa ilbe berørt af
bojfens llblæggelfe af SutljerS lille ÄatetiSmuS, at ijan IjoS
fnftitutbeftyrerinben forlangte, at bojfen ftray ffulbe afftebigeS;
Ijan paaftob, at bojfen Ijavbe lært „tvært imob Saturen, for=
ftanben og ben ægte Äriftenbom", og tilføjebe fiben,' at Ijan
baarlig frebebe om fin faberS Slinbe veb at føre flige my=
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ftiffe Særbomme. æetegnenbe i benne føenfeenbe nar bet i øv=
rigt, at ^Srovftené egen Søn ©mil (ber nplig nar b(e=
»en talbet til s$ræft i ©imlinge »eb Slagelfe), beftemt ftillebe
fig paa SBojfenå Sibe; bet lijttebeå bog 33ojfenå SJober, ber
juft paa benne Tib flpttebe til .Ojøbentjann, at' faa Striben
nteb (ilaufen bilagt faalebes, at Sojfen inbtil »ibere »ebble» at
»ære Særer »eb Stolen, og bet ble» faalebeå itte til noget nteb
bet Søgåmaal imob ^ronften, font nannlig Sinbberg og flere
af SBojfenå æenner Ijaobe raabet barn til
fil SBojfens ftabige DntgangélrebS i biåfe 2lar tjørte
ogfaa be to 53røbre )$eter og Søren Äiertegaarb og
IJJeter ør barn; tjan ooeroærebe nnbertiben be betjenbte
Tifputatfer imellem ben gamle itiertegaarb og ban§2Søn=
ner (IReter »ar eller ble» jo ijanå Sooger), og bet »ar inter=
eåfant — ftrioer ©line $eramb — at tjøre ben Tijgtigbeb,
tjnormeb ben gamle Äierfegaarb (oprinbelig jpff Ulbljanbler, nu
en »elbaoenbe Äjpbmanb) tunbe tage bet op meb fine to bega=
»ebe Sønner og itte ble» bem Snar ffplbig, ftjønt Samta=
lerne brejebe fig baabe om jpimmel og 3orb og alt, lj°ab ber
fan tænteå herimellem; ben gamle 'Dlober børte beunbrenbe
til, men unbertiben falbt (pin bog beroligenbe inb, naar ijun
fpnteå, at bet ble» alt for tjibfigt.
3 1834 føgte Sojfen 2 (imbeber — Slgeréø ■ Omø og
fiatefetembebet i Storetjebbinge. 32lntebning af, at tjan føgte
9Igeråø, git tjan til kongen og føgte 3lubientå; benne beffriner
tjan faalebeå:
„3a nu er bet længe fiben i greberit ben fjetteå Tage,
ba jeg føgte 2tubient$, tjar albrig fjaft en faaban fenere, faa
jeg »eeb itte, om bet gaar til enbnu fom ben @ang. Ter er
noget ftorlabent »eb at træbe frem for en enercelbig Songe,
benne tan gjøre »eb en, lige Ijoab ijan »il, og bat ingen at
foare Stegnftab berfor uben fin egen Samoittigbeb, og man tan
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jo iffe altib fulbt (tole paa, at ben vil paSje nøje paa. Wien
jeg maatte af. Steb alligevel, ftjønt jeg iffe var fpnberlig mo=
big. geg oar nemlig bleven tíjeologifí Äanbibat meb laudabilis,
fom betpber paa ©anff roåværbig, ber til mange paSfer lige
faa baarlip fom guftitöraab til bem, ber (jverfen tan tjolbe
guftits paa fig felv eller anbre. geg tør fjeUer itte gjøre
^aaftanb paa, at ben STitet laudabilis paåfebe vibere gobt til
mig. ©er blev rigtignot en ®ang lagt til mig af en gammel
iprovft, ba jeg ijtrebe nogle iBetænfeligljeber veb at overtage en
©tiding, ijan Ijavbe tiítcenft mig: en tljeologift Äanbibat meb
laudabilis er vel ffiffet til enhver ©tiding, men bermeb var
ben Sag ilte rigtig i Sifferljeb, ba en ©tjeolog meb laudabilis
meget ofte vifer fig uffiffet til ben ©tiding, ban er beftemtfor,
enb fige til enbver anben. Sdlen jeg maatte forføge, om mit
laudabilis funbe føre mig inb i ben ©tiding, font jeg tilfig=
tebe, efterfom jeg gobt vibfte, at til nogen anben buebe jeg iffe,
ba jeg albrig bavbe lært at flaa et Søm inb i enææg. ©iéfe
Äanbibater, trobS bereS laudabilis, ere gjærne nogle ffræffelig
ubebjælpfomme golf, men be bave alligevel Slbgang til et lide
fiffert Sevebrøb meb Ubfigt til at avancere til et ftort, uben
at bet juft faa ganffe beror paa, om be bave vift fig buelige i
©tidingen. 3 be ©age var berfor en faaban Äanbibat anfet
for et gobt $arti, fom mangen Glober faa længfeléfulbt efter
for fin ©atter. Én løjtnant var iffe regnet for noget; nu er
Äanbibaten not funfen en ©el i Ärebiten, og iøjtnanten iffe
ftegen, og bet tan not bcenbe fig, at Äanbibaten fpnter neb til
Slang meb en fiøjtnant. 33live gnbtægterne uviéfe, og tomme
be til at bero paa ©rgtigbeb, faa ville Äanbibaterne falbe
btjbt neb.
2llt faabant tænfte man iffe paa i fjine ©age. ©tidingen
var fitter not, Sejen bertil ogfaa. ©erfor blev faabanne Äatt=
bibater fnart forlovebe, jeg var ba ogfaa bleven bet. Slaar
man er forlovet, vil man giftes; naar man vil giftes, vil man
bave et @mbebe, faaban et lide fiffert Sevebrøb, b°°ri wan
bliver fibbenbe, om ogfaa Slijtten, man gjør, er overntaabe lide,
©er var ben @ang et faabant ©mbebe lebigt — SlgerSø og
Dmø — og bet vilbe jeg ba fe at faa. Dp til gamle greberit
ben 6te var bet ba jeg vilbe. Slaturligvté iførte jeg mig ba
be bebfte forte Äloeber, jeg ejebe, men ben ©idavning anfaa jeg
bog iffe for tilftræffelig. ©er var netop ubfommet en Sog af
min gaber fort efter fjans ©øb. ©et var en SJletbobelcere for
SUmueftolelcerere; at Äongen vilbe blive faa meget glab veb
ben, Ijavbe jeg juft iffe ®runb til at antage, men Sogen var
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bleven forfpnet meb et Sillebe af forfatteren, og ba Kongen
baabe bavbe fjenbt og pnbet benne SRanb, faa mente jeg,
SSillebet nof funbe anbefale ®ogen, og ®ogen mig. Saalebes
var jeg tillavet i f orgemaffet, men nu gjalbt bet om at tomme
inb.
Ter var i be Tage nogle folf, fom man talbte jourba*
venbe Abjubanter, be paéfebe gobt baabe til forgemaf og 2lu=
bientéfal; bet var, faa vibt jeg veeb, bøje Officerer, fom ffiftevté
bavbe ben SBeftilling at ftijre be anføgenbe, beftemme, naar be
ffulbe tomme inb. Siaar man Ijavbe en fcerlig Anbefaling til
en af bisfe, og ba navnlig til Ijam, fom ben Tag bavbe jour,
faa plejebe bet at bjælpe, men bet fiavbe jeg iffe, jeg bavbe iffe
anbet enb min retfærbige Sag at ftole paa, og bet er iffe altib
nogen fiffer ©runbvolb. Saa ^avbe jeg rigtignof ®ogen og
SSillebet, men be ffulbe førft ubføre bereé Stolle, naar jeg fom
inb til Kongen. Slu var bet Opgaven at fomme ber feg var
trobé mit laudabilis en meget unbfelig fpr, naar jeg ba iffe
var blanbt mine egne, og jeg troebe, at man veb ben £ejltg=
(jeb. bet nu gjalbt om, ^elft maatte fremtræbe i ftor 2)bmpgIjeb, font ba ogfaa paéfebe bebft til min fortnptbeb. feg ftil=
lebe mig berfor pbmpgt ben i en Krog i Aorgemaffet og ven=
tebe paa at børe: iBen. lib bebre op, men bet ubeblcv. Ten
jourbavenbe var en praftiff SJlanb, ban funbe meb et SBlif
opbage, om ber var nogen fcerlig ®runb til at tage Slotité af
be anjøgenbe, og af et QJlif, ban faftebe paa mig, funbe jeg
nof flutte, jeg børte iffe til bem, ijan fanbt burbe fomme i
fcerlig betragtning feg ftob ber i min .'trog faa ganffe fiille
og funbe bave ftaaet ber i mange Tiber, før jeg ffulbe vovet
at gjore nogen Ilro. feg tcenfte allerebe, bu tommer not til
at gaa bjem igjen og fortælle bin forlovebe, at bu iffe en
@ang funbe fomme til at bebe Kongen om ©mbebet, enb fige
faa bet
Ter var imiblertib en brober af mig, fom ogfaa vilbe
føge Kongen om noget, eller vel fagtené om at faa et bebre
(Smbebe enb bet, ban allerebe bavbe; tbi Kjolen bavbe ban paa
og Kraven meb Slu veeb man, at Søren Kierfegaarb iffe var
nogen 2)nber af begge Tele, og bar ubtalt faabanne ffræffelige
Trb berom, at jeg i min SGrbøbigbeb for begge Tele iffe fan
bringe min $en til at nebffrive faabanne formaftelige Dtb —
men iffe beé minbre lob bet paa ben jourbavenbe, at ben
lange Kjole falbt bebre i Ijané Øjne enb min npe forte Kjole,
lige fommen fra Stræbberen. Ta nogen Tib var gaaet, talbte
Ijan bam meb ben lange Kjole frem og aabnebe Tøren for
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Ijam til álubientafalen. 2lf tænfte jeg, Ijavbe bu bog faaban
euMjole paa, Ijvor ftulbe bu bog tomme frem! £»er bleo alii=
gevel en anbenS Äjole min Syfte. ©lin ©rober, fom flap inb
veb fin Mjole, blev ber inbe meb bet famnte. Ter git ba gobt
en Ijalv Time, og bet oar fom at blive ber inbe meb bet famme,
tbi Mong greberif ben 6te plejebe iffe van at trætte Stiben ub.
©lan begynbte omfring blanbt be ventenbe at mumle om, Ijvab
bet tunbe være for en ©lanb, .Mongen Ijavbe faa meget at tale
meb om, og ifær mærfebe jeg, at ber foregif en goranbring
meb ben jourfjavenbe. Til fibft tom bon fjen til mig i min
Mrog overmaabe venlig og fagbe: ,,©laa jeg være nysgjerrig?"
$an vilbe fe, Ijvab bet var for en ©og, og ba jeg fagbe Ijam
bet, fvarebe ijan, at ben vilbe vift ijøjiig giæbe fpané ©lajeftcet,
og ba jeg troebe, at ijan var Ijaivt vunben berveb, føjede jeg
til: ja jeg er tljeologiff Manbibat meb laudabilis og er forlo=
vet — men i bet tamme git Tøren op, og ub traabte min
©rober. 'Jlbjubanten (javbe unber ©egynbelfen af mit gore=
brag unbertryft et (fhin, men nu for ijan tjen for at tage mob
min ©rober, lebfagebe Ijam ub af gorgemaffet og buttebe bybt
for ijam, ba ijan gif ub ab Tøren, herefter iiebe tjan tilbage
til mig og fagbe: vær faa artig at træbe inb. Tøren var
aaben for mig, og ber ftob jeg meb min ©og ftavbe nogen
fpurgt mig, ijvab jeg egentlig tilfigtebe meb ben, faa ijavbe jeg
itte løjet, om jeg ijavbe fvaret fom jSlcenberen, ba Ijan gav
©rofeaforen ©enge lige før ©ramen: bet er ©eftiftelfe, før.
©rofeafor! Tet gjorbe jeg imiblertib iffe, men jeg tjolbt faft
paa min ©og fom mit Sfjolb, og ba Mongen tom farenbe lige
mob mig, tunbe jeg gjærne Ijave tabt ben, men nu tog jeg
©lob tii mig, faa jeg fif begynbt paa ben Tale, jeg mange
®ange ijavbe ijoibt ber ijjennne: jeg vilbe bebe Terea ©laje=
ftæt mobtage benne ©og, font er ubgiven efter min gabera
Tøb tillige meb ijaná ©illebe. Termeb tog Ijan ©ogen og faa
paa ©iliebet: Tet ligner gobt, fagbe tjan, Ijan var en gob
©lanb, — jeg tænfte veb mig felv: ja bet var Ijan, og mig
var Ijan mer. Terpaa lagbe ijan ©ogen Ijen paa ©orbet, jeg
tror itte, (jan faa, ijvab ben Ijanblebe om, venbte fig faa mob
mig og ventebe vel, jeg Ijavbe noget mere at bebe Ijam om.
Teri tog Ijan ba iffe fejl, jeg er tljeologiff Manbibat meb
bebfte Maratter, jeg er forlovet og vilbe gjærne giftes og vilbe •
berfor bebe Tere» ©lajeftæt out at maatte faa bet lille @m=
bebe, fom jeg ncevnebe. geg tror næppe, tjan tjørte Talen
tjelt til ©nbe, men Ijan lo iffe ab mig, fom Slbjubanten Ijavbe
gjort, jeg ffal gjøre, Ijvab jeg fan, fagbe b°n, og bermeb
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gav tøan'et lille Siegn, fom jeg var faa tøelbig at forftaa, at
bet tøetøb, jeg ffulbe gaa, bet gjorbe jeg faa, bet tøele Ijavbe
varet et Diinut eller to, faa flap jeg ub, men älbjubanten var
iffe ben famine fom før, Ijan tøvenen buffebe for mig eller
lebfagebe mig ub af g-orgemaffet, jeg maatte ffjøtte mig felv.
Iben for ftob min Srober, fom ventebe paa mig Dien tøvab
i al Serben beftilte bu faa længe inbe tøoS Äongen, jeg var
ber iffe længer enb et Dlinut? 3a jeg var ber iffe ftort læn=
ger, men Äongen fpifte grofoft, og berfor maatte jeg blive faa
længe. ©a var bet ba gobt, ttøi ellers var jeg iffe fommen
inb; 2lbjubanten troebe, bu var en ftor Dlanb, og faa falbt
ber libt af til mig meb bet famme. $vorban gif bet big ba?
3« Äongen fagbe: 3«g ffal gjøre, tøvab jeg fan. ©et fagbe
tøan ogfaa til mig, men bet er nof iffe faa fiffert enbba —
og bet blev bet ba iffe tøeller, ttøi om kongen enb tøar gjort,
tøvab tøan funbe, faa tøar bet iffe forflaaet, ttøi jeg fif iffe Cm=
bebet — fif bog fenere et uben 2lubients. SaalebeS gif bet til
i tøine ©age, tøvorlebeS bet nu gaar til, veeb jeg iffe."
Sojfen fif ba iffe älgers o, men berimob Storetøebbinge og
var glab veb at fomme i felvftænbig Sirffomtøeb, felv om bet
ogfaa fun var libet inbbringenbe (800 Sr. om 2laret og en
lille Qoitølotø)- SDen 12te November ftob tøanS Srpllup. 33iel=
fen foregif i $reberitStøerg Äirte (veb ifJaftor Smibt). ©a
Cline føeramtøs Diober var bøb for et $ar 2(ar fiben, tøolbteS
^Brylluppet tøoS Clines ©ante, Cnfefru SBiirtjen, tøos tøvem
tøun i bet fibfte Slår tøavbe tøaft Optøolb; benne tøavbe førfte
dang været gift meb Clines Dlorbrober drønlunb, anben
dang meb Dberft SBiirtjen, tøvis befjenbte Sønner altfaa vare
.palvfættere til Cline føeramb. drønlunb tøavbe en Søn, fom
i flere 2lar var fierrebSfogeb i 9lorbtøorg paa 9llS.
fyaa ©age efter ^Brylluppet fab be nygifte — lebfagebe
et Stijffe paa Sejen af $eter og føaralb — paa en fragtvogn,
ber ffulbe føre bem og bereS Sotøave over ftjøge til Storetøeb=
binge; bet gif langfomt, og be maatte overnatte i SfillingS=
froen, ba 'Jlejfepengene var for fmaa til at benytte fijøge
djæftgivergaarb. 9læfte©ag tom be til Storetøebbinge; en lille,
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men bpggelig ifolig mobtog bem ^er, og SJefoltningen vifte
bem færbele? ijenligbeb paa alle fUlaaber. §er oar vel iffe
noget tirteligt £iv, men Ijeller ingen Uvilje berimob; man le=
vebe i en ibijllift 9io. ©en unge Äatetet tom fnart i
for
fin 55elta(en^eb og blev næften mere føgt i Selffabeme, enb
Ijan felv ønftebe; til ben fceboanlige DmgangStreb? Ijørte
Sægen Än u bf en og Sijfogben S lu i) me (viftnof ben fenere
SJlinifter), kræfterne ©ngelbredjt i 2rjber?løv, Setlj i 2ille=
bebbinge og SB ølbide i Storeljebbinge (ber ijavbe været gift
meb (stvalb? elftebe Slnna tøebevig), ©ottlieb og flere. ©e
tjærefte S3eføg var bog Meterá ogføaralb?, ber af og til gjorbe
gobrejfer ber ub fra Äjobenljavn.
Sojfen Ijavbe fulbt op at beflitte; paa Stolen maatte
Ijan Icefe 7 ©inter om ©agen, besuben tjolbt ban Slftenftole
og forberebte privat flere unge SJlenneffer til Stubentereyamen
(blanbt anbre læftc Ijan meb ben fenere fom $rofe?for i §u=
tommelfeStunft betjenbte Dtto og meb en Wlortenfen, ber fe=
nere blev debattør af „jollet? fRtéfe"). Äort efter Slntomften.
tom ber ilrev fra (Smil Glaufen i ©intlinge, at b«n? Stabofalb
¡Qgarélev var blevet lebigt, og at ben for fit triftelige Sinbelag
betjenbte ©rev
21- 6 o If tein, fom b«»be Äalbäretten, færlig
ønftebe S3ojfen ber til; Ijart ønffebe førft at børe bflm præbife,
og ffjønt SØojfen itte Ijolbt af faa tiblig at fortabe Storebeb=
binge, friftebe bet bog at fomme til en @gn, ber juft paa ben
©ib var Sæbet for bet ftærtefte tirtelige Støre §an fit altfaa
en SSeforbring og tilbagelagbe ben lange SSej til ©imlinge,
præbitebe i $aar?lev for ©reven, men blev alligevel itte falbet,
forbi benne umibbelbart forub ^avbe lovet Äalbet til Äanb.
3)1 au, men bon fif Søfte om, at bon ftulbe faa bet førfte
ft'alb, fom herefter blev lebigt paa ©revffabet. ©reven bøbe
vel fort efter, men ©revinben b«vbe itte glemt Søftet, og faa-
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lebeå gav benne Dtejfe bog Slnlebning til, at Ijan fenere blev
falbet til ©fjørpinge.
®et var itte fjælbent, at Sojfen, trobé fin ©tilling fom
Sæter veb ©folen, fif Sejligfjeb til at præbife iffe alene i ©toreijebbinge, men ogfaa i be nærmeftliggenbe Sanbåbtjfirfer; Ijan
aflagbe ba Sibneébijrb om broens ©rb efter ben ©pløning,
Ijan Ijavbe faaet veb (Srunbtvig.
•Dlebenå Sojfen var i ©toretjebbinge, fif tjan tvenbe ®øtre,
ben celbfte, fom fif Siavnet Slanna, blev føbt ben 27be ©ept.
1835 (Ijun er nu ffJrceftefone i S6beltoft — gift meb tpaftor
SI. S- 3 en fen), ben næftælbfte, 3utta, opfalbt efter tjans
Søfter, blev føbt ben 17be SJlarté 1837 (nu gift meb tpaftor
■Dl øl ler i SJlarvebe).
3 ©fteraaret 1837 fanbt Slfrejfen ©teb til ©fjørpinge.
Sojfen ijaobe ba paa libt nær naaet 30 Slaré Sliberen;
be 13 Siar, tjan herefter tilbragte i ©fjørpinge, blev faalebeå
£iben for tjanä SJlanbboms (Sjerning.
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Söojfen.

gra Siben í>an nar SPræft i Sfjørpinge.

Sfter en Seguing af SBerme^ren.

Skjør pi uge.
(1837—1850.)
,,íab bet brxjbe, tab bet fijare,
»Stem ej 'Strømmen, taal bend $rcg,
Ten ftal bære
Orøbe til en ©ommerbag."
(S. p of trup.

®en fpboeftlige £el af Sjællanb er en frugtbar, men
temmelig ffooløS og aaben S lette, tjoorfor man trobS Slangeten
af t)øje ^uniter nceften ooeralt t>ar en oib llbfigt; paa benne
Slette, en2)lil fpb for Slagelfe, ligger ben lilleSanbSbi) Sfjør =
pinge meb fit 2lnney gaarbrup omtrent fom „paa 3JZibten
af en flab' batterfen", i bet en lille ^øjberanb i ca. 1 9JIÍÍS
Slfftanb banner en ©rcenfe for SynSfrebfen til alle Siber.
$ra ^ræftegaarbenS fpaoe, fjoor ber oar en lille §øj, funbe
man faalebeS fe og tælle en Slcengbe af Omegnens Äirfer; en
SJlil i 3lorb øjnebeS Sfagelfe meb Huinerne af bet gamle 2lnt=
oorffoo illofter, SlotSbjærgbp og Sluftrup (boor $eter
penger oar iJJræft), i Oft ®im tinge (©mil SlaufenS Sogn),
glatfebjærg, føøoe og Ärummerup, i Spb ^pKefteb, ^aarSløo
og SBoeSlunbe, i SBeft fiunbforlunb og Semmeløo. $ræ|'tegaar=
ben oar gammel og temmelig forfalben; et 93inbingsoærfS=
Stuehus imob 9lorb og 3 fammenbpggebe fiænger iSpb bannebe en
firfantet ®aarb meb Snbfjørfel gjennem en ifJort fra Spb.
ilorb for Stuetjufet laa en ret anfelig, ftærtt beooyet féaoe,
7
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omgiven af tjøje piletræer. $ra gorftuebøren git en ©ang tvært
igjennent føufet meb en Sal og bag ben 2 ©jæftetamre paa
Ijøjre <Sibe, Sagligftue, Sovefammer og Äotfenlejligljeb paa
venftre Sibe. Äirten var lille og uanjelig, men ret venlig; ben
ejebeS af ©revinben paa Solftejnborg, ber, fom før nævnt,
ogfaa Ijavbe fialbSretten ©mbebet var itte ftort, ben bebfte
og væfentligfte Qnbtægt beftob i Avlingen, ber ubgjorbe ca.
60 Sbr. Sanb af ©gnenS bebfte Sorber, og kræften var faa(e=
beS tvungen til at lægge æinb paa Slgerbprfning, noget,
Ijverten SJojfen eller tøuftru i Segpnbelfen Ijavbe megen $or=
ftanb paa, men bet vanbt bog efterfjaanben bereS SntereSfe,
Ijvab ogfaa Stijffer i SBubftitten bære 23ibneSbprb om; bet var
tit en ^ornøjelfe for Sojfen at føre fine ©jæfter runbt paa
SRarten for at vife bem Sornet — og IjanS $uftru tog meb
ftor Qver fat paa SRejeriet og brev bet virtelig til en gulbtommenbeb, fom efter £atibenS SJlaaleftot itte var ringe.
Sllligevel var ber et SRiSforljolb imellem bet ftore føefteljolb
(ö—7 $efte) og bet lille ^vægljolb (12—14 -Dlaltetøer), fom
viftnof var en af ©runbene til, at bet altib fneb meb at faa
Snbtægterne til at flaa til, men ben ©ang anfaa man overalt
paa Sjællanb bet ftore føefteljolb for en abfolut Sløbvenbigljeb.
®et var bog Ijverten SJlejeri, Ävcegljolb eller forventebe
ftore Snbtægter, ber Ijavbe braget hoffen til Sfjørpinge; bet
var trangen til at fomme i en &rebs af SRennefter, mellem
Ijvem ber var mere frifteligt £iv, mere Sløre, og i benne §en=
feenbe blev Ijan Ijeller itte ftuffet. Stjørpinge laa juft mibt i
ben ÄrebS, fom SJiffop SJltjnfter Ijavbe betegnet fom „bet tjellige
Sanb". @n ijalv Snes 2lar før SBojfen fom ber til, var benne
Dpvættelfe alt begtjnbt; fom ben nærmefte DpljavSmanb maa
vel nævnes ben gamle ©reve
21. føolftejn paa §olftejn=
borg, fom itte alene Iførte til ben (amme filantropifte Sletning,
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Ijvab Sfolevæfenet angif, fom Ijanå S8en Oleventloiv paa SoUanb,
men beåuben var en friftelig finbet og troenbe SJlanb af ben
•Itetning, fom (Hationalifterne betegnebe meb favnet: „®e mp=
ftifte". føan var vel iffe i aanbelig tøenfeenbe nogen fcerbeleå
fremragenbe (perjonligtjeb, men Ijan benpttebe be ftore 9iettig=
Ijeber, fom ©obåejerne ben ©ang Ijavbe, paa en gob SDlaabe;.
Ijan førgebe faalebeå meb 211 vor og Omtju for, at be kræfter,
(jan talbebe, vare troenbe 3)lænb, og ligelebeå Sfolelærerne;
Ijan Ijolbt fin beffijttenbe føaanb over be faafalbte „gubelige
^orfamlinger", fom jitft ben ©ang vare ubfatte for ^orfølgelfe
runbt omfring i Sanbet. kancelliet Ijavbe faaet fat paa en
gammel ^ororbning af 13be 3<inuar 1741, fom, ftjønt ben
ftainmebe fra ben pietiftiffe 7ib og vel fnarere var givet for
at fremme enb Ijemme ©ubåfrijgt, bog nu blev givet en faaban
fjortolfning, at ingen gubelig gorfamling af Sægfolf maatte
finbe Steb, meb minbre Stebetå $ræft Ijavbe givet fin (£i(la=
belfe bertil, og paa en Xib, ba bet vrimlebe af rationaliftiffe
kræfter, er bet let at forftaa, at ^orfantlingåfolfene vare ilbe
ftebte. Wlange Steber bleve be mulfterebe for ulovlige $or=
famlinger, nogle af Scegpræbifanterne (Sljriften -Dlabfen og
ífJeter Sarfen Sfræppenborg) enbogfaa fængflebe, — ja bet
var mærfelige ©age, ba bet var lovligt at brive ©iben Ijen
paa kroerne meb Svir og kortfpil, men ftrafffijlbigt at famleå
for at brjrfe ©ub meb 23øn og Salmefang, ©rev g
k
ftejn ftillebe fig uforfærbet i Sfranfen mob benne urimelige
gorfplgelfe; (jan lob flige gorfamlinger Ejolbe i fit eget $uå,
tillob Scegpræbifanterne at tale ber, ja optraabte enbog felv
fom ^ræbitant — fort fagt — føolftejnborg ©revflab blev et
fyrifteb for gorfamlingåfolfene; flere af be fijnfte Sægpræbi=
tanter fif ®opæl paa ©revffabet, faalebeå fif ben betjenbte
9iaåmuå Dttefen ?$æfte pua en ®aarb i $enåløv; 9laå =
7*
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in ug Sørenfen blev Sfolelærer fammeftebS, ntebenS
^{»riften -Dlabfen og Stræppenborg biene mobtagne meb
©læbe, naar be paa bereS 3)liSfionSrejfer naaebe ©renflabet.
®lanbt ©renens æble ®eftræbelfer maa ogfaa nænnes,
at Ijan oprettebe DpbragelfeSanftalten tøolftejnSminbe for for=
elbreløfe ®ørn og fit ben ubmærtebe filantrop og Sfolemanb
31. Stepban fen fra Aalborg til at ooertage benne ©jerning,
booroeb ©runben ogfaa lagbeS til ben af Steptjanfen fenere
oprettebe goltebøjftole paa -Jlabogaarbenipinbbolm, ben førfte
Stole af benne SlagS inben kongerigets ©rænfer
3Xt bet i Sængben itte tunbe gaa faalebeS uben Sam=
menftøb baabe meb be »antro kræfter og Øorigbeben, »ar let
■at forubfe; greben »arebe íjeller iffe længer enb til 1833, faa
ubbrøb ben betjenbte „»eftfjællanbfte krig", fom-g. 6.
Sinbberg ubførlig bat beftrenet i „Slorbiff kirtetibenbe".
krigen begpnbte meb, at ben rationaliftiffe ^aftor og Siebaftør
®aftt)olm i Slagelfe rettebe et ftarpt Slngreb imob SfJeter
genger i Slotsbjærgbp paa ©runb af en^ræbiten, fom benne
unber SSafanfe ^avbe Ijolbt i Slagelfe; genger tog til ©jen=
mæle, og nu gif bet Slag i Slag meb gnblæg pro og kontra
baabe i $oefi og i ^rofa. g Slagelfe SluiS ftre» kapellan
SJlitfelfen en Sat til ®aftt»olm faalpbenbe:
„£at for be bjæroe 9?aab, fom Slímuen bn gao,
2)en trænger nu be« oærrc højlig til bem.
go r ff ruet fe er bet, oor ÍRntib liber af;
<Se berfor juft ej Øanbfjeb traber frem. —
2J¿en naar be Sinner en ®ang foinber bort,
Og oi ftal møbe for ben ftore dommer,
2) a fpørger benne tun: „Ijoab bar bu gjort;
£i)i Sroen ej i ftor betragtning tommer/'

gfte alene ©re» tøolftejn og Stolelærer 91 aSmuS
Sørenfen, men ogfaa kræfterne Stønne i tøøne og tøolm i
SBenSlø» ubga» Sfrifter og ftiHebe fig paa gengerS Sibe,

105
ntebená profesor fila uf en ncermeft í>olbt meb Paftbolm.
Sinbberg ffilbrebe bet faalebeé, at ©olftejn, penger og Stønne
bøtte til infanteriet, £olm til kavalleriet, og Si. Sørenfen til
Slrtiíleriet; Perettigelfen af bet fibfte fer man aleñe af Sitien
paa Sørenfené Pog: .Por friftne XroS gorfvar mob
Paftor S8aftl>olm§ 2lngreb, meb PeviS for, at í)an
ytringer i bi§fe ere ufriftelige, ugubelige ogløgnagtige". Paftbolm truebe førft ©rev Jøolftejn meb Søgs=
maaí, men lob bet bog blive meb at falbe over Sørenfen,
Ijvem
itte alene opnaaebe at faa multteret meb 200 kr.,
men ogfaa at faa fat unber (Senfur.
®enne Strib gav om juft itte Slnlebning faa bog Støbet
til, at ber blev taget fat meb iver paa SpørgSmaalet om
„SognebaanbetS Sødning"; en faafalbet „petition" blev fat i
©ang, og ber blev famlet Unberffrifter baabe paa ffijn og
SjæUanb. Sinbberg foretog en Slunbrejfe i ben Slnlebning og
blev i en kanceHiffrivelfe fat unber præfte= og politiopfigt
meb, Ijvab ban foretog fig. 6n Spaltning mellem iorfamlingé=
fottene vifte fig bog allerebe veb benne Sejligbeb; ©rev $ol=
ftejn, ber felv var pietift, og meb bam flere af farnme Sletning,
ønffebe itte Sognebaanbet løft — vilbe belleve taale og libe
og ffpebe ethvert ubvorteé Sfribt til gorbebring af be firfelige
'Silftanbe. Sllligevel fif „Petitionen" flere Æufenbe Unberffrifter.
kort efter, i goraaret 1836, bøbe ben æble ©rev tøolftejn, og
nu fif mau ogfaa paa benne kant af Sanbet $orfølgelfer imob
be gubelige fyorfamlinger; baabe SiaSmué Sørenfen og Stas=
mus Dttefen bleve mulfterebe, og — Ijvab ber var meft oprø=
renbe — ennorffSægpræbifant — ©UingSjelfen blev arre=
fteret paa felve jQolftejnborg (Ijvor ijan paa ©revinbenå £>pforbring Ijolbt iorfamling) og faftet i iængfel i Slagelfe,
Ijvor fra Ijan førft fom ub. ba kronprinfesfen, ben fenere 2>ron=
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ning Caroline 2lmalie, lagbe fin 3nbflpbelfe i Scegtftaalen til
gorbel for Ijam.
SaalebeS oare gorfjolbene i Sfjørpinge=@gnen, ba
Sojfen fom ber til, og Ijan fluttebe fig ftra; til gor=
famlingåfolfene — fom ifkceft (jaube Ijan jo ftørre 3let enb
Sægfolf — og fnart bien ijBrceftegaarben bet meft føgte Sam=
lingäfteb for be „opnafte", baabe fra nær og fjoern. @n
af be førfte Sægpræbifanter, fom melbte fig, oar 3taámu¿ Sø=
renfen; ban betragtebe fig alt ben @ang fom ben egentlige
gører for ben firfelige Senægelfe ber paa @gnen, og bet oar
meb en oté Doerlegenbeb, at Ijan efter at b«»e børt ^Sojfen i
.Sirfen flog bunt pan Sfulberen meb be Orb: „3a, ja, ©e
fan nof blioe gob, naar ©e blioer gjemt"; alt ben ®ang nar
St. Sørenfen bog fommen i Strib baabe meb ©runbtoig og
Sinbberg. tpan og Sojfen bolbt i gorening en gorfamling
i ©abobpen ^alfenab i en Sonbeftue; ben oar ftuoet fulb af
golf, og lånt, fom ber oar til Softet, bleo Suften nceften foæ=
lenbe, oærre nar bet bog, at en ©el af @gneité unge Sarte
baobe befluttet at forftprre gorfamlingen, en enfelt baobe i hen
Jpenfigt iført fig tpigeflæber, og ber blev ogfaa en ©el Støj
uben for Sinbuerne; bet lob bog iffe til at genere 31. Sørenfen
(fligt oar gorfamlingéfolfene nante til), men bet gao 2lnlebning til, at Sojfen befluttebe at bolbe ©løberne i felve
tpræftegaarben. 31. Sørenfen aboarebe betimob, ibet b*™,
fom ©line Sojfen ffrioer, ubtalte grpgt for, at „@ub5 Søm
ber ftulbe blioe for meget blanbebe meb Serbenå Søm", og benne
ytring — tilføjer bun — gao bønbe ben førfte ©Itétanfe
om, at ber oar noget ufunbt neb gorfamlingeme, en ©lté=
tanfe, fom bun iffe fenere funbe frigjøre fig for. ©ilftrønmin=
gen til gorfamlingeme bleo efterbaanben meget ftor; iffe alene.
Salen,, men begge ©jcefteoærelferne og gorftuen bien fulbe af
golf, og unbertiben maatte Sinbueme luffed op, for at be,

107
fom ftob uben for, funbe tiøre. ©n ©ang forfoerbebeä Soj=
fená iguftru oeb at fe
ftaa oven paa Dpneme i ®jæfte=
tammerfengene. “Støberne aabnebeå meb en Søn, i ¿Reglen af
ben gamle Scegprcebifant, Scever ¿Riels $jeronimu3, faa
fang man en af SrorfonS Salmer; blanbt bem, ber ofte be=
ntjttebe», fan næoneS: „Sen ftore Ijvibe gt°f
le"z „®ib op.<
mit fvage Sinb, ^vor man SejerSfranfe binber", „Sammet, fun
Sammet", „§vor er bet føbt at lanbe", og altib tit fibft: ,,3lu
vide vi fige bveranbre farvel". Denne Salme ftammebe for
Steffen fra gorfamlingáfotfene felv; ben ffal juft paa benne Dib
være bleven forfattet af en troenbe Ävinbe paaSangelanb veb ¿Ravn
■DI art ba; bun elffebe en fattig Äarl veb ¿Ravn ®lauS6lau=
fen, og lian tienbe, men bun maatte iffe faa fjant paa ©runb
af lfan3 gattigbom;
blev ba Sægpræbifant og berejfte
baabe Danmart og ¿Rorge; paa ©runb af fin ftore iBeltalenljeb
blev Ijan i ¿Rorge ubfaaren til amerifanff ¿DliSfionær, men inben
Slfrejfen fom Ijan førft til Danmarf, ægtebe ¿Diartba og flpttebe
nu til Stlinotóz íifor lian fenere er bleven Siffop og en meget
anfet ¿Dtanb.
Saa talte en af be fremmebe kræfter eller Sægpræbifan=
ter, faa vibtfaabanne vare til Stebe, — til fibft Sojfen. @n
tilftebevcerenbe ffriver berom: „§an talte faa velfignet, at mart
maatte unbre fig, ^viå ber var nogen, ban iffe rev meb fig;
bet ftrømmebe fra bans inberfte fjærte, og bet gløbebe af Sjær=
ligfjeb baabe til ¿Dlenneffer og til vorherre; iffe fjælben falbt
bele $orfamlingen paa Änoe, fnart i Søn om fyorlabelfe, fnart
i ©læbe over ©ub£ ftore ¿Raabe imob oS. Saa iftemmebeå en
begejftret Sovfang, og naar ber ba fluttebeS meb Sangen „Simen
ftger nu tilfammen", faa følte man fig forunberlig glab og opbpgget,
bvor elenbig man ellcré funbe være*, llnbertiben talte ogfaa sJta3=
mué Dttefen; bet var, ffriver 6. Sojfen, i bøj ©rab flpbenbe og
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meb megen Siegavelfe, men Ijané Saler var bog mere ophj*
fenbe enb opbyggelige; naarban talte, glemte ban i ben ®rab
fig feto, at Sibemanben funbe aftørre Ijané Slnfigt, uben at ban
berfor ftanbfebe i Salené Søb, men ban tunbe bog bebre be*
grænfe fig enb ÍRaémué Sørenfen, b»té ftørfte ftejl oar, at ban
albrig funbe blive færbig; en entelt (Sang bænbte bet enbog i
Sfjørpinge, at Sørenfen talte faa længe, at en efter en af Sil*
hørerne forlob Stuen. Sa benne nceften var tom, flijtteöe Sø«
renfen ub i $orftuen og fortfatte ber ufortrøbent.
SØlanbt Silbøreme fanbteé §olf fra Slfftanbe paa 4-5
fDlil; bet var, fom Stæren efter at Ijøre noget gobt gav $øb*
berne SJinger; fra Slagelfe møbte blanbtanbreStever S bf en,
Qiogbinber $ a nf en, (Slarmefter SBitbaué og Sfomager $.
31. $ a nf en (ben fenere betjenbte ^olitifer; ban var noget
orbtnap og tilbagebolbenbe i ^orfamlingerne, men ban var be*
fjenbt for at ffrive en fortrinlig $en; ban fijebe Sfo for Sioj*
fen og isamilie, bog fltjttebe ban nogle Siar efter (1842) til
Sføbenbavn, hvor bfln fifipiabé paa „gæbrelanbité" kontor og
i förening meb Si. Sørenfen ubgav „Sllmuevennen")- Sra
S'oréør fom Siebflager $anfen og Siager Änubfen, og fra
Sfjelffør fenere en Ijel Sfare — falbet „Sauget" — meb ben
betjenbte 3)laler
®. ©Ifen fom §ører, fenere golte*
tingémanb, Sf omager 6 an fen og flere, ©nbelig maa feller
iffe glentmeé $nftitutbeftyrer 5DIøller paa ^laffebjærg og ben
gamle Reliefen (Csgnené Sigter.) @fter Siløberne blev be fjærnt*
boenbe altib beværtebe i ^ræftegaarben.
Äort efter, at SBojfen var tommen til Sfjørpinge, bænbte
ber bam og familie et Ubelb, fom nær funbe bane faaet al*
vorlige følger. Set var veb SJiaaffetib 1838, at ban paa en
Sur til (Simlinge ftulbe fjøre over (palfevab Sla, fom løber
libt fyb for Sfjørpinge; ben (Sang var ber ingen Siro, man
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maatte tjøre over Slåen, faa gobt man tunbe, og bet funbe,
navnlig veb foraarStib, naar Sanbntcengben var ftor, være
vanffeligt not. Seb ¡Dverfjørfeléftebet laa en fæmpemæSfig
Sten, viftnof ben ftørfte paa SjæUanb, Sagnet fagbe, at ben
var taftet af en Sætte, og man vifte enbnu Sporene af IjanS
5 fingre inbprægebe i Stenen (benne Sten er for nplig bleven
løftet op af bens Seje og anvenbt til et SJlinbeSmærfe for
freberif ben 7be). ®a Sojfen veb ben nævnte Sejligljeb vilbe
tjøre over Slåen og blanbt anbre Ijavbe fin ba frugtfommelige
tøuftru paa Sognen, var ffen enbnu itte optøet, ftjønt ber
var en rivenbe Strøm. Sfen braft unber bet ene £>jul, og
Sognen væltebe mibt i Slåen. Sllle ifJaSfagererne fit et folbt
Sab. Sojfens (puftru, fom var inbfpænbt i en fobpofe, fom
unber Sfen og blev i næften livløs ©ilftanb opfiftet veb foben
af ben ftore Sten; førft efter at f>un var bragt tjjem i $ræfte=
gaarben, fom Ijun til fig felo igjen, men bet ufrivillige folbe
Sab bevirtebe en noget for tiblig Slebtomft. Sllt git bog vel,
og $aaftebag§ Wlorgen ben 15be Slpril fil Sojfen fin førfte=
føble Søn, ber blev falbet $eter efter Sebftefaberen (bet er
ben nuværenbe Seniinarieforftanber i ® jebveb).
©en 3bie December 1839 bøbe freberit ben 6te, og ber
blev en alminbelig Sanbeforg; Sljriftian ben 8be tom paa
©ronen, og bet gav Slnlebning til ^oroentninger om en np
politiff ©ilftanb meb ftørre fritieb for foliet; noget af benne
Stemning naaebe ogfaa ben (Sgn, livor Sojfen var $ræft, men
Sanfen for, Ijvab ber (aa uben for bet gubelige, var enbnu
grumme fvag. Sorgerne i Korsør inbgif vel meb en
tion" om en fri forfatning, men be fit en meget unaabig
SJlobtagelfe bos ¿longen, og paa ©aberne fang man:
„(Sen gamle ¿longe foner, ©en npe Äonge grov er,
©et ærgrer bu big over, ¿torSør, bu vælbig flov er."
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Som ©lanåpunft for Sinet i Sfjørpinge=@gnen tjar
Söojfen ofte fremtjænet bet faafalbte „Æonoent", maaneblig
Sammenfomft af Dmegnenå kræfter; berom ffreo tjan i 1878
faalebeå:

„©et er et lide SRinbe, font jeg gjærne oilbe oprette om
en Sib, ber nu for længe fiben er forbi, men om Ijnilfen jeg
fan fige, at for mit Sebfommenbe bragte ben mig noget af
bet glæbeligfte, jeg fiar opleoet i mit Sio, ifær paa ©runb af
ben inberlige og ^jærtelige gorbinbelfe meb omtrent 12 ^Bræ=
fter, fom leoebe i min Slærtjeb ©et oar i ben fpbneftlige ©el
af SjæUanb, oi boebe tjinanben faa nær, at oi i en Stæffe af
Slat famlebeå É>oer SWaaneb i tjinanbenå §ufe for at forfjanble,
tjnab ber laa oå nærmeft paa Jøjærte. Si falbteå ben ©ang
fpotoiå be tolo Slpoftle, og bet oar not fjeder iffe i nogen fpn=
herlig bebre aliening, at Siffop SJlpnfter falbte benne 6gn
„bet tjedige £anb". 2If alle biåfe kræfter er ber nu tun 3 i
Sine foruben mig, nemlig Siffop Æierfegaarb, $aftor Stønne
og $aftor SJlau.
©et oar Sfif, naar oi famlebeå, at ben iDlanb,
i Ijoiå ftuå bet ffete, tjolbt en Snblebningåtale, fom
ofte gao Slnlebning til, fjoab ber bleo fortjanblet, men for øo=
rigt gao ben ©ib, og tjnab ber ben ©ang ifær rørte fig, oå
Stof nof til gortjanbling. ©et oar tidabt at tage oore Æoner,
og ijnilfe anbre Æninber ber fanbteå i oore Jpufe, meb til
biåfe Støber, men bet oar iffe tilftebeligt at labe bem ooeroære
eller beltage i feloe ^orljanblingerne. Staar gorljanblingerne
til©elå oar forbi, fpifte oi til SJlibbag fammen, og beri beltog
Æninberne, og bet git, fom bet gjærne' plejer, at man neb ben
Sejligfjeb oifte bem al Sire, men for ønrigt ubelutfebe bem fra
^orfjanblingerne, fom bog not Ijaobe oæret bem fjærere enb
ben 26re, man oifte bem oeb Sorbet, ©og oar ©iben ben
©ang faalebeå, at jeg iffe oeeb, ber oar nogen af biåfe Æoin=
ber, ber beflagebe fig ooer, at be maatte nøjeå meb paa ben
■ölaabe at opfamle Smulerne, ber falbt fra bereå jperrerå
Sorb, fjooroeb jeg bog ifær tænfer paa, fjoab be oeb ben Sej=
ligljeb fif at tjøre. Selo fatte be bereå ©læbe i at gjøre bet
faa gobt og faa tjpggeligt for oå, fom bet nar bem muligt, og
for faa oibt fom bet blen bem muligt oeb, tjoab be fif at tjøre,
at gjøre fig noget Segreb om, Ijoab ber blen fortjanblet, toge
be fjjærteiig ©el beri. ©er nar mer eder minbre en pietiftiff
Sletning i ben fjele @gn, fom iffe nar at unbre paa, ba be

Ill

dllerfíefte bavbe mobtaget bereS Opvcetfelfe fra tilrejfenbe Sæg-præbifanter, ber for bet mefte git i benne Retning, kræfterne
tunbe »el ogfaa figeS mer eller minbre at »ære berørte beraf.
©en, fom tibligft og ftærfeft føgte at frigjøre fig berfra og at
bævbe ben aanbelige fyriljeb, tror jeg not »ar kræften $al>n i
ÍjpHefteb, og t)an »atte berfor i fin Sib en itte ringe gorargelfe
blanbt be pietiftiftfinbebe Seboere i ben @gn. 3 bans Sogn
boebe ben betjenbte og beganebe Sægpræbitant jR aSmuS Ot =
tefen, og jeg minbeS gobt, ^)üorlebe§ lian en ©ang i en $or=
famling, fom ^olbteg fyté mig i Stjørpinge, fortalte, fom et
(Spempel paa, í>üor »ibt féatm bre» bet, at ban mebbelte i en
gorfamling i Stolen bet gamle fmutfe Sagn om Äong föab=
bing, ber »eb Sintertib faa en Ävinbe meb en bejlig Slomfter=
toft i Sarmen. $un tog fjarn faa meb fig og førte Ijam gjen=
nem fórftjellige ^røvelfer enbelig til en 2Rur, t)im forgjæveS
føgte at tomme o»er, flagtebe faa en $ane, og ba bun faftebe
tponebet o»er -Diuren, fyørteå ber Jganegal paa ben anben Sibe.
3eg minbeS, at ogfaa mig »ar bette Sagn, fom jeg fenere ben
i Siben faa ofte bor glæbet mig ooer, font et SitmeSbtjrb om
»ore $æbreS UbøbeligbebSbaab, ben ©ang til 2lnftøb. ©og
fanbt kræften §abn altib i S- 21. penger en trofaft og fjærlig
gorfvarer, tbi om ban maaffe enb ben ©ang iffe ganfte funbe
bele ben -Dlaabe, baorpaa ban beljanblebe be gamle Sagn, faa
elffebe og agtebe ban barn i)øjt for ben Äjcerligbeb, boormeb
ban »irtebe i ©ubS fRige og ifær var be fattige til Srøft og
$jælp.
©et ftete temmelig bWViø/ at vi veb »ore iDløber op=
forbrebeS til at pbe Sibrag til en eller anben nøblibenbe $a=
milie, og ben, fom »ar ivrigft tit at tomme meb faabanne Dp=
forbringer, »ar kræften Dlau, og bet »ar vel gjort, og bet ffal
ban bave Sat for, om bet enb maaffe fan figeS, at ban var
veb btéfe Opforbringer noget nærgaaenbe, ifær meb tøenfpn til
bem, fom ban tiltroebe at bave bebft (Sune til at give, fom
unbertiben ga» Slnlebning til minbre behagelige gorbanblinger.
©en førfte, ber melbte fig, naar faabanne Opforbringer frem=
tom, var gjærne fyerbinanb penger, ben ©ang i Siunge, ftjønt
ban juft itte ba»be fpnberlig SRaab bertil; ban gav et gobt
©rempel, fom gjærne ble» efterfulgt af o¿ anbre, og jeg tror,
ber var mangen en 5løb, ber paa ben -Dlaabe blev afbjulpen.
$vor bet gjalbt om ftørre Sibrag og Ofre, ber var
21.
penger gjærne i Spibfen; jeg vil fun minbe om be Sibrag,
ber inbfamlebeå i vore SRøber til Qatob Sbriftian Sinbberg,
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fom ben (Sang levebe i kjøbentyavn uben at tyave noget at leoe
af §vab ber paa ben SDlaabe bien inbfamlet, bien overgivet
til en eller anben af konventets 3)leblemmer at overbringe
tyam, og bet falbt iffe fjcelben i min Sob. £>an mobtog, tyvab
ber faalebeS blev bragt tyam, for faa vibt jeg funbe forftaa,
fom noget, ber ligefrem tilforn tyam, og fom noget, vi var tyam
ffptbige, og bet meb rette, tbi ban fæmpebe ben (Sang en tyaarb
kamp for alt, tyvab vi elffebe og gjærne efter @vne vilbe
fremme; tyan var forfulgt og forbabt unber benne kamp paa
en faaban SRaabe, fom man maaffe næppe tyar funbet SDiage
til i Tanmarf. £>an optraabte fom en gorfæmper ifær for be
Tanfer, ber Slag i Slag ubgif fra ©runbtvig, tyan bibrog i
tyøjefte ©rab til, at bisfe Tanfer fanbt ^nbgang tyoS foliet,
tyan var fom et Sfjolb, ber værnebe om ©runbtvig, mébenS
bet alterværft gif ub over bam felv. £>an levebe unber be
trangefte kaar, en Tib lang fun af be (Saver, tyanS Penner
inbfamlebe til tyam, og bet plejer beS værre at være et trangt
Sevebrøb, men ban flagebe albrig, var al Tib milb og venlig,
naar man fom til tyam, og inbtil bet ijberfte tjenftagtig, men
©averne tog tyan imob uben alt Prøvl, og naar jeg unbertiben
veb at overbringe bem tyavbe berebt mig paa en tille 3nbícb=
ningS-- eller UnbffylbningStale, faa blev ben ganffe overfløbig,
ba tyan uben vibere tog mob (Saven og puttebe ben i fin ftore
Somme. Taf bob tyan iffe, og naar bet i Pegiptbelfen unbrebe
mig, faa fanbt jeg fenere, at bet var netop bet rette, ttyi vi
tyavbe langt mere at taffe tyam for, enb tyan os.
Politiffen tyørte i be Tage iffe fpnberlig til vore ¡5or=
tyanblinger, bet var førft i Slutningen af benne Tib, at ben
begpnbte at fomme frem. Tog førtes allerebe ben ©ang
kampen mellem Tanff og Tpff i Sønberjpllanb, og bet, at
Peter $jort Sorenjen talebe Tanff og blev veb at tale Tanff
i ben fleSvigffe Strenberforfamling, blev til TelS et Penbepunft
i mit Siv, ttyi berfra fom fra fit UbgangSpunft ffriver fig
min banfte Stationalfølelfe. Tet var veb et konventSmøbe tyoS
p. 6. kierfegaarb, ben ©ang Præft i Petersborg, at Talen
fom om benne Strib og om, at p.
Sorenjen var vebbleven
at tale Tanff trobs TpfferneS ftore gorbitrclfe. kierfegaarb
ijtrebe Petcenfeligtyeber i ben ilnlebning, og jeg minbeS, at tyan
fremtyævebe en faaban Sprogftrib fom (Srunben til føollanbs og
PelgienS SfilSmiSfe. Tet er vift nof, at benne Sprogftrib
tyar baaret enbnu bitrere følger forSleSvig, men vi ffulle bog
albrig fortrijbe, at ber er blevet fcempet for bet banffe Sprog,
©ib bet blot var ffet i grityeb.
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(in anben Sag laa o* ben (Sang meget paa .ijjærte, og
vi arbejbebe for ben efter at Ijave forljaublet ben i vore 9)iø=
ber, faa gobt vi tunbe, og bet var Sognebaanbåløåningen s)lu
er benne for længe filten vebtagen, og Ijar ben enb fine 2Jiob=
ftanbere ogfaa nu, faa er ber bog faa kræfter, iont længere optræ=
be mob ben, Ijvor meget be enb funne Ijave mob ben, naar ben
rammer bem felv, og be maa fe fig fortabte af en ©el af bereå
Sognefolf. ©en (Sang var en faaban fyriljeb flet iffe tilftebe=
lig, og ben fremftillebeå fom albeleå forbærvelig. Si enebeå
om at inbfenbe til Stænberne et älnbragenbe om Sødningen af
bet Saanb, fom nøbte Sognefolfene til at føge tjen til kræfter,
be iffe Ijavbe Sillib til. §ra (Srunbtvig var Sagen ubgaaet,
og Sinbberg føgte meb al 3)lagt at forffaffe ben jvorfvarere i
Stænberne og ftøttebe faalebeå vort 3lnbragenbe. Siffop jDlijnfter var benå §ovebmobftanber, og Ijan føgte at ffilbre, £j»or=
lebeå benne ^ritjeb vilbe fønberbrpbe ^jærligljebåbaanbet mel=
lem Srceft og ©lenigfjeb, ffjønt bet jo iffe var bem, ber elffebe
Ijinanben, ber berveb ffulbe ffilleå ab, men fun bem, ber iffe
elffebs Ijinanben. ©et Ipffebeå iffe at faa Stemmeflerljeb ber=
for i Stænberne, men abffillige 3lar herefter blev ben bog veb=
tagen, og Siffop sHhjnfter var ba felv meb at vebtage ben. jRu
ftjneå ben Sag faa fimpel og ligefrem, og bet ijar vift fig, at
be mange Sefrjmringer, man nærebe for benne 3r*0eb, ijave
været ørfeåløfe. Si gjorbe i ben Sib vort bebfte, og naaebe vi
vel iffe IRaalet ben ®ang, faa blev bog Sagen berveb jaa vel
forberebt, at ben fenere meb temmelig Settjeb gif igjennem.
©e gubelige gorjamlinger blev af be flefte af oå brevne
meb ftor 3ver, og jeg tror at funne fige, ber var en Sib, ba
biåfe i ©fjørpinge Sræftegaarb baabe af forffjeilige Sægpræbifanter og af nogle af kræfterne blev ftcerfeft beføgte. ©e ub=
gjorbe berfor en iffe ringe ©el af fyorfjanblingerne veb vore
3Jiøber, og bet fan jo iffe nægteå, at ber var abffillige af
fteme, og blanbt biåfe var jeg, ber tillige meb Scegfolfet lagbe
en alt for ftor Sægt paa biåfe jvorfamlinger. 'Jlaar be ub=
gjorbe en iffe ringe ©el af vore fjforfjanblinger, faa var bet
bog iffe faa meget om bereå Serettigelfe eller bereå SHiåbrug,
men fnarere SJlebbelelfer fra felve gorfamlingeme, om, Ijvor
mange og Ijvem ber Ijavbe beltaget, og Ijvem ber ijavbe ført
Drbet i bem. 3 heglen var be, fom beføgte biåfe gorfanv
linger, fattige og uanfelige golf, og bet var iffe fri, at vi paa
bem anvenbte, Ijvab Savluå ffrev: „Ser Ijen til eberå Äal=
belfe, Srøbre! ©er var iffe mange vife efter Æjøbet, iffe
mange mægtige, iffe mange abelige, men bet baarlige for Ser=
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ben uboalgte (Sub for at beffcemme be oife, og bet for Ker=
ben ffrøbelige uboalgte (Sub for at beffcemme be ftærte, og
bet for Berben uæble og ringeagtebe uboalgte (Sub, og bet,
font intet oar, for at tilintetgjøre« bet, font var noget." 3Cbffil=
lige af oé var iffe fri for i biéfe gorfamlinger at fe ben ljel=
lige alminbelige ftirfe og mente berfor, at, fjoab ber oar bleoet
fagt om benue, funbe nof anoenbeé paa bisfe. 2lttigeoel øn=
ffebe oi bog gjærne, at ogfaa anfeligere og rigere §olf oilbe
tage ©el i bem, og naar nogen berfor funbe mebbele noget
faabant, ba bleo bet Ijørt meb en fcerlig (Slæbe, ©et flete
unbertiben, at naar nogen mebbelte, Ijoab ber oar foregaaet i
fyorfantlingerne, bet ba bleu betragtet fom en ©ale om bet ene
fornøbne. gorfamlingerne oar oé en føjærtefag, og berfor fan
bet nof oære, at mange af oé faa paa bem meb alt for milbe
E'jne og fun fent fif Spn for bereé 'DHébrug. Smiblertib.oar
ber en anben Sag, fom i ben ©ib bleo forfjanblet meb ftor
3oer, og bet oar Srunbtoigé ifjaaftanb om ©roébefjenbelfen
iom bet rette ene fornøbne, fom (Srunboolben for al ftriften=
bom og 33ilfaaret for at funne blioe en ftriften. ©toébefjen=
belfen, faalebeé fom oi nu bruge ben, bleo erflæret for at
oære ben famme, fom Ijaobe oæret brugt i Slpoftleneé ©age,
og fom ben oar ubgaaet fra jperren feto. QManbt ©eltageme
i oore ftonoenter oar ber iffe (Snigljeb berom, Ijoab berfor gao
Slnlebning til en faa meget iorigere fijortjanbling berom. ©en,
fom. optraabte ftærfeft berimob, tror jeg nof, oar ©r. Diotlje i
ifemmeløv, og ben, fom oar ben bijgtigfte gorfoarer, oar g?,
(f. ftierfegaarb. ©er oar ben fDlærfeligljeb oeb biéfe to 3Wænb,
at mebené Slotlje oar en meget baarlig gorfoarer af en Sag,
naar ben førteé munbtlig, faa oar ftierfegaarb paa benSJlaabe
næften uooeroinbelig, Ijooraf ba fulgte, at 9iot£)e leb uafbrubt
Sleberlag, uben at tjent bog beroeb lob fig ooerbeoife eller
ooeroinbe. ©et gif gjærne faalebeé til oeb ^ortjanblingeme
om benne Sag, at Slotlje optraabte, meb fine Qnboenbinger og
Slngreb, og førft naar nogle af oé anbre tjaobe anført, Ijoab
oi oilbe fige berimob, fom til fibft ftierfegaarb, tilfpnelabenbe paa
ben uffplbigfte fDlaabe, men bog for albeleé at øbelægge fRottje.
$eg oeeb nof, at jeg tit ærgrebe mig ooer, at bet oarebe faa
længe, inben Ijan fom, tlji jeg oibfte, at naar Ijan førft fom,
ba oar Slaget ounbet. 9iotl>e tjolbt faft oeb fit til bet tjberfte,
faa nu ogfaa efter Ijané ©øb for iffe ret længe fiben er ber
ubfommet en 8og, Ijoori man fan finbe be aUerftefte af be
Snboenbinger mob ©roébefjenbelfené Dprinbeligljeb, fom (jan
fremfom meb oeb oore ftonoenter og ber atter og atter oare
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bievne gjenbrevne, men mærteligt not vil man i Sogen fe bem
fremfatte meb en ganffe anberlebeå Spgtigbeb og Stlarbeb, enb
ban nogen Sinbe var fremtommen meb bem veb ben munbtlige
gorbanbling. i)an talte nemlig baarlig, men ffrev bpgtig og
tlart for fig, boab ban ogfaa bevifte veb b«nå Sebømmelfe af
Siffop SJartenfens Sogmatit, fom, ba ben ubfom uben Savn,
vi flet itte tiltroebe Sotbe, efterfom vi ftob i ben formening,
at Ijan ffrev ligefaa utpbelig, fom ban talte. Si oplevebe meb
$enfpn til Sliertegaarb en Dverraffelfe paa benmobfatteSlaabe,
tíji ban var langt fra at ffrive faa tlart og tpbelig, fom ban
talte. Qeg tan not fige, at Sejren i benne Éamp var paa
beres Sibe, fom bolbt meb ©runbtvig, boab ben ogfaa burbe
være, ba ben blev ført meb en langt overlegen ©pgtigbeb,
noget vi ba ifær maatte tatfe Äiertegaarb for. §orøvrigt var
bet et overorbentlig fornøjeligt Samliv, vi førte veb btéfe
•Køber; en©ang imellem tunbe ber jo not tomme noget bittert
og baarbt frem, men bet git fnart over og1 blev bilagt, inben
vi ftilteå ab. Äjcerligbebsforbolbet blev albrig forftprret, og
bet var en fælles ©læbe for oå alle at famlet veb vore Støber.
Set gjorbe al Sib onbt, naar bet faa ub til, at nogen ftulbe
flilles bort fra benne Ärebs. 3eg minbeå berfor faa gobt, ba
Salen var om, at jeg ffulbe fortabe Ärebfen for at talbeå til
ftolbing, at Seter penger veb et Støbe i Stjørpinge, efter at
jeg baobe bolbt en lille QnblebningStale, herefter fagbe: Qeg
blev glab i ©aar, ba jeg faa i Slvifen, at en anben var ble=
ven talbet til Äolbing ipan fagbe itte, at bel gjorbe bam
onbt, at jeg ftulbe bort, eller at ban gjærne vilbe bebolbe mig
i bette Samfunb, men jeg forftob gobt, boab ban mente, og
bet bører til be bprebare Stinber om benne min trofafte Senå
Äjcerligbeb. gorøvrigt veeb jeg, at boå be faa, fom enbnu ere
tilbage fra benne Sirebs, vil ber være utallige Stinber om ben
Sib, vi oplevebe fammen og jeg tror, at be, fom ere vanbrebe
bort ber fra, ville, boor be nu ere, bevare biåfe Stinber, til vi
en ©ang fes igjen og tunne tale fammen berom. 3eg bører
forøvrigt til bem, fom Ijar ftørre ©læbe af at være famlet meb
en entelt Sen enb i en ftrebs af flere; men bet tan jeg bog
fige, at albrig bar jeg levet i en Sennetrebå, boor jeg følte
mig faa glab og Iptfelig fom i benne. Set følte jeg ogfaa
gobt, at bet beror paa Äjcerligbeben, bvorvibt vi tunne føle os
giabe i en faaban Ärebå. Su veeb jeg vel, at bet ftortebe
ogfaa ber paa Äjcerligbeben, men ber var alligevel iftjænfet for
oå en Sraabe af Stjærligbebené Sæger, og bet var ben, fom
forføbebe bet alt fammen.
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(Sifter at oi ijavbe fpift, font falbt noget fent paa ©agen,
oare vi enbnu gjærne jantlebe et sj8ar ©inter, i tjvilfe titan
ttolbt fig fantnten tneb bem, fom man følte fig nærmeft fnpttet
til og talebe faa om, lioab ber fceriig laa paa Jpjcerte. geg
fanbt i 'Sennefrebfen mine to bebfte tenner Slaufen oggenger;
jeg boebe mibt imellem bem, og jeg tør ntaafte not fige, at jeg
oar et af be 33aanb, ber fnptiebe bem fammen, penger oar
ben fibfte, ber ijørte til benne HrebS, fom oanbrebe bort. D3
anbre, fom ere tilbage, foreftaar fnart bet famine; jeg Ijar Ijørt
om, bnorlebeá ben fibfte Stunb oar for abftillige af bem, torn
ere oanbrebe bort, og tjoafr jeg bar Ijprt berom ipber glæbelig
tlji be bøbe i ben ©ro, fom be ber befjenbte.
®ub gioe, bet maa fte oS, font ere tilbage, at ogfaa oi
maa befinbeé tro inbtil ©øben.
gør oi til fibft ffilteá ab, fang oi en 2lftenfang, og bet
Ipber enbnu for mine Ører, fjoorlebeå gerbinanb ffenger meb
fin bejlige Stemme iftemte:
©agen nu lin ?tf)feb tager,
■Ratten tjam af i'anbet jager,
3eg oil fnale, 3efn fob!
Dg mit Sut op til big fenbe,
üt bu til mig vilbe oenbe
greb og Sunbljeb. Sio og $8røb.

®io bin Hitte Wo og ®(<cbe,
2ab i (longens Sal og Sæbe
3ngcn 'Dlobgangø Sftjgger gaa,
Vab etfooert bebrøoet ¿¡ærte
Dg tjver .Stiften i ¡in Smerte,
$t)S og Sinoring fra big faa
$ab og mig, o gefu, (joile,
gri fra Spitö og ©øbeuø ^ile,
©ag mig i bine ílrme fat,
Saa oil jeg i iDiorgen fjunge
©enne Voofang meb min ©unge:
„3efuø oar min Sol i Wat"."
©er oar abftillige gobe Stemmer mellem SReblemmeme
af Honoentet, beriblanbt $eter genger, og ba benne lille Sang
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faa tit biet) jungen, gif ben rigtig gobt. '.Haar vi fang ben,
tænfte vi gjærne paa ben SRorgen, font laa nærmeft for, font
vi ventebe at opleve for at faa opfplbt, ijvab vi lovebe Te
flefte af oé Ijave nu oplevet en anben JRorgen enb ben, be ben
®ang nærmeft tænfte paa, og ben er oprunben efter en anben
•Hat enb ben, ber veb vore SHøber fluttebe Tagen Te ijave
oplevet Tøbené Slat, men ogfaa ben SHorgen, fom nu for bem
er oprunben
gejué var min Sol i Slat". faalebeå fang be,
lian var bereå ®ol i Slattené ffiørfe, og nu ftjnge be ben
fiovfang for ijam i vimlen, fom be faa tit iter nebe fang for
ijam i SRorgenftunben Ten lille Stunb, vi enbnu Ijave tilbage,
ville vi ftjnge ben famme Slftenfang, ba ffal bet ogfaa forunbeé
oé i fiiveté -Dlorgenftunb at funne iftemme- ...gefué var .min
Sol i -Hat", allerbejligft,- om bet‘funbe forunbeé oé at iftefntne
benne Sang meb bem, fom gif forub og fang ben meb oé faa
mangen Slftenftunb, mebené be var famlebe meb oé.
3 SXaret 1851 forlob jeg benne Ärebé for at brage til
©ønberjijUanb. Ten Ilte gebruar var be flefte af Sennetne
famlebe tjoé mig i ©fjørpinge ipræftegaarb. og ba mobtog jeg
en lille SHinbegave meb $aaffrift: „gra Sonventébrøbre
i bet fpbveftlige Sjællanb til ben bortbragenbe Sen g.
Sojfen ben ilte februar 1851. 6. g. Stønne 21 tøolm.
S- 21. penger g g. penger. 2. SHonrab. G. fiemviglj.
SBillj. Slotte G. T. Glaufen."
2lf biéfe lever ber fun en enefte, nemlig G i?. Stønne.
@n faaban Sennefrebé fanbt jeg albrig fiben
Slanbt be tjer nævnte kræfter var ber bog ifær to, meb
bvem Sojfen fluttebe et inberligt Senffab — bet var Set«*
penger i Slotéb jærgbtj og Gmil Glaufen, førft i
(Simlinge, fenere i Soeélunbe; be møbte begge i gorfam=
lingerne, faa ofte be Ijavbe Sejligljeb bertil — S- penger bog
fjælbnere fom Taler; ijan ijavbe viftnot alt ba mere enb Sojfen
faaet Øjet op for bet ffjæve, fom gorfamlingeme funbe føre
til, navnlig naar Teltageme vilbe i bem fe Setingelfe for
fanb Äriftenbom. Tet fan tjeller iffe nægteé, at ber gif en
pietiftiff Strømning igjennem bem, og bet er betegnenbe, at en
i øvrigt faa alvorlig SHanb fom S- genger iffe ret funbe bruge
bem; i benne tøenfeenbe ijavbe ijan en energiff SHeningéfælle i
8
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ÖJojfen» $uftru, ber vebblev at abvare imob beu Jíijft til at
overfe og fortjætre anberlebes tænfenbe, ber let fom op blanbt
gorfamlingåfoltene.
(smil (Slaufen tog vel mere virffom ©el i gorfamlin=
gerne, men var bog faare langt fra at være $ietift — bet
ftreb alt for meget imob tjans giabe og frimobige Slatur £>an
Ijavbe tn ualminbelig levenbe Sans for bet morfomme; ber
var iffe mange af SBennerne, ber tunbe le faa tjjærtelig fom
Ijan, vg bet fmittebe alle, fom fom i berøring meb Ijam. ©er
funbe trænges bertil, tlji i gorfamlings=Ärebjene var bet iffe
langtfra, at man vilbe forjage al meuneffelig (Slæbe, fom om
bet ftulbe ftamme fra ben onbe. (Slaufen funbe albrig labe fit
elffværbige (Stjælmeri blive tjjemme; felv be fyøjtibeligfte blanbt
gorjamlingåfolfene maatte finbe fig i, at Ijan gav bem træf-fenbe ©ilnavne, naar Ijan fanbt et eller anbet morfomt ljo$
bem; en blev falbt „(statsraabenen anben „guftitéraabeu",
og en „ben unberjorbiffe", forbi Ijan altib tom ftiffenbe
•l meb
Ipaanben fra neben, naar Ijan (jilfte.
(Som ofte er ©ilfælbet meb vittige golf, Ijavbe Glaufen
$elb til at opleve noget morfomt; et lille ©ræt ffal anføre^
ber. ©et var, ben (Sang Söojfen ftulbe flytte meb fit bohave
fra Storeljebbinge til Sfjørpinge, faa møbte (Jlaufen Ijam paa
©alvvejen meb iBogne fra (Simlinge. ©a Vogntoget fom til
Slæftveb, ffulbe ber, fom ©fif ben (Sang, betales Slffife veb
gnbfjørslen; be forrejte ^ogne paéferebe let, men ben bagerfte,
fom (slaujen fab paa. blev ftanbfet og færlig unberføgt, uagtet
(ilaufen ivrig forfifrebe, at bet tun var ghjttegobs, fom iffe
var afgiftspligtigt. Slllerebe var ber givet ©illabelfe til at
tjøre, ba betjenten plubfelig bliver opmærfjom paa en grijnteube iiijb, jom tom fra en $ofe unber Slgeftolen; bet var en
lille pattegris, fom Söojfen førte meb fra Storeljebbinge, og.
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triumferenbe to<j betjenten baabe 4M« og tøriå. <Slau|ett
fulgte efter og bab faa naabelig for (Grifen; bet lijttebeé Ijam
ogfaa for gobe £>rb og betaling at faa ben tilbage, men ba
ban fibeit fpurgte om betjentens 'Jlavn, fvarebe benne førft
unbvigenbe, til fibft meb en næften unbfelig biine tilftob Ijan,
at ijan beb C) ri is. Sa braft (Slaufen i gatter „¿ja fa«!"
ubbrøb tjan, „var bet intet llnber, at Se forftob blobets
JHøft, men Jrænbe er g-rænbe værft". (Slaufens biunter=
beb fmittebe, og be ffilteé fom be bebfte benner, men Ijvor
morebe bet (ilaujen fenere at fortælle benne tjjii'torie.
Jlærværenbe bogs forfatter minbeS enbnu, Ijvor morfomt
bet var at Ijøre ©laufen fortælle ©rceterneé^iftorie; mebenå Ijan
fortalte, lavebe Ijan Segnittger bertil, btófe vare juft itte tunft«
nerift ubførte — ^lerfoner bannebes veb et $ar Streger meb
en *f5rit til igoveb — men be Ijavbe ben Corbel, at be gav $-antafieit frit Spillerum, og ber var ingen billeber, vi børn tje(=
lere vilbe fe — vi fjenbte bem, bogftavelig til buiitt og fritte.
2lt en blættlat i 3)libten af en (Sirtel meb et bar Streger til
ben, betøb Srolben ^ohjpljemus meb fit ene Øje mibt i b«uben,
var for os en Selvfølge.
(Slaufen var tiblig bleven (intemanb; i Stjørpinge gjorbe
Ijan betjenbtffab meb (i life bionrab, ber tibligere tyavbe
været Sfolefammerat meb bojfeu» $uftru, og var Softer til
brovft ÜKonrab i ÜKarvebe. fyorlovelfen foregit bog i Mjøben=
Ijauu, men bojfeu fulgte fin ben ber inb, og Ijer var bet,
at en af Samerne i bet 3)lonrabffe tpus, ber var i Uvisljeb
om, Ijvem af be to, ber var ben virtelige Svier, lob ben mor=
lomme ytring falbe: „Set var ba gobt, bet var Ijam meb
bet lille, fine Slnfigt, og itte Ijam meb be ftore, alvorlige
Øjne".
Ser er ingen Svivl oiu, at bet Ijumoriftiffe, ber i faa
b*
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bøj (Drab »ar ejenbommeligt for (Staufen, bar baft ^nbflpöelfe
paa Ijané gorbolb til Sojfen; bet laa ogfaa i benneé Diatur
■og forlob Ijam ilte, perten naar f»an laa paa Sygelejet, eller
maar Ijan »ar bebrøoet; ban ffriver felv berom: „Diaar jeg
bører en Sugl fringe, fom bet laber faa Ipftelig, ba l;ar jeg ofte
maattet tænfe, at bet maafte er meb benne $ugl, fom ber ftaar
i Sifen: „Sen frjnger »el af fin Diatur, ffjønt féjærtet er
bebrøoet", og jeg Ijar tit maattet fige til mig fel»: en faaban
$ugl er netop bu, ber, om enb bebrøoet, iffe fan labe bet
ffjcemtefulbe fare."
Dm fin Sen (imil (flaufen ffriver Sojfen faalebeé:
3eg fjenbte tiam fra min tibligfte Ungbom, men ben
(■Dang fom min afbøbe Srober fiaré’é meft fortrolige Sen, (fom
jænnalbrenbe begge føbte i Segtjnbelfen af bette Dlarljunbrebe).
fean »ar 6—7 Diar ælbre enb jeg, og faa mange Diar gjøre i
Ungboméalberen faa ftor en fyorftjel, at et fortroligt (Jorljolb
fan »anffelig opftaa i ben ©ib. 3eg Ijavbe beftanbig 3nb=
truffet af, at (»an ftob faa langt ooer mig, at bet ofte falbt
mig foært nof at glemme fVortjolbet fra Ungboméaarene, og=
faa ben (Dang, ba ¿VorffjeUen i 2lar »ar forfoinbenbe, og »i
fnpttebeé fammen i bet inberligfte Senffab.
©et »ar egentlig i 1837, jeg fom i et nærmere gorljolb
til ©mil (Slaufen. pan oar ben (Dang ^ræft i (Dimlinge, og
lian ffaffebe mig til ’¡præft i Sfjørpinge, en bal» 3)?il ber fra.
£>an ubrettebe bette gjennem (Sreninbe £>olftejn. jom ben (Sang
»ar (jnfe. men ijaobe en afgjørenbe ^nbfhjbelfe paa Sefættelfen
af ipræftefalbene paa Sreoffabet ©laufen ftob i et meget
tjærligt Jorijolb til ijenbe, og bet »ar aabenbart, at bet oar
»eb banéDlnbefaling, at jeg ble» $ræft i Sfjørpinge. Regían
faalebeé fige, at be to Srøbre Slaufen ffaffebe mig til be to
Steber, boor jeg bar »æret $ræft. fjra ben ©ib fluttebe »i
oé nær jammen og fom i bet minbfte boer Uge til binanben,
ble» faa gjærne Dlatten ooer boé binanben og tiavbe ba lange
Samtaler, ber fiavbe joært »eb at faa (Snbe. ©a ban nogle
Diar efter fom til Soeélunbe, fom ogfaa nar i Dlærbeben, faa
fortfatteé bette gorbolb og bleo beftanbig inberligere §an
baobe miftet fin $uftru i (Simlinge, en bøjft elffoærbig ftvtnbe,
fom fluttebe fig til bam meb fin fyele Sjæl ogfaa i ben Strib,
fom ftilte bam faa længe fra Råberen og Sroberen. ©enne
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beføgte t>ani en @ang i Simlinge 3eg var iffe til Stebe.
men næfte ©ag ffulbe jeg ba fyøte, f>vorlebe£ bet var gaaet.
Sibt af ben Samtale fan jeg enbnu minbeé, fom er ganffe betegnenbe for bem begge to. ©mil ©laufen, tjoem bet altib laa
nær og let at tale om be Ijøjeftf Sting, begpnbte ogfaa ftraj?
at tale til broberen. „©ror bu, at vi retfærbiggjøreé ufor=
ffplbt af ®ubé Jlaabe veb ©roen", hvortil ban fvarebe ganffe
fort: „3a bet tror jeg" „©ror bu, at 3?M Äriftué er Subé
Søn?" „3a bvab vil bet fige, ban fan bog iffe Ijave en Søn
fom en af oé, men jeg fan flet iffe begribe, at bu fan tale
faa let om faabanne ©ing, bet fan jeg flet iffe, fæt en ©hefte
op, ben fan jeg være meb at brofte" broberen var i bøj;
Stab inbefluttet og talte vanffelig om faabanne Sting uben i
et gorebrag fra Äatbebret, ©mil laa bet altib i ¿jærtet og
paa Sæben. ’Jloget fortroligere gorljolb fom ber iffe ub af
■bette SSeføg, be vebblev enbnu i mange 2lar at ftaa i et frem=
meb ^orijolb til binanben og var ba ogfaa, foruben gorffjel=
len i ©ro, faa forffjellige, at bet var vanffeligt for bem at
blive fortrolige meb binanben. ©et var ben fælleé Mjærligbeb
til gæbrelanbet og ©milé lange Spgbom og ©øb, ber over=
vanbt alt, boab ber ffilte bem ab og førte bem fammen. i
Slutningen af ben fibfteé Siv. Ogfaa gaberen føgte benne
abffillige ®ange at nærme fig til ©enne Ijavbe i ©runben
langt mere til fælleé meb ©mil enb Sfirofesforen, ban overgif
barn langt i Sivligljeb og Sjærteligbeb. ©e bavbe elffet bin=
anben inberlig, og bet bebrøvebe ofte ©mil, at bet gamle gorholb iffe funbe venbe tilbage, tbi faa vibt man funbe ffjønne,
hjffebeé bet iffe veb be gorføg, Ijan flere Sange gjorbe ©en
fortfatte ftamp meb ®runbtvig og vel enbnu mere meb Sinbberg
gjorbe bet umuligt ©mil ftillebe fig afgjort paa be fibfteä
Sibe, ffjønt bet gjorbe Ijam inberlig onbt. naar ber i Striben
fom noget frem, fom faarebe gabeten og broberen, og fom ban
fijnteé gobt funbe baoe »æret ubelabt begge betragtebe 2ln=
grebet paa bem fom perfonlig møntet paa bem, bvilfet trjbelig
fes af sprofeéforeué Sevnebébeffrivelfe geg tror, at netop bet
vir 2larfagen til ben kiittertjeb, fom fporeé i benne 3eg tror
iffe, ban fom til nogen anben betragtning af Sagen, og bet
er, bt>ab ber volber bitterbeben, naar man tror, at bet er iffe
Sagen, bet brejer fig om, men berfonen ©et bar gjort mig
inberlig onbt at fe ben bitterbeb, Ijvormeb Sprofes>foren i
fin Sevnebébeffrivelfe faa mange ålar efter enbnu betragter
benne Sag -Dlan faar elleré paa faa mange SJlaaber 3nb=
truffet af benne SDlanb font en ffjøn, cebe!, frifinbet og fjæf
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^Serfonligbeb, men noar ban flet iffe funbe frigjøre fig for
Wterbeb i bette ftorbolb, faa fom bet af, at bet oebbleu at
ftaa for bam fom et perfonligt ¿Ingreb paa bam, bootmeb man
vilbe øbelægge ban¿ befe ííirffombeb, og bet oar fom en
fnugenbe ¿Jlare, ber bvilebe paa bam. føan ffulbe tvinges til
at iibtale fig paa en faa forfigtig og ængftelig ¿Jlaabe, ber
iffe ftemmebe meb bans fribaarne 2(anb, for at ban iffe ffulbe
give fine, fom ban troebe, perfonlige ftjenber ¿Inlebning til at
falbe over bam. ftornnberligt, at ban unber et faa trpffenbe
ftorbolb iffe meb ©læbe funbe gribe ben Særefribeb, fom
•©runbtvig fæmpebe for. ¿pvor bavbe bet bog været bebre for
bam, og boot tunbe ban ba bave været anberlebeS frimobig
og glab! Wlan fan jo let forftaa, at bet var umuligt for bam
unber bette trpffenbe og pinlige ftorljold biærtelig at fnptte fig
til ¿¿roberen. fom ftob paa bereS Side, fom ban betragtebe
fom fine perfonlige ftjenber og ¿¿lageaanbet. ¿90S ©runbtvig
fanbt ban faa meget anbet, font milbnebe ftorbolbet libt til
bam, men boS Sinbberg fanbt ban intet, nben bvab ber var
møntet paa at forbitre f)<nn Sivet,
.©angjorbe bam bog bit=
terlig Uret, tbi ber var bos benne¿Jíanb, fom vi vibfte, ber
fjenbte bam perfonlig, et i bøjefte ©rab milbt,velvilligt og i
anbreS Tjenefte opofrenbe einb, jeg tror at funne fige: i en
enbnu højere ©rab enb boS ©runbtvig. 'i>i, fom vibfte bet,
baabe ©mil og jeg, funbe berfor paa ingen ¿Kaafre tiltræbe
¿JrofeSforenS bitre Tom over benne ¿Kano. ¿pan ffrev ffarpt
og ftunbom bittert, men jeg tror iffe, ban bavbe nogen per=
fonlig ¿¿itterbeb til noget ¿Keitneffe, og ingenlunbe enten til
ftaberen eller ¿¿roberen Slaufen. .©an faa i bem OrbetSiKob=
ftanbere, berfor ftreb ban mob bem; bavbe iJJrofeSforen funnet
faa Øje paa bette, faa vilbe bans ¿¿itterbeb i bøj ©rab være
bleven milbnet. ©an bavbe ellers Samp meb mange ®lænb,
bviS ftærb ban misbilligebe, men albrig finbeS ber faaban en
^itterbeb mob nogen af bem font mob fiinbberg og til Teis
mob ©runbtvig. ¿¿eb ben fibfteS ¿¿egravelfe fab ban tavs og
ftille i ¿¿or ftrelferS Sirfe og bøtte paa alle be Orb, fom bleve
talte og ijungne til bans 2©re. ¿pvab ber ba rørte fig i bans
inberfte «Sjæl — bet veeb jeg iffe, men bvab ban ffrev om ben
venlige £>ilfen, ban fenbte ¿¿roberen meb i ©raven, ben
baaber jeg ogfaa, ban ben ©ang fenbte ©runbtvig meb i bans
©rav.
3a, tbi bet var glæbeligt at fe be to ¿¿røbre faa fjærlige
over for binanben paa bet fibfte, og bet, uagtet jeg iffe tror, at
be fom til noget ftorlig i TroSfager, jeg tror næppe, be talebe
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meb binanben berom, vel af fyrpgt for, at Saaret ffulbe brpbe
op paa ni). Xer er i>a mange, Oer enbnu minbeå ©mil ©laufen,
og bet, uagtet ban itte fremtraabte for Dffentligbeben paa nogen
opfigtvæffenbe Slaabe. ipan baobe til Xelå f^rpgt berfor.
jpan trat fig berfor ftunbum tilbage, boor oi anbre gjærne
oilbe bane bam meb, men iffe boor bet for 2lloor gjalbt I)on$
Overbevisning, bet oifte ban, ba man oilbe baoe barn til at
bøbe Sjenbøber-Sørn, ogfaa ba bet gjalbt ben npe Alterbog,
fom Slpnfter oilbe b°oe inbført. $an boobe ben Sang en
aloorlig og temmelig beftig Samtale meb Slpnfter, fom enbte
meb, at benne fagbe: , Saa lab benne Sog ba tun ftaa ber
i Sogbplben til et Sibnesbprb for ©fterflægten." Xen fit ogfaa
Sov at ftaa ber, om ben ellers itte er bleoen folgt.
Saar man betænter bet §orbolb, bvori ©mil fra llng=
bommen bovbe ftaaet til benne Slanb, boem b°n boobe be=
tragtet fom ben i alle Slaaber ooerlegne, ber fjælben tog imob
Slobfigelfer, faa er bet faa meget mere til bans 9toé, at bon
frimobig traabte op imob barn og fagbe barn fin Stening,
benne frenfeenbe fporer man boå barn SrofeSforenå $jæt=
beb og fvrimobigbeb, i om bon oeb faa mange Bejligbeber lagbe
for Xagen. Ogfaa til Siffop Stpnfter ftob SrofeSforen ofte i
et ffarpt fVorboíb, og boor meget bon enb inbrømmebe benne
Wlanb meb føenfpn til ftore ©oner, faa er bet bog aabenbart,
ban oar flet iffe bons Slanb, bertil bibrog oel allermeft ben
tvetpbige tølaabe, boorpaa Wlpnfter traabte op i ^rofesf orens
Äarnp mob Srunbtvig og Sinbberg. Slig forefommer bet:
langt íjelíere nære ©laufen enb Slpnfter i benne Äantp. Jøoab
ber maafte allermeft faarebe ©laufen oar ben baanlige Slaabe,
boorpaa SI nfter bebømte bons Sog om ÄatboliciSmen og
SroteftantiSmen, ba ban erflcerebe, at Srunbtoig og Sinbberg
itte boobe boft nøbig at tage faa boarbt til Sjenmæle mob
benne, ba ben paa Stunb af fin Sibtløftigbeb iffe vilbe tomme
til at ubøve nogen ^nbflpbelfe.
3eg bor albrig tjenbt nogen Slanb, fom bet var faa
bpggeligt at være fammen meb, fom meb ©mil ©laufen, beller
albrig nogen, fom i ben Stab funbe labe Sammen og Silver
følges ab. Sian tunbe le fig b°lo bøb af bons Sittigbeber,
fom fprang frem fra bont, fom om alle milbe og gobe Sittig=
beber bovbe bereå ítilbe i bonå Sjæl, og uben man vibfte bet,
iaa var man mibt i be alvorligfte Samtaler. Sore Samtaler
begpnbte gjærne meb at gjengive for binanben vore ^Jræbifener
og lægge Sianer for be ncefte, og meb løenfpn til at lægge
biåfe fanbteå ber bos barn en mærfværbig Opfinbfombeb.
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æonbeven var Ijan i be Tage og arbejbebe meb 3ver
paa mit Slalg baabe i ttorSør og Sfjelffør. førfte Steb var
.ttampen Ijaarb; -Dtobftanberen betragtebeS ben ©ang fom langt
mere ijberliggaaenbe enb jeg. ®n Sælger vilbe gjøre opmærL
iom paa, at lian afveg fra mig beri, at jeg fjolbt paa bet
abfolute, ban paa bet fufpenfive „æotum". ■JRobftanberen fva=
rebe bertil, at ban ftulbe itte inblabe fig ber jaa, ba vebfommenbeitfe
en ©ang vibfte, at bet Ijeb veto, itte votum. Glaufen fvarebe
bertil: „Tet var tun en Lapsus memonæ" (en gorg(em=
melfe), faa ubbrøb en mægtig fDlanb i Salgtrebfen: ,,3a ban
er vift en SapS"; jeg tror, at benne Sjtring bragte Sejren over
paa min Sibc.
Ten ©ang breves be gubelige fVorfamlinger meb ftor
ftver, vi tog begge to leoenbe Tel i bem og møbteS meget
ofte til ben famme gorjamling for at ijjcelpeé ab Slaar ber
tales om, at bet var fjælbent, at en ©aarbmanb brogeS inb i
be Srebfe, Ijvor ni arbejbebe, ba er SJleningen bermeb: ftor-famlingSfrebfene. 3eg tror jo nof, at Glaufen ligefom jeg en
Tib lang lagbe for ftor Sægt paa bisfe fforfamlinger netop
berveb, at vi vilbe gjøre bem til ttjenbetegu paa ttriftenbom.
Slien vi fif begge Spn berfor og føgte at gjøre. bet menneffelige
gjælbenbe og befæmpe ben pietiftiffe Setragtning, fom gjærne
vil lægge felvgjorte Sove paa §olf. Qeg fan nof fige, at
bverfen Glaufen eller jeg var anlagte for bet pietiftiffe, ban
bavbe navnlig faa flart <Spn for alt bet menneffelig ffjønne i
Sivet, faa bet maatte blive b«ni en Stjrbe at bøje fig for et
faabantSlag. Gnbnu mebenS ban levebe, ubviflebe Grfjenbelfen
fig af, at bet menneffelige itte maatte tilfibefætteS eller unber=
trijffeS af bet friftelige, og ban glæbebe fig over at fe, bnor=
lebeS bet Slag, fom bnilebe paa mange ttriftne, efterbaanben
begpnbte at brpbeS 4>an oplevebe iffe at fe ben Ubvifling,
fom fenere er inbtraabt golfebøjffoleriteS Sirfning i benne
¿»enfeenbe naaebe ban iffe at f,, men jeg er fitter paa, at ban
vilbe bave glcebet fig over, boab ber er ffet ifær efter Slaret
] '>64, ber mibt unber Sorgen, fom bet bragte oS, vafte bet
banffe golf til Teltagelfe for ben aanbelige Ubvifling. ■Kan
fan nof forftaa, at naar Teltagelfen for SleSvig var bet, fom
i en vcefentlig ©rab forenebe be to Srøbre meb binanben trobS
^orffjelligbeben i TroSfager, at ©mil Glaufen lebfagebe alt,
bvab ber angif SleSvig, meb ben ftørfte ttjærligbeb Ipan var
berfor for Sllvor meb i alt, bvab ber foregif i krigen fra 184o
—50, ban var i ijøjefte ©rab greben af ben gobe Slanb, fom
i ben Tib og navnlig i 1848 rørte fig i bet banffe ffalf, og
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jeg glemmer albrig ben ftore ©læbe, fom fplbte bQttS fjærte,
ba Efterretningen tom om Slaget oeb grebericia. Sen ©læbe
tunbe be to Erobre for illvor bele meb tiinanben. Stor oar
ben löetijmring, fom opfplbte ©mil ooer be forftjeHige Unber=
banblinger, fom begpnbte, ba Ärigen oar til ©nbe Ubfalbet af
alle bisfe oplevebe ban iffe, og ban forftaanebeS for at fe, boab
be efterbaanben førte til, forftaanebeS for at fe følgen af
krigen 1864. 5lu bøbe ban i gobt tøaab om SanmartS §rem=
tib, font, boor baarbt bet enb er prøoet i alle be efterfølgenbe
Star, bog itte er opgivet af banffe9Jlænb og jloinber, fom bele
bans ¿jærtelag for ben banfte Sag.
©laufen var en iibmærtet fmitl SRanb meb et fint og
bannet '-Bceien, berfor tunbe bøn enbba nogenlunbe bolbe fig i
faabanne Strebfe, boor man faa lige faa umilbt til Sonbevem
nerne fom nu til bet forenebe æenftre; ber var noget faa
ftjønt, faa inbtagenbe veb bam, at bet oar næften umuligt at
ftaa ijam imob. hvor ban tom frem, og bet oifte fig baabe i
be højere faafalbte banneöe Ärebfe jom blanbt bem, ber bog
var bans egentlige fenner, i be Saber for bet mefk^uSmænb
og 3nbfibbere, tbi bet var en Sjælbenbeb at brage en ®aarb=
manb inb i be treble, livor vi arbejbebe. £>an timbe fpøge
meb faabanne fvolt, fom be vare ganfte IjanS Sige, men ban
tunbe ogfaa tiltale bem paa en faa tjærlig og bjærtelig iBlaabe,
at ban fmeltebe beres ¿jærter. Sen ©gn, hvori baabe ban
og jeg levebe, var bet i'anb, fom iliffop SJlpnfter falbte bet
hellige Sanb, jeg tror juft itte i ben allerbebfte gorftanb, men
naar SBiftoppen torn til oS, og vi juft itte oentebe noget ©ng(e=
beføg i bam, faa vilbe vi gjærne bave ©laufen meb, tbi ber
var ingen, fom faalebes tunbe omgaaS bani. Sa førtes Sam=
talen gjærne mellem bem om Sunft og ÍSibenffab, ber var be
begge hjemme, ^iffoppen var en fin og pberft foretommenbe
Wianb, tit faa fortrolig, at man unbrebeS herover, men man
var juft itte altib faa fitter paa bagefter at faa faa venlig en
Omtale af bam, jom ban gav Slnlebning til at vente ©laufen
var naturligvis meb veb ben cnefte i'ifitats, Ijan bar fore=
taget fig, hvor jeg bar været $ræft. ©laufen fpnteS, bet gif
faa gobt i ^irfen, at baabe ban og jeg ventebe, at jeg ftulbe
faa in gob Som af iliffoppen, navnlig meb tpenfpn til min
^ræbiten 3 $ogen ftob ber intet, men fenere bar jeg fet ben
omtalt af SB ftoppen i IjanS efterlabte Semærtninger om bflnS
iHfitatfer: „3 X X. hørte jeg en ipræbiten af N, b»i8
gpnbelfe vifte, at ban tunbe være bleoen en gob ipræbifant,
ffjønt IjanS Stemme og ©ebærber baobe noget plebejiff. iDlen
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faa fom fian til fit egentlige Tbema: „Ten fnævre Sort, er
Taaben", og faa blev bet rent galt baabe i tøenfeenbe til bet,
ban oilbe fige, og bet, ba« virfelig fagbe, tbi bet var en ganffe
forvirret Stale og ibelige Sjentagelfer, ba be gobe golf, fom
vente paa 2lanben, naturligvis iffe forberebe fig " Glaufen
fif albrig ben Tom at fe, men ban vilbe iffe have unberffrevet
ben, tbi b«« ubtalte fin færbeleS TilfrebSbeb meb Sræbifetten.
3tt ben var uforberebt, er iffe ianbt, jeg baobe fom man vel
fan vente, naar jeg ffulbe tage mob 9'iffoppen, iaa vel forbe=
rebt mig, fom bet var mig muligt.
Glaufen baobe 3 Sørn meb fin anben Sone. (Ten celbfte
af bisfe er nu gift meb Sræften Tbomas jltorbam). 3eg
ftob gabber til bisfe Sørn, fom ban til mine. Tet var nogle
velfigñebe '¿Iar, vi levebe fammen, omtrent 13 9tar, tbi i ben
fibfte Tib brog ban til Sjøbenbavn, bvot ban fanbt fin Srav.
tøan var taalmobig og ftille unber ben lange ¿trib, og naar
man fom til at tale meb bam, var ban enbnu fulb baabe af
Sllvor og Sammen, Si ffilteS ab, men baabe at fainleS igjett,
og naar ber ftaar i SrunbtvigS Sang: ,0 bvilfet Jlftenfæbe",
faa maa jeg fige, naar jeg tænfer tilbage paa ben Tib, vi
levebe fammen, om faa mangen en 2lftenftunb: O bvilfet 9lf=
tenfæbe! @t lignenbe tør jeg vel enbnu baabe paa, og funbe
vi ber albrig faa Gnbe paa vore Samtaler, faa ville vi bet ber
enbnu tninbre. tøer vil jeg til bet fibfte minbeS barn og
taffe barn fom en af mine bebfte Senner, jeg fanbt ber i
Sivet. ’
Ten anben af Sojfens nærmefte Seitner i Sfjørpinge
var fom før fagt ffieter genger; ban var i Scefen og Sa=
rafter en Slobfoetning baabe til Glaufen og Sojfen, men at
Sfobjætninger unbertiben funne blive meft for binanben, fanbebeS ber; var Sojfen ntobløS og forfagt, og bet laa i bans
9latur let at blive bet, faa vibfte ban ingen bebre at ty til
enb genger, og ber er ingen Tvivl om, at SojfenS livlige
3latur bar virfet opmuntrenbe paa genger. Dm fit gorbolb
til benne ffriver Sojfen i 1878 faalebes:
„geg veeb iffe at bave fjenbt noget Wfenneffe, paa b^ent
vor tøerreS Drb til fJlatbanael: „Se, bet er fanbelig en gSraelit,
i bvem ber iffe er Svig", paSjer bebre enb paa Seter genger,
tbi bet var bet gnbtryf, man fif af bans Drb, bvab enten bet
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løb (trængt eller milbt, at man Ijavbe meb en SDlanb at gjøre,
ber mente bet ærlig meb fine Drb, og bet tror jeg fnlbt og
faft, at vor føerre vil vebfjenbe fig. over for (jam bet 3?ibne§=
bijrb, ban gav íiatljanael; „Se, bet er fanbelig en ^Sraelit, i
Ijvem ber itte er Svig '. 3^g veeb bet gobt, at felv vilbe ban
næppe vebtjenbe fig bette; tbi i»an faa bet tlart, at ber bor
evig i dl« enneffeljjærtet, berfor ogfaa i bans; men oøfaa i
benne bons ©rfjenbelfe var ber faa megen Sanbbeb og iGr=
ligbeb, at vor ©erre ogfaa meb .føenfijn bertil vil give bam
9latbanaei=$ibneåbijrbet, og jeg, for faa vibt fom jeg bar fjenbt
bam, tan iffe anbet enb ftabfæfte bette. Dg jeg bar fjenbt bam
i en (Hæfte af 2lar og ftaaet i bet inberligfte ^orbolb til bam,
ifcer i ben Tib, ba vi var (Raboer og levebe i et ftabigt
Samfunb meb binanben.
Tet var fra Baret 1817 til 1850, vi var -Raboer og
levebe meb binanben i bet inberligfte og fjcerligfte fortrolig*
bebsforbolb; vi ophørte meb at være (Raboer, ba jeg brog til
Sønberjpllanb, og ban et 9lar efter til ftriftianSljavn. f\ra
ben SEib af faas vi iffe fom bibtil ftabig og bVPPig »9 funbe
iffe fom bibtil betro os til binanben og raabføre os meb bin*
anben om alle Ting, men jeg veeb, at bet paa begge Siber
bar været et jmerteligt Savn, og at vi begge meb Scengfel bave
fet tilbage paa ben lijffelige Tib, ba vi i alle Ting funbe loge
Trøft og Opmuntring boS binanben. Tog vebblev bet tuber*
lige og bjærtelige ÄjoerligbebSforbolb uforanbret inbtil @nben,
og jeg mobtog et 2lar§ Tib før bans Tøb ®ibnesbi)tb om,
bvorlebes ban tænfte paa mig meb ben gamle itjærligbeb. Tet
bænbte fig nemlig, at jeg en ®ang veb et SSejøg i Äjobenbavn
iffe fom ub til bam, fom jeg ellers plejebe, og at ban blev
befrjmret for, at ber var et eller anbet, ber bavbe fvæffet vort
SjærligbebSforbolb. Ta jeg nogen Tib efter fom ub til bam,
betroebe ban mig bette og fagbe, at Ijan i fin ©eftjmring bavbe
funbet fin Trøft i et S8ers af Salmen 9Jr. 269 i ©runbtvigS
Sangværf fjerbe Tel:
„@r i vjærtet ^interfnlbe,
í)a er <Sjatl íaqt unber Wíníbe,
•vjært etiiibe bi g (jer neben
(Sr tun Söaanb paa .ftfariigljebe",
©g fom ^anet« ligervi«
£eeö op fan vjærtet« 3«,
©g naar Äiilbui er forbi,
fitter efffe, (ene vi,
herren være prifct!
®om i l<arabifet."
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Ter fanbteS i b°nS Salmebog et lille Stylte $apir,
bvori Ijan Ijavbe ubtalt baabe fin Sefymring og -er often, lian
bavbe funbet, og at ban »eb ^Parabifet baobe tæntt paa vort
Samliv i Stjørpinge og Sjærgby. 3eg veeb, at jeg veb en
Samtale meb bam befriebe bam fra benne SSetymring; men bet
er mig et glæbeligt SSibneSbyrb om ben trofafte^jærligbeb,fom
ban Invarebe til mig lige til bet fibfte
3eg tror, bet er gobt unber mange gorboíb i nærværenbe
Tib at tomme bette æerå i tøu og ftnbe ben Trøft beri, at
felv om Äulben bar lagt fig over tøjærte'rå Marine, bette tun
er til en lille Tib:
„Og naar Kniben cr forbi,
Sitter elfte, ieoe oi,
{erren »aere prifet!
©om i IJarabifet."

3a ogfaa for mig er bet Samfunb, vi levebe i, fom et
^arabis, og allerbebft minbeS jeg bette, naar vi fab {ammen
om Aftenen i bans Stubereværelfe. Ta var bet, vi allerforft
lagbe flanen til be $ræbifener, fom vi ffulbe bolbe ben næfte
Sønbag. Som ban var grunbig i alle Ting, plejebe ban
gjærne at læfe op af Evangeliebogen baabe Ítolíeften, Epiftelen
og Evangeliet og vilbe gjærne, at vi om muligt ftulbe tage
meb alt, boab ber fanbteé i Evangeliet. Tet er muligt, at
benne bans ©runbigljeb unbeitiben forte bam til en ftorre
4'ibtíoftigbeb, enb bet egentlig var gavnligt; ban følte bet felv
og flagebe tit over, at ban bavbe faa fvært veb at fatte fig
i Sortijeb og blev tit for vibtløftig, men banS ^rcebifener
bavbe itte bereS Styrte i, boab man maaffe tunbe falbe $or=
men, men i ben Troværbigbeb og ^aalibeligbeb, fom be bar
bet meft afgjorte SUbneSbyrb om. Terfor, naar man baobe
børt ban§ $ræbifen, gif man berfra meb bet Snbtryf i tøjcer=
tet: „tøer bar en 3§raelit ført Órbet, i boem ber iffe finbeS
Svig." Saalebes var $8egynbelfen til vore Samtaler; men
herefter veeb jeg itte, at ber fanbteS noget i tøimlen eller paa
forben, fom vi iffe famtalebe om, og navnlig betroebe vi bin=
anben alle vore tøjærteforger. 3eg følte mig altib fom ben,
ber fab veb min SærerS jobber og bentebe SBiSbom og Staab
fra Ijam, i bet jeg gobt følte, at jeg iffe i lige 9Jtaabe funbe
gjøre Sjengjcelb. Selv bavbe Ijan i fin 9)bmygbeb itte »\or=
nemmelien beraf, men var glab veb, boab jeg funbe fige bam,
felv om jeg tit talte i en mere fpøgefulb Tone, enb bet egenh
lig laa i bans Statur. Saa fab vi ber og talte meb bioanben
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om vore SJørn, om vore buslige ^orbplb, om vore §orljaab=
ninger met» frenftjn til vor ©jerning, faa vi ijavöe onbt veb
at ijolbe op, om bet enb git langt ub paa batten. Saar jeg
enbelig gif, fulgte Ijan mig gjærne ben tjalve $ej, og ber er et
Steb imellem ^jærgbij og Sfjørpinge, livor vi ftanbfebe for at
tage Sffteb meb binanben, og ber var bet, jeg oplevebe tijbeló
gere enb nogen Sinbe, boorlebe* ftuglefangen fagte føb møber
en liflig Sftenrøbe. Saa tog vi 2lf|feb meb ijinanben i ben
giabe forvisning, at vi ffulbe fnart møbe* og gjentage, Ijvab
vi nu Ijavbe oplevet meb Ijinanben 3eg veeb tun et enefte
ifJunft, Ijvorom vi i ben Dib iffe vare fulbt enige. §an plej=
ebe gjærne paa §aftelavn*fønbag i Slnlebning af ©piftelen i
forsamlingen at tale om 3efu Sebfart til tøelvebe og IjanS
ijjroebifen for 2lanberne i forvaring. Det var i ben Dib til
2lnftøb for be flefte af ban* Diltjørere, fom iffe funbe finbe fig
i bet StjS, fom berveb ffinnebe ub over ©raven Da ftete bet
iffe fjælben, at be fom til mig, for at jeg ftulbe berigtige
benne tjans Særbom. Selv ftob jeg ben ©ang, i bet minbfte
en Dib lang, paa bet famme Stanbpunft fom biåfe ban* DiU
Iførere, tunbe berfor itte give Ijam Set i ijvab tjan Ijaobe fagt,
men bar jeg nogen Sinbe taget milbt og fjærlig paa anbre*
afvigenbe Steninger, ba var bet, naar jeg i benne føenfeenbe
ftulbe til at berigtige, ijvab b«n Ijavbe fagt.
Det var mig ba ogfaa faa meget lettere, jom jeg allerebe
ben ©ang ijavbe en gølelfe af, at ban not i ©runben baobe
Set, og beunbrebe ben SanbbebSfjærligbeb, ber brev Ijam til
frimobig at ubtale, b»ab ber var ban* Dverbevi*ning, felv
om bet var til Snftøb for bem, fom ban faa inberlig elftebe,
og boié Sjærligbeb ban fatte faa bfi en $ri* paa. Saalebe*
var bet ben ©ang; men fenere bane vi tit talt om bette $unft
i fulb Samftemning.'
.
f»an bolbt itte igjen, naar ber var noget, ban mi*billtgebe b°å fine fenner, og ban var navnlig veb vore konventer
en Dugtemefter, naar ban opbagebe noget, fom ban troebe
trængte til Dugt. Det fan være muligt, ban ftunbum var for
ftræng, bet fanbt i bet minbfte abffillige, men ingen venbt«
bere* .fjjærter fra bam, tbi alle følte, at ogfaa ber talte 3*:
raeliten uben Svig og vilbe, fomDavib ftriver, tugte, men itu
til Døben. Slig var ban i en vibunberlig ©rab overbærenbi
imob, faa jeg unbrebe mig tit over, at ban iffe tugtebe mit
anberlebe*, enb ban gjorbe; men jeg tror nof, at bet var bei
Sjærligbeb, b»ormeb ban elftebe mig, fom gjorbe, at ben foi
barn ftjulte Stjnberne* Slangfolbigbeb.
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Slum uil jo not funne forftaa, at ui i vore mange Sam=
taler tit talebe meb Ijinanben om uor Ubgang af benne Serben
og om ben fibfte Strib. Äort efter at jeg uar braget ouer til
Søitberjyllanb og faalebeé uar ftilt fra Ijam, mebené ban
enbnu uar i Sjcergby, bleu ban fyg og, fom bet fynteé, til Tø=
ben. Ta beføgte jeg Ijam °(J præbifebe efter banö EJnfte i
Sjærgby Äirfe, og i Slutningen af IfJræbifenen bab jeg for bam
og bab ligefrem og ubetinget om, at Ijan maatte leue. Ta
ban erfarebe bet, og jeg fiben talte meb Ijam, fagbe Ijan, at bet
ftulbe jeg itte Ijave gjort, efterfom bet jo itte uar faa afgjort
en Sag, at bet uar Ijam gobt at leue længere, og at IjanS Siu
beller itte uar af faa ftor en Sigtigbeb, fom jeg bavbe tillagt
bet. 3eg fvarebe: „3a $enøer/ nu Oar jeg gjort bet og tunbe
iffe anbet, nu faar ®ub gjøre, bvab ban vil*, og ban gjorbe,
bvab Ijan vilbe, og bvab jeg og mange flere vilbe, og lob bam
leve enbnu i mange Siar til SBelfignelfe, men rigtignot beé
værre ffilt fra mig. Sarabifet var forbi, tom beller iffe mere
men tommer- nof en ®ang, bebre enbnu, enb ba bet var bebft ber i
Serben. Unber bans fibfte Sygbom i ftoraaret 1878 tom jeg itte til
bam, forbi jeg itte tunbe tomme, men tort efter bet førfte Sygboms=
anfalb, ba Ijan var tommen fig temmelig gobt, beføgte jeg
bam, og ba jeg tog Slffteb meb bam, fagbe Ijan: „3eg tror
næppe, at vi famles tiere ber i benne Serben, vi Ijave leuet en
Iyftelig Stunb meb binanben, men bave enbnu en bebre i Sente."
3eg veeb enbnu om bans fibfte Tib, ba Ijan uar meget baar=
lig, opranbt ber enbnu en Tag for bam ligefom veb etUnber=
vært, ba ban følte fig faa vel, at ban tunbe gaa til Sllteré
nteb alle fine i fit öjem, tnnbe levenbe beltage i ben be(e
.tanbling, og ba bet var forbi, fagbe ban: ,,'Jlu er jeg faa
glab, fom jeg albrig Ijar været, og bvab enten jeg lever eller
bør, faa bører jeg perten til". Ta jeg børte bette om bam,
maatte jeg tænte paa min Srober, fom bøbe for tre Siar fiben,
ber tort før fin Tøb ubtalte til mig paa famme Slaabe fin
(Mlæbe, ber var ftørre, enb ban nogen Sinbe Ijavbe oplevet ben.
Tet er ben bebfte Sin, fom jperren iftjænter til fine Senner,,
faa vi tan forftaa, bvab ber ftaar i Salmen: „gotvunben er
berveb al Tøbens Sitterbeb" penger ftal bevareé i en tjær=
lig og trofaft 3bufommelfe, og jeg er en af bem, fom Ijave
©runb til at ibutomme bam for alt, bvab ban Ijar været for
mig.
(jiub velfigne og glæbé Ijam for al bané trofafte Äjarligljeb."
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Den 22i>e Slvguft 1841 fif QJojfen fin anben Søn, fom
efter Ijam blev talbet greberit Engelljart, fæbvanlig talbet
grebe (nu golteting«manb for 9)løn). Slaret efter, ben 13be
Decbr., føbteS 2)1 arie (fæbvanlig talbet 9)1 iy, i 1863 gift
meb ^øjffoleforftanber Hermann Sinter paa Sagatun »eb
ipamar i 9lorge). Sleb grebe« Daab, Ijvor iiarS Sfojfen
»ar til Stebe fom gabber, ble» (sgnens Digter Reliefen
ftillet paa en tjaarb Prøve, tlji Elaufen ftillebe en prisopgave
til be to Digtere, boem af bem ber bebft tunbe bejynge ben
nyføbteS gremtib, og faalebes fremtom tvenbe Digte. Dommen
falbt fiben, at iiarS bavbe fejret i Dybben, men Reliefen i
SJængben. Det »ar ogfaa i bette Siar, at Paftor $afS befluttebe fig til fin 9)li«fionSrejfe til Smyrna fammen meb Äolb
og i ben Slnlebning bolbt en Siætte 9)løber ogfaa i Stjørpinge=
egnen.
Äort efter Ijjemføgte« Egnen af (i) jenbøberne; man »il
»ibe, at Slnlebningen til, at ben tyffe söaptiftmenigljeb i ^iam=
borg fenbte Slffenbinge Ijer inb, juft »ar Efterretningerne om
ben gorfølgelfe, fom fanbt Steb mob be gubelige gorfamlin=
ger og vatte ben Dante lp-1* (Sjeiibøberne, at Ijer maatte vær«
rørte Panbe, hvori ber »ar gobt at fifte, og be forubfatte, at
bet maatte »ære iaa meget lettere ber at »inbe Profelytter,
fom gorfamlingSfoltene — be faafalbte Ijellige — »ar unge
i Droen og temmelig uoplyfte om bereS DaabSpagt. Det git
ba ogfaa mange Steber, fom be Ijaobe »entet, og ifær fynte«
(Sjeitbøberne at vinbe faft gob paa Sangelanb, ijvor en Præ=
bitant »eb Siavn Møbner optraabte- og vanbt mange; blanbt
anbre bøbte Ijan i lc39 øen blinbe g en S Dy ri) olm, en
2)iaub, fom ijibtil Ijavbe Ijørt til be „opvafte", og ba 9lege=
ringen rejfte gorfølgelfe intob ben nye Seft, bibrog bet fom
fæbvanlig tun til, at ben yberligere fit Steering, gra £ange=
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lanb forplantebe Sevægelfen fig til bet tybveftlige Sjællaiib, og
Ijer overraftebeå Äonventå; Skæfterne veb, at ben greb om iig
efter en ÜJlaaleftot, fom ingen af bem Ijavbe anet eller ventet,
og meft imellem bem, fom jævnlig ijavbe givet 3)løbe i fot-famlingerne; egentlig .var bet intet Unber, tlji'i famme ®rab
fom bisfe lagbe føovebvægten paa Dmvenbelfe og Slfijolbentjeb
fra ©anå, Äortfpil o. f. v., tort fagt paa bet ubvorteå, maatte
be blive et let Srjtte for en £ære, ber lagbe Stegt paa bet
famme og itte regnebe Sarnebaaben for noget; Sojfen tog
dampen op mob ©jenbøbeme og frentyævebe nu Satramen=
ternet Setybning meb ftørre Styrte enb nogen Sinbe; Ijaninbftrænfebe fig itte til gorfamlingeme i ^ræftegaarben, men
brog omtring fra Steb til Steb, tom ogjaa til fiangelanb;
næften ingen ©ag var Ijan fri, og paa tøelligbagene maatte
Ijan ofte præbite 3 ®ange. 3 Sammenftøbene meb ®jenbø=
berneå kræfter gif bet ffarpt til; Sojjen regnebe bereå Sære
til ©jævelenå Scefen, fom ftulbe forjages; biåfe fvarebe, at be
turbe inbeftaa for. at Sojfen felv vilbe blive ©jenbøber inben
fin ©øh. ©et tyttebeå bog at faa flere af bem, bet var gaaebe
over til ©jenbøberne, til at venbe tilbage igjen; blanbt biåfe
maa nævneå fenå ©tjrljolm; veb en ftor forfamling i
Sfjørpinge iJJræftegaarb blev Ijan Ijøjtibelig gjenoptaget i Äir=
ten, Ijan ftilbrer felv bette faalebeå: „Sojfen valgte juft be
Drb af ©avibå Salme til ©eft: fuglefængeren.ubftillebe fine
Snarer, og vi var falbne ber i, men Snaren er fønberreven,
og vi ere frelfte! £an anvenbte biåfe Drb i Setynberligijeb
paa mig, ber fom en forvilbet fugl længe ijavbe været braget
inb i ©jenbøbergamet af ben onbe, løgnagtige fuglefænger,
©jævelen. 5Dlen perten ijavbe nu fom ben ftærtere fønber=
revet tjanå Snarer og meb fin trofafte tøaanb revet mig ub
ber af, at jeg ftulbe være et levenbe Sibne for mine Srøbre
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olii benne imns ftore s)laabe og overvcetteé Äjcerligbeb. ©et
pnr en Ijøjtibelig og falig Stunb, i brillen jeg følte mig faa
hær forenet meb ben tjcerlige ^relferntanb og ban^ troenbe
Pørn. 3eg mobtog ogfaa en ni) fyorfitring i mit fjærte veb
ben tøelligaanb, at Sub vilbe være mig Synber naabig og itte
tilregne mig mit fibfte fyalb
Siben ben ©ib fluttebe ©yrljolm fig til Söojfen; Ijan
blev rejfenbe Scegpræbifant og talte ofte i gorfamlingerne.
©et lob i bet tjele l/.get til, at Sjenbøberbevægelfen — mob=
arbejbet, fom ben blev, alene meb aanbelige Paaben — ftulbe
ftanbfe, ba tom legeringen imob fin Pilje ben atter til £jcelp
meb bet af Piftop PIynfter bifalbte Paabub, at Sjenbøberneé
Pørn meb Plagt ftulbe bøbeé; biéfe mobfatte fig, og nu blev
ber fra Øvrigljebené Sibe formelig anftillet
^fter Pør=
nene. ©et ffal være gaaet faa vibt, at politibetjente og Sogne=
fogber unbertiben maatte fæmpe meb gorælbrene, ja eitbog
binbe bem, mebené Pørnene bleve bøbte; ba man itte tunbe
faa jobbere, lejebeé g-attiglemnier bertil. (ft Girfulære befa=
lebe, atprcefterne ffulbe forrette en flig ©aab. Peter Äierfe=
g a a if b var ben førfte af Sonventé=Præfterne, fom ncegtebe
bette, men fnart fulgte be. anbre efter, og 03 ojfen ubgav et
Strift, falbet „©vangébaab mob Paptifterneé Pørn", fom Ijan
flutter meb be Orb:
„Pi Ijave intet Orb af tøerren, fivormeb Ijan tillaber oé
at pagnøbe noget Plennefte veb ubvorteé Plagt, Ijvab ber tun
tort blive til Pelfignelfe, naar bet annamtneé meb et frivilligt
tøjærte. Om ©aaben, fom fulbbyrbeé paa Pørn, ftal talbeé
en frivillig eller en ©vangé=©aab, bet fan itte afgjøreé uben
efter gorcelbreneé Qa eller Pej, fom ere bereé af Sub beftit=
tebe Pærger, faa længe biéfe itte ere aanbelig umynbige.
Pruge vi ba ubvorteé Plagt til at paanøbe anberlebeé troenbe
9
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ror Kirteé Saab eller 'Jtabver, ba forgribe oi oé paa
^»errené íjellige Saframenter, og ijan bar not iltet til
at træne ben ribberlige ^øjmobigljeb af oé, at vi Ijellere ville
libe, Ijvab bet ffal være, enb gjøre oé ffijlbige i faaban Utroffab
imob Ijam."
Glaufen — i Ijoié Sogn ber var flere ©jenbøberbørn —
tog inb til Kjøbenljavn for at tale meb Kongen be rom, men
benne befalebe i en btjbenbe Sone, at kræfterne ftulbe eneé
meb Siffop 9JÍpnfter; ba Glaufen fom til benne, fif Ijan
beftemt befaling: „Se ffal", fom tjan befvarebe meb et
lige faa beftemt: „3eg gjør bet iffe", og ijan forlob Siftoppen
i en faa oprørt Stemning, at ijan førft et Stijffe nebe paa
©aben ntærfebe, at fjan gif barljovebet og Ijavbe glemt ¿«atten
i SPifpegaarben. Sronning Caroline Amalie føgte bog at
mægle imellem be ftribenbe. Set gif iffe
Kierfegaarb bebre,
ba tjan føgte 2Inbienté i famine Sag; Kongen vifte Ijam til
Offoppen, og benne ftulbe enbog Ijave xjtret i SamtalenéSøb,
ba Ijan traf bet fortefte Straa imob Kiertegaarbé flare ©runbe,
at ©jennemførelfen af benne Sag ffulbe være fjané bebfte
Slifpegjerning.
Kort efter ffulbe ber være öifpevifitaté i Kierfegaarbé
Kirie i ipeberéborg; ipolitimefteren i Sorø fif Drbre til at
bringe alle ubøbte ©jenbøberbørn til Kirfen, men Ijan turbe
iffe inbeftaa $8iffoppen for, at ber iffe blev Speftafler i Kirfen
— inben for benne ræffer min SDlijnbigljeb iffe — fagbe (jan;
felve Sagen ftrømmebe faa mange SWenneffer til, at fun ben
minbfte ipart funbe rummeé i Kirfen; Kierfegaarb møbte, lebfaget næften af alle Konventépræfterne; ibiffoppen faa temmelig
nebflaaet ub, ba tjan gif imellem be tætte Sfarer; mærfelig
nof blev ber albeleé ijitet af Saabéljanblingerne. $i=
ftoppen tav ftille berom, og bermeb falbt benne Sag Ijen.
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3ngen uf kræfterne blev, fom ber var truet meb, af
fatte.
Unber bUfe ftærte iBevægelfer i ®jenbøberfagen fif Jöoj=
fen førfte ©ane) S8eføg af 'fJeter 2 ar fen S trappen borg
(faa falbet efter ben ©aarb, Ijan Ijaobe paa ftyn) og en fynff
Sægpræbitant veb Davn oIjan Die l fen; en anben gijnbo
veb Davn Sars Dl øller var bleven bofat paa en ©aarb i
Dærbeben af '^ræftegaarben, og Ijan optraabte fiben fom ben
ftrængefte ^ietift; sf>eter Sarjen børte vel til famme Sibe, men
bans frimobige statur trpmpebe fig bog veb at blive unber be
ftive ormer, og libt efter libt frigjorbe Ijun fig albeleå berfor,
og bertil bibrog iffe libet bet inberlige SSenffab, fom ber blev
imellem lj«m og Sojfen. Ten inbtrængenbe og Ijjærtelige $or-fijnbelfe, fom var ejenbommelig for iBojfen, tiltalte ifær IfJeter
Sarfen, og Ijan blev fra nu af en lige faa ftabig fom fjær=
tommen Wjæft i Stjørpinge.
3 Sommeren 1842 foretog Sojfen meb familie for førfte
('vang en Dejfe til 3pll«nb — fom befjenbt ftulbe bet itte
blive ben fibfte. Tet var i 'Begynbelfen af ®jenbøberfejben;
Ijan oar ba af be mange Sampmøber bleven faa anftrængt, at
Ijan baabe aanbelig og legemlig trængte til jpvile; efter at
Ijan forgjæveå Ijavbe brugt en sgabefur, fom ber 3»bbijbelfe
fra bons Svoger, Sammerijerre Deebtj paa'fialsgaarb, om, at
Ijan vilbe opljolbe fig i Do ber nogle llger. Dejfen gif over
gijn og fra sBogenfe over Xlafring til ^alégaarb, boor Sojfen
itu benijttebe Tiben til at gjøre fig befjenbt meb ben ffjønne
Omegn, viftnof ben meft romantiffe, fom finbes i 3i)Hanb.
Ter ffulbe bog ogfaa fjer Ijolbe« en Aorfamling, og Deebtj lob
inbbpbe til en faaban unber Davn af
paa t(alé=
gaarb; fiben — ba Stirfen i Støjen* var bleven Sojfen nægtet
— fom ber en Opforbring fra jailor 5 o g i Sfjolbe om, at
<r

136
Ijan vilbe præbife i betl berværenbe ftirt'e, og i et langt il'ogtb
tog iførte $olf ba fra ipalégaarb til Sfjolbe. Ten iJJrcebifen,
font ban Ijolbt neb benne Sejligheb, mebbeles ber libt forfortet,
blanbt anbet ogfaa font et SSibneébtjrb om, Ijoorlebes hnn*
^otftjnbelfe løb ben ©ang: Tet var Evangeliet om ben utro
©uéfogeb.
„Tu er JDianben", faa løb ©errené Orb forbum til Ta=
vib veb profeten Slat han. Tette Orb var for bam ffarpere
enb noget tveægget ©værb, faa bet trængte igjennem, til bet
abffilte baabe Sjæl og Slanb, Sebemob og SJlarv, og bømte
over ©jærteté Tanfer og Siaab, borttog bet Stenhjærte, fom
bavbe forbærbet fig i ©pnben, og gav bam et Jtjøbljjærte i
Stebet, faa fyan meb et fønberbrubt ©jærte og en fønberflageit
Ulanb funbe ubbrpbe: „3eg bQDet ipnbet imob ©erren", og
funbe berfor ogfaa faa Scegebom veb bet Orb, fom faarer,
men ogfaa forbinber, i bet bet løb til Ijam: „©erren bot bort=
taget bin Stjnb, bu ffal iffe bø". . . . „Tu er Sllanben", ber=
meb figte vi faa ofte vor Slæfte, faa fjoelben os felv; bet gaar
os meb Drbet font meb ©tenen, ber falber paa en flippe; ben
fpringer tilbage og falber paa et anbet Steb. 9lu, bet gamle
funne vi iffe gjøre gobt igjen, bet fan fun afbebeé meb ©jcer=
teté 93ob og $øn for ■Jlaabené Stol og Trone. „Se, nu er
ben behagelige Tib, nu er 3relfens Tag", og berfor figer ben
©elligaanb: „3 Tag, naar 3 høre hang Sløft, ba forhcerber
iffe eberé ©¡ærter". Sten er bet ogfaa tjans iRøft, vi tjøre i
Tag? 3a faa vift fom Evangeliet om ben utro ©uéfogeb var
©errené Siøft, ba bet førfte ®ang ubgif fra hans Sæber, faa
er bet ogfaa enbnu tjans Støft til oé, naar vi tage bette Evan=
gelium paa vore Sæber, forftjnbe bet enfolbig, fom bet er oS
overantvorbet, og anvenbe bet paa oé, mebené vi labe ben
©elligaanb forflare bet for os. <5aa taler Ijan ba ogfaa til
enhver af oé, mebené vi høre bette Orb: „Tu er SJlanben";
han taler bet til oé alle, baabe til bem, fom meb Tavib tage
bet til ©¡ærte, til bem, fom meb ipharao fige: ,,©vo er ben
©erre, tjnié Sløft jeg ffal abltjbe?" og til bent, ber fige meb
3elij: „Slaar jeg faar bebre Tib, vil jeg labe big falbe til
mig", ©vem mener ba ©erren, naar han i Tag taler til oé
om ben utro ©uéfogeb? Ten ©elligaanb fvarer enhver, ber
fpørger faa: „Tu er SKanben". ®ib bu funbe fomme til at
fe bet, tro bet meb et bebrøvet ©¡ærte, ba ffulbe Orbet for big
iffe venbe tomt tilbage paa benne Tag, men finbe en Siger,
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Ijvor bet funbe ¡pire 09 bære frugter. . . . „Ser var en rig:
SJlanb. font Ijavbe en iju*ljolber, og benne blev beført for Ijam,
at Ijan øbte (jan* ®obé." @n ri 1 SJiaab, et betroet ®ob*, en.
utro öu*ljolber, mon bog virfelig Sæffet fan være faa tæt for
bine jijne, at bu iffe fan fe, bvab bette er? >. v o fan ba bebre
ligue* veb en rig SJlanb enb Ijan, font Ijar alie Sing i fin:
íjaanb, „fra ijvem enbver gob og fulbtommen ®ave fontmer,.
bo* ijvem ber iffe er ^-oranbring eller Sfijgge af Cmffíftelfe",.
®ub Aaber almægtigfte, himmelens og forben* Sfaber? £)g
veeb bu ba iffe at nævne et ®oö*, font er big betroet, om
bvilfet bu bog iffe tør fige. at bu bar givet big bet )elv? Su
vil vel tcenfe paa bin Siger, bine Kreaturer, bit .vit*, bin £11=
¡tru og bine ¿ørn, og bvab ber eller* er big fjært i SBerben,
og fige: bet er mit betroebe ®ob*; eller bu vil fe til bin ^orftanb, bin Sijgtigbeb, bit Segem* Kræfter, Sunbljeb og Sfjøn=
Ijeb, men jeg figer big: Ijvab nptter big bog bette ®ob*, om
iffe et anbet var big betroet, uben bvilfet ben evige Søb maatte
enbe al bin £>erligljeb, og om bvilfet bu ogfaa vel maa fige:
bvab bar jeg, fom jeg iffe bar annammet? 3«g beel gobt, at
jeg — naar jeg nævner bette ®ob*, ffjønt bet er bet ftørfte —
bog nævner bet, font for be flefte er bet minbfte ja jom mange
albrig have tænft paa, bet @ob*, fom er big betroet i Saaben,
ben £>elligaanbS ®ave, Stjnberne* ^orlabelfe, Kjøbet* Cp=
ftanbelfe og et evigt Siv. Sa bu blev et ©ub* Q3arn, blev bu
ogfaa ®ubS Sirving og Krifti Sliebarving til evig Saligbeb.
Tu er jo bog bobt, bet vil bu vel iffe nægte, og veeb vel
ogfaa, Ijvab ffrevet ftaar: „Saa mange, join ere bøbte til Åri=
ftum, Ijave iført Kriftum", og bvem Råberen ba giver fin elffe=
lige Søn, vil ban ogfaa give alle Sing meb barn. Gr berfor
bet evige Siv big mere, enb Ijvab bu æber, briffer og ifører
big i Sag, og i Sh'orgen maa flippe, faa maa bu vel ogfaa
tilftaa, at bette er bet ftørfte ®ob*, fom er big betroet, og
tror bu, at bet er ftet i Saaben, ba nøbe* bu vel ogfaa til at
tilftaa, at bet er big betroet uben nogen bin gortjenefte, fun af
Råberen* forbarmenbe Kjærligbeb, til tjvi* Gjenbom ban* Søn
3efuS Kriftu* fjøbte big — iffe meb ®ulb eller Sølv — men
meb fit bprebare S3lob, fom et uftraffeligt og Ipbeløft Sam*.
Se, bette er bit betroebe ©obs, uben bvilfet alt bet anbet, ber
er big betroet i Berben, er for intet at regne; bet er bet
famme ©obS, ber var b«m betroet, fom brog bort fra fin '^a=
ber til et fremmeb Sanb, b»em bu tjenber unber Siavn af ben
forlorne Søn. Saa er bu ba en $u3ljolber overøubs mange
Slag§ -Raabe og bertil en ^uSljolber, fom øbte @objet, var
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utro; ftulbe bet nu virfelici nære umuligt for big at fiube en
faaban i big felv? 'Dlinbe? bu maaffe itte en ©ang, paa bvab
'Diaabe bet var, bu lovebe at ville ijolbe tøuS meb bet betro=
ebe ©obå? Dlange er ber, hvem bet ganffe er gaaet af Dlinbe,
faa be iffe en ©ang vibe at nævne bet meb Dlnnben, og
mange foref omnier bet faa gammelt og forflibt, at be mene,
bet er iffe vcerbt at føre frem. 'Dlen bet er netop bet gamle
og forflibte, jeg puffer at brage frem, at bet gamle maatte
blive nyt igjen bo^ eber, og bet forflibte fomme i Brug; bet
er itte en jtp Særbom i menneffelig BtébomS overtalenbe Drb,
men bet gamle Drb, fom faa længe bar været Berben en Daar=
iigfjeb, men bar bog bevift fig fom en Äraft til Safigbeb for
•enbver, fom tror. Du fjenber bog vel bin Daabå ijtagt.
at forjage Djævelen og alíe bané ©jerninger og alt ban$
Bcefen, og tro, fom Drbet lyber, paa gabeten, Sønnen og ben
tøelligaanb? Äun veb at være tro i benne ijSagt, tan bu være
■en tro tøirébolbet over tøerrenå 'Jlaabegaver, iffe blot bem, fom
•ere big givne i Daaben, men enbver “Jlaabegave, join er big
•givent i Sivet.
. ... Du fræveS til iHegnffab i Dag meb tøusbolberen
i ©vangeliet, tbi jeg ftaar i Srifti Steb og træver big i ban*
Bavn til Begnffab for bin tøuébolbning. Dg ben Dlanb i
©vangeliet blev erflæret utro og fif fin Dom: „Du fan iffe
•tænger foreftaa tøufet". frygter bu iffe for, at bin vil blive
ben famme? tøar bu virfelig bolbt bin DaabS ^agt fra ben
Stunb, bu inbgif ben, til benne Dag? tøvo af o¿ turbe bog
vel jvare ja bertil, vi, font i bet minbfte en Del af vort Sii>
•bave levet ubeu ©ub i 'Berben, bave nof meb vor 'Dlunb for=
nægtet og fpottet ben tøerre, vi tjente, men bave bog veb vore
iJJaafalbelfer i ©ber og Sværgen vibnet out, bveni vor tøerre
var, til b^ern vi bolbt o3 nær; fom i alt, ijvab ni tcentte, fun
fpurgte: Äan bet nytte, tan bet more, funne vi b«ve 3©re
beraf i Berben, albrig, om bet varSynb for ©ub, ba°be intet
meb bam at gjøre, uben naar vi tog ban-j Bavn forfængelig,
forfynbebe o3 imob bam veb at bolbe Bønner, børe b«n$ Drb,
■bruge Ijan-S Saframenter fun for en Sfifå Sfylb eller for at
famle o¿ en egen Betfcerbigbeb, at vi befto tryggere funbe for=
agte bem, vi faa ligge i aabenbare Synber for Berben, og tro
o3 ftore i vore egne Øjne, bavbe vor ©ub i Øjnene^ Syft,
Äjpbeté Syft og et boffærbigt Sevneb, „forvenbte ©ub-S Sanb=
beb til Søgn og byrfebe og tjente Stabningen over Sfaberen,
fom er velfignet i ©vigbeb". tøvab bave vi ba at fvare?
3eg vibfte bet iffe bebre? Saa ftaar bu fom en Søgner, tbi
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bu Ijar felv lovet bet; eller bet vil ®ub itte regne nøje? <Saa
fom bog i Jpu: „¿Raar bu giver ¿perten bin ®ub et Søfte, ba
ffal bu itte tøve at betale bet, tt>i ¿øerren bin ®ub vil visfeligen ubfræve bet af big, og bet fíat være big til <5ijnb", eller
ber er bog faa mange Slenneffer, fom itte t>ave fjolöt ej Ijelíer
Ijolbe bereS ©aabs $agt bebre enb jeg? ¿Ru vel, men ber er
ogfaa mange, fom Ijave ranbret og enbnu vanbre paa gor=
bærvelfenS Sej, for Ijvem ¿øelvebe allerebe er aabnet, eller for
tjvem bet vil aabne fig; vil bu være blanbt bem? Sil bu fige:
^riftelferne ere faa ftore? 3eg {varer: „Eber er ingen ^ri=
ftilfe paatommen uben menneffelig, men ®ub er trofaft, {out
itte ffal labe eber frifteS over eberS formue, men jfal gjøre
baabe ^riftetfen og bens Ubgang faalebeS, at 3 funne taale
bet*. Sil bu fige: ©et er for meget, ®ub fræver af oS?
SpneS bu, oet er for meget, naar ban ffal funne fjenbe big
for fit Sarn og give big ©el meb fig i himmeriges Saligbeb,
at ban vil, at bit fjærte iffe maa tilhøre bans gjenbe, men
at bet ffal tilhøre Ijam felv; ijar ban iffe fjøbt bet bprt nof
meb fit Slob, og vil han itte veb fin egen 2lanb begijnbe og
fulbenbe ben gobe ©jerning, gjøre bet muligt, ber er big umn=
ligt, at bu — løsreven fra benne SerbenS gijrfteS ©ræl'bom —
fan leve for ham i £>elligheb og ¿Retfærbigljeb ? ®aa Ijar bu
ba intet at {vare til bin Unbffplbning; bet bavbe tøuSljolberen
i Evangeliet iffe fjetter, men ban ubbrøb: „¿øvab ffal jeg
gjøre?" €aa ubbrøb ogfaa hine 3Rænb paa førfte ¿ginfebag,
ba febers Orb gif bem til hjærte:
3 Slænb, Srøbre, Ijvab
ffulle vi gjøre?" O gib ba Orbet ogjaa maatte gaa eber til
fjærte, faa 3 maatte ubbrtjbe: $vab ffulle vi gjøre? ilRen
bet SpørgSmaal fan førft ba fomme fra hjcertet, naar vi fe,
hvor flet vi Ijave tjolbt ©ub vore Softer, fe bet meb bijb Se=
brøvelfe, tbi viftnof funne vel be flefte SRenneffer fe, at bet
itte er meb bem, fom bet ffulbe være, funne iffe nægte bet,
naar bereS <Spnb og ®ubS ftore Äjcerligfjeb bliver bem fore=
ijolbt, faa blive be gjærne noget ømme om ¿pjærtet, tænfe og=
faa: ©et maa blive anberlebeS meb oS; men be funne bog
flaa bet ben igjen, lægge fig til ¿Ro, begtjnbe, boor be flap, bet
gamle ©pnbeliv. Saa vil bet oel fagtenS gaa meb mange
af eber, ber vel nof fe, at bet burbe være anberlebeS, og
funne i Ojebliffet iffe mobftaa Drbets Äraft; bet vil vel fnart
glemmes, maaffe førenb 3 naa til eberS ¿puje, og 3
ba
fremture paa gorbærvelfenS Sej. ¿Dlen bet fan umulig være
faa meb eber alle, ©ub maa fta^ iøjærter blanbt eber, fom
ere af Sanbljeb og berfor ville ijøre bans ¿Røft. 3« laber oS,
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fom Ijave vor Sjæls Saligheb tjær, fporge alvorlig: Svab
ftulle vi gjøre? tjint fDlenneffe i ©vangeliet vibfte, Ijvab Ijan
vilbe gjøre; grave tunbe lian itte, trpgle ffammebe (jan fig veb,
men at fremture i fine Spnber, ffjule ben ene Spnb meb ben
anben, hjælpe fig ub af SpnbenS 3tøb veb mje Spnber, bet
ffammebe Ijan fig veb og Ijar enbnu (efterfølgere not, netop
hlanbt bem, fom ere fomne til at fe, at bet ftaar iffe gobt til
meb bem, og at noget maa ber fte. ©iji bet er jo i ©runben
bet famme, alle be gjøre, fom felv ville gjøre bet gobt, Ijvab
be Ijave gjort ilbe, fatte mange gobe forjætter om at aflægge
faa en faa en anben Spnb, ville ffjule en Spnb meb en gob
©jerning, ville jp nve Älube paa ben gamle klæbning, tomme
np 53in i be gamle Staffed paalægge fig felv nogle flere @itb=
frpgtigljebSøvelfer veb at t)øze Drbet læfe, bebe, fammenflifte
fig feiv en fRetfærbigljebS klæbning, fom — naar be tro ben
bejligft — er veberftpggeligft for ©ubs Øjne, ville Ijalte til
begge Siber, fnart tjene ©ub, fnart ©jævelen, ville tjene bem
begge to, men i ©runben tun ben fibfte. §ri oS ©ub fra
faabanne felvgjorte SBeje, felvljugne l'rønbe, ber itte Ijolbe SBanb,
fra faaban Salten til begge Siber, ba bliver bet fibfte værre
enb bet førfte. SSille 3 itte tjene ©ub meb et fjelt Sjærte,
faa tjener (jam itte meb et halvt, thi bet er be luntne Ijan vil
ubfpp af fin fDiunb. Svab ftulle vi ba gjøre? Svab tjan
gjorbe, hin Øbelanb, fom, efter at han Ijavbe øbt alt fit ©obS,
ønffebe fig fin §øbe h°é Svinene. ©u fibber itte enbnu i
faaban elenbig ©ilftanb veb Svinetruget, men bu ftaar maaffe
paa Sianben af SelvebeS 9lfgrunb, og et enefte Stribt fremab
paa benne 5?ej tan maafte for evig ftprte big i gortabelfen, i
bet pberfte fDlørte. s4?il bu ba vibe, hvab bu ftal gjøre? Staa
op, venb om til bet, hvorfra bu er falben, venb om til ben
$erre og ©ub, fom tog big uforffplbt til -Uaabe i ©aaben,
oprettebe fin i£agt meb big og betroebe big alt fit ©obs, h°i§
$agt bu har brubt, hvis ©obs bu har forøbt, venb om til
ham meb en Ijjærtelig Sebrøvelfe og fig: „ftaber, jeg har
fpnbet mob himmelen og mob big og er itte værb at falbeS
bit ©arn." ©et er flet ingen ©jerning, bu ffal gjøre, men
netop opgive alle bine egne ©jerninger og overgive big til
Serren bin ©ub, paa bet han maatte tage big til 9iaabe og
virte alt gobt i big veb fin Sanb, fom han vil. Dg jeg figer
big: S°n vil, naar bu tommer faalebes til ham, „forbi han
er trofaft, fom gav ^orjættelfen", og har felv fagt: „©erfom
bu omvenber big, vil jeg venbe mig til big", „ben ugubelige
forlabe fin ©ej, og hver, fom gjør Uret, fine ©anter og om=
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venbc íii] til ¿erren, og Ijan ¡tal forbarme fig ooer bam, 03
til oor (Sub, tíji ban ffal mangfolbigen tilgive" 3 ”ibe jo,
bvorlebeé ijan tog mob ben forlorne Søn, Ijan tog bant til
Siaabe, og bet meb faaban (Slæbe, fom om 'JJaabe, oar bam
ieív veberfaret ¿uébolberen vilbe iffe grave, ej better trygle,
men vi, mine Senner, laber oé pløje nyt £anb paa ny, laber
oé faa til Sletfcerbigbeb, at vi funne bofte til 'Píiffunbbeb, iffe
ffimme 0» veb at trygle om Slaabe og ^otbarmelfe bog bant,
fom felv bar fagt: „fialb paa mig paa Slobené ©ag, jeg vil
ubfri big, og bu ffal prife mig". SaalebeS maa vi fomnte
til ben retfærbige (Sub og ¿erre, fom forlorne Sønner og
T>øtre, ber bave intet at mebbringe uben Synb og Elenbigbeb
og et ¿joerte, fom længe» efter at ubfrté berfra. Saa fig ba
trøftig:
3cg tommer ba, min ftrclicrmaitb,
Saobon jeg cr, faaban jeg fan,
8cfp«nbt t T«bcn« Rare!
;leg er bet gaar, f om renbte tjen,
C freli mig, rio mig nb igjen
•fif Satan« fiarte Snare!

.... Cg bar ba ¿erren betroet os benne Serbené
(Sobé, iom bog er ben urette Mammon, ba laber oé fomme
i ¿u. Ijaab ¿erren figer i vort Evangelium: „(Siører eber
Senner meb ben urette SJlamm on, at naar 3 ftiUeé ber fra, be
ffulle annamme eber i be evige Soliger", tet er iffe SJlenim
gen, at vi meb vort (Sobé ffulle fjøbe benne Serbené ®lenne=
ffer til at blive vor ¿erreé tjenere, vi ere iffe fjøbte meb
(Sulb eller Sølv, tunne iffe better fjøbe anbre uben til at bytle
for vor ¿erre, ijviltet er bam en Seberftyggeligbeb; men fe vi
en af bané minbfte Srøbre bunørig, tørftig, fremmeb, nøgen,
fyg, i gængfel, ba ffulle vi give bam at æbe britte, tage bam
til oé, flæbe bam, beføge boat, fomme til bam, erinbrenbe, at
bvab vi gjøre ntob en af biéfe ¿errené minbfte Srøbre, bet
gjøre vi mob bam felv. ®a ffulle btéfe meb (Slæbe annamme
oé i be evige Soliger, ja itte blot btéfe, men ban felv, b°em
bet egentlig var, vi vebertvægebe i bané minbfte Srøbre,
bvem vi mente, for boté Stylb vi gjorbe bet, b°n ffal an
namme oé meb ©læbe i be evige Soliger, veberfvæge oé, fom
vi vebertvægebe bam i Ijané libenbe Srøbre og Søftre, famle
oé meb alle btéfe, og ban, fom fibber paa kronen, ffal ub=
brebe paulun over oé; vi ffulle itte bungre ’nere, ej better
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lørfte mere, Soten ffal ej Ijeíler falbe paa oé, ej Ijeíler nogen
fiebe, tí>i Sammet, fom er i Sronené fülibte, ftal vogte oé
■og lebe oé til levenbe (Banbfiíber, og ®ub ftal aftørre liver
Saare af vore Øjne
£)! faa tommer ba, mine (Benner, laber oé venbe om til
perten vor ©nb, og laber oé iffe tøve; „tøv iffe at venbe om
til fierren , og fotfial bet iffe ©ag fra ©ag", Oører bog, Ijvor
tjærlig ban felv beber oé berom: „Saa venber om, 3 for=
vænte (Børn, jeg vil læge eberé Slfvenbelfer", o! ftulbe ber ba
ingen være, fom meb mig vilbe fvare: „Se vi, vi fomme til
big, bu er fierren vor ©ub". 3o, bet vil ber viéfelig være,
og (aber bet fnn iffe afffroeffe oé, at (Bejen er trang, ben Ijar
bog ogfaa bet (Bibneébijrb af alle, fom vanbre paa ben, at ben
er pnbig og falig, og ingen fortrtjber (Banbringen, allerminbft, naar
©nben er ber, og Giftenen tommer, ba (Bingaarbené fierre ub=
beler -Jlaabelønnen til alle Slrbejbere! D, fierre, giv oé
ba at være tro inbtil (Suben, at vi maa arve Sivfené Ärone!
Simen, i 3^» Stavn, Simen!"
sPaa (Sejen fjjemab fra bette söefog i 3l)lianb beføgte
(Bojfen fin S?en (paftor Sigerbef i Øfterljæfinge paa gi;n, og
bette gav fenere Slníebning til, at ber fra be opvafte 3'jnboer
fom en Dpforbring til (Bojfen om, at Ijan vilbe føge bet i
1843 lebigblevne ©mbebe i Srolleborg, livor ©rev St event;
low — SSroberføn af ben betjenbte Sleventlow paaSollanb —
Ijavbe Äalbéretten; (Bojfen — fom var bleven anbefalet til
©reven af ©revinbe fiolftejn — foreflog, at man bog førft
ftulbe Iføre fjant præbife, og lian rejfte ba ber over, lebfaget
af fin (Ben ©laufen. (Beb Slnfomften til fierrefæbet var ber
mange fremmebe, blanbt anbre præfenterebeé 3 (Brøbre ©ron e,
fom ©laufen ftrap betegnebe fom „(Batteriet 3 droner", og
bet morebe Selffabet faaban, at bet ogfaa (jjalp Sløjfen ub
over ben $orlegen()eb, fom elleré veb flige Sejligfjeber faa let
paafom tiam. fian præbifebe ba i Äirfen for en meget ftor
gorfamling, og ©reven var faa glab berveb, at Ijan ftrap vilbe
llave Sagen orbnet; ber blev ba truffet Slftale om, at (Bojfen
ffulbe flijtte ber over font (præft, men faa ©age efter — nte=
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bens tian oo Gfoufen beføgte Slgerbet — var ©reven plub=
felig bleven omftemt; man — (Haufen mente, bet var Satte*
riet — Ijavbe fremftillet Sojfen for Ijam font ben meft rabi*
tale af alle be hellige kræfter paa Sjællanb, og bette forffræh
febe Ijam faalebes, at Ijan nu ftillebe ben Setingelfe til 53oj=
fen, at tjan iffe mere maatte fjolbe nogen gubelig forfamling,
IjviS tjan ffulbe blive 'fkæft ber ovre; ba Sopen felvfølgelig
iffe vilbe gaa inb berpaa, blev ben trufne Slftale tjcevet, og en
anben ifkceft — ben fenere fom Siffop i Siborg befjenbte
fiaub — falbet til fEroIleborg. ®ette Ubfatb blev af Wienig*
heben i Sfjørpinge — ber gjærne vilbe betjolbe Sojfen —
tjilfet meb ©læbe; Ijan fif flere foræringer, og £arS
■Køller ffrev en unberlig' pietiftiff Sang til 2€re for ijam;
ben blev fungen i forfamlingen, men rigtignot paa ben
for en ¿(SreSfang noget paafalbenbe Kelobi: „§vo veeb, Ijvor
nær mig er min ©nbe".
£il be fjærefte af Sojfens Ubflugter fra Sfjørpinge hørte
IjanS aarlige fftejfer til bet gamle tpjem i Sefterborg; Sejen
gif fom ofteft til SiSferup Stranb og ber fra meb en fifferbaab
over til Sollanb; unbertiben var benne överfart temmelig van*
ffelig og ba navnlig i 1843. jfammerljerre 'Reebtj meb fa*
milie og Sojfen meb familie rejfte i fcelleSffab og Ijavbe faaet
hver fin Saab til överfarten, men albrig faa fnart vare be
fomne i rum Sø, før ber opftob en forrpgenbe Storm; 9ieebt§’S
Saab venbte om og maatte fiben vente i 3 2>age paa ömflag
i Sejret, men fifferen paa Sojfens Saab lob ftaa til, ba l>an
frpgtebe at fulbfejle unber Senbingen; i 12 íimer tumlebeS
be nu om paa Sølgerne, og Søerne gif flere ©ange over bet
lille fartøj; SaSjagererne — baabe Sojfens $uftru og Sør*
nene fra ben ftørfte til ben minbfte var meb — blev gjen*
nemvaabe og føfpge; abffilligt Siejfetøj gif over Sorb; — enbelig
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ben intob Slften (ijffebe? Det i meget fortommen Tilftanb at
tomme i Sanb paa Sollanb, men fjærnt fra bet tiltæntte Steb;
ba Äpftbeboerne borte, at bet var en Søn af beres tjære Siftop Sojfen, tog be venlig imob bem og beforbrebe bem til
Sefterborg. Siben benne farefulbe Overfart maatte Sojfen
være forfigtigere og ofte, naar Sejret var uroligt lægge ¿Rejfen
om ab Sorbingborg; fæbvanlig overnattebe Ijan ba paa ;Røn =
nebcetsljolm, fom ben ©ang ejeDes- af íyru Toft, — ben
fenere gru ©runbtvig; i Salen ber paa ©aarben blev ber
ba tjolbt gubelig gorfamting. Unbertiben beføgteé ogfaa gat.
(Stir. Sinbberg, fom ba var bleven fpræft i Tingfteb paa
galfter.
Saa benne Sib rugtebes bet til Stjørpinge, at ©runbb
vig ftærtt misbilligebe be gnbelige gorjamlinger; Sojfen tunbe
itte rigtig forftaa bette, og enbnu minbre Seter Sarjen, og
unber et Sejøg i Stjørpinge befluttebes berfor, at benne ftulbe
rejfe inb til Äjobenbavn for at tale meb ©runbtvig beront.
Tet gjorbe Ijan ba, men bet varebe itte længe, inben be torn
i ben ffarpefte Orbftrib; heftige, fom be var begge to, enbte
bet enbog meb, at ©runbtvig vifte bam Toren, men i bet bon
vilbe jmætte Toren i efter liam, inbtraf bet Ubelb eller vel
rettere fielb for bem begge, at Seter Sarfen fit fin Støole i
Älemme mellem Tøren og Tærftelen. og bet var en ualminbe=
lig ftor Støvle (Glaufen brillebe gjærne S-Sarjen meb, at ban
Ijavbe et Sar fammenrullebe ¿Refervefotter veb pælene), og nu
tunbe ©runbtvig itte faa Toren i, Seter Sarfen itte fit Sen,
en Stilling faa pubfig. at be begge befinbebe fig; Samtalen
blev ba gjenoptagen meb ftørre ¿Ro, men be tom bog itte til
nogen gorftaaelfe.
g 1845 rejfte Sojfen ba felv inb til ©runbtvig og bavbe
en lang og alvorlig Samtale meb bam; ©runbtvig opforbrebe
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bam til at prøoe fyorfamlinger af en anöen Sirt, faabanne,
bvor ogfaa fortelige Sömner funbe blive forbanblebe; hoffen
inövenbte at bette i bøj (Srab vilbe forarge ftorfamling*=
fortene, men faa meget befto ftørre (Srimb mente (Srnnbtvig
ber var til at begijnbe bermeb, tlji bet fijgelige veb be gu=
belige ^orfamlinger laa juft i, at deltagerne tillagbe bem en
langt ftørre itørb i friftelig ^enfeenbe, enb be fortjente.
denne Samtale meb ©runbtvig frt en afgjørenbe ?\nb=
flpbelfe paa bojfen, og bet er venteligt berom ¿$ru doft paa
fRønnebæteljolm ffriver — efter at Ijun Ijavbe tjørt bam prce=
bife: „det var bejligt, men bet er rigtignot vift og fanbt, at
Ijan er flaaet inb i en ganffe anben Sletning enb før, og at
ban flog nogle forffrætfelige domntebagSflag imob bet nbvor=
te§ Støjen".
Slæfte Siar optraabte ban for førfte (Sang fom folfelig
daler veb en $eft, font Ijolbte^ ben I8be ¿januar 1846 i
Slceftveb til Söte for ben frfnveijiffe Stolemanb -Jkftalojji
(tøunbrebaarébagen for bennes §øbfel). S5eb benne Sejligbeb
blev ber foreflaaet, at man ffulbe ftifte en faafalbet ,,^Befta=
lojji-gorening", men bette mobfatte Sfojfen fig og fremtom nu
meb $orflag om at banne et „danft Samfunb", ber
minbft en (Sang om Slaret ffulbe famleS i Slæftveb, og boor
ber ba baabe ftulbe ftmgeé og tales om fæbrelanbfte Sömner.
dette gorflag blev mobtaget meb alminbelig ¿jubel, og ben
2ben Slpril næft berpaa var Støjfen i Støftveb for at bolbe
bet førfte govebrag i Samfunbet, og bet ijanblebe naturligvis
om ben minbeværbige dag, ba Slaget ftob paa SjøbenbavnS
Sleb, gerbinanb gen ger lebebe Sangen, og ©runbtvig
bavbe i dagens Slníebning ffrevet Sangen: „93i bar et gatn=
melt gcebrelanb"; alt fpnteS at falbe i bebfte $orb, og Sam=
funbet frt ftor dilflutning. Samtibig begijnbte æojfen et lig=
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nenbe, men ntinbre „Danff Samfunb* i Sfjørpinge Stole,
Ijvor lian og Stolelærer St aarup fra glattebjærg ftiftebeS
til at Ijolbc foebrelanbfte gorebtag; fom bet oar at vente,
valte bet megen gorargelfe imellem ben pietiftiffe Del af gor=
famlingSfolfene, og naonlig SarS 9)løUer aboarebe golf berimob, i bet Ijan fatte Deltagelfe i fligt i ÆlaSfe meb DanS og
Æortjpil — bet var alt fammen DjæoelenS Safen. §an branbte
et Syemplar af $ £). Sojfens banffe (Sangbog, fom Ijan til=
fæloig fif fat paa. Det ufunbe i bet gamle gorfamlingSoafen
— Ijvor man git meb be tufenbe Dvivl om, Ijvab man maatte
eller itte maatte, ofte be uftijlbigfte Ding — git mere og mere
op for Sojfen; bertil bibrog ogfaa en førgelig ^iftorie meb en
Æone og IjenbeS Søn, fom bibtil Ijavbe været ftabige Deltagere
i Sfjørpinge gorfamlinger; Æonen bleo arrefteret og overbevift
om, at Ijun meb Sønnens føjalp Ijaobe bræbt fin Sianb. Den
Slnbægtigljeb, font juft Ijun altib Ijaobe baaret og oebbleo at
bære til Stue, gjorbe fra nu af Sojfen mere mistænfelig ooer
for ben uboorteS Subfrpgtigljeb. Saabe bun og Sønnen bleo
bømte til at fjenretteS paa Sjcergbtj Sante, og Sojfen maatte
forberebe bem til Døben; bet var ijam altib grueligt at tante
paa, IjvorlebeS Æonen lige til bet fibfte tunbe vebblive meb
gubelige Dalemaaber, uben at ber tilfrjnelabenbe var nogen
Sluger at fpore Sønnen berimob fortrøb fin Spnb.
imiblertib fortfatteS Støberne i Saftoeb; S Æierfegaarb
fjolbt gorebrag om „Wibbertiben", gerb. genger om „Siels
©bbefen"; enbelig befluttebe man fig til at inbb ;be Srunbtoig,
og ijan fom ogfaa; ben 13be September 1846, ÆongenS gøb=
felSbag, blev bette Støbe aftjolbt unber ftor Dilftrømning
af golf; Srunbtvig og IjanS tiltommenbe Soigerføn, $ D.
Sojfen, fom Aftenen før til 9tønnebatS(jolm og møbteS ber meb
Sojfen, (S la uf en og S- 91 ør barn (ben Sang Sræft i Stalj=
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ren); bet uar not førfte ©ang, at ©runbtvig (jer traf fanunen
meb Aru do ft (Ijan« {enere føuftru). finn uar enbnu itte
tommen ub af ben pietiftiffe Slnftuelfe og nilbe berfor itte meb
til 9)iøbet. Seb bette talte gJeter 'Jlørbam førft om norbifte
9)lijtber, Sojfen om be ægte dannefvinber, til fibft ©runbtvig
om 9Jlober«maalet og ubtalte blanbt anbet fin ©læbe ouer, at
ber nu uar ijngre kræfter, fom uilbe tage ben folfelige @jet=
uing op; ber uar ftor 3ubel, og om Cftermibbagen gæUe«fpi«ning meb mange Sfaaltaler, beriblanbt en af $aftor $8 ar fob
for Sojfen, fom Ijan falbte „©runbtvig« Søn", men ba baabe
©runbtvig« virMige Søn og Svigerføn var til Stebe, frem=
bragte bet en pubfig gorverling. itort efter bette -Dløbe fam=
lebe« nceften bele ben Sojfenfte Slægt i Äjpbenljavn i 2lnleb*
ning af S
Sojfen« Srijllup meb 9)1 eta ©runbtvig,
Srubevielfen ftob i Sar tov, b°or ©runbtvig felv viebe bem ;
digteren $ngemann førte Sruben, og i Srubefølget faa«
dronningen — Caroline ülmalie — ben førfte, fom lpt=
ønffebe Sruben Seb Srijllup«borbet bleu ber Ijolbt mange
daler, ©runbtvig bolbt blanbt anbet en 9Jiinbetale om ben
afbøbe Siffop S- C. Sojfen, ber — fagbe bon — altib bavbe
vift fig venlig imob bam, og bet paa en dib, ba anbre af
Sojfen« 9)lening«fæl(er Ijavbe anfet Ijani for en bolfgal 9)lanb.
Dgfaa Ingemann,
9lørbant, Sar« Sojfen og flere talte.
dette ^antilieffab meb ©runbtvig bibrog ijberligere tilA
at Sojfen blev paavirfet af benne, og libt efter libt frigjorbe
ban fig ganjt; fra be 9tfter af $P’.eti«in:, fom tj.tpbe præget
ijan« Ijibtibige Sirffomljeb i Stjørpinge. (pan tog nu mere
del i ben folfelige Sætfelfe, og bet minbeværbige Siar 1S48
traf ba Ijverfen lja,|t cber ben Äreb«, ber fluttebe fig til Ijanv
uforberebt i benne $eitfeenbe.
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©en 20be ganuar 1848 bøbe Ebriftian ben 8 be, og
Ijans Søn greberif ben 7be torn paaSronen; nogle af befibfte
Drb, kongen fagbe, var: „9lu gaarbet løs ber ovre", og bet
blev en rigtig Spaabom, tlji Síesvigíjolftenerne rejfte ftray Dp-røréfanen. Sort efter, ntebens Slofferne enbnu løb for ben afbøbe
Songe, font Efterretningen oni ^ebruarreoolixtionen i ^ari¿,
og ben tænbte, fom bet funbe være en eleftriff ©nift. En for=
unberlig mægtig og forventningéfulb Stemning greb golfet
fra ben iføjefte til ben lavefte, man t)avbe tillige gølelfen af,
■at nu eller albrig maatte bet banffe golf inevbe fin Selvftæn;
bigljeb. Dm golf i Sfjørpinge;Egnen ffriver Eline Sojfen:
„føvilfen 2lanb mærfebes iffe ba i Sefolfningen! ©et var, fom
alt bet ftillcftaaenbe fDlubber nu ffulbe overftrømmeå af friffe
og flare bølger, ©lemte blev alle biåfe før ubtværebe Spørge
maal — om man om Sønbagen maatte røre veb en Stritte;
ftrømpe eller tjøre for en JpuSmanb; om man maatte gaa til
©ilbe tio» vantro golf, tage ©el i Sortfpil og ©au3 eller
flæbe fig fom anbre. Wtan pillebe Eliarpi, ftriffebe Strømper
og inbfamlebe $enge til Solbaterne, og golf ftrømmebe til
Slagelfe for at ttilfe paa bem unber ©jennemmarfdjen; alle
tænfte fun paa gæbrelanbet, og Ijvab gobt man tunbe gjøre
for Solbaterne; alle gamle Stribigtyeber mellem fDlanb og
Wlanb var glemte, ja bet fpnte$ enbog, at al Stanbéforffjel
var forfvunben."
Størft var gubelen bog, ba be frivillige tøerregaarbø;
ffptter brog affteb; en af btéfe fra Sfjørpingeegnen ffrev faa=
lebeS til fit $jem:
„©et git altfaa, fom jeg fagbe, vi fit ogfaa Stig meb
ifjrøjsferne, men bet tunbe be gjærne ^ave fparet fig, tlji vi
ffal not tugte bem alle fammen; be ffal faa at føle, at ber er
Søver i ©anmart, ber Ijverten ffper gib eller ®anb, og at vi
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vide [tribe for oor retfærbitje Sag til ben fibfte S3íobébraabe.
tøer er intet Offer for ftort, og perten vit være meb oé, og
naar vi ijave bam, faa fan bete Yerben gjærne fomme, og vi
ville fejre alligevel"
Stette 33rev fan tjene fom S?it)neébijrb om ben tillibé=
fulbe, ja nceften overmobige Stemning, fom ben ®ang Ijerffebe.
Tiere enb be flefte følte SBojjen fig bog greben af golfe=Stem=
ningen, og fom SUbneébijrb berom. mebbeleé nebenftaaenbe bet
væfentlige af tvenbe Staler, lj«n bolbt — ben førfte i Sfjælffør ben
2ben Slpril, ben anben i Slæftveb ben Ilte Slpril 1848; fort
efter, at ban bet fibfte Steb tjaobe fluttet fin Stale. fom öfterretningen om ben førfte banffe Sejr veb 33 o v og glenéborg
— fjnilfen -jubel! man baabe (o og græb af ©læbe.

3 Sfjælffør:
... „StJet tommer mig for, at jeg i ben fibfte Slib bar förnummet, b»or=
lebeé tøolger Stanffe er gaaet fin Äcempegang gjennem ¿anbet
og b«r banfet paa baabe boé tøerremanb, borger, Søræft og
æonbe; bet var, fom fjviftebe ban bem i Orene: „tør nu, 3
banffe golf, nu gjælber bet for eber, £iv eller Støb ; ftaa nu
op og flaa fra eber, faa3 i bet minbfte funne falbe meb Söre;
tlji blive 3 nu tilbage meb Siam og Sfjænbfel, faa er bet
forbi meb eber; ba vanbrer jeg bort fra eber og tommer albrig
mere tilbage; ba er ber ingen banff Tlanb mere, bvem jeg fan
være befjenbt at ræffe tøaanben." Sten Stale bar Ojulpet; tlji
jeg tror, bet b«r Irjbt i tufenbe banffe tøjærter: „Siej Ijør nu,
bu gamle tjære Äoempe! gaa iffe fra oé, tlji nu ville vi være
meb, og bu ffal iffe fjerne Siam af bine Sønner; tlji funne vi
iffe anbet, faa ville vi falbe meb Söre; og vi vibe, bu tager
ogfaa meb ©læbe bem i bin gavn, fom falbe i dampen."
Dg bon øif iffe fin 38ej, og jeg bar fet Smil paa b«né alvor=
lige, af ©rcemntelfe btjbt furebe Slafijn; og nu er bet flart,
ban er blanbt oé til Stebe; tbi b«nt er bet, fom gjør, be
ilrømme faa villig ub mob gjenben, og at tøjærterne brænbe
boé oé, fom blive tilbage, og bet Itjber fjoé alle: Stenne® ang
ville vi fejre eller falbe meb Söre. ®obt Tlob ffulle vi bove,
tbi en retfeerbig og ærlig Sag er bet, vi ftribe for. iBi ville
ingen unbertrijffe, bet er længe fiben, be banffe bave tænft ber=
10
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paa meb Unbtagelfe af Ijinanben inbbijrbeS; be tijfte Ijave be
iffe tænft paa at uitbertrijffe, men Ijave taalt meb mageløs,
utaalelig ¿aalmobigbeb paa bereS ^orljaanelfe. @t bauftfianb
er bet, vi ville forfvare, ijvor bet banfte §olf i mange íiber
har libt Uret baabe af bem, fom ffanintelig Ijave villet berøve
bem bereS JDloberSmaal veb at give bem bet tijfte i Stebet, og
af bem, fom, fatte til at værne om ®anftbeben, gav bem
fterne i Sotb. ®et er banfte Srøbre, vi brage til ipjrelp, fom
nu i mange 2lar have ftribt for at være banfte og nu bave
*?jærtelag til at ofre bereS berfor; bet er mob banffføbte
ffere, tufenbe ®ange værre enb be aabenlpfe gjenber, mob
aabenbare Søgnerc og gorræbere möb Konge og ftoebrelanb, vi
ftulle beffptte bem ®et er en ærlig Sag, vi bone at ftribe for,
om bet ellers er ærligt at ftribe for gæbrelanb og sDloberS=
maal, og om man itte vil træve af oS, at vi af ibel §orfon=
ligbeb og grebfommeligbeb ftulle labe bem nebtrampe vort tjære
fvffbrelanb og nbrpbbe vort SloberSmaal af forben. ®et er
en Strib, font be, itte vi, have begpnbt, fom førft ba greb til
Saaben, ba vi Ijavbe forjøgt alt, og bet var fommet til bet
nberfte Dg bet er en Sag, Ijvori vor .fierre er meb; bet er
min allerbebfte Srøft. 3eg beber 2>em lægge Siærfe til, fjoor
vibunberlig bet er gaaet. Sbriftian ben 8be, om h°em vi
nu alle føle, at Ijan var itte Slanben, ber funbe bone ftaaet i
ben nærværenbe Storm, han ffulbe falbeS bort, netop fom ben
var i Ubbrub. ®et banfte ?Volf blev forftaanet for ethvert
Ubbrub af SRiSfornøjelfe, hvormeb bet maaffe funbe fyave for=
fpnbet fig mob fin Äonge; ban luffebe fine øjne i ®øben, og
foliet børte Subffabet berom meb levenbe ®eltagelfe og bevifte
bam al ben Sire, ber funbe tilfomme bam for alt bet gobe,
ban paa anben 3)laabe «bavbe bevift Sanbet. Selv hans Se=
gravelfe ffulbe gaa for fig, mebenS alt enbnu var roligt. Dg
førenb enbnu nogen anebe, bvab ber vilbe ffe i ben ftore Ser=
ben, faa alle Konger og j^ijrfter ftulbe tomme til at bæve, og
tvungne at bnbe bereS $olf, bvab be frivillig albrig vilbe
give, for aabenbart at gjøre gobe 2Niner til flet Spil, før alt
bette fíete, ba ftob alt vor Konge meb be aabne Igænbet og
bet aabne banfte fjærte for frivillig at Injbe foliet, Ijvab bet
længe Ijavbe ønffet fig, faa, lige faa frit fom ©nevolbSmagten
blev given af ftolfet til Kongen, faa frit blev ben ogfaa given
tilbage af Kongen til golfet Sor Konge er i ©runben ben
enefte blanbt SvropaS Konger, fom meb Sire fan tage $labS
i be fonftitutionelle Kongers Sætte, forbi Ijan bortgav fin@ne=
vælbe frit, iffe tvungent. Dg mebenS alle ©vropaS $ovebftæ=
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ber ftrømmebe meb ÍJlob, og konger og golf ftreb meb ljinan=
ben paa Siv og Søb, Ijine for at ijolbe faft paa, Ijvab be Ijavbe,
bisfe for at rive bet til fig, ba fappebeS Songen i SanmarfS
¿ovebftab meb golfet om at foref omme bets Ønffer, i bet tjan
frivillig omgav jinSrone meb be Dlænb, om ijvem ijan vibfte,
at golfet vilbe glcebe fig veb at fe bem veb IjanS Sibe! og ba
be mørfe UvejrSffper traf op i Sijb over ©anmarf, ber nu ere
fomne til Ubbrub, og mange ¿jcerter bævebe for, Ijvab ber
foreftob, ba løb ber et Drb paa vor Konges Sæber. — bebre
løb bet iffe paa nogen (longes i ©anmarf, fiben Stjriftian ben
4beS Kongeorb løb til golfet paa Srefolbigljebs=Sfibet i 9tøg
og ©amp.

„'-Bor Konge er vor fulbtro sBeu,
¿anS Drb fom ®ulb maa ffatteS"!
bette er fagt om (Sljriftian ben 8be; tjvorvibt bet meb fulb-fommen Sanbtjeb fan anvenbeS paa ijam, berom ¡futte vi iffe
bømme, men labe ben ¿erre bømme, for IjviS Stone tjan ftaar,
og labe ¿iftorien bømme ijam Ijer paa gorben, men paa gre=
berif ben 7be ffal bet anvenbeS, ttji et faabant Drb var bet,
Ijan talebe, ba be bab Ijam omgive fin Stone meb 'Dlænb,
ber Ijavbe golfets Sillib „iBil ©e ijave ben Sillib til ©eres
Konge, fom jeg tjar til mit golf, ba vil jeg være bets trofafte
Seber til griljeb og '.røre". ©et et faa fort, faa fimpelt, og
bog faa rørenbe; bet er længe fiben, noget Drb faalebeå er
gaaet mig til ¿jætte fom bette, og jeg veeb mange, ijvem bet
famme var Silfælbet meb. 'Dlon ber være en Konge og et
golf i tjele (Svropa, Ijvem be fibfte gruelige SBegivenljeber faa=
tebeS Ijave fammenfmjttet meb KjærligljebS ®aanb fom greoerif
ben 7be og bet banfte golf? geg tror bet iffe, og berfor er
jeg vis paa, at vor ¿erre er meb i benne Sag. geg tjar ba
ben Sro, at bet gamle Sagn om Uffe ffal nu opfplbeS, fom,
ba Sijffen truebe ©anmarf meb ^fjænbfel, og ben vife öer=
munb vibfte intet at fvare, tog Drbet, fom ijan ellers iffe
plejebe, og tog Sfræp i fin ¿aanb og befriebe ©anmarf fra
Srcelbom. (in i'ermunb var Gtjriftian ben 8be paa mange
•Diaaber, men Ijvab benne Sag angaar, ba var tjanS æiSboms
SRøft i ©runben forftummet for længe fiben, før ben forftunv
mebe i ©øben; ba tog Uffe, ijan, iom nu fibber paa Kongen
tronen, Drbet, og bet gjenløb i alle banffeS ¿¡ærter: „Sil
griljeb og Irøre vil jeg være bereS trofafte Seber." Dg netop
bertil er bet, vi ønffe at lebeS: til griljeb for Drb og Sfrift,
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gritfei» til at fige vor Aliening, paa Ijvab lovlig 'Diaabe vi tunne,
griijeb til at forenet meb binanben i ethvert Øjemeb, Ijvorveb
intet utilbørligt 9lag lægges paa anbre, §ril)eb til at bprfe
•Sub, faalebeS fom vi mene at funne forfvare bet for Ijant,
grifjeb til at opbrage vore ©ørn i ben Øro, ber Ijuer oS bebft,
og give bem ben UnberviSning, vi anfe bem gavnligft, fyriljeb
til at ubbele vore Saver til be nøblibenbe efter vort eget
fjærte, iffe fom Drbren bijber fra Slmtet, bet er ben f$rit)eb,
bet banffe $olf længen efter, uben Ijvilfen enhver faafalbet fri
forfatning er ingen Ømg, og til ben friljeb vil kongen være
vor Seber. Dg til 9Sre, — iffe ben, fom beftaar i gøgler
paa Sipggen, ÄorS paa ®rtjftet, latterlige Satler, felvgjort 9lbel=
ffab, tlji bermeb maa bet gjærne være rent forbi i Øanmarf —
iffe til en forfængelig 'DSre, (ivorveb ben ene optøjer fig over
ben anben, mebené be begge ere til Spot forUblcenbinge, men
til 9lationa(=9Sre, til Oprejsning fra vor bijbe politiffe forne=
brelfe blanbt SvropaS folfeflag, til Oprejsning for vort sDlo=
berSmaat fra ØræifvinbenS fiaai til tøerrefæbe, til ben 96re,
meb fjöilfen vi funne fe be fremmebe frit i Øjnene, til en faaban
9Sre vil vor Songe være vor tro fieber. Xet var Drbet, font
løb paa vor Uffes Sæber, løb faa trøftelig fom IjanS Orb i
gamle Øage, og nu Ijar Ijan alt grebet Sfræp, og vi tro, ban
ijolber fit Orb, og vi fe, bet er enbnu ffarpt nof til at fløve
forræberneS $anber.
Dien bet ffulle vi vibe, at ville vi lebeS til fyriljeb og 9Gre,
ba maa vi ogfaa ville følge ben s8ej, fom fører bertil, og
fom nu er oS anvift af vor Äonge, og ingen ffal inbbilbe fig,
at Dlaalet fan naaS uben Äamp og tunge Ofre. Slflerførft
er bet ba til Äantp, og bet til en blobig $amp, vi føres mob
bem, fom ville forlægge SanbetS Srænfer fra Sjberen til Äonge=
aaen, og berveb ville berøve oS et ælbgammelt banff Sanb meb
banffe §olf og banff Sprog. Dg viSfeligbave bekrige, vi ti(=
forn bave ført meb Øtjfferne, været faalebeS, at ber iffe er
Srunb for oS til nu at inbbilbe oS, at bet ffal blive oS let
at overvinbe bem. Øer vil uben ¿viví fomme til at flijbe
meget 93Iob paa begge Siber, og vi faa bem iffe alle at fe
igjen, fom nu brage bort fra oS, og uben Srunb er bet til
visfe iffe, naarDpraabet lijber til bet E>ele 2anb, og alle banffe
'Dlænb og Ävinber opforbreS til at bringe be yberfte Ofre,
tøer fæmpes iffe, om vort Sanb ffal være faa meget ftørre
eller minbre, men om bet banffe $olt ffal bevare fin 96te
eller for ftebfe ffjule fig meb Sfjænbfel. bliver bet ftribt, fom
be ftreb ben 2ben 2lprii 1801, ba lab Ubfalbet blive, fom bet
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vil, ba Ijave vi frelft vor9@re og gjort, Ijvab ber ftaar til os.
Wiett bet ffulle vi ogfaa vibe, at be ftreb ba faalebes, at fjcet=
fere er bet iffe blevet ftribt, fiben Seonibas falbt veb X^er=
ntopijlce; ber blev ftribt mob en Overmagt, faa ftørre fan
Ijele Djfflanb iffe ftille ben imob oS, og be fjolbt ub faa længe
paa be brænbenbe Sfibe, meb ben visfe £>øb inben og uben
SJorbe, meb fprængte eller gløbenbc kanoner, be brænbenbe
Teet ffjulte meb bøbe eller lemlceftebe Segemer, — Ijolbt ub.
faa længe, at «Sejren fun funbe fralifteS bem, ej tage* meb
Staalbanbffe; og ben ftoltefte af alle bem, fom Ijave ført Sfibe
over SSølge, maatte meb £ift rebbe fig ub af Wøbett og (tjve fig.
Sejren til; faa bet fan jeg nof fige, bliver ber fun ftribt nit
fom ben ©ang, ba lab Úbfalbet fun blive, fom bet vil, ba ffulle
vore ®ørn og børnebørn minbeS Sampen meb ©læbe, ntitibes
heltene fra 1848, font be nu minbeS SBillemoeS, Olfert ^ifdier,
SaSfen og SLljura, og ftjnge om Sampen i Slesvig, fom be
ftjnge om ben 2ben Slprii. Wien ffal benne Samp enbe, fom
ben enbte 1807, ffal, font be ben ®ang tog 'glaaben fra os,
fyjenben nu tage Slesvig uben Svcerbflag og uben SBlob, ffulle
vi nu fom ben (Sang tage vor tilflugt til at fpotte over os
felv, vor STrøft i at le over vor egen (Slenbigljeb, ffal ber fpn;
geS mier om Sampen i Slesvig fom bem, ber ere bievne fungue
om Slaget veb Sjøge — jeg gruer veb at tænfe berpaa og
fan næppe ubfige be forfcerbelige Drb: ba ftjnfer bet gamle
©anmart neb i evig Spot og Sfjænbfel; ba er bet ube meb
bet gamle WloberSntaal og al ægte ©anffljeb; ba ffulle vi iffe
mere ftjnge:
„©anmarf, bejligft Stang og Stange,
Stift meb bølgen blaa";
ba ffulle vi iffe mere tale til vore Størn om ben banffe jjeltetib,
ba ffulle be gamle Skifer og Sagn forftuntme, ba er jeg vis paa,
at al Sans for ægte griljeb og 2©re vil ubbø, og meb Sjcer=
ligljeben for bette jorbiffe ogfaa al Sjcerligljeb til bet Ijimmelffe
fycebrelanb forgaa. -Bien faalebes ffal bet iffe gaa benne ©ang.
Saa Itjber bet i alle banffe WlcenbS og SvinberS føjcerter: før
ville vi bø.
3eg gif forleben paa Wlarfen og jaa, Ijvor bet faa vib=
unberlig grønnes paa be banffe Sletter; ba tcentte jeg: Se
bog, Ijvor ben gamle Wlober iler meb at fmijtfe fig i bette
ftoraar meb fine bebfte Slæber; Ijun plejer jo veb benne 9lars=
tib ellers at være i SSinterbragt. Wien i bette 2Iar fftjnber
Ijun fig, fom vi albrig Ijave fet Wlage til. 'Det er, forbi Ijun
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»il Bife fig for fine Sømier og ©øtre i fin IpøjtibSbragt, før
.ftampen begpnber; bun oil oife fig for be Sønner, ber brage
ub til ftamp for benbe, og fom bun itte mere ffal fe, men
boent bun fun ffal aabne fin mørfe ^aim og ftjnge en Sigfang
til beres Eire. Set er til Slfffeb, bun oifer fig for bem i :pøj=
tibSbragt, at be maa fatte ftjrerligbeb til ben gamle Stober,
falbe benbe om valfen, fpSfe Ijenbe til 2lfffeb og_ faa Billige
gaa i ©øben for benbeé Sfijlb. vun vifer fig for bem, ber
nu brage i ftampen, og fom ffulle oenbe tilbage i lienbeS nem
lige $aon, oifer fig for bem i be bejlige ftlreber, at be maa
gaa meb ©læbe til ftamp for benbe, orerge benbe mob bem,
fom oille befpotte og forljaane benbe, og længes faa meget mere
efter at oenbe tilbage til benbe meb Sejr, at Ijun fan tage
mob bem meb Qubel. öun oifer fig i fine ^øjtibSflreber for
fine ©øtre, ber græbenbe fe bereS Strenb, Sønner og Srøbre
at brage i ftampen for ben gamle Stober, for at be, naar be
fe benbe i benbeS Smpffe, maa oære faa meget oilligere til
at gioe SIffalb paa bisfe, iffe bolbe bem tilbage meb Sønner
og ©aarer, men labe bem fare til ftamp for ben fælles fjære
Stober, ber nu i fin Søb falber ab fine Sønner og figer til
bem: „Stine Sørn, bar jeg næret eber en trofaft Glober, og
baoe 3 i mine Sfooe, i mine -©ale, paa mine $jøje og oeb
mine Stranbe nogen Sinbe npbt fyreb og ©læbe, og bur jeg
oelfignet eber meb mine ©aoer og meb mit Slaal trøftet og
glrebet eberS ^jrerter, faa ftrib nu for mig, fom bet fømmer
fig Sønner for bereS Stober, og taal iffe, at jeg forljaaneS
af be fremmebe".
£>g bette oibunberlige ftjrerligljebsbeois ffal ba opmuntre
bem, fom brage ub, til at ftribe for Oenbe til bet yberfte og
Ijellere meb bereS Slob omffifte benbeS grønne ftlæber til be
blobrøbe enb taale benbe forbaanet af be tpfte og opmuntre
oS Ijer bjemme til at opofre bet pberfte, om bet frreoeS; faa,
berfom benne gamle Stober oirfelig ffal falbe, bun ba fun
fatoer meb alle be Sønner og ©øtre, ber oirfelig elffe benbe
og oille iffe ooerleoe benbe. Sien oi ffulle bone gobt Slob; at
fare meb ©ub, bet IpffeS oel, og oort Søfen er.jo: meb ©ub
for ftonge og ^rebrelanb! $eg baaber, be bortbragne Sønner
ffulle fomme tilbage og betranfe ben gamle Stober meb SejrS=
franje; ba ffal ber blioe lijft i ©anmarf, og oi ffulle føres til
griljeb og 2©re; ba ffal bet gamle SloberSmaal fomme til
'2©re, og bet ffal iffe taaleS mere, at ber paa føerrefreber i
Sanbet tales ©anft til løunben, tjbjft til ©rengen, mebenS ber
tales ©off blanbt føerffabet, iffe taaleS, at Sørnene Irere ©anft
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i Sorgeftuen, men ©yff og fyranff af herren og ^ruen og ®u=
vernanten, iffe taaleé, at i ©folerne bet banffe ©prog tun
tageé meb fom en Sifag for ©fams ©fylb, mebené be bebfte
kræfter anvenbeé paa be bøbe eller fremmebe ©prog, iffe taa=
leé, at bet fiære fDloberémaal faalebeé blanbeé meb tyffe og
franffe örb, at bet er uforftaaeligt for bem, fom fun funne ©anff,
iffe taaleé, at ben banffe ,'piftorie bebanbleé faa tjaanlig, fom
©ilfælbet er i’ ©yfflanb; men ba ffal bet blive en WSre at
funne tale og ffrive ©anff, om man faa flet intet anbet fan;
ba ffulle Sømene erfare, at paa ©anff Dille oi tale til bem om
bet bøjefte og bet bybefte, og fun lære bem ^ranff og ©yff for
^lyttené ©fylb, be beraf funne bone i Sivet, iffe, fom om vi
niente, at be fun bemeb funbe faa en virfelig ©annelfe; ba
ffulle befnart benbøenbeDrbfprog atter opliueé paa ^olfemunbe,
og be gamle Äcenipevifer lybe i ^olfefang; ba ffal bet føleé
bybere i ©anmarf enb nogen Sinbe, at bet er fanbt, l)t>ab vi
fynge:
SftobcrStnanl er vort vjarteforotb
finit iø-3 er al fremmet» ¿ale;
®et atene i SWimb og ©og
fian Dcpfte et i^oif of ©rate.
iSobt i iuft og fobt i 9¡ob,
Sobt i ?io og fobt i 3>øb,
(gobt i eftermælet’/'

©en Ilte 2lpril i 91æftveb:
,,©e fjenbe maaffe alle i benne ærebe ^orfamling ©agnet
om be 7 9)nglittge, font falbt i ©øvn unber ben ftaarbe $or=
følgelfe, bii ©eciué nar fiejfer, opoaagnebe førft efter 150 9lar
©g funbe ba næppe gjenfjenbe bereé jfæbreneftab. Qeg bar
ofte tænft paa bette ©agn, boor mærfeligt bet bog maatte
»ære at opleve noget lignenbe, og ffjønt bet fyneé at børe til
llmuligbeberne, faa b<tr jeg bog tænft mig i biéfe 9)nglingeé
©teb, tænft mig, b°or unberligt bet maatte nære at beføge
©anmarf om 150 Siar, boor alt ba vilbe nære foranbret.
©et bører nu til be fværmeriffe og (eventyrlige ©anfer, fom
man bog fan b^z nten fommer bet ©em iffe for, at bet nu
omtrent er blevet Sirfeligbeb ? ©ovet i 150 Siar — nej, bet
bave vi bog iffe, ffjønt vi bave fovet længe nof; men Serben
bar ogfaa foranbret ©fiffelfe i meget fortere ©ib, og nu vil
jeg fun bebe ©em at tænfe ©em en fUlanb, belft en fircellence
eller i bet minbfte en Sammerberre, fom bofbe fovet i 2 9Raa=
ueber, bet fan vel iffe forefomme bem faa utroligt. £>an veeb
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aítfaa iffe, ijvab ber er ffet i be fibfL 2 Sliaaneber, »il nu
gjore en ítejfe omfring i be forffjellige Sanbe i (ívropa, i ben
©ro, at alt ftaar veb bet gobe gamle. Saaíebes tommer lian
ba til IJJarté og melber fig til Slubientí (»os Subvig $£)ilip.
SJlan vifer Ijam til en krog i ©nglanb, ber fan Ijan føge Ijam,
man veeb ej ret ijvor *)Dien en anben konge ba, maaffe ®re=
ven af ^aris? Siej, fjer bave vi ingen konge, men en fRepublif,
og be, font nit ftaa for Strjret, brønite ej berom for 2 S)iaa=
neber fiben. Slianben blev noget forffræffet, bog trøftebe ban
jig, i bet ban tænfte: 3a faalebeå er bet nu altib meb be
franffmænb, bem er ber flet ingen <Stabigfjeb veb; nu bave be
vel opført ¿ragebien fra 1830 eller vel enbog fra 1790. Saa
brog ban ba mob Sijb; i ^alermoä .'oavn paa bet ijnbige Sici=
lien, ber, Ijvor kejferinben af SiuSlanb for nogle Siar fiben
fanbt Civile, ber maatte ogfaa være et Steb for fjant iDien
bet forefom bam, fom var ben fjefe 0 nu bleveu til et ilb=
iprubenbe SJjærg; fpurgte ijan efter kongen af Sieapel, ba
fjenbte ingen bam, man pegebe fun paa bans krigsfolf, fom
brog bort i ben ijnfeligfte forfatning. Dg felv fulgte Ijan efter
over SlieSfinaftræbet, Ijvor ban ba ret egentlig falbt fra (Slja=
rijbbU i Sepila; tlji boab ban maatte fe og børe i Sieapel,
bet var ej ffiffet til at gjøre Ijam bebre til Sliobe. $er løb
mange Siaab: leve konftitutionen, leve fribeben, men bet un=
berligfte blanbt bem alle var bog bette: leve bet frie©anntarf!
fa, tænfte Ijan, be tlblænbinge vibe gob Söeffeb om ©anmarf,
bet bave be ofte nof forraabt; bet frie ©anmarf! bet ffal blive
bet fibfte SJubffab, jeg faar fra ben kant. Slien jeg veeb en
Slianb, fom bor ej langt ber fra; Ijan er af be fafte, (jan ffifter
ej farve; til bam vil jeg brage, tbi ban er en af mine folf.
Dg font Ijan fom til Siom, ba ftob ^Javen i en utallig for=
famling af Sliejineffer og forfpnbte kirfeftatené konftitution og
gav longer og fijrfter Sfplben for alle be Uroligbeber, fol=
fene Ijavbe gjort fig ffijlbige i. ©a løb Slaabet: Seve $iu3
ben 9be! faa ffræffeligt i tjans Dren, at bet brev bam paa
flugten til kongeriget Sarbinien. ©er traf ban Ijele foliet i
franffe klæber; tbi ben franffe forfatning, ntjlig aflagt i frank
rig, bavbe man Ijer iført fig, og Slaabet: til Sliailanb, til Sliai-lanb, løb fra ftore ©roppeffarer. fa ber ville be finbe ben rette
Sliobtagelje; tlji ber ftaar mine tro Dfterrigere og bolbe 33agt.
Dg fom Ijan fom til SJiailanb, ba faa ba«, at Øfterrigerne
ijavbe været ber; tbi 2000 laa bøbe paa ©aberne, blanbebe
meb ©ufenber af blonbe SJiailænbere; men be raffe lombarbiffe
folf, Ijalv Siorb= b«io ©ijbboer, brog jublenbe op ab ©aberne,
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raabenbe: itom nu íjib, 3 Sarrifabefoíf fra (paris! og før
an i dampen; font, 3 uforfærbebe flatter! og ^jælp oS at
flaa bisfe trjfte Sijranner iljjel, at bet maa blioe fanbt, Ijvab
be felv i forrige Siber Ijave maattet fanbe, at gtalien er be
tijftes ©rav, og lab ben famine Ulijffe fomme over bem, fom
ramte bem, mebenS be Ijavbe beres ftorpralenbe, røbffjæggebe
Rejfer! Dg ijvab ber loo i tBlailanb, bet gjenløb fra Senebig,
ber var bet Ijani, fom faa Ijan bet gamle Senebig meb be
ftolte glaaber butte op af Savet. sDlen ijvor er ba Dfterri=
gerne? Doer be Ijøje illper ere be faftebe meb bereå tapre
fllabeltfij; ber famle be fig nu til Äamp mob bet lombarbiffe
Seltefolf Over Sllperne brog ogfaa vor Sen; tlji i gtalien
var ej noget blivenbe Steb for Ijam. Sil Dfterrig, til S>efpo=
tiets 'Jlrnefteb, ber vilbe Ijan Ijen; ber fjenber Ijan en Wlanb,
ber ftob fom en Støtte i alle SerbenS Storme og Ijerffebe meb
et gcernfcepter over alle SijfflanbS golfeflag, gærnntanben 9Jlet=
ternidj Dg næppe var Ijan fommen til SBien, tjvis ©aber
enbnu røbmebe af Slob ba løb Qubelraabet fjant i fDiøbe: £eve
bet frie Dfterrig, og gcernmaitbeit fab ber ube paa et Slot,
bæveitbe fom ei (rfpeløv, beffijttet af en Sfare grifjebSmænb,
Ijan juft iffe (javbe Ijaft bet bebfte Dje til i fine SelmagtSbage.
gra Ungarn løb 9taabet faa fnjgteligt om griljeb og Uafljæn=
gigljeb fra bet tijffe SrcelbomS Slag, at mob Dft vovebe tjan
fig itte vibere, føgte forgjæveé i fDliindjen efter Sairer=.flongen
og Ijan» Ijjærtensfjære, brog meb rafenbe Sønberffarer, fom
brænbte Slotte og Serregaarbe til Stuttgart, Ijvor Sliirteniber:
geren tilfagbe fit tro golf Dpfijlbe(¡en af alle beté retfærbige
Dnfter. gra bet lille trobfige Saben løb Olaabet ffrætteligt i
Ijané Dren: leve 9iepublifen! og ba Ijan fom til Jøeibelberg og
til granffurt, ba vibfte Ijan ej rettere, enb at ijan var falben
i en Sremferebe. gorvirret løb iRøften for Ijam om Stjfflanbå
©nfjeb og griljeb og meget anbet, men vel befjenbt: ,.£eve
Sleévig--Solften!" Slji bet ijavbe Ijan tænft paa, førenb tjan
Ijørte bet ber. gorfulgt af tufenbe uljijggelige Saab gjennem
alle Stjtnprovinferne vilbe Ijan nu fafte fig i Sirmene paa ben
tapre Sannoveranerfonge. San Ijavbe før bevift, Ijan funbe
træbe fit golfs iltettigljeber unber gøbber og enbba tjolbe fig i
Sablen; men nu traf Ijan ogjaa tjam fpillenbe griljebétjelt,
ftjønt fjau paSfebe bertil fom en fnijttet Sleeve til et blaat Dje.
Saa er ber ba tun en SJlanb ti'bage for mig i Stjfflanb, og
bet er ben Ijøjtjjærtebe Srøjéfer^onge. Sil Serlin ilebe Ijan,
og font tjan fom ber Ijen, ba var ber tijft ogftille; tlji ber var
ftor Segravelfe. Slan bar Sigfifter i Sufenbtal, ombunbne
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meb Sørgefiot, lebjagebe af en utallig Sørgeffare, forbi ben
æble $røjéfer=$onge; ban ftob ber meb blottet jjoveb og bolbt
Sigtale over be falbne j?e(te. ©em bavbe ban labet ffijbe et
$ar ©age foritb, i bet ban, mebené ban lovebe foliet alt, Ijvab
bet ønffeoe, lob fine vilbe Solbater fom iMovbijr falbe over be
tro berlinere. 9tu fer man not, bané 'JJiob er falbet, og ftor=
ftanben næften tabt, om i en politiff eller i en (fbampagnerus,
bet vibes ej ©og fan ban enbnu bolbe en rørenbe, ja en
gubelig ©ale over be falbne føelte, font meb beres ®lob bave
fjøbt ©ijfflanbé ?fribeb og tjævet '^røjsjer=ftolfet til iSrené
©rin og fprøjéfer=ilongen til ftejiertronen; ban fan enbnu
Ijolbe en rørenbe ©ale til be trofafte, tjære berlinere, minbe
bem om ©ronningens ©aarer, fom fløb, mebené beres ölob
ranbt efter b«né befaling. Saa fer vor Wlanb enbnu et anbet
Optog; bet var be fangne flatter, iom Äongen i 2lar og
©ag bar fpærret inbe paa ftæftningen -Jiu bave be tro 33erlinere paa egen jpaanb taget fig ben jvriljeb at ubfri bem; be
brage nu jublenbe forbi ben naabige Xtonge til bereé £>jem,
bet ulijffelige ft-æbrelanb, for om muligt at berebe bet Ubfrietfe
fra ©rælbomé Slag. Ogfaa ber taler Äongen, fom er en $en
af ©aler, og beber be æble ^otaffer bilfe beres Sanbémænb
og minbeé, bvor æbelt og naabigt man banbler meb politiffe
ftorbrøbere i fjh'øjsfen, og labe bette blive bem et ®aanb, fom
fan fntjtte bom til be milbe og gjæftfri '•fkøjsiere.
ipvab vor 33en tænfte veb alt bette, vil jeg overlabe©em
felv at gætte; men vift er bet, bait ffimbte fig ub af ©ijfflanb
og ilebe bjent til bet lille frebelige ©anmarf. ©er, tcenfte ban,
fov be faa føbelig, ba jeg var ber fibft, jeg tvårer for, be gjør
faa enbnu. 3 en Ipaanbevenbing var ban paa Jtjøbenbavns
©olbbob; bet var noget unberligt at ie bet Siv, Ijan ber fore=
fanbt; man ubruftebe Ärigéffibe, flæbte Äanoner om 33 orb. og
fra Sangelinie gabebe be frpgtelige sti ^unbé Äanoner bam i
fUløbe. ft fin i’lngft venbte fjern fig til en 'Diatros og fagbe:
fjære '-Ben, bvab er paa ftærbe? 'øvab ber er paaftærbe? løb
Svaret, vi ville vif e ©ijff en,, at nu bar©anffen ubjo =
vet. Ubfovet, fuffebe ban, og bet løb bam fom folbt SBanb
neb ab Stpggeu, tbi ban bavbe iffe ubfovet enbnu og ffjøttebe
iffe om at vaagne. Saa ffpnbte ban fig op ab (flaben; bet
var en jDlanb af be gamle, ban løgte efter, ber ftob fom en
Sten i mange 31 ar i Storm og Stegn. £>am føgte ban i 33ab=
ftueftræbet; men ben gamle, ærlige Stemann gav ingen 3lubi=
enté, Ørfteb — iffe beller 9Jlen be tøffe 'Dliniftre ba, be, fom
bave paataget fig at omflpnge ©anmarfé ¿»elftat meb ftjærlig=
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beben§ og ^orfonligbebené Saanb, bem bar man bog »el be=
bolbt? Sej De »ar ogfaa borte, og nu ftaa for Stpret en af=
ffebiget kaptajn ©fcberning, en sf?ræft fra fiollanb, iDiagifter
Dtonrab, en ©roéferer ©nibt, fom for nogle 2lar fiben' itte
tunbe ftebe§ til Subients, og Orla i'elmtann, fom fab i SJlrreft.
9)ien bet er jo lutter liberale? 3« boent anbet, løb Soaret.
3eg beber ©em Jætte ©em inb i en kammerberreé ^ølelfer af
ben gamle Stole »eb en faaban Seffeb. s$aa ©aben møbte
bam en Stare, fom jublebe bøjt: „©anmarf, bejligft Sang og
Sænge — lene konftitutionen", og bnn faa boei^en Uttenrei=
ters eller fieerbets Stof, be »ar funfne i forben fom ©un=
nerne efter 2lttila$ ©øb; nu førte et sl?ar Stubenter ©oget au,
og naar be baobe funget længe nof, faa raabte be: „©»er
Slanb bjent til fit!" og meb et ©urra for Stubenterne ffiltes
man ab; og nu er ber intet kancelli, bet gamle fafte røbe
©us, ingen ©eneralitet, ingen Slbmiralitet og ingen ©ireftion
for ilnioerfitetet og be Icerbe Sfoler 3 fin Slngft for »or Sen
inb paa et offentligt Steb, to gamle Senner greb ban ber,
2lftenblabet og Serlingeren. ©e »ar hans enefte Sætning i
mange ©iber. 'Hftenblabet — ber »ar 'Jlften bienen til ©ag;
men Serlingeren — ban tog ben i ©aauben: ©u gamle Sen,
enbnu ben famme, enbnu lige breb, og ban Irefte: ,,©en ber=
lingfte politiffe og 2l»ertiSiement§ ©ibenbe ; og ijan tæfte »i=
bere: „Si ere albeleS enige meb „ffæbrelanbet"! ©a fanf
ban neb paa en Stol; en ©aare ranbt paa OanSkinb, og ban
ubbrøb: ogfaa bu min Søn Srittué! eller bar jeg maaffe fouet
i 150 2(ar? 2lej fun i 2 Waaneber, ©r kammerherre, lob
en Stemme til bam, længere ©ib bane »i iffe brugt for at
bringe alt bette i Stanb. Saa bar bet ba ogfaa loftet Strømme
af Slob? Sej iffe i ©anmarf; bet ere konge og ftolf fomne
frebelig til rette meb binanben. kongen »ar ben førfte, ber
for Slloor tog Drbet gribeb i fm Siunb, og bertil tnang ej
Sfraalet fra ©ijfflanb og ^ranfrig bam, men bans eget gobe
banffe ©jærtelag, og ba ban faa, be banffe Wlænb bavbe ej
©ro til be tijffe Saabgioere, ban aroebe efter fin 3aber,ba »ar bet
bam en ©læbe at gi»e bem 'llfffeb; og ba bet faa gjalbt om
at finbe anbre, ba faa ban itte efter Søgier paa Snggen og
kors paa Srnftet, iffe efter Sbelffab og ©itler, men til fine
Slænb gjorbe ban foliets Slcenb og ga» meb ©læbe 2lffa(b
paa ben ftore Sælbe og bet ftore 'Snf»ar og betroebe bet td
$olfet eller til bem, bv«ni ^olfet baobe bebft ©illib til; men
fel» lonebe ban at »ille »cere ^olfetS tro fieber til 3©re og
SVribeb, og »i tro, ban boller Drb, tbi mange Drb førte ban
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iffe paa Sæben, men Ijvab Ijan figer, bet tommer fra fjærtens
©runb, og enbnu bar Ijan intet Drb brubt, fom Ijan Ijar fagt.
eaa er bet ba gaaet faa ftille af i ©anmarf, og golfet Ijar
Sonaen faa tjær, at bet fan bære Ijam paa .'pcenberne, og nu
et foliet fmeltet fammen til et, .'perremænb, ©ønber, borgere
og kræfter, og alle Ijave be forenet fig meb kongen og be=
fluttet, at be ville alle fom en UWanb ftaa ^orrceberne imob,
font volbe ©anmarf Srig, og bem var bet, Sh'atrofen vilbe vife,
at nu bur ©'anffen ubfovet. —
Saalebe* tjar jeg fogt at give ben ærebe fyorfamling en
fort Ubfigt over ben fibfte ©ib* ©egivenljeber; jeg tror næppe,
at $iftorien fan opvife iölage til faa mange og faa ftore ©e=
giventjeber i lige fort ©ib. Spørg*maalet ligger nu nær for
oé: er bet ogfaa alt fammen glæbeligt? $eg beber mig fri=
taget for Svaret meb £»enfijn til be ubenlanbffe 2lnliggenber
og vil bolbe mig til be inbenlanbffe. Dg nu allerførft: at
vi Ijave Srig, bet tør vi iffe falbe glcebeligt, var bet enb itøb=
venbigt, fom Sagerne ftob. ©erfom bet iffe flinger for ilbe
i ©ereé banffeDrer, vilbe jeg gjærne fvare meb et lille tijff
©erS; bet er af en ©ijffer meb et banff .pjærte, (SlaubiuS:

„@* ift ftrieg, e* ift leiber Srieg,
Unb icb begeijre nidjt Sdjulb baran ju fein.'

SBiftnof er bet grueligt at være Sfijlb i Srig, og bet i
en faaban Srig font ben, (»vori ©anmarf nu er ftebt, Ijvté
llbfalb ligger i bet bunfle, og fom vel fan falbe* en ©orgev
frig Dg Ijvem er ba Sfijlb beri? ©en fornvberffe hertug
meb Ijan* ©rober, bet er jo bem, vi nærmeft pege paa, og bet
meb rette; men bet er bog flart, be funbe iffe Ijave bragt
bet faa vibt, var ber iffe givet bem 2lnlebning, Ijvorveb bere*
forræberffe öjcerter funbe blive aabenbare. Dg Ijvem ffulle vi
ba faa ubpege fom be ffijlbige? Setteft er bet at finbe bem
blanbt be bøbe, letteft at finbe be fftjlbige blanbt be tavfe
Songer i Stoéfilbe ©omfirfe, fra ben førfte til ben fibfte 6ljri=
ftiatt. W?eti fom ber er noget, ber freber om bere* ftille ©rav-fteber, faa er ber og noget, fom freber om bere* ©ftermæle
blanbt banffe -öloenb og Svinber. ©ore tøjcerter ere bog faa
unberlig bunbne til bisfe ftonger, vi vibe bog for gobt, be
vilbe o3 i ©runben vel, traf be enb iffe altib bet rette, til at
vi funbe nænne at gaa for ftrcengt i Stette meb bem, nu be
iffe funne forfvare fig; og var bet mer enb paataget ©cejen,
al ben Ijjcertelige ©eltagelfe, ber gav fig til ftjenbe, ba ©ubffabet
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ont (Sljriftian ben BbeS Død bragteS os, Ijvo fan ba nn bane
fjærte til at pege paa fjant font ben ene ftijlbige i Ulijtfen,
ber nn er tommen over Danmart? oi vi De bog gobt, noget
onbt vilbe Ijan itte volbe Danmart. Saa lab ba be bøbe
bvile meb f?reb; men ber er jo ogfaa nogle (evenbe enbnu
tilbage, veb £oiS flette Otaab De fige, Ulijffen er ffet 3eg
veeb bet itte, men jeg veeb, jeg glæbebe mig over i^orflaget,
font blev gjort i Jtjøbenljavn: itte at tagejjævn over nogen af
bent, man funbe bave (DiiStanfe om mulig funbe brtUC
været 2(arfag i Ulijffen. tforflaget font fra en af bem, fom i
(ang Dib ijave løbet SpibSrob efter beres Drbre, ijan nu øn=
ffebe maatte faa bet banffe golfs Dilgivelfe. Dbi ieG falber
bet at løbe Spibsrob, Ijoab vore 33labubgivere bave bøjet i
mange 2(ar meb (Dlulfter og tufenbe plagerier, faa var ber
noget, font tunbe vætte ^orbitrelfe og ^ævntanfer, ba maatte
bet vel være bette. Derfor ffulle vi iffe bellet ubpege bisfe nu
pbmijgebe 2)lænb font be ene ftijlbige. $eg maa nævne bet
font et fmuft Dræf bo$ bet banffe golf, at biSfe SWcenb bo i
Äjobenbavn og gaa omfting mibt imellem ftore f^olfeffarer,
og ber er ingen, font par jagt et onbt Orb til bent. Dror
De, at ©uijct og IjauS tViebbjælpere tunbe ijave gjort bet i
$ariS?
<qv ot ftulle vi ba føge be ftijlbige? ?segtror, vi gjøre bebft
i at føge bem boå oS felv, forbi vi Ijave fovet. Det er nu,
bvab ber er fagt o3 faa tit, mens vi fov; jeg ijar feto været
faa fri at fige noget tignenbe i benne jrorfamling, nemlig at
vi banffe ijavbe et afgjort Dalent til ingen Ding at gjøre. og
at be ere bebft farne i Daitmarf, fom ingen Ding gjøre, faa
man anjaa bet for ben ftørfte llretfcerbigijeb, man funbe tænfe
fig, at en ©ntbebSmanb en ®ang blev affat, forbi Ijan ingen
Ding bavbe gjort. 2lt vi fov, bet blev oS Jagt, men vi forftob
bet itte, tbi vi vibfte iffe, bvab bet var at fove. 3)lan ffulbe
fpneS, bet maatte vi veb ben lange øvelfe enbelig Ijave lært;
men Sagen er ben: veb Øvelfe lærer man not at fove, men
itte, bnab bet er at fove; bet lærer man førft, naar man
vaagner. Olu tror jeg nof, vi vibe, ijnab bet er at fove, mærte
ogjaa not, at vi bave fovet; tlji nu ere vi opvaagnebe, og jeg
tror rigtignot, at Dtjffetne ffulle ifær ij«»e 2®ren for at Ijave
oceffet oS; men lige meget! bvem ber ffal ijave SlSren berfor,
faa ffal bet nu fjenbeS, at vi ere vaagne.
Det er itte beffiftet, at Danmart ffal forgan; tbi et nijt
£iv bar begijnbt at røre fig blanbt oS i be fibfte Diber. 3Ran
figer, at naar et Wlenneffe ligger paa fit pberfte, ba plejer et
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ítjft Øjeblit at opgaa for l)am i ©øbenS Stunb. ÜDlen itte
faalebe» er bet meb, Ijvab ber Ijar begijnbt at røre fig i ©an=
mart; bet er itte et Siv i ©øbéøjebliffet, bet er et Siv, ber
ffal ubvifleS til (jilæbe ej blot for ben nærværenbe Slægt, men
ogfaa for be fommenbe Slægter; bet er etSpé, fom ftal tomme
til at {finne til SBelfignelfe ej blot for ©anmarf, men, fom vi
baabe, enbog for bet os nu faa fjenbffe ©pfflanb. feg Ijar
albrig Ijørt, at et folf netop i ©øbsftunben Ijar fattet mj
Äjcerligtjeb til fit sUlobersmaal; og en jaaban Äjeerligljeb er be=
aijnbt at vaagne i ©anmarf. SBort ftæbrelanb ffal gjenvinbe
fin i(Sre i benne Stamp, fom vel albrig Ijar været tabt, men
bog forbunflet; ben ffal gjenvinbes ogfaa i anbre ^olté Øjne,
felv i ©ijfflanbS, og for faa vibt allerebe Segtjnbelfen er
ffet bertil i be fibfte ©age, ba maa vi falbe bet glcebe =
ligt.
¿Bille Se nu vibe min stening om foranbringen i Stats=
forfatningen, ba vil jeg fvare: 3lit, Ijvab ber fan føre tilfanb
2tíre og fribeb for et folf, bet et glæbeligt. feg veeb nof,
man mener, ijvab ber falbe« en fri forfatning, maa ogfaa
føre til friljeb; men jeg vil bog bebe ©em betænfe, at bet
franffe folf Ijavbe ogfaa, bvab man falbte en fri forfatning,
men bar bog faa længe været plaget meb ©rælbom, inbtil bet
til fibft meb ilolb fprængte Sænferne. ©erfor er bet flet iffe
nogen Selvfølge, at en fri forfatning fører til friljeb; ogfaa
unber ben fan ber være ©rælbom. Sfal ben fri forfatning
føre folfet til friljeb, ba maa intet i famine finbeé, fom bin=
brer enbver gob Uboifling. ©o örunbfcetninger, fom man
bibtil ftjnes at bave fulgt, maa afffaffes: at be gobe tun
maa fjernefaa megenfriljeb, fombe onbefunnetaale,
og for ÜKi¿brugeits Sfijlb maa man give 2tffalb
felv paa bet allerftørfte ®obe. ©et fører aabenbart
til ©rælbom for bem, fom ville bet gobe, fætter bem i Stlaéfe
meb bem, font ville gjøre onbt, volbe anbre Ultjffer og berfor
maa tvinge^ meb Sovens Sværb. fribeb til at gjøre vort
bebfte i alle iHetninger, ben ville vi bane og ville iffe mifte ben,
forbi bet ba iffe fan unbgaas, at benne friljeb ogfaa vil blive
beuijttet til at gjøre onbt. @n faaban friljeb tror jeg nu,
iffe vil opnaas ftray veb ben fri forfatning, vi funne vente,
eller unber bet 2)linifterium, vi bave faaet; men jeg tror, ben
fan faaé veb en faaban fri forfatning, lettere og bebre, fom
foríjolbene ere Ijo3 oé, enb unber en ©nevolbéregering; jeg
tror ogfaa, ben vil funne erljolbeå unber bet ©linifterium, fom
nu ftaar for Stijret, men jeg tror tillige, ben ffal tilfæmpeé af
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golfet felv berveb, at vi blive niobite bertil og oirfelig begjære
ben.
ffulle vi nu funne beftaa i ben £amp, vi Ijave at fore
for at frelfe vor 'Kite i benne Ärig, og opnaa ben gripeb, fom
er golfet nøbveitbig for at funne ubvifleé til alt bet gobe,
fjvortil bet er beffiffet, ba ntaa vi iffe, font nu ere blevne
vaagne. fove inb igjen. ©en fDlanb, jeg fortalte Sent out før,
gjennemrijftet af alt. Ijvab (jan Ijavbe oplevet, var ogfaa bleoen
vaagen; men Ijan befanbt fig faa meget bebre veb at fove enb
veb at vaage, at pan atter lagbe fig til at fove, og nu fooer
ban igjen font for. geg frpgter for, at mange ville følge bans
Stempel, naar ben ftørfte Rare er overftaaet, men paaber. bet
vil iffe ffe meb bet banffe golf i bet Ijele; ja jeg paaber, at
bet banffe Santfunb, vi bolbe, fom nof vil finbe Sfterlig=
nere trinbt om i Sanbet, vil bibrage fit til at polbe golfet
vaagent.
geg nægter iffe, at jeg ofte i ncervcerenbe ©ib par H
meb SSngl'telfe paa bet fjcere gcebrelanb; men nu i ©ag vil
jeg bog vebfjenbe mig, at pvab ber er ffet i ben fibfte ©ib er
glcebeligt, tlji ben ©pvaagnen, font er ffet, er faa glæbelig, at
ben opvejer alt anbet, og bertil fommer: ber er et bejligt
fcaab, fom fmiler ntig i Sliøbe meb frenfijn til ©anmarfé grem=
tib. ©et er allerførft bette, at bet banffe ffal igjen blive inb=
fat i fin »let, naar bet par beftaaet mob bet trjffe og vunbet
Sejr. ©pi bet er aabenbart, at oi pave Äamp mob bet tijfle.
font vil overvælbe oé og berøve oé vort banffe golfeliv. geg
beber ©em vel at bemcerfe, at jeg figer, vi Ijave encamp mob
bet trjffe, fom vil overvælbe oé, iffe mob bet tijffe i fig felv,
fom vi altib ffulle ære, enbnu minbre mob frebelige ©tjffere,
fom bo blanbt oé. ©et er gobt, ber bnr Ublcenbinge blanbt
oé; vi funne lære meget af bem, og bet er, Ijvab ber altib
maa venteé af ben banffe ©jceftfripeb, at faabanne bepanbleé
vel, felv om vi iffe boé bem funne bemærfe ben Siibfjærpeb for
gæbrelanbeté Sag. fom vi føle boé oé felv. 2lt ©rjfferne nu
fomme til at mceife, at be bo blanbt et vaagent golf, fom
polber fit SWoberémaal i 2Gre, bet er i fin Drben, fun at
bet pverfen giver fig til Äjenbe veb Siolb eller gorpaanelfe. Slien
bet tpffe, fom par trængt fig inb i vore .'pjærter, i vore ©ufe,
vore Stoler, vor børneopbragelfe og vor pele betragtning af
Sivet, bet ffal btfæmpeé til bet pberfte bi maa for grew
fiben ville være, pvab vi ere: banffe 3)lænb og Ävinber, og
tætte en 2Sre i at være bette, betragte bet banffe fom bet
bebfte for oé og være overbevifte om, at jo mere vi tilegne oé
bet ægte banffe, jo fjærere vort 3)1 oberémaal bliver oé, og vore
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$æbres ©linber, befto mere tilegne vi o* ogfaa ben fanbe ©aiv
neife, ganffe anberleöeS, enb bet bibtil øar funnet fíe paa be
ubeníanbfte Keje, ab íjviífe vi ere ga-ebe.
@nbnn et £aab, fom jeg bar for ©anmarf* ftremtib,
maa jeg nævne. Ta be fyo ¿jnglinge fom tilbage til bereS
§æbreneftab, ba faa be, at ólorfets Tegn, før faa forfulgt,
Ijerffebe over Stab og £anb. ©lit £aab gaar iffe ub paa,
at ÄorfetS Tegn ffal fomme til at øerffe i Tanmarf, bertil
var bet albrig beffiffet; men at bet maa fomme til at ftaa frit
iblanbt oS, faa at enljoer, fom vil, fan flutte fig bertil. 3ecj
ffantmer mig iffe veb at vebfjenbe mig i benne gorfamling, at
jeg fnytter min Saligbeb til bette fiorS, fræver for mig og
mine Sige Sriljeb til at funne gjøre bet, men ogfaa gribeb for
alte bem, font iffe ere enige meb o§ i bette Styffe. Slltfaa,
Tro3= og (5amvittigbebS=$ribeb, bet er mit £>aab for Tan=
marts fyremtib; bet cr en §rit>eb, vi maa unbe, ønffe f)»er=
anbre, Ijvem bet banffe Samfunb fnytter fammen, og faa vibt
maa ben banffe Kroberfjcerligbeb naa; ben fyriljeb maa vi
ftribe for, tlji uben ben er al anben $ril>eb intet.
©len jeg tvivler Ijeller iffe om, at ber jo foreftaar Tan-mart en bejlig Tib. Saa er bet jo i ©aturen, livor Sfoven
fnart ubfpringer, og blomfterftrøebe Suge omfhyige bet bete
£anb; faa ffal og Äjcerligbeb til bet ægte banffe ubfpringe af
vore føjærter og aabenbare fig i ©liner og Tale, og ægte
$ribeb omflynge banffe ©lænb og Svinber meb et velfignet
Saanb!"
Ten 5te Dftb. ffulbe ber vælges ©Icenb til ben grunbloogivenbe
©igSforfamling; jöojfen var bleven befjenbt veb fine Taler, og
ber fom Dpforbring fra flere Steber til, at ban ffulbe ftille fig
til SSalg. §an var ijeller iffe uvillig bertil, og famnten meb
fin gobe Ken, Snftitutbeftyrer ©l øller paa Biaffebjcerg, beltog
ban ntt i en ©æffe politiffe ©løber; navnlig var Talmofe
ítro bet fæbvanlige SamlingSfteb, og bet traf Kojfen førfte
@ang fammen meb ben befjenbte Smeb Søren Senfen fra
©ube. @n morfom Tale, fom Kojfen bet b°Ibt over Tepten:
„©atten er vor egen", minbebeS længe af @gnenS $olf.
©et faafalbte „KonbevennerneS Selffab” var ba i travl
æirffombeb, og ber afbolbteS et ftørre forberebenbe ©løbe
i ©ingfteb, fom ogfaa Kojfen overværebe. fger forbanblebeS
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■flere §orflag til Sonbeftanbens Sii;eberettigelfe meb be anbre
Samfuubåflaåfer, blanbt anbre ogfaa 31 a Sinu3 Søren je ní
Slan til Dptjøb af f erregaarbe og llbftijfning beraf til Søn=
bergaarbe. Sojfen ubtalte fig temmelig ijöerliggaaenbe, men
ffjønt Salttjajar Äriftenfen, ber ben ®ang oar ben mcft
inbflijbelfeérige blanbt be politiffe førere — rofte, tj»ab Ijan
Ijavbe jagt, fraraabebe Ijan bog at opftille Sojfen fom 3tig¿=
bagéfanbibat, ba man ffulbe være varfom meb at vælge grafter
inb i 3ligébagen; Ijan raabebe berimob Ärebfen i tforåør til
.at vælge SJlagifter (nu $rofe£for) Slbolf Steen, ber ben
ÉJang fluttebe fig til Sonbeoenneme; Ijan anbefalebe yberligere
.Steen meb be Drb, at „(jan iffe alene íjeb Steen, men ogfaa
var en Sten, paa Ijvilfen f erremænbeneé S^itber ftulbe friufeå".
Saalebeé IjænOte bet ba, at Sojfen veb Salget i StorSør ben
5te Dttbr. 1848 iffe blev ftøttet af Sonbevennerne, men tvært
imob blev valgt imob bette Selffabé Sanbibat -- Stof- € teen.
■5Eil Stiller Ijavbe tjau fin Sen
6laufen i Soeålunbe, og
Joet var veb benne Sejligljeb, at ben før omtalte morfomme
Jorverling af Drbene veto og votum fanbt Steb. Sojfen
fjævbebe i fin Salgtale, at bet var en „ægte banff S^rifjeb",
ijan vilbe fæmpe for, og ben beftob fremfor alt i friljeb for
.alt, Ijvab ber flammer fra Slanb; Ijan forfvarebe faa vel ben
.alminbelige Salgret fom Sæmepligten og fremljævebe, at man
¡overtjovebet iffe af 'grijgt for 2Kiébrug maatte ftille fin
bringer i Sejen for ben gobe Srug.
Sojfen blev valgt meb 346 Stemmer, mebena Steen
■Ijavbe 274; fra en ©el boubevenlige Sælgeres Sibe blev ber
rejft Älage over Salget, men bet fif ingen Settjbning, ba bet
•fenere vifte fig, at ben var albeleé ubeføjet, ©et varebe Ijeiler
.iffe længe, inben Sonbevennerne^ førere blev faa vel iilfrebfe
gneb SojfenS Stilling, at be veb bet næfte Salg enbogfaa an.befalebe IjanS Äanbibatur. fan forlob nu foreløbig fin Srrfe=
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trebs i Sfjørpinge og brog til Jt'jøbeiiljavn i Selffab meb 3>i=
ftitutbeftijrer 3)1 øller paa ^(affebjærg, ber ligelebeS var ble=
ven valgt til 3ligSbagSmanb; be fif b:gge ©opcel paa ®i.
2lvlSgaarb, og bet ©enffab, ber i mange 3lar Ijavbe været
mellem bem, blev unber bette Samliv og fælles Slrbejbe mere
inberligt. 3)løUer var i Ijøj ®rab anlagt for bet Ijumoriftiffe,
og bet tiltalte feerlig ©ojfen, faa be Ijavbe mange fornøjelige
Simer fammen. Som ©pempel paa 3)løllerS junior ffal tjer
anføres en lille føambelfe fra SligSbagen. ©et var paa ben
Sib, 3)lartSminifteriet blev beftrjlbt for, at bet var for eftergi=
venbe i gorljolbet til Stjfferne; ©runbtvig Ijavbe (viftnof i bet
Ijemmelige 3)1 øbe) Ijaft Crbet imob ÄrigSminifteren (Sfdjerning),
og efter engelff Sfif over for militære üJleblemmer tiltalte Ijan
Ijam i Salens Søb fom: „Set tappre 3)leblem". ©a (Srunbt=
vig Ijavbe fluttet, rejfte 3)løller fig og ftitlebe paa fin ffjælmffe
3)laabe bet SpørgSntaal til g-ormanbeu, om bet i jyølge §orretningSorbenen var tillabt at betegne SlrigSminifteren join
„tapper".
3 Mjøbenljavn fornijebe ©ojjen ogfaa Samlivet meb fine
yngfte ©robre, ©eter og Iparalb, ber begge var bievne Særere
veb SronningenS 3lfijlftole paa 3)iøllen veb ©efterport, og ben
førfte beSuben Kapellan IjoS (Srunbtvig. 3)ieb bem beltog Ijan
i be faafalbte „Sanff Samfunb"S 3)løber, ber alt Ijavbe be=
ftaaet i flere 2lar, Ijvor færlig (Srunbtvigianerne i Jpovebftaben
famlebeS, og Ijvor bet git livligt til baabe meb Sang og Sale.
Set var til ©rug i bette Samfunb, at ©. D. ©ojfen ubgav
fin førfte „Tanfte Sangbog", ber fenere ubtom i mangfolbige
Ubgaver og er bleven vel befjenbt over Ijele Sanbet. „Sanff
Samfunb" Ijavbe tibligere banaet en 3)lobfcetning til bet natio=
nalliberale ©arti; bette lagbe, ftærfere, enb (Srunbtvig ønffebe
bet, ©ægt paa ben ijbre politiffe Drbning, — ben faafalbte
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Äonftitution — men pan benne Sib var bet, ¡om „¿lanben fra
48" Ijavbe bortblceft alíe ¿Jlobfcetninger, og Sagens politi!
brøftebeS i Sanff Samfunb meb ftørfte Soer, Ogfaa Ijer trævebe man nu (SnevolbSregeringen afløft veb en banff og fri=
finbet ©runblov.
¿lebenftaaeiibe mebbeleS jSrubftijffer af be ¿¿reve, fom
iBojfen unber fit Opljolb i ¿iigSbagen ffrev til fit føjem; til
lettere gorftaaelfe ijeraf ffal Ijer tortelig lninöeS om Sati=
bens politiffe Stilling. 3 ÍDlartS 1848 ijavbe gr eb er if
ben 7b e omgivet Sronen meb fDliniftre, fom Ijavbe golfets
Sillib, famtibig meb, at ijan lovebe at give fit golf en fri
gorfatning. Sette faafalbte „¿JlartSminifterium" beftob af
©rev 91. ¿Jloítf e, 93 ar b enf Ietíj, ©rev Änutf), 93lut)me,
S f dj e r n i n g (il'rigSminifter). 3 n r i 0111 a n n (glaabeminifter),
9Honrab (Aiirfeminiftér), £>vibt og O. Seljmann kojfen
ffriver om bette fDlinifterium: „g be førfte Sage faa man
fun en Jpelteffare i bem, og allermeft en mageløs $elt .i Htrigs=
ntinifteren. iQan var for os banffe fom en Sljor meb fjam=
literen, ber bunbrebe Ijeit over vore tøoveber, eder fom en
brølenbe '¿(res, ber meb fin Soroenrøft vafte os alle af Svale.
Dg ben Äunft forftob Ijan, blanbt alle brave banffe krigere at
træffe ben bebfte — £æsfø — og mob alle iltegler at jætte
ijam i Spibjen". Særlig var bet Sfdjernings gortjenefte, at
tpæreit paa faa fort Sib blev marfdjfærbig og meb §æber
funbe optage Alampen meb öe flesvigljolftenffe Oprørere, men
bet ijele fDlinifteriunt Ijavbe ¿tíren af at forberebe ¿Irbejbet
for en fri og folfelig ©riuiblov meö tiiijørenbe Halgiov 3
bette Ojemeb foretoges — efter eit foreløbig, meget frifinbet
Valglov — over Ijele ¿liget 'Balg til ¿tigsforfamlingen af 114
¿Jieblemmer, (jvortil fom 38 fongevalgte Seitne gorfamling (til
livilfen Bøffen fom før nævnt var bleven valgt), aabitebeS ben
il*
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23be Dftober 1848; et
Kaaneber forinben Ijaobe 3lege=
ringen fluttet Soubenftilftanb meb ©tjfferne, men bet oifte fig,
at btéfe albeleS itte opfplbte StilftanbenS Setingelfer, men
tnært imob lob Oprørerne ffalte og »alte, fom be nilbe, i Søn=
berjplianb; juft fom 9tigSbagen traabte fammen, løb be ftær=
fefte flager fra Sønberjijberne, og bette fremfalbte en Ipbelig
KiSftemning imob KartSminifteriet, fom man bebrejbebe, baabe
at bet baobe fluttet Stilftanben, og at bet neb at ^jempermit=
tere ©ropperne Ijaobe umuliggjort en tjurtig ©jenoptagelfe af
Ärigen; man troebe ogfaa, at bette Kinifterium arbejbebe paa
en aireö meb ©pfflano paa ©runblag af Sønberjijllanbs ®e=
ting, ijoab yolteftemningen ben ©ang uar ftærft imob (2)løn=
firingen paa Serbæf Karf, boor man fang: „©et ffal ej ffe"),
og alt bette forttarer ben iløligljeb, boormeb bet i øvrigt fri=
finbebe Kinifterium bleo mobtaget ftraj oeb fRigSbagenS 3lab=
ning, og fom førte til, at bet faa Uger herefter (15be Dloobr.)
maatte fortrætte og gioe ifJlabS for bet faafalbte „9looem =
■berminifterium"; Koltfe oebbleo bog ogfaa at ocere
^ørfteminifter i bette, men Änutlj, Slu^me, ©fdjerning, Konrab,
O. Seljmann og $oibt afløfteS af $ a nf en (ÄrigSminifter),
Kaboig (fiirfeminifter),
Dl. ©laufen og Sponnecf
{JinanSminifter).
©fter SalgbreoeneS fSrøoelfe oar sRigSbagenS førfte 9lr=
bejbe Sebtagelfe af en §oi'teloingSorben for ©ingets -Køber.
Unber benne talte Sojfen og Køller for, at dligSbagSmænbene
itte ffulbe tale fra en ©alerftol, men fra bereS $labS i Salen,
og benne Seftemmelfe, fom enbnu er gjælbenbe, begrunbebe
■Sojfen meb, at man itte ffulbe oanffeliggjøre bet for Sønberne
at tage Drbet paa ©inge. ©erimob talte Sojfen forgjæoeS
for, at man uoptjolbelig ffulbe tage fat paa ØrunblooenS Se=
banbling og benptte fiejliglieben, mens „ben gobe Slanb enbnu
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var over golfet"; bet gif iffe igjennem; Værnepligtslovene
blev førft bebanblebe, og SrunblovSfagen opfattes til efter
juleferien. Unber Værnepligtsfagen brejebe gorbanblingen fig
ifær om en foreløbig Sov af 23be Septbr, ubftebt af bet for=
rige SDlinifterium, og fom gif ub paa, at bet før værnefrie
ÍRanbffab funbe ubfftiveS. Særlig (Srunbtvig befæmpebe
Verettigelfen af benne Sov, fom Ijan falbte „apotrijfiff-, forbi
ben iffe var vebtagen af StigSbagen, og Vojfen felv 28be ftemte
i benne Sag meb Ijam
Ta ©runblovenS Vetjanbling enbelig begpnbte i goraaret
1849, var krigen — nøbvenbiggjort veb griffarerneS ffamnte=
lige Dverfalb paa Vønberne i Vrøné — paa mj begijnbt og
inblebet meb ben førgelige Søfamp i Ecfernførbe gjorb ben 5te
Slpril; Stemningen var tr .ffet, men alligevel fortfattes 2lrbejbet, og Vojfen var en af bem, fom ivrig ijolbt paa, at man.
iffe maatte ffilleS, førenb ben fibfte Ipaanb var lagt paa Vær=
fet. Tet ItjffebeS ba ogfaa, ftjønt bet i lang Tib fijntes at
ffulle ftranbe paa SpørgSmaalet, om vi ffulbe Ijave et eller toÄamre; Vojfen Ijolbt paa Etfammerfijftemet fom overljovebet
paa ben minbft mulige jnbffrænfning i Valgretten, men i ben
Ilte Time fulgte Ijan bog Vonbevennerne og gav efter paa;
bette jiunft, for at bet tjefe Slrbejbe iffe ffulbe ftranbe. Ten.
5te juni ubfom ba (Srunbloven, og ben 6te juli næft berpaa
— efter at iRigSbagen var opløft — fotn Efterretningen om
Sejren veb grebericia, ber af ^ele golfet mobtoges meb
jubel.
Te omtalte Vreve fra Vojfen til fin tøuftru*) i bet ber
anførte TibSrum lijbe (gjengivne i Vrubftijffer) faalebeS:
*) 2)et maa tii nærmere gorftaaeffe af Brevene bemærfc*, at Bojfenö
•viiftru iffe fuibt ub timbe billige, at B. fluttebe fig faa nær til
Bonbevennerne. $iere af 'Brevene ere Svar paa ilbvarSter i benne
.penf entr.
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©en 21 be Ottober 1848.
.... Snbnu tan jeg iffe fige noget out RigsbagSfagerue,
ber er tommet ^Sroteft mob mit Salg fra mine fftenber i ÆorSør,
men man mener, at bet intet faar at betijbe. Raa JHanbag
ftutte vi famleS i SlotSfirfen til Substjenefte, herefter gaa over
i RigSfalen, Ijvor ber ffal fige» nogle £)rb af Songen og Ijolöes
en ©ale af Ri o I tte. $eg veeb faa itte ret, Ijvab ber ffal
forljanbleS; formobentlig bliver ber nebfat en Somite for at
unberføge Salgbrevene, ©ereftør ffulle vi alíe fpife veb Songens
©affel. Sæver £anS $ a uf en Ijar truffet fig tilbage/ og
©runbtvig vil nu prøve fin Stjffe i Rræftø; tjan Ijar gob
Ubfigt til at blive valgt. Sommer Ijan inb, vil Stormen mob
■Ulinifteriet bnjbe løs for2Ilvor, men jeg er bog libt bange for,
at Ijan vil gaa til alt for ftor SJberligljeb ...
©en 28be Oftober.
.... Rimeligvis tommer bet faa til itamp meb 2)iini=
ftrene angaaenbe ben fleSvigffe Sag; mange 2lbreSfer ere inb=
fomne. Stemningen er forftjellig. Sonbevcnnerne Ijolbe paa
©fdjerning, iffe juft fom SrigSminifter, men fom benRlanb,
af tjvem be vente Unberftøttelfe for bereS anbre Rianer; Srigeit
befrjmre be fig iffe faa meget om. ©rnnbtvig er vreb for
Rivor, bog frtjgter jeg for, at Ijan vil fare alt for grumt af
Steb. 3 øvrigt Ijave vi i bisfe ©age næften flet intet at be=
ftiHe ...
©en 2ben November.
.... 3 ©ag blev mit Salg i SorSør enftemmig ertlce=
ret gplbigt; jeg tror, bet vatle Slæbe i Salen; mange"tom og
gratulerebe mig, beriblanbt 21. llSfing og gormanben; ber=
meb er ba benne ærgerlige Sag afgjort. 3 ©ag blev ijele
jyorfamlingen veb Sobfaftning belt i b Rfbelinger; Rløller og
jeg var Ijelbige not til at fomme i famme Rfbeling; ber er
ogfaa Rlpnfter og 4 anbre Rrcefter. 3 bisfe 2lfbelinger ffulle
vi nu brøfte Sagerne, efterfjaanben fom be fremlægges. RliS=
fornøjelfen meb Rlinifteriet er nu temmelig alminbelig, men
man er bog ængftelig veb at ftijrte bet, ba man iffe veeb,
ijvor man ffal tage et anbet fra. Rlinifteriet Ijar i ©ag lovet
at ville, inben luffebe ©øre, mebbele gorfamlingen alle 0pltjS=
ninger om Unberfjanblingerne, og herefter tænfer jeg ba, at
bet vil tomme til en 2lfgjørelfe, om be funne vebblive eller
itte . . .

Ten 7be November.
. . . . Vi ijave nu oprettet en Itlie Älub meb en ©el
•äReblemmer af Ijver'Xfbeling, hoorveb vi føge at ftaffe oS gler=
tal i benne, tjvilfet ogfaa er lyftebeS i vor Slfbeling; Viffop
Vlynjter ffal faalebes itte tunne ubrette ret meget íjoS oS;
©runbtvig Ijolbt i Tag fit <nbtog og Ijolbt ftray fin førfte
STale; Ijan blev valgt veb Soaring i $ræftø. 3lu ffulle vi til
at begynbe paa ©runbloven, Værnepligten og ginanSfagerne,
faa faa vi not travlt. Veb bet hemmelige sJRøbe i ©ag blev
vi ba iffe ftort ffogere, enb vi var i forvejen . . .

©en 12te November.
*•
.... Vi leve nu i en flor Spcenbing t»er ¡«be, ba vi
hvert Øjeblit vente at høre om SRiniftreneS Afgang; rimeligvis
er bet alt ftet, men vi have enbnu iffe faaet ©fterretning beront.
©laufen ffal i ©ag være talbet til Äongen. $eg ftal iffe
førge over bisfe fDliniftreS Slfgang, men bet gjcelber rigtignof
ont at faa nogle bebre i Slebet. ^Rimeligvis bliver bet et reaf=
tionært Vlinifterium, og beraf funbe man fnart faa for meget,
ifær naar bet ffer, fom man frygter for, veb ruSfiff 3nbffy=
belfe. Vi ere for øvrigt enbnu |aa langt tilbage meb 3lrbejöet
paa Sagerne, at vi egentlig flet itte have begynbt, men bet maa
hvile paa ^ortnanben, font veb i'jcelp af ^orretningSorbenen
holber oS alle inben for visfe Srænfer. ©er er nu tpaab om,
at $ tor vil blive valgt, faa faa ba Slesvigerne en 5Reprce=
fentant, men faalebes fom ©fdjerning nu Ijar lavet bet,
bliver bet vel en Umuligheb åt begynbe Krigen før til $or=
aaret; alíe ©ropperne ere hiempermitterebe, og bet vilbe frem=
talbe ben ftørfte VliSfom ø jelfe at falbe bem tilbage igjen, fom
bet ba ogfaa vilbe være en ffammelig gremgangSntaabe imob
bem. ©runbtvig er man flemt efter paa IRigSbagen, navn=
lig be lærbe jetter; han har fine gejl, men ærligere enb ban
mener bog ingen bet meb ©anmarf . . .
©en 18be November.
.... Vi fit ba nye Vliniftre, og vel var bet; jeg tror
iffe, at ©anmarf tunbe frelfeS unber be forrige SRiniftre; be
var forlabte baabe af ©ub og 2Renneffer; nu ville vi haabe,
bet bliver bebre meb be ncerværenbe . . .
©en 29be November.
.... 3 ©aar SlfteS var jeg til Selffab boS ben ny fDlinifter
©laufen, han var meget venlig imob mig; han er en meget
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beEjagelifl fDlanb, fom jeg lover mig alt gobt af, berimob bliver
jeg mere og mere Uvenner meb SJlijnfter, ba vi ibelig ftøbe
fammen i Slfbelingen. ®ive efter for fjant vil jeg itte, mert
be§ værre er ber tun liben Sijmpatlji for oirfelig griljeb, faa
vi maa bog være be afgaaebe ÜJiiniftre ©af fhjlbige, at be Ijave
givet o? faa frifinbet et Ubfaft til en ©runblov, bet funne be
bog itte gjøre til intet, ftjønt (Sub veeb, at SJlpnfter gjorbe
bet gjærne. 3 „©anft forening" ijar vi Ijaft et livligt ©løbe,
ber blev Ijolbt ¿aler i ’IWængbe; (Srunbtvig vilbe Ijaoe Armeen
ftrap neb i SleSvig, men bet funbe ingen $nbgang finbe, og
for £5jeblittet er bet vift ogfaa en Umuligljeb; tjan er forøvrigf
iffe gob at tale fig til rette meb, faa jeg taler itfe meget meb
barn Äun naar ber ffal ftemmeS paa Äomitemeblemmer, maa
jeg bringe ijam Stemmefeblerne; Ijan brummer libt, men følget
bog i JReglen Opffriften . . .
©en 3bie januar 1849 i 9ligSbagS|alen.
.... Saa fibber jeg ba Ijer igjen og ffulbe tjøre, meit
jeg tjører alligevel iffe og foretræffer at ffrive; Äjebfomntelig=
íjeben ijer oppe er faa ftor, at jeg fan iffe bøje at tjøre efter
— benne evige ©alen tan ba tjelter iffe være noget enefte 2Hennefte til Sltjtte eller ^ornøjelfe. ©et træffer ogfaa langt ub
meb (SrunblovenS Seljanbling, og bet laber til, at ber albeleS
ingen @nbe ffal blive paa vore ftorljanblinger . . . faa, nu
blev ber ba enbelig noget muntert. © f dj e r n i n g, $. 91. $ a n f e rt
og (Srunbtvig børftebe iø§ paa ijinanben . . .
©en 8be januar.
.... (Srunbtvig ftillebe ba fine BGnbringSforflag til
Værnepligtsloven, og jeg var blanbt be 28, fom ftemte berfor;
maaffe var tjané gorflag for briftige, men ganffe at afvifeS
fortjente be bog iffe.
©en 21 be januar
.... (Slæben, jeg Ijar i SiigSbagen, er ingen'unbe ftor,rettere flet ingen. 3 ®aar ijaobe vi en Äamp, fom varebe
fine fulbe 11 ©imer og var bog iffe anbet enb eft Stomebie,ba Ubfalbet var afgjort før Wløbet; al ©ale var i (Srdttbert
fpilbt, berfor fparebe jeg ogfaa min; bet var ^ororbn. 4 23:
Septbr. fom bet gamle -Dlinifterium ijavbe givet i 9lrv til bét
nrje, fom man berfor ffulbe tage i Veffijttelfe; ber var en SneS
SOtanb, fom ftob faft veb, at Ijele bet værnefri üJlanbftab ffulbe
inbfalbeS, og beriblanbt var ba ogfaa jeg, men jeg opnaaebe,
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næft at blive eanbljeben tro, itte anbet enb at faa be flefte
til at fe ffjcevt til mig, faaban gaar bet for bet niefte, faa jeg
ijar onbt veb at bolbe jpaabet oppe om at ubrette noget; bog
vil jeg Ijolbe ub til (inben og fe at Ijolbe 'JJlobet oppe . . .
fioor jeg bog nu glæber mig til at tomme Ijjem til ben Ilte
gebr. $eg tror, vor ¿ierre unber mig en glab ©ag; jeg Ijar,
itte glæbet mig faaban til min gøbfelSbag, fiben jeg variant;
jeg fan foreftille mig, at jeg bliver faa topmaalt overgiven, at
jeg orbentlig er bange for, at
gen ger ffal være ber ben
©ag, fom ban nof er, og i Ohunben er Ijan mig veltommen
fremfor alle anbre, men iffe, naar jeg vil banfe, ftjnge, fjolbe
©aler og ftabe mig fom en gal Slanb, og bet vil jeg, berforn
bet gaar efter mit ¿web Sífljolb bam bog iffe, tbi bet fan
gobt være muligt, at jeg iffe bliver faa mobig, og bliver jeg
bet, faa er bet gobt, at ban vil lægge $aanb paa mig ¿>an
er bog en trofaft SSen*1, fom bar ftørre ©eltagelfe for anbreS
æel, enb jeg bar truffet bos nogen anben. ©et gjør mig tit
faa onbt, at jeg iffe fan bave famine ©eltagelfe for fjané 2ln=
liggenber, men jeg bar ogfaa et værre Jpjærte og maa trøfte
mig meb, ijvab ffrevet ftaar: Seto om bine Sijnber ere røbe
font Sfarlagen, ffulle be bog blive fom ene.
©en 7 be 9)larts.
.... j)in tænfe alle Ijex' inbe paa Srigeu, hvortil ber
ruftes af al Sraft ; jeg er mere og mere bleven tilbøjelig til at
tro, at ©f di ern in g og 'Balthazar ere lige faa gobefDlænb
font be anbre; jeg vil rimeligvis tomme bem nærmere, nu vi
ffulle inb paa Valgloven, bet er flart, at ber maa jeg blive
mere enig meb bem enb meb be flefte anbre. geg bflr lovet,
ba jeg blev valgt, at bolbe paa ben alminbelige Valgret, og
bet vil jeg iffe ¡'vigte
©en 23be fDlarts
.... geg maa i benne ©ib fra flere Siber Ijøre ilbe
for, at jeg i ihlgjpørgsmaalet flutter mig til Sonbevennerne,
men jeg fan iffe være meb til at brpbe Staven over be fmaa
i Sanbet, fom baabe jeg og be flefte af oé fftjlöe vort ©Salg til
benne gorfam'ing; be bavbe nof næppe tænft, at be ffulbe
lønnes af os meb at ubeluffes fremtibig fra Valgret ©et er
i mine ©jne en Uretfærbigbeb, ja et lumpent ^ebrageri, fom
*1

ftenqer baabe beftreb Sinbcbet i stjørpinge og førte Xilfpit nieb
sBcjf.'iiø tfoling.
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vilbe bringe gorbanbelfe over vore tøoveber og Uløffe over
gæbretanbet. Vel venter jeg itte gæbrelanbetS grelfe af bisfe
Wtenneffer, men enbnu minbre af bem, fom for 5 Viaanetier
fiben var fom logrenbe Æatte over for ¿uSmænbene, men nn
venbe bet laabne ub. £avbe föuSmoenbene i gjor villet bet,
ba ftulbe ingen af bi^fe faaet Sæbe i fRigSforfamlingen, og
nu lave be bet faaban, at be tilintetgjøre al SEillib til be bøjere
ÆlaSier og nøbe be fmaa til at famle al bereS Størfe for at
Ijolbe .bem ube for gremtiben Wien jeg vil itte være i bisfes
©al, om jeg ogfaa ffal betragtes fom Vonbeven og fætteS paa
bet forte Vræt meb biéfe ©et er muligt, at bet var galt
at betro Valgretten til be fmaa i Sanbet, ffjønt jeg tror bet
itte, forbi jeg virtelig tiltror bem et bebre Sinb enb mange
af be ftore, men nu, Sletten er bem given, at berøve bem ben,
bet er ftammeligt; var jeg ^uSmanb, jeg taalte bet itte jetter,
faa længe ber var Siv i mig. ©e bave. Æongen paa bereS
Sibe, ber nu atter i llbfaftet tilbøber bem, ípub ber før blev
bem givet, og ffulbe vi itte unbe bem, b°ub Æongen vil give
— ban er be fmaa mere trofaft enb nogen af Vliniftrene; Per
tales nu om, at biéfe ville opløfe gorfamlingen og give oS en
oftrojeret gorfatning, men førft ffal ber bolbeS et hemmeligt
Wiøbe Sub veeb, ber er meget i VonbevennerneS gærb, jeg
itte fan billige, men fornægte min Overbevisning for itte at
blive enig meb bent, bet bverfen fan eller vil jeg. Vilbe jeg
fpørge om, bvilfet V«rti ber var bet tlogefte for mig felv at
tage, ba er jeg iffe faa bum, at jeg itte fan inbfe, bvilfet bette
vilbe være, men berom bar jeg bibtil iffe fpurgt og vil bet
itte pellet veb benne Sejligljeb tlReb en uffabt Samvittigbeb
bar jeg bebet Sub om, at jeg maatte fomme fra benne Sag,
og jeg veeb itte, om jeg meb en faaban funbe møbe ben £uS=
manb, fom talte min Sag i ÆorSør, naar jeg bavbe lønnet
bam meb at gjøre mit til at ubeluffe b«m fra 'Valgret. gce=
brelanbetS grelfe venter jeg fun af vor fjerre, men venter Pen
fun, naar vi ville blive Sanbbeb og 26rligbeb tro, og bet ril
jeg, faa fanbt bjælpe mig Sub! . . .
©en 28be WartS.
.... Vonbevennerne ere lige faa gobe fom be anbre;
jeg bar i Sag faaet Val ti) 03 ur og S ler up til at ftille gor=
flaget om SognebaanbetS SøSning; be buve maafte gjort bet for
min Sfølb, men bet er lige meget, faa ville be bog gjøre
noget gobt for min Sfølb, bet ville be anbre iffe. Vaabe Æon=
gen og ÆrigSminifteren ere nu rejfte over til færen; bet ffal
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not begynbe fra SllS, men ber tommer not fan mange tyffere,
at bet Ijaloe tunbe uoere not. tog, lab ©ub nu raaoe for
fiyfte og Sejr, bet er itte StigSforfamlingenS Sag at ftyre
Ärigen, bet maa Jt'ongen og bans Staab, men bet ffulbe rig=
tignof gjøre mig onbt, ont be oille opløfe SiigSbagen; be tcenfe
not iffe paa, itvab bet oilbe orere for en Sfjeenbfel for oS,
faalebes at fenbeS Ijjem meb uforrettet Sag . . _3eg gaar en
©ang imellem púa Äomebie, men jeg tjeber mig for bet mefte
og looer tit, jeg ffal albrig fomme ber mere, men faa tan jeg
alligeoel itte bare mig; i ©aar SlfteS oar jeg ber, og ba fanbt
jeg paa, boab jeg oil præbite om paa Sønbag i §elliggejfts=
Äirfe . . '
ten Ilte 2lpril.
.... Stemningen ijer inbe et nu i allerljøjefte ©rab
nebbøjet paa ©runb af Ulyffen til Søs oeb ©dernførbe.
©runbtoig t>ar jeg enbnu iffe talt meb, men (jan er nof flet
iffe til at fomme nær; Ijan beffylber oore Søfolf for Sfjænb=
fel og ;5ejgf>ebz Ijvormeb Ijan ganffe oift gjør bem ffammelig
Uret, nu, ber ingen toiol er om, at ber er gjort alt, Ijoab
fDlentieffer formaa. ©ubs føaanb oar ooer oS, og ben funne
ingen SJlenneffer mobftaa. .üoab jjæren angaar, er ber nu
gioet Sefaling til at ryffe til 2((S og for bet førfte opgioe ben
offenfioe Ærig. te fige, at bisfe fmaa træfninger iSunbeoeb,
floor Ijæberlige be enb ere, flet iffe føre til anbet enb at foceffe
£æren, ijoorimob jyjettben opnaar en tvelfe og bryber fig iffe
om at mifte nogle tufenbe fOlanb, fom (jan bar nof af, og øn=
ffer netop at faa Sejligljeb til at brage ftørre Sfarer tjer OPter tales om, at ijijllanb oil blioe ooerfoømmet, ijvornibt oi
tunne Ijolbe jyrebericia, vibes iffe. Sore Operationer fomme til
at beftaa i at forurolige fftenben, ijoor oi funne tet oigtigfte
blioer at Ijolbe Slotaben, men bet er bet ftore SpørgSmaal,
om oi tunne bet ten ftore Sfræf for oore ÄrigSffibe er nn
betybelig foceffet, og uben tviol oil man nu meb ftørre tri=
ftigfieb forføge at angribe be bloferenbc abfprebte Sfibe, ber
trues meb ftore tampfregatter, ber ffulle fomme fra ©nglanb
og Slmerifa — jeg frygter for, at oi ffulle fomme til at libe
nye Utjelb til Søs. ter arbejbeS nit af yberfte ©one paa at
rufte nye Sfibe SaalebeS fe oore Sager yberft førgelige ub,
men SpørgSmaalet blioer bog til fibft, om oor $erre oil, at
tanmarf ffal beoareS; oil Ijan bet, faa tommer hjælpen, naar
Sløben er ftørft. 3eg Ijar berfor ingenlunbe opgioet §aabet
cg tror ogfaa, at ber fnart oil fomme bebre Efterretninger;
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Ovorban eller Ovov fra veeb jeg itte, men bet lommer not
$vab illigSforfamlingen angaar, ba veeb jeg itte, om ben fan
vebblive at være famlet, bliver 3v„onb befat, maa ben vel
opløfeS . . .

© en Libe Slpril
. . . . ®n Oæberlig .Hamp Ijavöe vi i iyrebagS veb 2lls.
©run b tvigS (Sønner var meb; formobentlig bliver bet itte
veb bette gorføg paa at tage 2llS, man mener bog, at vi nof
funne forfvare benne EJ. Dm ftjenben vil gaa op i SpUnub,
vibes enbnu iffe. ©er tales atter om $reb. ©runbtvig er
faa vilb, at man næppe fan fomme bunt nær; Ijan vil enbelig
ijave bet afgjort i et Slag, ©et er mig albeleS iffe behageligt
at tale meb Ijam Wlan figer, at Är og og SæSfø ere Sfplb
i bele Ulijffen veb Gclernførbe; ben førfte — figer man —
ffal fætteS paa Äronborg; ÄrigSffibene bleve albeleS overlabte
til gjenben, i bet ben ftore Operation til fianbs blev opgiven,
men belte glemt meb ijenfpn til Sfibene SaalebeS fom Sagen
var, funbe ber intet ubretteS, og bet var umuligt at fomme
ub af forben; bet enefte, be funbe Oave gjort, var at ofre
fig meb Oele Wl.mbffabet for at rebbe flaget, bet gjorbe be
iffe, foretraf at rebbe 9!)lenne|feliv fremfor at rebbe flaget;
Oavbe be foretruffet bet fibfte, ba vilbe jeg Oave glæbet mig
herover, men tør iffe bomme bem, forbi be gjorbe bet førfte;
men bet gjor ©runbtvig uben barmbjærtigbeb Ounneviblot
ijolbe SllS og blofaben, tror jeg itte, bet Ijar nogen 9løb.
3eg tror, bet enber meb, at Slesvig bliver et felvftcenbigt 8anb,
abffilt fra .volften, men politiff forenet meb ©anmarf; vibere
bringe vi bet næppe, og vi maa ba 0°abe, at ©anffljeben i
Slesvig veb egen Äraft vil fæntpe fig frem, IjviS ber ba ellers
er nogen SanbOeb i ben 2GreIøfe fomme vi iffe ub af benne
Äamp, bet er jeg vis paa. ©runbtvig vil, at vi enten ffulle
tjbmijge ©tjfflanb eller felv ligge fnufte, bet førfte tror jeg iffe,
vi funne, tlji bertil ubfrævebeS, at vi langt mere enb nu ffulbe
ligne gæbrene i gamle ©age, bet fibfte ønffer jeg iffe; ©anff=
beben i Slesvig bor maaffe bebft af, at ben tommer til at
ubfolbe en felvftænbig Äamp meb ©ijffbeben -Jlu gjælber bet
om at fæntpe faalebeS, at vi meb 2©re funne gaa ub afÄam=
pen, men bertil fan jeg itte inbrøntnte, at ber fræveS at vove
alt, bvab ©anmarf ejer, i en enefte afgjørenbe Samp. ©et er
nu min betragtning af Ärigen, bet nijtter itte at ville gaa vi=
bere, enb fottet Ijar Äraft, -Blob og Sijft til, og bet hjælper
itte at vugge fig i ©rømmebilleber om fdjroeijift Äraft og
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Dpofrelje, ¡om i nærværenbi ©ib itte finbeå Ijoerfen ber' etter
noget Steb Sift er bet bog, at Slrmeen vifer en umaabelig
í?í¿eíí>eb i Sampen; en Sataillon, font ben 13be paa ©ilbage=
marfdjen favnebe en af be erobrebe Sanoner, gjorbe ftray om=
tring, gif lige løå paa fyjenben og inebtog ben favnebe Cm
lille ©antbitrbreng var bleven omringet af ^jenber, nten Sob
báteme fplittebe bem ab, og ©rengen fom løbenbe nb til bem
og lo af ©læbe ©e erobrebe Sanoner var fulbe af Slob,
og Stebet, boot be togeé, var overftrømmet bermeb. SQüloiv
er tilbebt af i»ele 2lrmen og uforfærbet i ijøjefte ©rab, faa ban?
SBalg er vift meget ijelbigt

©en 28be Slpril.
.... Jper inbe ere alle ©anter Ijenvenbte paa Srigen,
faa bet næften itte er o§ muligt at pa£fe vor ©jerning, bog
vilbe jeg nøbig, at vi ftulbe ffilleá ab uben at fulbføre ©runbloven. 33i faa nu 2 Samre, men, fj>r»orlebe£ bet bliver, er
enbnu iffe afgjort. -Bleb Srigen fer bet førgeligt ub, men faa
længe vi funne flaaå fom forleben i Robing, faa fyive vi intet
tabt Siten ffulle vi nof rebbe, og ba ffulle iffe vore Søm
og Sørnebørn fomme til at ftjnge om Stigen i Slesvig fom
om Slaget veb Sjøge. ©et ijar været min ©ru, men bet vil
itte ffe, tvært imob vil ber fra benne Srig blive mange ljæber=
lige SRinber, fom vore Søm tunne ftjnge om meb ©læbe. 9lu
fniber bet meb SIU, men ©ub vil nof labe os beljolbe bet,
bet tror jeg faft; bog felv om vi ffulbe mifte 2IIS, vil jeg enbnu
itte opgive féaabet, blot vi. funne bevare 9Robet, faa ftal Sejren
nof blive vor til fibft . . .
©en 7be 9Raj.
.... 3 ©ag blev ^jele Utepræfentationé=Spørgsmaalet
afgjort; vi faa nu et §o I feting efter Ubtaftet og et £anbé=
ting, tjvortil alle funne vælge, men fun be vælger, fom fvare
200 Sib. i Stat eller tjwe 1200 9tb. i aarlig Snbtcegt; be
ftulle faa vælges inbirefte veb Salgmænb for tjver Sommune.
©et er nu langtfra efter mit ¿øoveb, men jeg gav bog
min Stemme bertil, ba jeg faa, vi funbe iffe faa noget bebre,
og jeg bog tror, bet er bebre enb flet intet, tilmeb funbe bet
Ijave foranlebiget et 9Rinifterftifte, fom bog var betænfeligt i
ncerværenbe ©ib. ©ermeb er nu .vovebfagen afgjort; alt bet
anbet tænfer jeg vil gaa Ijurtigt. ©et firfelige er alierebe af=
gjort. SognebaanbSløsningen gif iffe igjennem . . .
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©en 9be á)iaj
.... 3 Sag fif vi ba Efterretning om, at StigStropperne
ere væltebe inb i ^ijllanb, og at vore Ijave truttet fig tilbage
til grebericia og spejle; benne Efterretning er ba i mine ©an=
fer bebre, enb om vi Ijavbe faaet SBaabenftilftanb, ftjønt jeg
tror, at be flefte vilbe Ijave foretruffet bet fibfte; vi tunbe itte
vente anbet, enb at be vilbe brijbe inb i Qijllanb, men bet er
gobt, at vi tun fægtenbe trætfe oS tilbage, fyormobentlig. vil
bette Stribt fjibføre en Slfgjørelfe mellem ^røjsfen og be anbre
3)lagter, blot vi itte flutte fyreb, men blioe veb at Ijolbe ub.
Sit ber omtommer en ©el SJlennefter, er førgeligt, men úben
©ab tan man itte føre firig. Slebflaaenbe er imiblertib alt,
tjvab man fjører . . .

©en Ilte 3)laj.
. . 3lu venter man paa, at bet fnart for Sllvor vil
brijbe løs meb en evropceift ftrig; IjvorlebeS Slagterne ville
ftille fig, er itte gobt at fige, men Enben bliver not, at sJiuS=
lanb og fyranfrig Ijolbe fammen mob Englanb og ©ijfflanb;
berfom faa ©ijfflanb vil flutte Støeb meb os, fomme vi nof til
at tage bet fibfte iflarti, bvab ber uben ©viví er bet ønfteligfte
meb xjenfijn til vor politiffe fyriljeb ¿tampen er aabenbar
mellem 31 rif to fra ti og ©em ofr a ti, og jeg tan intet Oje=
blif tvivle paa, at jeg bør Ijolbe meb bet fibfte, felv om jeg
berveb ftulbe Ijolbe meb ©ijfferne (naturligvis paa Setingelfe
af, at be ville labe oS beljolbe, Ijvab vort er). ®ub fri oS
fra StuSferne, Ijvab be ville, fe vi i bet fmaa paa faabanne
3)iænb fom Siffop fDipnfter, ber vil unbertnjfte al aanbelig
fyriljeb. ©et er muligt, at ber fnart vil blive forelagt Sager
af meget alvorlig Statur. ®uo lebe ba ftorfatnlingen til at
gribe bet rette, men jeg frijgter rigtignot for, at mange blive
friftebe til at fafte fig i SluSferneS 2lrme . . .
©en 21 be SJlaj.
.... §vab krigen aitgaar, faa Ijolber jeg enbnu paa,
at vi itte ffulle give efter; fter bet alligevel, faa er bet Jejgljeb
baabe af ^legeringen og fyolfet; ber er bog mange, fom tabe
•Diobet; vi ere bievne faa forvænte, at vi flet itte tunne finbe
oS i nogen ©rængfel. Qpberne finbe fig bog beri, men bet er
vel næppe altib meb bereS gobe 33ilje; jeg fijneS, vi maa fe
oS bejfæmmebe af Ungarerne, fom nu fæmpe imob en uljijre
Overmagt; jeg ønffer bem Sejr, ftjønt man rigtignof figer,
at bet bliver til vor Stabe. Slien jeg fan albrig ønffe Sejt
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for Sluéjerne, om bet enb fijneé nof fan meget til vor egen
§orbel . . •

Ten 25be SJlaj.
.... 3 Tag vebtogeé ba enbelig ©runbloven meb 119
Stemmer imob 4 ©yunbtvig ftemte iffe. 3 eg fijneé not, vi
funne glæbe oé over benne Sov; nu mangler bet blot, at Kon=
gen ffal ftabfæfte ben, men bet vil iffe ubeblive, og faa blive
vi fjjemienbte.
lifter ©runblovené Stabfæftelje ben 5te 3“ni blev Sligé=
forfamlingen opløft, og Sojfen venbte fjjem til Sfjørpinge;
alle Tanfer var nu Ijenvenbte paa Krigéffueplabfen. 3 Sfjør=
pinge ifkæftegaarb affjolbteé en Sajar og Tombola til §orbel
for be faarebe, fom inbbragte en ret flæffelig Sum; Sojfené
Sørn gif omfring og folgte Sobber i Slabofognene. Tet var
i øvrigt iffe let at ffaffe ^enge til Seje, ba alle følte fig øfono=
miff trijffebe unber be Sijrber, fom Krigen paalagbe. yrebe=
ricia blev ben ©ang bombarberet, og Sojfené Srober Karl
var ^eltprceft ber inbe. gubelig ben €te 3uli fom ©fterreb
ningen om Sejren (iline Sojfen ffriver berom: „Slibrig
glemmer jeg ben g’ftermibbag, ba gmil glaufené Slvléfarl
£ané i ftnjgenbe Karriere fom inb i ©aarben, Ijolbt veb
Srønben ograabte: „Sejr, ftor Sejr, alle Tijfferne paa «lugt"!
mebené Ijan i Sommen lebte efter Srevet fra glaufen; benne
ijavbe faaet gfterretningen veb Signaltelegrafen, fom ben ©ang
fanbteé veb Koréør Sojfen blev fom ellevilb af ©læbe; ban
og Sørnene løb omfring til alle Sijené tøufe og ©aarbe for
at bringe ben glæbelige Tibenbe vibere, ja — bet var for oé
fom Tug paa bet tørre Sanb; fenere fom ber Srev fra Karl;
Ijané Sfilbring af Slatten fornb for Slaget var gribenbe; ijan
Ijavbe givet Saframentet til en ftor Sllcengbe af SJlanbffabet,
mebené be før Ubrpfningen laa paa ©aberne, og be Ijavbe
fagt til ijam: „Slu ville vi fejre eder bø"; faa ftob tjan paa
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Solben og iagttog Slagets ©ang, ¡enere mobtog Ijan Sognene
meb be faarebe — bet var over alle ©rcenfer frygteligt, faa
man nol meb ©laubiué maatte futte: „M'rig er onb, og ©ub
fri mig fra at være Stylb beri"". Som befjenbt blevSaabeiv
ftilftanben fluttet tort efter; fvenftc ©ropper befatte foreløbig
SRorbfleévig, og vore blev fjjemfenbte.
©er ffulbe nu i ©fteraaret foretages Salg til iHigsöageii
efter ben nye Saíglov. Salgftebet i Sojfené Atrebs var blevet
flyttet fra ÄorSor til Stjælftør, og ijan blev ftærft opforbret
til at ftille fig ber, benne ©ang bog ucermeft af Sonbevennerne,
tlji „føerremanbSpartiet" eller „ben patriotiffe forening", fom
bet felv falbte fig, var meget misfornøjet meb Sojfens Stilling,
©ette tom blanbt anbet frem veb en SifpevifitatS i Soeélunbe,
fom fanbt Steb i (ifteraaret 1849, fort før be foreftaaenbe
Salg- føer var mange af fDlobpartiet til Stebe, og man unb=
lob itte at give fin ÜJltóftemning imob Sojfen til fjenbe; be
Ijavbe jo ftenit paa Ijam forrige ©ang, men tj«11 ijavbe veb
fin uventebe ©ilflutning til ©emofratiet albeles ffuffet bem;
nu var Sitterljeben faa meget befto ftorre. (in af Seberne for
ben „patriotiffe forening" fom bog, fortæller (i. Sojfen, veb
ben nævnte Sejligljeb bobbelt galt affteb; ijan rafte førft
af en ^ejltagelfe føaanben til Siffoppené ©jener, fom var i
ftivefte Stabé; benne traf fig unbvigenbe tilbage, og Ijan fpør=
ger ba fin Sibemanb om ©runbeu; ba ijan fif at vibe, at
bet var ©jeneren, ubbrøb ijan: „3a fjueni fan fjenbe be gyre
— man fan jo næppe nære fig Ijer i ©ag for Stolelærere og
©jenere", men ben, Ijan Ijeuvenbte bisfe Drb til, var felv
Stolelærer, og bet morebe ©laufen, ba ber juft paa ben©ib
arbejbebes paa at vinbe Stemning for en føerremanb, ber ffulbe
opftilleå fom SojfenS fDlobtanbibat i Stjælftør, og Sfolelcereme
Ijavbe ben©ang en iffe ringeQnbfltjbelfe iSalgfrebfen. illgitationen
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foregif bog i al Stilbeb, faa Sojfens Senner bleo fulbftænbig
overraffebe, ba bet fenere oifte fig at oære ílloor, og at Siob=
fanbibaten bleo ©obSejer ©aftenffjolb p^a Sorreby; felv
oar Sojfen fySjeljat nteb SanbStingSoalget i Sæftoeb, boor
Ijan nar Salgmanb, og boor tjan nteb tgelb oirfebe for, at
baabe ©reo 21 Si’oltfe og S-.^ierfegaarb bleo oalgte.
Dm ben berpaa følgenbe Salgbanbling ben 4be ©ecbr i
Sfjælffør ffrioer ©line Sojfen:
„Si anebe iffe, at ber fom nogen Slobfanbibat; Giftenen
før Salgbagen tjørte oi til SoeSlunbe; Ejer mobtog ©laufen oS
meb et alvorligt 2lnfigt og fortalte om ben 3tioal, ber faa
plubfelig oar buffet op, og fom man maatte oære meget lifter
paa at faa oalgt, ba ©reo S?oltfe paa ©Spe alt Ijavbe inb=
bubt Selffab til 9©re for ben nye SigSbagSmanb. Sojfen
oilbe Ijelft Ijave truffet fig tilbage, men nu oar bet Sligt for
Ijam iffe at foigte fine Sælgere, ftjønt bisfe formobentlig fim
oilbe gine fparfomt Siøbe, ba ingen antog bet nøboenbigt.
©laufen Ijaobe bog ftrar fenbt Sub omfring, men ban baobe
iffe STillib til, at bet oilbe blioe tilftræffeligt; ban og Sojfen
brog ba til Sfjælffør, mebenS oi Äoinber bleo tilbage i SoeS=
Iunbe. $eg oar i ftor Spænbing, jeg troebe oel, at bet oar
bebft baabe for Sojfen felo og Sanbet, at ban bleo borte fra
SigSbagen, men jeg oibfte, ban oilbe græmme fig ooer iffe at
blioe oalgt, og beri oar jo ogfaa libt ®fam. ®a berfor et
Sub fra ©laufen fom berube fra og fortalte, at ©aftenffjolb
oar bleoen oalgt oeb Snaring, faa bet grimt ub inben i mig
— men uboortcS oar jeg bog tjelt ftille. SlaSfer af kareter
og Sogne meb ©amer fra öerregaarbene bolbt paa ©oroet,
og ber oar i Syen en gubel og Speftafel ooer alle ©rænfer.
S- penger, ©laufen og Siøller paa glattebjærg paSfebe
imiblertib paa fom <Smebe, at bet git rigtig til meb ben ftrift=
J2
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lige älfftenminu — og et nyt sBnb fra Glaufen bragte o* iibeube
om bebre Ubfigter for Jöojfen* 3>alg. iOloöpurtiet bentebe alle
be Stemmer, fom funbe opdrives i 55yen, men ber fom enbnu
ftørre gloffe af Sælgere inb fra Sanbet, ba man oeb glbub
Ijavbe faaet -)iyå
fneb. -Bian
Ijinbrc en faa=
ban glof i at fomme inb i $yen og ber var nær blevet et
ftorartet SlagSmaal, men Gnben blev bog, at kojfen fif be
flefte Stemmer. Glaufen var fom ube af fig felv af ©læbe.
iBittigtjeber regnebe neb om al ben sJ)iab og ©riffe, ber var
øbslet paa Sælgerne, ©agløn m. m. Q5aabe tragiffe og fp=
mifte føiftorier fra Stalgfampen bleve frembragne og beriblanbt
genger* älnfigt, ber Ijavbe været „fom ftøbt i gærn"."
Cm ben lamme QJalgljanbling ffriver Glaufen i et QJvev til
SBielby af 6te ©ecbr. 1849:
,/Bi ijavbe ba ben ©læbe i goigaard

til 9lig$bag$nianb.

at faa kojfen valgt

fom iff: var

©et var et flNøbe,

ubcn

Viv

og ©evægelfe, ba bet aabcnbart var en Æanip mellem be avifto-

fratiffe og be l cuioLatiffc Glementcr.
©illjængcrc

Ijavbe

opbubt

<f>crremænbcnc

at

alt for

og

bered

førfte Sejren,

ffoffe be

©en gamle ©reve Ijer i Sognet Ijavbe førget for

at faa otte

fine ©ønber inb i

felv

ben„patriotijfe gorcning"

kontingentet for bem

og

og Ijavbe bem ftyffevid for

fraraabc beni at ftemme paa ben

fig

„Ijefligc |kæftber

betalt

for
er

at

tjam

og alle føciremænb en Som i $?jet. ©a jeg vibftc, l,vor onbt
bet meb rette vilbe gjøre ®ojfen, om Ijan iffe pf glertal, faa
var jeg meget fpænbt paa Ubfalbet,

faa

meget

mere,

font

bet

i lang ©ib var meget tvivlfomt, til fjvilfen Sibe æægtffaalen
vilbe Ijælbe. Gaftenffjolöd ®obd Söorreby grænfer tæt op til
Sfjælffør, og Ijele benne &yd ©eboere — paa bc ijcflige nær-Ijavbe fvoret til Gaftcnffjolbd gane. — Gnbnu efter at begge
ijavbe fyolbt bered ©alev, var jeg i Uvidljeb, ja et Øjeblif anfaa

jeg enbog kojfen# Sag for tabt, ba flftobpartend ©al: blev
tjilft meb en Slfflamation, ber nær albrig ijavbe faaet §nbe-
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Dev oat bog nof Prænbcvin i bc flefte hurraer. — — Unber
Afftcmningcn til protofottcn bleu af SRobpartiet, bet var u()i)te
iurigt, fenbt QJnb til Kreti og Pieti, hvoraf mange iffe ffam=
mebe fig neb at tilftaa,

var bcftiltc

at b:

Pojfcn Dav nu en ®ang beftemt

at rnøbe.

til

oeb en tjøjerc Stijrelfc

IR en

til at

ffulle blive Dager.S ^>clt og Danbt enbog meb 141 Stemmers
flertal, og (janS 'Biobftanber maatte træffe af meb en (ang, og

jeg tpr fige, velfortjent 9tafe.

Tlji IjanS bele parti bar

melig mislig Abfærb.

Den titte

baabe

vift en tem=

unber aUc Sovbercbelferne og paa feloe Palgbagen

om

til äRinbc

uiftjlbigc geft

6te 3u(i (ben, hvortil jeg faa gjærne vilbe baft Dig meb) unber-

lagbe bc ben tøcnfigt at ffulle forbercbc PojfcnS Palg; be uSfelige ®arle bare iffe patriotisme nof i føjærtet til at funne

tiltro nogen blot for 6te QuliS Sfylb
til en §cft.

at

falbc

golf

faminen

Og paa Palgbagcn bar man fig faa fjofclt ab, at

to af PojfcnS Anbefalere

blev

formelig nbpebne,

faa fnart be

aabnebe üRunbeit, faa be maatte fortabe Talerftolen uben at faa
fagt et Drb.

tøet fra Sognet var Stemmerne belte, men mire

hellige Penner ftob mig gobt

bi,

og

flutt? af min Pibtløftigljeb, faa glab,

jeg er, font Du nof

fan

længe

ijar

fom

jeg iffe

været, over at IRørfetS Ønifer blev gjort til S famme, og ben reb

færbige Sag fronet meb Triumf!
brclanbS gremtib maa

paa folfelige og
iffe minbre over,

Ogfaa

for

vi i Sanbbeb glæbcS

banflfinbebc lRrenb.

Derfor

fjære

vort

oeb

ethvert Palg

glæber

at ben ariftofratiffe profcSfor

jeg

mig

fra Sorø

traf

bet fortefte Straa i S lagclfc*), og jeg vil fun puffe, at mange
lige faa

glcvbelige (Efterretninger

Du traf Dig tilbage!

uiqa

inbløbc fra gtjn.

tøoorfor Du egentlig

Saa

ijar gjort bet,

er

ntig iffe ret flait. Pojfcn bar bet gjort meget onbt iffe at
ffutte Ijave Dig til kollega--------- Peb bet fibfte Jlonvent i
Sfjøipiitge forvig? TirSbag tog jeg Dit parti, at ber er ingen
Spnb i at le, naar man griber til bette ÆRibbel for
^jrbittrelfe

og 'JGrgerligljcb, og jeg Ijolbt

mig

til

at

fvælc

et gammelt

♦) Det var j>rofeefor vjort, ber falöt for *Jl. £tcen.
12*
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Diotto af Rehuid) Di it tier, ber ofte tjar varet mig
tignenbe lilfalbe: „.ide et vicisti" */“ — —

til Tiøjt i

3 Segynbelfen af 2(aret 1850 brog ba iBojfen paa ny
inb til fRigsbagen og beltog i Sehanbiingen af be mange fRe=
formlove, fom ubmeertebe benne 9ligSbagS=SeSfion. 3ra ignite
Sib Ijibrøre nebenftaaenbe ®reve (ligefom be tibligere i iörnb=
ftytter).
Sen 27be januar 1850.
Saa er jeg ba igjen Ijer paa IpaufcrplabS og ijar faaet
mig et Ijtjggeligt lille iSærelfe meb en gob Seng og gob Dp=
vartning. fRigSbagenS ülabning er bleven ubfat paa ©runb af
3Stilftanben i bæltet, men oil bog finbe Steb paa SotSbag.
3eg var i Sønbags oppe i’íenftretíubben, Ijvor jeg traf mange
®etjenbte, baabe hyggelige og uhyggelige, blanbt be førfte $.
Æiertegaarb, og opbagebe ba til min ©læbe, at vi ftemmebe
gobt fammen. £an ftjneS tjverten at være mere eller mittbre
yberlig enb jeg og tan fom fæbvanlig fortræffelig flare Sa=
gerne, ©et er mig en ftor ©læbe, ba jeg faalebes venter at
faa megen ©avn af ham. ©runbtvig beføgte jeg om @f=
termibbagen; han »w venlig not, men fom fæbvanlig tan=
tet — bog — nu tjenber jeg Ijam og bryber mig itte om
bet . . .
©en 2ben $ebr.
.... $aa IRigSbagen er enbnu intet af Setybning fore=
falbet. SBenftre Sibe har flertal i Salen, og ba jeg itte Ijar
anbet S?alg enb enten at flaa mig bertil eller til bet Dlon=
rabffe ^arti, faa maa jeg foretrætte bet førfte, bog faalebes,
at jeg itte følger længere, enb jeg meb gob Overbevisning tan.
¿vab ÄrigSfpprgSmaalet angaar, fer bet fun baarligt ub.
©runbtvig er meget misfornøjet meb golf i benne f enfeenbe
og vil formobentlig i ©ag bunbre frygtelig løS paa Díiniftrene;
man figer, be vibe h^erten ub eder inb. sBeb gormanbSvalget
ftemte jeg paa Spanbet, fom Ijver Slften tommer i ,,'Denftre".
©et er mig en ftor SSeroligelfe at fe benne for fin Ijæberlige
Äarafter baabe iblanbt tenner og gjenber befjenbte Dlanb i
benne ÄrebS. Äierfegaarb og jeg blive mere og mere for’) „?e, og bu far fejret".
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trolige. Ørunbtvig er aíbeleá* ubænbig; ¡8altbajar er ben
famine font fibft, men ijan Ijar tnap faa mange Tilhængere
fom i fftor.

Ten 23i»e §ebr.
....
bliver bijbere og bijbere inbvitlet i biéfe politifte <5ager, men mit §aab til at nbrette noget bliver Tag
for Tag minbre; Tinget er belt i to næften lige ftore partier,
bet ene meb Tf dj em in g til Seber, bet anbet meb Si on rab,
og bisfe ubøve en faa uføre ^nbflijbelfe paa bereS $olt, at
bet uben bereS Samtijtte itte er muligt at føre noget frem.
$eg Ijar Ijibtit fluttet mig til ben Tfdjerningffe Sibe, forbi,
bvab man fjer vil i vore inbre f’jorbolb, ftemmer bebft meb
min Overbevisning, og forbi man fun gjør fig albeleS over»
fløbig neb at ftille fig imellem partierne. 3eg tjar faaet £ejligt>eb til meb faa ¡Drb at fige min Stening om SBaabenftilftanben, og vel er bet mig en Trøft, at jeg bar faaet bet fagt,
men jeg føler bog gobt, at bermeb er intet ubrettet. Gt ljem=
meligt Wiøbe Ijaobe oi forleben, men fit itte anbet at vibe
enb Svaret, be bavbe givet paa ben prøjSfifte 5iote i 2ln(eb=
ning af ÄongenS Trontale. Svaret funbe not gaa an, men
man Ijar inblabt fig i en biplomatiff Tvift meb ifrøjsferne
om, Ijvem ber Ijar Met. $vab ber nu ffal tomme, veeb ingen,
Sliniftrene maafte minbft; et StatSlaan paa 7 -Millioner Mb.
er forlangt og bliver not tilftaaet, 4-Millioner paalagt i ÄrigSftat, faa ^egtjnbelfen er fom i Jjor, om Gnben bliver bebre,
maa Wub vibe. Stabvig bliver jeg faa ufotteS meb, at jeg
maa trøfte mig meb, at længe fan Ijan næppe bolbe fig fom
Stinifter; bam er Stemningen meft imob; .HrigSminifteren berimob ftøtteS baabe af Tfdjerning og Slonrab.

Ten 12te MtartS.
.... $eg bar ftabig meget meb
Äierfegaarb at
gjøre, men forleben bavbe vi en Ijaarb Strib i Älubben om
fføjre og ilenftre, og jeg troebe, at nu var vi omtrent bletme
Uvenner, men næfte Tag tom ban bog op til mig, og faa
blev vi gobe fenner igjen ; Ijan er i ¡Knibe meb, tjvilfen Sibe
Ijan ffal flutte fig til. Stig regne be nu ganffe til venftre
Sibe, og jeg vil ogfaa tjelft være, Ijvab jeg er, faa ingen ftal
tage fejl af mig; luniff Spil vil jeg itte brive Tog ville be
fra ben anben Sibe gjærne bave meb mig at gjøre. Slon»
rab og jeg ere faalebes ret gobe fenner, men SI ab vig fer
ffjævt til mig. Mu ere vi fomne inb i öartfornSfagen, og bet.
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er til at blive (jal over, naar man borer ^nrifterne tale berom
paa begge Siber nceften i bet uenbelige . . .

Ten 14be Slprií.
.... févab ber i benne Tib ofte trijtfer mig, er Tan=
ten om, at jeg er ffilt fra min fDienigbeb og fra mit egentlige
H'alb. llbfigterne ere jo lange til at fomme biem, og til Cftbr.
jtal jeg affteb igjen; at bet ffulbe vare faa længe, ba°be jeg
iffe gjort Stegning paa, ba jeg ftillebe mig til æalg. 3 Waar
bolbt jeg ba en temmelig lang Tale i TrtXfefribebéfagen, og
jeg flap taalelig berfra, men i benne Sag ftaar jeg nof aller=
pberft til Senftre, ja faaban gaar bet mig for bet mefte.
Sagen er ben, at be flefte lempe fig efter Omftænbigbeberne,
faa man fan i ©runben albrig vibe, b°ab be til fibft »iUe
bolbe paa; meb ©runbtvig er bet iffe faalebeé, og ffjønt jeg
ofte nof bar ben bebfte 2i)ft til at lempe mig igjennem, faa
veeb jeg iffe, barban bet gaar, men naar bet tommer til
Stptfet, maa jeg alligevel ub meb ben fanbe SWening. Slieb
en SJlanb er bet ogfaa Tilfælbet, og bet er 3¿anfen;
ffjønt jeg iffe pnber bom faa meget, maa jeg bog tilftaa, at ban
er en af be meft felvftænbige og bpgtige SJlænb i Salen; bi’or=
ban ban er fom ^erfon, veeb jeg iffe, bog bar jeg egentlig
ingen ©runb til at nære SKiétante til bam. Te kræfter, font
ere ber inbe, ere iffe meget anfete; £a(£our er ba ben bebfte.
Te ere ilbe fete fra ben folfelige Sibe og overfete fra ben
anben. Slaar jeg fpørger mig felv, bvab Siptte jeg egentlig er
til ber inbe, faa bliver Svaret: Til at vife, at ber bog er
nogle kræfter, ber iffe foigte ben folfelige Sag; jeg antager
nu, at bermeb bog er ubrettet libt . . .

Ten 19be Slpril.
. . . . S8i bave baft en baarb Santp i Trytfefagen; jeg
fif bog fat igjennem, at ©runbtvig blev valgt til Ubvalget
i en Slfbeling, fom beftob af 15 Slobftanbere og 10 fenner,
lit ipar fif jeg overtalt, til Telé af ©obbeb for mig, til at
■ftemme paa ©., nogle af SJlobftanberne blev borte, og faalebeé
ipffebeé Sagen, men berveb gif jeg felv glip af æalg, fom
iørft var mig tiltænft; bet var mig bog ogfaa mere om at
gjøre at faa ®. inb; ban er veb benne Sejligbeb bleven mig
meget tafnemmelig, og bet bar viftnot ntilbnet, at jeg forleben
ftemte imob bam. (sr ber noget, ban vil bave fat igjennem,
tommer boti førft til mig; ban vanbrer langfomt gjennem Sa=
len neb til min $Iabé, og jeg fan længe i forvejen fe, bvab
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Ijun bor i (Sinbe; join ofteft fan jeg ba ogfaa ftemme meb
(jam, men unbertiben fan jeg iffe, og faa blioer bon oreb,
ftjønt bon iffe figer meget berom. 3 faabanne Silfælbe Ijolber
jeg flet iffe af at fe barn fomme oanbrenbe. 9)ieb i8onbeoen=
nerne fan ber nof nbretteS noget gobt i griljeben« Sag. $aa
Sønbag ffal jeg præbife i føelliggejfteå Äirfe — bet er mig en
Wøbvenbigbeb at fomme til at præbife . . .

Sen lfte 3Jlaj.
.... geg bor nu gølelfen af, at jeg flet ingen 9lylte
er til ber inbe, mulig, at jeg bog funbe oære til nogen i Sfjør=
pittge, om iffe juft til megen. sJlu fibber jeg og fliber i gi=
nan« jagerne; bet er nnberligt. at jeg, fom albrig bor funnet
ftpre mine egne ginanSfer, Ijer ftal fibbe og beoilge ftore Sunu
mer og gioe min Mening til fjenbe berom. Set funbe anbre
rigtignof gjøre bebre enb jeg . . .
Sen 6te guni.
.... 3 ®aar oar ber et ftort ®ilbe paa Sfijbebanen
til Ære for ©runblooen; bele Sligábagen og en Sel uben for
oar ber famlet; bet oar ganffe morfomt, golf oar meget lt;=
flige; ifær glæbebe bet mig, at oer bleo gjort Ære af @runbt=
oig; iOliniftrene oar ogfaa meb, men bem bleo ber ingen StaO«
gjort af . . . 9lu oenter jeg, at oi fnart ffulle blioe bfetll:
fenbte ...

3 guni SHaaneb fom iöojfen bie,lt fro 3tig«bagen; atter
oar Sinbene optagne af Ärigen. Sanmarf boobe ben ®ang
ubruftet en ftørre £ær enb nogen Sinbe, og bet fom til bet
aloorligfte Sammenftøb meb gjenben, fom enbnu boobe funbet
Steb. Set oar to Sageé Slaget oeb gfteb ben 24be og
25be guli; Efterretningerne berom fom benne ®ang ualmin=
belfg. langf omt; enbog i fijøbenboon oibfte man enbnu ben
27be'guli iffe noget paalibeligt; i et JBreo fra
O. Sojfen
fra benne Sag lobbet bet: ,.3?i gaa fyev i ben grueligfte
Spænbing; ber ffal baoe ftaaet en to Sage« Äantp, og bet ben
blobigfte, oi nogen Sinbe (jooe baft. Sæsfø ffal oære falben,
Scbleppegrell. bøbelig faaret, (mob bog mobfige«; 2000 sDianb
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ffulle være falbne — men en afgjørenbe Sejr! vi Ijave taget
baabe Sijeme Slesvig og Ecfernførbe, og ben førfte ffal ftaa i
Sranb, men noget tilforlabeligt vibes enbnu itte; golf løbe
Ijelt forfærbebe om paa ©aberne; om ©runbtvig« «Sønner vibe
vi enbnu intet, vi leve i ftor Sefijniring, men bog meb inber=
lig ©at til vor føerre for ben Sejr, (jan gav o«; ^efperjen
fom i ©aar; Ijan farer omfring og vil til Slesvig, Ijvorban
bet faa gaar og tjaaber at flippe ber over meb et af Arigéfth
bene." ©runbtvig Ijavbe i bisfe ©age inbeluffet fig paa fit
Aammer og vilbe ingen fe; unber benne Stemning var bet, Ijan
ffrev Sangen: „3eg gif mig ub en Sommerbag at børe",
©il Stjørpinge tom Efterretningen ben 27be om Slftenen, juft
fom flere ©jæfter vare famlebe ber i Slnlebning af Eline Soj=
fens gøbfelsbag; Ijun ftriver berom: „Dlau fprang ftrap op
og Ijolbt en begejftret ©ale, man lo, og man grceb. ^elleien gif
Ijen og ffrev en Sang, fom herefter blev jungen — bog be
mange bøbe og faarebe! o, Ijvor bet fmerter! vore bejlige
unge fianbfolbater! men be Ijavbe — faa trætte be var efter
be mange ©ages Dlarfdj — ftormet fom var bet himmerige«
Sorte be vilbe igjennem, og for mange blev bet til Sirfelig=
Ijeb. Aampen om Stenbrup var blobig, værre at gjennem=
brijbe Eentrum, men værft af alt Aampen i ®vre--Stolf, ber to
©ange blev taget og atter opgivet; en af ©eltagerne fagbe, at
ijan var fom et vilbt©ijr, ben ©ang Ijan faa S dj lepp e grell
falbe, og at ber var iffe ben Ugjerning til, uben Ijan funbe
Ijave ubøvet ben af $ævn. og at bet var bam fvært at abltjbe
Die3aS førfte Orbre om at rtjffe tilbage. 3« bet var fvære
©age! Ogfaa jenere, ba vortDlanbftab fæmpebe fomfiøverveb
Diifunbe og ^-reberifftab."
DiebenS Arigen eftertjaanben Ijenbøbe i Sijbflesvig, føgte
legeringen at bringe Orben i Dorbjlesvig. Aa ri Sojfen fom
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tilbage til fin tibliger; ^tæfte<jaarb i Soné bet panfRorbfiben
af ^aberélev ftjorb, og t>an rettebe inbtrængenbe Dpforbringer
til fin Srober ftrité om, at Ijan ftulbe fuge et af be Sall,
bet var bleone lebige i ^aberéleoegnen paa Srunb af, at 17
tijfffinbebe kræfter tjavbe nægtet at aflægge @b til ben banfte
Songe og af ben Srunb var blevne afffebigebe. Sojfen rejfte
ba ber over umibbelbart før fRigébagené Sjenaabning i ¡Dftbr.
Set vifte fig, at bet enefte Saib, ber tunbe blive Sale om, var
Si If trup, en ÜDlil fijb for tøaberélev, men itte alene var
Sefolfningen ber (.ffjønt bet var Saurité <Staus tøjemfteb)
ualminbelig tpfffinbet, men -ölenigljeben Ijavbe tilmeb, ffjønt
forgjæveé, løgt om at maatte befjolöe ben afffebigebe iJJræit
veb 'Ravn Wleijer, og bet forefom Sojfen, at bet vilbe være
fom at „gaa mellem Sart og Sræ", naar Ijan ffulbe blive
fVleyeré (Efterfølger paa ben fØlaabe. Uben at Ijave taget
nogen Seflutning møbte Ijan ba paa fRigébagen, men Ijer
foreljolbt 3Rinifter Glaufen Ijam ftray, at bet var Ijané i^Iigt
juft at føge Silftrup; „bet er iffe rigtigt", fagbe Ijan, „at
fpørge om, bvab ber er behageligt for Sjøb og Slob, naar
man fan gjøre Savn for fit ftæbrelanb". iaurité Sfau,
fom ben Sang var fDleblem af fRigébagen, opforbrebe ogfaa
Sojfen og trøftebe Ijam meb, at ftorijolbene i Silftrup var
langt bebre, enb be Ijavbe Orb for, og Gnben blev ba, at
Sojfen inbgav fin Anf øgning; ffjønt ftriften for ^nbfenbelfen
alt var ubløben, blev Ijan bog af fRegeringéraab Si 11 if dj paa
Anbefaling af 2Rinifter Glaufen unber 18be Oftbr. 1850
falbet til iJJræft i Silftrup, og Ijan beftemte fig ba noget
efter til at neblægge fit Wlanbat fom fRigébagémanb. $an
efterfulgtes i 1851 af Sfolelærer A. £anfen, ber maatte be=
ftaa en Ijaarb Salgfamp meb Gaffen f f jo Ib, og fenere veb
Salget i 1852 af Srneb Søren Qenjen af fRube. 3
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1853 fejrebe ®r unb t v ig bog ovet benne meb 8 Stemmer-J
flertal.

Sen lObe November ijolbt Sojfen fin 2lfífeb«ptcebifeit i
Sfjørpinge; bon bavbe faaíebe-? været spræft ber i 13 Jlar.
Wiange Pennet Ijavbe ban faaet, og álfffeben fra bem var
tung, men Plnligljeben for, at Ijan funbe virfe til Giavn iffe
alene for Evangeliet« llbbrebelfe, men ogfaa for ben banffe
Sag i Sønberjijllanb, trøftebe baabe bem og ijam. Anben
fjan forlob Sfjørpinge, var Pørnefloffen enbnu bleven forøget
meb to; ben 28be OJovbr. 1848 føbte« Aba Stjerefe (nu
gift meb Äanb. äöollert Äonoiv paa Sjerne i 3lorge\
og ben 28be Piarte 1850 SLtj or 3oIjan (nu premierløjtnant
i Roeren). ©en fibfte af Pørnene, Emil Se obor El au fen
93ojfen — ben 8be i Slæffen — blev føbt i Pilftrnp ben
I3be januar 1854 (nu Stebaftør af ,,.§orfen« Aiolfeblab'O.

Uilftrup.
(1850 — 1859.)
„'Slaa bog ej paa SRobei» ®rag,
•pvoraf bu cft rnnbcii!
got bog, at ben banffe ®ag,
£cn er bin i iSrnnbcn!'*

9?. g.

Ornnbtüig.

Sftfpften af Sønberjpltanb, ber grænfer baabe til lille
Sælt og Øfterføen; er en af be itjønnefte ®gne i ©anmarf;
langs Stranben, ber ffærer fig inb nteb mange Sugter og
gjorbe, finbeS næften overalt en frobig Søgeffov og bag
bettne et Sælte af bølgeformige, frugtbare 'Starter, ber bvet
ifær ere omgivne af i>øje levenbe føegn, ligefom ogfaa faabanne
finbeS langS meb Sejene, felv om bisfe fun ere ubetpbelige Start=
veje. ©a Starterne ere fmaa (gjennemfnitlig tun paa 5 a «
©bt. £anb), i bet llbftiftningen i fin ©ib er foretagen faa flet,
at Ijver ©aarbmanb ofte tjar fin gorb paa 14—16 forffjellige
Steber, bliver ber en Stimmel af §egn, noget, ber giver San-bet et ejenbommelig broget llbfeenbe, ifær naar bet iagttages
fra tjøjtliggenbe Steber, ellers Ijinbre ^egnene al mulig
Ubfigt. ©isfe beftaa meft af føaSfelbufte, og Søbbeplutning et
berfor om ©fteraaret en fæbvanlig gornøjelfe for Ungbommen.
■Stan faar gnbtrvt af Sanbets Ubfeenbe, næften fom bet funbe
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være en ftor, fammenbængenbe i'ave. ©ræSgangene ere for=
trinlige, og Ävoegavl er ba ogjaa ntere fremtræbenbe enb Siger
brug.
Baa ben $alvø, font ftvber fig ub imellem ^aberSlev
3jorb i Slorb og Menner Bugt i Snb, ligger Bi Iftrup, en
gob SJlil fyOøft for fraberSlev, altfaa mibt i ben frugtbare
(Jgn; rejfer man et »Jtar SJlile længere imob Beft, er man paa
^eoen, ber ftræffer fig igjennem bele SNibten af ©ønberjpllanb
— i Øft berimob er tøavet fint */< Wlil fra Bilftrup, men fan
bog iffe fes ber fra paa ©runb af en Baffefant; fommer man
op paa benne, er ber ben berligfte llbfigt baabe over Banb,
Sfov og jpav. hertugen af Sluguftenborg bavbe ubfet benne
fmuffe ©gn til fit 3agtbiftrift; i ben Slnlebning bavbe ban ofte
gjæftet Bilftrup og veb fin ftore Sleblabenbeb gjort et gobt
Snbtrpf. Blulig bavbe benne Omftænbigbeb A'mbflybe(fe paa,
at Befolfningen i Bilftrup var mere jieSvigbolftenfffinbet enb i
Slabofognene.
Befolfningen i eonoei juliano bar fit færegne ^ræg, bog
meb en fjenbelig ^orffjel paa 'Beboerne af Oft= og SBeftianbet,
ligefom ogfaa SanbetS Slatur og Ubfeenbe er meget forffjelligt.
3 tøaberSlev Ofteramt ere Bønberne færbeleS velftaaenbe,
©aarbene grunbmurebe, Boligerne næften pragtfulbe 3°^ene
ligne bveranbre paafalbenbe faa vel i ftarafter jom i Sæber og
©fiffe, og ber er viftnof faa Steber i fianbet, b°or ber finbeS
et faa faft og ejenbommeligt ©runbpræg, fælles for alle, fom
ber. Det fommer vel af, at ben fønberjpffe Bonbe i faa
mange Siar bar levet paa en ÄampplabS, bvor to Slationalr
teter brybeS om, bvent ber ffal bftve forrangen, og i benne
Äantp er ban bleven bær bet, faa ban er bleven vant til iffe
at labe fig rotte i ben Overbevisning, ban en ©ang bor fattet;
er bet fanbt, bvab man i øvrigt figer om be banffe, at be ere
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„Høbe ag vege" t Sinb, iaa et bet vift, at bette iffe gjælber Sønber=
jyberne, be ere bíevne Ørænfevogtere og ere ogfaa af alíe banffe
bebft ffiffebe bertil; bet ligger iffe for bem at flynfe eller
flage, naar noget gaar bem paa, men íjcerbebe i BlobgangenS
Stole ere be rebe til at tage Manipen op paa ny — altib
flagfcerbige, altib uforfærbebe; . naar San ri tå Sfau paa
SfamlingSbanfen meb Torbenrøft og meb ben (tærte ¡Betoning
af r, fom er ejenbommelig for ben malmfulbe fønberjijfe
Blunbart, funbe ubraabe: »Tet er i tørunben prægte",
og bet paa en Tib, ba fjorljolbene fynteS alt anbet enb prceg=
tige for be banffe, eller naar WolbfrfjmibtS betjenbte Tale
famme Stebs i 1844 om: ,.Oje for ©fe og Tanb for Tanb",
blev mobtageu meb uenbelig Aubel juft af Sønberjyberne, faa
er bette betegnenbe for bereS Marafter. Tog ffal fjermeb
ingenlunbe være fagt, at be ere tilbøjelige til en pralenbe eller
ubforbrenbe Dptræben, tvært imob — til jævnS 'Brug bevare
be en paafalbenbe 3to, ere fnarere tilbageljolbne. og afmaalte
enb heftige og fremfarenbe. Ter er noget biplomatiff i bereS
■Dlaabe at omgaaS anbre paa, baabe over for 'Benner og 3)iob=
ftanbere, berfor ere be ijeíler iffe lette at gjennemffue eller at
blive fortrolige meb; paafalbenbe var bet faalebeS at fe, f)vor=
lebeS Biænb, ber i ben nationale Strib ftob ffarpt paa tjver
fin Sibe, funbe omgaaS, uben at ubenforftaaenbe funbe
mærfe SRobfætningen. SJlan funbe ligne Maraftererne, fom
■ölacauly ffriver om Billjelm af Oranien, veb „Bulfaner, om=
givne af 3s*.
@t benne fiarafterenS ^aftljeb og bjærve sDlanbigljeb
SønberjyberneS Styrfe, er ben imiblertib ogfaa bereS Svagljeb.
Tenne (tærte gafttjolben veb alt, Ijvab ber er gammelt, tjvab
ber er nebarvet, Ijvab ber er Sæb og Sfif, ijvab man en
®ang Ijar fattet fom Overbevisning — fan (et føre til Stille=
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ftaaen og ftorjtening i Sinbet og blive tøinbring for en gob
og frugtbar Siv^ubvifling. üionrab ffal en (Sang Ijave fagt:
„3)lan bør itte fryftallifere fine Slnffuelfer", og ber er noget
fanbt i bette Orb, for faa vibt Sinbet altib burbe være let
mobtageligt for gobe nye onbtryf, og nægtet fan bet itte, at
benne 'Dlobtageligljeb itte var ftcerf íjoá Sønberjyberne; be var
itte lette at paavirfe, Ijverfen i ben ene eller ben anben ¿>iet=
ning; bet er ogfaa betegnenbe, at ben ftærfe Sevægelfe i focial
£>enfeenbe, font i 1848 gif ben over fjele (Svropa og iffe minbft
vafte Sløre i kongeriget — ja fjer begejftrebe baabe SJlænb og
kvinber, unge og gamle —, næften iffe mærfebeé i gønber=
jyllanb. Spørgsntaalet om Slriftotrati og ©emofrati — fom
bet falbtes ben (Sang — forbunflebes ber albeleå af Striben
imellem tyft og banff, og enbnu ben ©ag i ©ag fyneü bet
iffe, at Sønberjyberne bane fynberlig ftttereSfe for be Spørg*=
rnaal, fom paa ben anben Sibe af kongeaaen fætte Sinbene i
ben beftigfte Sevægelfe "flaa lignenbe SJlaabe forbolbt bet fig
i $aber*lev ©fteramt meb ben firfelige Sevægelfe; fjvi¿ ftræng
ftagttagelfe af alle nebarvebe firfelige ¿former, ftabig kirfegang
og lige faa ftræng ortboboy Opfattelfe af 'Bibelen famt 'J(irbo=
bigbeb for kræfterne var ensbetybenbe meb firfeligt £iv, faa
var ber iffe SWangel berpaa, men bet faibt bog fnart i gJjnene,
at ber ogfaa b«r o« noget af bet „fryftalliferebe" — mere af
ubvorteá (Sub¿frygt enb af tilfvarenbe inbvorte* Siv. Silftrup
banttebe bog til ©el* en Unbtagelfe, tlji f>er bavbe en pietiftiff
Sletning — Ijibrørenbe fra .vernbuttet-SNenigbeben i (Síjviftianá>=
felb — faaet 'jnbpas, men bet var mere iblanbt be tyft=
enb iblanbt be banfffinbebe '-beboere.
Saalebeé var ben $orbbunb, boor Sojfen nu i eu 3lar=
rceffe ffulbe virte, og bet er intet Unber, at ijan nteb fit fra
Sønberjyberne jaa forffjellige, let bevægelige Sinb ofte følte
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fii| trijffet af gorljolbute og var nær veí» at fortvivle over ben
tilfynelabenbe ringe SJirtning, fom bans fyortijnbelfe Ijavbe;
han prøvebe baabe at tale folfelig og triftelig, baabe ljumo=
riftiff og alvorlig, men bet tom Ijam længe for, at Drbene
prellebe af fom filene mob bet baarbe fVjelb, og at Ijan itte
funbe faa fine Tilhørere revne meb, faalebes fom Ijan mange
Wange bavbe gjort paa Sjællanb
Tet fom vel ogfaa af, at baabe bet folfelige og triftelige
¿tjn, fom Sojfen baobe, i QJegynbelfen var SBilftrupperne albe=
les nfjenbt; be bavbe i mange 2lar haft kræfter, ber vel var
troenbe og fromme fViænb, men fom íjolbt ftærft baabe paa
ben ubvorteS (jlubSfrugt og paa ben præftelige Qtarbigfjeb; nu
at fe en 'f'ræft, fom funbe tale jævnt og ligefrem meb enljver,
fom funbe tale morfomt og beltage i SelftabSlivet, ja enbogfaa
banfe — bet var bem faa forbavfenbe, at bet varebe en Stunb,
inben be funbe forlige fig bermeb. Alligevel er ber ingen
Tvivl om, at Sojfen fif en ftørre ^nbflijbelfe, enb ijan felv
vibfte af, og at ban vaubt mange tøjærter baabe for ben banfte
¿ag og for Mriftenbommen; bet Ijar Agfaa fenere vift fig, at
ber i ®ognet mi bar været et flertal, fom bar ftemt for ben
banfte iHigSbagsfanbibat, uagtet bet var, ba Sojfen tom bertil,
anfet for bet meft ti)|ffinbebe Sogn i bele 'HorbjleSvig Tet
var navnlig be unge, font sBojfen fif ^nbflijbelfe paa, men bet
er jo ogfaa ben ¿lægt, fom nu fører an.
Tet var ben 18be Tftober 1850, at Sojfen blev talbet
til ijfræft i bilftrup, og ftrap efter foretog ban fig iammen
meb fin tønftru en foreløbig irtejfe ber over, bels for at beføge
fin Srober i T'onSbet, IjviS 'fkæftegaarb laa norb for
tøaberSiev §jorb, nmibbelbart veb benne, bels for at fe £ej=
ligbeben i 'lUlftrup. Slnfomften Ijer til beffriveS faalebes af
(iliue Sojfen:
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„Saa brog »i ba en ffjøn Sag fra SSonsbet gjennem
§ ab er Slev, ben forunberlige, gamle
meb fine mange
gamle Ubbpgninger og ©aviene imob ©aben, ab ben fmuffe
8?ej til æilftrup; kirfen meb fit høje Spir overraffebe mig,
og Tegnefolfene — ret en Tppuä paa poltene — var meget
venlige. Ter fra gif SBub til ipræftegaarben, om vi maatte fe
ben, — SBubet fvarebe, at 9)? ep er iffe var hjemme, men at vi
gjærne funbe fomme og fe o« om.
tog ba neb til @aar=
ben, fom laa i Sønber Silftrup, en ftjerbingvej fpb for kirfen
og S folen. Tet var en lav og gammelbagå ©aarb meb en
Ubbpgning mibt paa — ben tiltalte mig iffe — men inb ven big var fejligljeben bog ganffe hbøøelig. tftu ©leper var
hjemme, og hun fagbe o£, at be h«abebe, bet fun var mibler=
tibigt, at be flpttebe bort; be Ijolbt berfor ingen 2luftion —
kreaturerne bleve inbftalbebe hoS 93ønberne, inbtil be fom
igjen, thi „be veeb nof" — føjebe hun til — „at hele ®le=
nighebcn holber meb min ©lanb, men be ere iffe faa ugube=
lige her fom i 58on3bef, hvor man foragtebe en friftelig^ræft*)
for ipolitiffené Sfplb, men i S3on«bef er ber heber ingen le=
venbe kriftenbom, — her berimob vil 3?ojfen finbe en ©le=
nigheb, ber fætter kriftenbom fom ©r. et". Senere, ba vi fom
neb i £aven, vifte hun oå et UbhuS, fom var falbefærbigt, og
fagbe: „3a bet ffulbe vi have bpgget om, men faa fom krv
gen og forhinbrebe bet — nu fan Te bpgge bet op til oå, til
vi fomme igjen". Siben fom ©leper, fom om han fom
♦)

®ct var en ttjft ?ræft, 2Kiitter,

fom ben prouiforifTe legering

Ijaübe inbfat unber i art kojfen« ftranæreife, ba (jan maatte flugte
for Jriftarerne.

®i«fe Ijaobe i øttrigt i SJon«bef ^ræflegaarb op«

fert fig noeften

fom oifbe 3)tjr, fjooraf baabe øgninger og £>aoe

længe efter bar ®por.
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lljem fra en Jur; (jan gif fien imob Sojfen og fagbe:„(fr
bet Jern, font ffal beførge mit Smbebe?" Sojfen oenbte fig
om uben at fvare — ulj, livor bet var ufjpggeligt! Siben
trafterebe be oS bog meb Äaffe; i Slesvig er man i ben
®rab bengiven til Äaffe, at ben ftal npbeS og bpbeS i en
Uenbeligbeb og til Ijvilfen fom Ijelft Jib paa Jagen. Si
rejfte ba í)jem igjen, og Sojfen enbnu en Jib inb til SigSbagen, ba ban alligevel iffe funbe blive inbfat før ben i Jecent=
ber Slaaneb".
Ja Sojfen gjorbe bette Sejøg i Silftrup, var ftrigen
enbnu iffe enbt; ber fæmpebeS juft paa ben Jib veb §rebe=
rifSftab, og formobentlig bar præften SI ep er gjort fig §or=
baabninger om, at SleSvigbolftenerne enbnu funbe fejre; ba
bette føaab glippebe, forlob Ijan Silftrup og tog Sopæl i Sfa
berSlev, men vebligetjoíbt ber fra en ftabig $orbinbelfe meb
fine Senner i Silftrup; formobentlig var bet paa Snmobning
af ben fleSvigffe Segering, at lian fenere forlob fianbet; ijan
fif et Præfteembebe veb Seinen, livor l,an nogle Sar efter
bøbe. @n privatlærer, fom be tpfffinbebe Sønber ijolbt til
bereå Sørn, blev paa Jilftpnbelfe af SauritS Sfau bortvift
fra Silftrup, og Sørnene maatte føge banff Stole, noget, ber
for faa vibt var mere naturligt for bem, fom ber iffe var en
enefte af be tpfffinbebe familier, ber forftob bet tpffe Sprog,
men Sojfen bifalbt bog aibrig, at man vilbe anvenbe Jvang
paa bette Dmraabe.
3 Jecember Slaaneb fom lian alene ber over, ntebenS
lians gamilie foreløbig blev tilbage i Sfjørpinge. Sin 3no=
fcettelfe og førfte Dptrceben i Silftrup beffriver tjan faalebes i
nebenftaaenbe Sreve til ipjemmet:
13
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Bilftrup, ben ltfbe ©ecbr. 1850.

giben bet nu er førfte (Sang, jeg ffriver fra bette Steb,
vil jeg give en ¡¡Beretning ont alt, fiben vi ffiltes i grebagS.
Tet var jo i Boe$lunbe — fort — join jeg altib ønffer at
ffil(e$ fra bem, jeg elffer, men berfor iffe minbre Ijjærteligt
Sil Korsør fom jeg ba uben vibere SDlærfeligljeb, Tampffibet
fom fnart, og SI. 9*/2 gif vi fra Sorsør og naaebe jRijborg i
■2 Timer, trob$ Ijaarb -ølobvinb; jeg fif $lab$ i Teligencen,
og SI. 8 om 9lftenen naaebe jeg 2tøfen«, ber fra meb bet mj
Tampffib, og SI. O';, fatte jeg goben paa bette Sanb. $aa
Sfib$broen veb 2larøfunb ntøbte jeg min ¡Brober Sari, ber alt
bavbe faaet fin Ubnævnelfe til iJJræft i grebericia; vi be-føgte 2lgent Bruun$ og fjørte herefter til Boitåbef ¡¿ørbagen
gif ben meb at ffrive min Siltrcebelfespræbifen; jeg fov iffe
ben 9Jat og var iffe gobt oplagt til, ijvab ber foreftob, men
nu maatte bet iffe ijjælpe; vi fjørte ba Sønbag jDlorgen i et
pnfeligt ¡Bejr til Bilftrup og tog inb (jos Tegnen, ijan beb
Tuur og var meget forefommenbe; Selffabet famlebeS fjer;
bet beftob, foruben af Sari og^uftru, af2lmtmanb Stoffletlj,
jjjrovft Bo efeu, Sirfeværgen og en Stolelærer Ul b ab l. SI.
lo gif vi inb i Sirfen, fom var propfulb af golf, nagtet 36
Bogue vare tilfagte til Bigtfjørfel veb glenéborg, og Bejret
var ijberlig flet, ¡ilmtmanbeii paa Ijøjre Sibe, jeg i 'JNibten,
Brovften paa v.-nftre Sibe blev opftillebe foran Citeret. 2lmtmanben begpnbte meb at oplæfe mit Saibsbrev og inbfætte
mig i Songen$ Bavn, talte herefter nogle paSfenbe Drb til
fDienigljeben og ønffebe mig ®ub$ Belfignelfe; ^rovften Ijotbt
herefter en bugtig Tale om 1 TbeS. 2, 4. Terefter blev i>øj=
meéfefalmen fungen, hvorefter jeg íjolbt min Bræbifen; ben fan
jeg nn iffe gjengive, men bet gif ganffe gobt, og ben gjorbe
gtibtrijf paa golf; ben var bog temmelig ffrap, vift for ffrap
for i’lmtmanben lifter ®ub$tjeneften ftob ber et lille (Silbe
1)0$ ©egnen, bvor vi blev ubmærfet beværtebe; vi fpifte og
braf af ganffe fjærte — navnlig var ber en uforlignelig gob
Sranfefage. — Bmtnianben ubbragte min Sfaal, Sprovften
2Jlenigl)eben$, og jeg ¡Bærten og Bcertinben$. lifter 'Dlaaltibet
talte jeg noget meb Sirfeværgen ¿¡olm, en ffiffelig fDJanb,
fom regnebeé til be tijffe, men er ingen værre enb Ijan, ffal
bet nof gaa. £)m Giftenen tog jeg meb Sari neb til s|lræfte=
gaarben; jeg faa ben veb Sijé, og ben gjorbe benne (Sang et
ganffe gobt gnbtrijf paa mig ...
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. . . . §er i ’ffræftegaarbeité Tagligftue ftaar jeg nu veb
Sfriverpulten og ftriver bette; Ijer er gauffe Ijijggeligt, ffjønt
^Møblementet iffe er ftort, mcerteligft er en ftor $orcellæns=
Jtaffelovn; en gammel Bige, ber tjebber Sirftine, Ijar jeg faaet
til at ftijre Jøufet, og Spifetamret er vel forfijnet — jeg Ijar
alt faaet mange foræringer, Smør, BSg, Mager og 3 levenbe
£>øtts, faa vi ijave mere enb nof IWcelf faa vi fra en Bonbe,
ber, ffjønt en af be tijffe, bog alligevel bliver min bebfte Ben,
tbi oS binber et Baanb fammen, ¡om rigtignot veb benne £ej=
ligbeb bevifer fig at være bet ftærtefte, i Stanb til at over=
vinbe alt, ijvab ber ellerå fan ftille ab. Bertel 'Neumann
Ijebber Ijan og er ben meft anfete Dlanb i Sognet. §an ffaffer
mig nu et Bar Møer; en ®rté bar jeg alt faaet, og „£>øbgraveren" (faaban talbet Ijer (traveren) pasjer baabe ben og.
Brænofelet. feg Ijar i (iftermibbag fiinget faa fmaat til min
(Guitar, præbifet Ijar jog nu 4 ®ange og boer ®ang for fulbt
£ms; ber er en mrertelig Mirtegang, be tomme fjørenbe og.
vanbrenbe fra alle Siber; Orgelet ipber vibunberlig bejligt,
bet bliver fpillet mefterlig af Sognefogben. Birtelig levenbe
Äriftenbom finbes ber viftnot itte bo* alle be flittige Mirfegæn-gere, men bo* abftillige bar jeg lært bet at fjenbe, og bet vil
nof opbages bo* flere. Stile jØleniiefter vife mig overorbentlig
foretommcnbeb, alle ville be bave mig i Beiøg, alle ville be
tjore for mig, og albrig fan jeg flippe bort, naar jeg fommer
til bem; berfor bar jeg bibtil itte funnet tomme ret mange
Steber. Blån fommer ogfaa Ijer til mig, faa jeg Ijar onbt not
meb at faa Sib til at ffrive mine Bræbitener; btéfe tabe til
at gjøre niegen Sijffe, bvilfet baabe glæber og ængfter mig,
ffjønt bet er vift, at be ere meget alvorligere og ftrængere enb
bem, jeg længe bar Ijolbt i Stjørpinge, navnlig rettet imob al
Selvretfærbigijeb, fom jeg frijgter for, at Bilftrup Bienigbeb er
friftet til 3eg bar talt meb abftillige om bet nationale; nogle
ere Ijelt banfte, fom man ba er banff i s lesvig, anbre ville
nøbig tale om benne Sag, men naar jeg fan, ba ffal jeg for
Sllvor tale meb 'Bertel Neumann beröm.
$eg Ijar berettet nogle fijge fyolf, og jeg maa forunbre
mig over beres gubbengivne Sinb; Aorælbrene Ijave en befijiv
herlig 3ver for bere¿ Børn* llnbervténing. sDlan ønffer,
at Monfirmanbe ne ffulle gaa bos mig ogfaa Slaret for=
ub . . . .
13
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Saa langt fom jeg i ©aar, faa tom karl fra Sonsbef.
^an og jeg tog i ©aar ílfteS til fiaurits Sfau i©yenípouft,
ber ligger nær »eb ^rceftegaarben. ©er »ar -JJlarfmann,
glor,
kocb og flere, og ber gif bet lyftigt til meb ©a=
ler, Sang, ©rit o. f.»., men jeg befanbt mig iffe rigtig »el ber
og ftjøttebe mig nogenlebeå fel». karl laa bo* mig om klatten,
jeg ijaobe laant Sengetlæber IjoS min »elnillige 9labo SDlabå
mii§.
3 ©aar efter kirfetjeneften torn S. Neumann til mig og
6ab mig, om jeg »ilbe tage bonå og bons SrobetS 2 Sønner
til konfirmation, ©e »are WteyerS bebfte Senner og »are i
llütóljeb om, l)»ab be ffulbe gjøre, om be ffulbe fenbe bem til
€i)riftian3felb, men nu be Ijaobe lært mig at fjenbe, »ibfte be
ingen bebre at fenbe bem til; bettefagbe Ijan, mebenS ©aarerne
trillebe neb ab kinberne. ©et »ar mig en ftor ©læbe og et
SibneSbyrb om beres Sinbelag imob mig. $eg Ijaobe ogfaa
benne Opmuntring befjo», tlji jeg baobe flatten igjennem libt
meget af Ijaarbe Slnfcegtelfer, fom om jeg iffe tog ftrængt nof
paa be tyffe.
3 ©ag Ijaobe jeg konfirmanberne for førfte ©ang fjer i
Srceftegaarben, ftrap efter Ijolbt ber en Sogn, fom ffulbe tjente
mig til kjelftrup at berette en fyg kone og et ^ar gamle golf
i en lille ©aarb neb Siben af. ©en fyge kone »ibfte jeg iffe
ret, fj»ab jeg ftulbe bømme om, men ba jeg begynbte at fynge
en gammel Salme, ble» Ijun inberlig benæget. §un ijar »æret
fengeliggenbe i mange 2lar, og ba jeg tog Slfffeb meb Ijenbe,
greb Ijun min føaanb og ubbrøb: „geg flipper gefum ej".
Saabanne Drb flinge for mig fom gulebubet for Jjyrbeme.
©e gamle golf tjar jeg iffe nogen -Dlehing om. ©er fra gif
jeg inb et anbet Steb, tj»or jeg ftulbe atteftere et ©eftamente;
jeg ble» noget fjo3 golfene, Ijoor abffillige »ar famlebe fom
Sibner, og »i fom i en lang politiff Samtale; Drbførerne
nar banffe; Wlanben, fom tjentebe mig, tao meft ftille, men
paa ^jemoejen forflarebe Ijan mig, tjoorlebeé tjan baobe bet i
benne Sag. Sin konge »ilbe ban »ære lybig, men ellerå »ilbe
ban iffe blanbe fig i $olitif, og berfor'boobe man beffylbt barn
for at »ære tyff. SaalebeS, fagbe bon, »ar bet gaaet meb
mange, fom man falbte tyffe.
geg bor nu i Sinbe dt flytte inb i et minbre kammer,
ba benne ©agligftue er for ftor til Stuberefammer. ©en førfte
3lat jeg laa ber, fab jeg førft længe om Aftenen ber inbe og
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tænfte paa be gamle kræfter, font ijavbe boet lier før jegr
tænfte ogfaa: §vab om nu ¡Døren gif op, og gamle '8inbe=
fil be traabte inb til big; til fibft blev jeg noget uljpggelig til
SJlobe og gif i Seng. Sllt var tijft og ftille, $igen laa nebe i
SJigefamret. ©a jeg faalebeå Ijavbe ligget en ©ime? ©ibr
Ijøter jeg plubfelig fom en ©ør fpringe op meb ftor Sllarm,.
faa bet gav (Sjenlijb i Ijele føufet. ©erefter blev alt ftille, men
jeg fijnte? at Ijøte en fagte fuslen inbe i Staboværelfet. ©a
fom Jøjærtet rigtignof til at banfe, men falbe paa (pigen vilbejeg bog iffe, jeg j'tob ba op, tcenbte Sijfet og gif inb i SØcereljet — alt var ftille; jeg gif op i Salen, ber var ogfaa ftille,
enbelig, ba jeg længe Ijavbe føgt, opbagebe jeg, at bet var en
af 8inbue?ffobberne ubvenbig, fom veb æinben var blæft op;
jeg fif ben faa luffet, og berveb blev alt roligt. Stotter og.
SJlué er Ijer for øvrigt mange af, men nu Ijave vi fat noget
for bem, faa bliver bet nof bebre. føaven tjar jeg unberføgt;
ben er meget ftcerft beplantet og enber meb en lille Sunb af;
bøje ©ræer; ber er en SJlængbe Slib?, ftore frugttræer og til=
lige Ipumle. 3 SJlorge? fom ©ortljea Stavn, en bejlig (pige fra
Äjebftrup, meb en forcering til mig — 4 levenbe $øn? —
faa nu bor jeg 7 £jøn? og 40 3€g; jeg beværtebe ijenbe meb
.•ftaffe og talte en ©el meb Ijenbe .jjun var meget banfffinbet
og Ijavbe været i Sfirfe, Ijver (Sang jeg bavbe prcebifet. feg
Ijar ogfaa beføgt en mcerfelig 33onbe veb Stavn Sfjcerbef ber
t søljen, fom bar en ftor (Saarb og bor meget elegant, bet er
en ung SJlanb meb en net .(tone. £>an? ©anfegang er friftelig,.
i spolitiffen er Ijan neutral, men meget ivrig for óplij?ning og.
frijbebe fig veb ©anfen om, at jeg vilbe oprette en viberegaaenbe QJørneffole. SJleijer lob Ijan iffe til at være tilfreb?meb, men i øvrigt var (jan en mcerfelig SJlanb at tale meb.
f SJlorgen ffal jeg famle? meb S3. Sleumann b°» en »jnbig,.
gammel, fijg (tone, fom ffal berette?, feg Ijar ogfaa beføgt
en meget banff SJlanb i Äjelftrup veb Stavn (peber 33rain =
fen?gaarb. $an Ijar fpillet en Stolle i ben „fle?vigffe for=
ening", og meb barn fnnbe jeg frit tale om alle forbolb; bvab
(triftenbommen angaar, veeb jeg iffe ret, b0°rban tjan ftaar,.
men Ijan vebfjenbte fig ben bog, og ber var et fmuft familie
liv; (Saatben ligger rtebe veb Stranben i ben bejligfte @gn.
©et ffal være ben rigefte SJlanb i Sognet.

Sin veeb jeg iffe mere at ffrive om mine Sager Ijer; jeg
fan iffe nægte, at bet gaar over min forventning; jeg er og=
faa faa elffvcerbig, fom bet er mig muligt, ©et laber til, fom
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jeg inbtager §olf for mig, ifær Svinberne, ffjønt man meft be=
ffylber bem for at være tyffe
Sfjønt benne gul er gaaet faa ftille for mig, langt borte
fra mine bebfte Benner, faa t>ar jeg bog ijaft bet gobt, ifær
en 9lften, ba bab jeg for eber alle ber (gemme i Sfjørpinge,
alle mine Benner i ben Ijele Omegn, bet var vibtløftigt, til jibft
for mig felv og ben ny 3Jlenigbeb. geg bar bet aanbelig
meget bebre ber enb paa Sligsbagen, fom jeg iffe længes efter
gra ©laufen fif jeg juleaften et velfignet lille Brev, bet fom
paa rette Steb; jeg læfte bet tit unber mange ftille Saarer;
bils ogfaa B- g en g er — ja (Sub velfigne bam ”•’« trofafte,
elffebe Ben — af, om jeg funbe gaa ben og fibbe en giften
bo» bam> b°°r vilbe bet bog være en gryb. tøan er en af
bem, fom faa vibunberlig fan tænfe paa fin 'Ben, og glemme
fig felv. Ogfaa tænfer jeg paa Glanfen meb ben inberligfte
jfjærligbeb; b”br bar ban Øærct mig en byrebar 'Ben og bvor
bave vi tit opmuntret b’uanben baabe meb Sllvor og Spøg;
fmerteligt er bet mig at børe, at ban er faa fvag; (Sub fe i
Slaabe til bam. Saa ftaar ogfaa 3)1 o nr ab, Stønne og £em =
vigb i et venligt £ys for mig. Saabannne Benner bar jeg
- ■ Äarl unbtagen — iffe ber, nten jeg glæber mig bog til at
Subvig 6 b rift i an 3)1 ü (ler ffal være ipræft i Stamp, en
3)lil ber fra. geg føler bet ret nu, buor )e9 elffer bem alle
fammen, Benner og Beninber, og fan nof mærfe, at bet friftne
Baanb bar en unberlig 3)lagt baabe til at famle gamle Btm=
ner, faa be albrig ffilleS ab, og til at fnytte nye 'Benner iam=
men, fom om be var gamle, ga luffelige ere vi, fom fjenbe
vor tøerre, meget lyffeligere, enb vi felv font ofteft tænfe; ber
fommer STiber, ba vi for Sllvor maa fige: „(Sub ffe Sov, vi
bave en at ty til, til (pent ut funne fomme meb alle vore
Sorger." Slu nærmer bette 3lar fig tilslutningen, bette 3lar,
fom bragte, b»ab jeg iffe brømte om i bets 3)lorgenftunb, men
bet ffal ftaa for mig fom et evigt BibneSbyrb om, at (Sub er
gob, og ban£ 3)iiffunbbeb varer eviiibelig."
Som bet af ovenftaaenbe Brev vil fes, fyneS ber iffe i
Begynbelfen at bave været bet bebfte gorbolb imellem Bojien
og fiaurits Sfau (ber boebe i Byen tøouft, iffe langt fra
Bræftegaarben); bet laa bog iffe i noget perfonligt 3)iellemvæ=
renbe, men fnarere i ben ftore gorffjel paa beres ftarafter,
foruben bet, at bc i politiff tøeitfeenbe ftob hver paa fin Sibe.
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gorljolöet blev bog fenere bebre; i et 53rev til (Stine kojfen
ffriver <5fuu faalebeé oni kojfen: „38i ere tvenbe faa forffjeh
lige Äarafterer, at ber vanffelig og i alt galb tun efter et
længere SMjenbtffab fan inbtræbe gortroligljeb i alle ^orfjoib,
bog tør jeg fige, at kojfen og jeg, i ben Tib jeg var Ijjemme,
itte mig bevibft, bverfen offentlig eller hemmelig, Ijave bart
minbfte Slníebning til ttenigljeb eller SJliStanfe til binanben,
og at jeg tvært imob fijneé bebre om fjant nu enb i §ørftnin=
gen". Tette ffrev Sfau fra Sligébagen i Sjøbenbavn, Ijvor
ban frembeleå bnvbe Sæbe; ba (jan fenere fom fijent, blev
ban en ftabig ®jæft i ifrceftegaarben, og veb flere Sejligljeber
tjbebe ban kojfen i>jælp i Sfeftræbelferne for at frembjælpe et
banff Sinbelag i Sognet, fjan var fom befjenbt ben meft
begavebe og meft energiffe af alle be SJlænb, font virfebe for
Tanffljeben i Sønberjijllanb.
Slaret efter at kojfen var tommen til Silftrup, fif ban
bet førgelige ®ubffab, at bans tjære Skn Smil (Slaufen plub=
felig var bøb paa jpofpitalet i ^jøbenbavn af et Slagtilfælbe
unber en 'Babning; fort for inben Ijavbe Ijan faaet følgenbe
©rev fra bam:
fijøbenbavn, ben 17be 3uli 1851.

’IWin tjære, tjære §ritS Sojfen!
S3il Tu nøjci

meb

fan jeg nu for bet førfte

flet intet.

Tlji

bisfe JØlijantStragetæer?
itte btjbe Tig.

Snten

faalebeS

anbet
eller

3eg ftjnteS, ba jeg bavbe mobtaget Tit fibfte Delftg=

ntbe 8rev, for b®¡8 Onbbolb fra bet førfte Drb til bet fibfte
jeg itte not fan taffe Tig, at bet var bog faa baarlig @jett-

gjælb, jeg funbe tjbc Tig, naar jeg faa mat, fom jeg var, ffulbe
frette mig neb i min Sæneftol

og

ffrive Tig bisfe

blegnæbene

©ogftaver til, og berfor befiuttebe jeg rent at (abe være at ffrive,
nøjes meb at ffrive Tit tjære Siavn ret btjbt inb i mit fjærte,

Ijvor bet altib bar baft

faa gob en fflabS

mellem

bet

bebfte.
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nt i g at

vor fierre paa benne 3orb gav

qjcnxnic

og fvebe

?aa

om; bet, nger jeg, befluttebc jeg førft og faa for bet førfte ovevs
labe min Äone, fom ijer faa trofaft og mageløs opofrenbe fibber
v.b min Sibe, at bringe ©ig min 'Broberljilfcn, naar ijnn ffrev

Di en faa Ijørte jeg, ©u var fonts

til ©in og min tjære Sline.
men fjer til fanbet,

fpurgt faa fjærlig
bet enb ffulbe goa,

bog

ftulbe ®u

©et er rigtig

fjebeligt,

fjvorban

fonttne ijjem til ©it,

iffe

efter

at

et $ar Drb fra

faa

at jeg iffe

taale at

fan

langt og længe; tlji ijvor meget bavbe jeg iffe-at tale

ijavbe Drb for,

©ig, vi fom i gamle ©age

fammen, funbe vi albrig blive færbige,

faa inberlig

naar

at,

ffrive

om meb

vi fotn

vi bvent £)jærtetS fæde«

mange fDiaaber Ijar

©læbe og fade« Sorg paa

igjen

og

jeg ba,

og faa befluttebc

til mig,

uben meb bet famme eder fnart

mig.

min ^ræftegaorb

Ijavbe været i

faninienfntjttet

fra bc gamle fjære, ja bc bebfte ©age af vort Siv,

9iu ere vi langt abffilte; ber var bet, ber tit funbe frifte oS
begge til at labe QNobet ftjnfe. Dg bog, lab oS for al ©ing

iffe

gjøre bet.

„©aalévogncn “ nger

et af

Drbfprogcnc

fjoS

©runbtvig, „braft albrig uben i 93i«fenbjærg ©tjbe og i ©rpgges
vælbc Stræbe/1 og ban, fim íjibtií fttjrcbe vor ftart gjennem
?ivet, er bog en gob SWanb,
93ej og

ijar Ubvcje

(lemmer.

not

ber

enbnu

at ijjælpe

fan lebe

oS, mai

3eg vil nu, før jeg nøbe« til at

tale to Drb om mig felv og gæbrclanbet,
oS

begge meft paa £)jærtet af

ijvor vi ingen Stormagter

meb.

og

alle ©ing

fniber og

fige $unftum,

fun

fom jeg’ veeb ligger

næ ft bet

Ijimntelffe,

bave

at træffe«

ingen ©¡ævle

9It jeg fom b^r ub paa tøofpitalet,

o« paa gob

bet

er jeg glab

veb,

ba

jeg, for uben at Subene maaffe i ©iben funne fjjælp? mig, ijar
ben bebfte 9to og 5p(eje og bog ugenert fan bevæge mig til gob«

og til 93ogn« (gjør fomnic ©iber Smaature til Sønbcrmarfen i en
©rofdje). 3miblertib mærfer jeg ^ibti( ingen fijnberlig vcbvas
renbe gorbebring.

mere b^ftigt

og

Diit gamle Sting bar enbog berube vift fig
tit, om iffe forfntjttet,

faa

bog ængftet mig.

©ten venbe bjeut lige faa baarlig, fom jeg fom b*r til bar jeg
iffe Stjft til. 3eg bar berfor føgt om ©ispenfation fra ©mbebet

paa l 9lav, fom vel maa gjøre Ubflaget enten paa ben ene eder
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anben ‘Jttaab?, og (ejet en lide Stage tií ©interen

i

rolig

en

üttedembtjgning paa Songenfl 9?t)torv meb Uoíigt tií Jpavcn vcb

©bott# ©alæ og faar faa ©ørnene og ftrøfen (S. inb

•$^jmir.gz

fom

jeg

cr glab

tií mig.

vií ba i ntin ^ravcercífe

veb,

fomme tií at beførge bet ber bjennne paa eget 5ín= og ©iífvar,
font cr mig bcbagcíigft, og íjvortil ban ogfaa paSfcr bebft. Se,

for Steffen er jeg i

bet cr nn om mig,

bet

et

bdc veb

ittob, giver efler øver mig i at give min ftremtib ®ub

gobt

i ©olb

og cr fornøjet, naar mine Jøbber bog faa nogeninnbc funne bære

mig nb i fri Vuft, og mine Øjne tríale at føge Unberboibning t

bc gobe ©øger, bvörmeb mine ©enner fortync mig. Jøvab nu
ben fæbreianb'tc ©oiitif eder Omfvinget i ben angaar, faa er

rigtignof ©aaBvognen nær veb at være fommen over i ©iSfcnbjærg ®t)bc eder ©rpggcvæibc Stræbe, ©en ijar i bet minbfte
— jeg vii tilftaa bet — været i nogic jZjcbliffc
for mig, faaban fnagebe

bet nn er fommet

bet i

veb at briftc
veb Efterretningen om, at

ben

bertil, at 6. íttoítfc ^anbe bibt

min ©rober

fra Srtjbbcn, og bet fom en 5ø(gc af ben trebie tyffe Stormagt#
(SleSvigijolftcncrne#) Mægling

ben xuöiiffe ftejfer.

vor ©en

og

gjennem ©røjafen

flNen nn bor bet bog igjen Jtyffebc# mig ot

roa fíaact folbt ©nnb i ©íobct, fom jeg ogfaa fer eber# Siodj i

„©annevirfe" bar været gcfvinbt til, og anftiflev nu i 9?oligl)eb
min ©ctragtning over, bvab ber cr ffet og frcmbcíc# vil ffe.
ilt min ©rober iffe er traabt frivillig tiibage, behøver jeg ba
iffe at foriifve ©ig om. Steebtø fom (nem meb ben beftemte
^orbting fra ©Jarfdjaii. at Elaufcn maatte træbe af, og Sidifdj

fortabe Slesvig
meb,

og

Ogfaa üttabvig bar bc

førft 12 ©age

Sponnerf faa

efter

at blive veb,

t)etft

være af

videt

tilbøb

ättinifterict# ftratræbeifc

ba fforføget

meb

Vad

ftranbebe.

©og t)ar SDiabvig gjort tií ©ctingclfc,. at Earl 2Moltfc ffal ubtræbe af ättiniftcrict, berfom ban bliver røinifter for tøolftcn.

íab

bem nn

tumle

om

meb Staten#

•ittaaftc funbe bc felv paa benne 2ur

Sager,

fom

fomme tií at

bc

tyfte.

fjøre om i

©u fenbjærg (Stybc eder ©tyggcvælbc Stræbe, faa be funbe breeffe

©alfen, og bc gamle igjen fomme

tií ©ømmerne, tbi

bar vor ©erre bog tjibtií ijoibt fin £aanb

over vort

unberlig

lide ?ant
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og vil gjøre bet ftembeleá.
gjøre paa,

at vor

Og (ibt stegning tør

fplibogtige 9tigøbag

vi vel ogfaa

vil blive noget minbre

polft

lige over for fØedjlin (ber nof af alle ijar gjort bet galeft).
fReebtø, 9ieventlo)v=Sriniiini og S. ’JRoltfe. — IWin 33rot er
rejfte i 'DlanbagS til 3p(lanb, og fommet ban til Slesvig, vilbe

ban gjærne beføge Silfhup, Ijvor jeg lovebe bam en
tagelfe.

9?u, elftebe SJen,

lev vel meb alle Dine

geb 2)icb=

bprebare,

og

bevar Du ogfaa Dit gamle SBcnnebjccrtc for

Din evig trofafte

S. D. dlauf en.

3 fyoraaret 1851 fit kojfen fin familie over til Silftrup,
og itu aflagbes mange S8ef øg
SBønberne, baabe boS be titftog (joø be banfffinbebe, alle Segne bleo be mobtagne meb ben
ftørfte Senligljeb; ©jæftfriljeb er overljovebet ualminbelig ftor
overalt blanbt Sønberjtjberne.
Den fremmebe bliver gobt
mobtaget, til fjvilten Dib bet faa er; førft fremvtfeS Waarben-J
Stoltljeb, £>efte= og Stubeftalben, og efter at kreaturerne ere
bievne unberfaftebe ben betjørige kritif, bybe* ben fremmebe
inb paa kaffe og jjjvebebrøb' (i ben Dib brugtes meget be faa=
talbte „kavringer"); 2 á 3 kopper kaffe pr. SDlanb er eit
Selvfølge, men ben fremmebe gjør vel i at belave fig paa, at
tjan vil blive „nøbet" til enbnu et „lille korn"; flet itte at
ville labe fig „nøbe" er itte vel fet, i Invert $alb gjør man
faa tlogeft i at venbe koppen tneb Sunben i Sejret; lægger
man tun Dljefteen tværs over koppen, betpber bet, at man vil
nøbeå, og faa fjolber Særtinben itte op, før man giver efter.
$en paa 9lftenen faa Slcenbene kaffen blanbet meb 3tom og
Sutter, en faatalbet „Sort", og faa gaar Samtalen livlig,
ifrer om alle be Ipeftetjanbeler, fom ere foretagne i bet fibfte
føalvaar — man tjenber IjinanbenS føefte til f£untt og fritte,
og bet er fjælbent at træffe en Sonbe, fom itte er fortrolig
meb tpanbeler. Dtéfe tøanbetébrøftelfer vare vel itte fijnberlig
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tiltalenbe for Bojfen, men Ijan beltocj bog deri, faa gobt Ijan
funbe, og morede ofte Bønberne veb at optage deres tefniffe
Udtnjf for føeftenes $ejl; undertiden hjffebeS det ogfaa at lede
•Samtalen lien paa anbre '.IGmner, men en vis fyorfigtiGbeb
maatte altid iagttages, tlji bet Ijørte meb til Bøndernes ©aft=
følelfe, at ber veb Gijæftebnb iffe maatte rippes op i de na=
tionale StribSfpørgSmaal. Ungdommen forlijftebe fig tit meb
en £eg, iom falbteS „Blinbemomme meb en Slub for ©jet",
omtrent fvarenbe til „Blindebuf".
©e egentlige ©ilder var altid meget ftorlabne; be varebe
i flere ©age, og en umaadelig 'DJæitgbe © jcefter bleve indbudte,
glere ©age forinden bragtes ,.§unb" til ©ilbeSgaarben, be=
ftaaenbe af Smør, Sjøb, SGg, £ønS o. f. v. og veb Btijlluper bes=
uben 'Brudegaver (Sølvtøj i 3)længbe\ ©jæfterne modtoges
meb fulb SJiufif, og ©oget til Sirfen foregif meb ftor ipomp;
forreft reb Brubefvenbene og paa ^jernvejen i ftraft Sarriere,
tfji bet gjalbt ba om at fomme faa (jurtig til ©ilbeStjufet, at
de funbe vende og møbe Bogntoget et 'fiar ©ange, inben bette
naaebe 'Dlaalet; Sjøretøjerne vare i bøj Girad elegante, føeftene
af bebfte SlagS, tlji intet fatte Sønberjijberne mere Bris paa
enb at være flot fjørenbe, og be Ijavbe formelig iDlebijnf meb
bem, ber maatte .gaa baf etter e Buljtt og |li de mj Stivel
op". 3 Sirfen mødte Bruden — fulgt af Brudepiger og
Brubefvenbe — meb Sølvfrone paa Rovedet og langt Brube=
flør. fjjemfomne fra Sirfen begijnbte ©egnene befværlige
®jerning; ijan ffulbe bcenfe ©jæfterne veb Spifebordet, og bet
foftebe megen Slnftrængelfe, tlji bet ffulbe ffe efter 'Jlang, og
ve ben, der inbtog en Bl«bS, hvor Hl Ijan iffe var berettiget,
teller iffe ijørte det til gob ©one, at de berettigede uben vú
here indtog ben Blads, ber tilforn bem, nej, de maatte lade fig
nøde, og bet gav undertiden Sin ledning til, at ©egnen for=
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melig — om enb paa Sfrømt — maatte fæntpe meb bem.
®et varebe en rum Slib, inben bette blev overftaaet; faa læfte ®eg=
nen en $orbbøn, og ber blev iunget en Salme. Srubefvenbene
gif for^orbe og maatte Jætte flaben paa Sorbet ©en førfte ålet
oar altib fafrangul Suppe, bois Sarbinalbijb var 'Beffaffentjeben
af be fuglerunbe Nlelboller meb Sorenber i; bet fortaltes, at
ShjenS Soner nogle ©age forub gav Nløbe i (jiilbeSgaarben
for at „fmage paa bollerne". 2>eb 33egravelfe§gtlbe opvarte^
beS meb en befimberlig iltet, faafalbte ..gaftefringler", fom
var opløfte i fDljøb og fobebeS inb meb Sfeer. @fter Suppen
fom en uenbelig Wlængbe Stege af alle Slags, til fibft Sve=
ffetcerte, 2ag= og Sranfefage. 'l'ineu flab i Strømme, og bet
var ^rubefvenbeneS Opgave at paafe, at tømte glaffer ftray
blev erftattebe meb ni); paSfebe be iffe bette, Ijavbe ©jæfterne
Net til at trille be tømte glaffer ben ab (Gulvet, og mange
gif blev brugte, for at bringe Svenbene i benne gorlegenfjeb.
Spisningen funbe gobt vare 2 á 3 ©imer, ba ber altib var
lang arift imellem Netterne, noget, Nlrenbene benijttebe til at
faa ©obafSpiberne i (»lang, gør Nlibten af be befteffoformige
IBorbe fao 23rub og ^rubgom — paa begge Siber ben itærmefte Slægt; til bøjre alle Mvinberne i ftivefte Stabs, i Silfe=
fjoler og behængte meb Smpffer af Sølv og ®ulb, — bet tjøjtu
belige i Stillingen gjorbe bem paafalbenbe tavfe — til venftre
Wlænbene; paa ©vrerbænfeit i Niibten lige over for ®rube=
parret fab kræften og bans gamilie; af og til fpillebe 2)iufiffen. Som ofteft IjoIbteS ber ingen ©aler — bet ftreb imob
gammel Stif, og ber ffulbe mere enb alminbeligt 3Jlob til at
brpbe benne veb en flig tjøjtibelig Sejligbeb; alligevel forføgte
Sojfen bet, og bet falbt efterljaanben i ret gob gorb, forbi
Ijan altib forftob at brage noget morfomt frem SBeb Slut=
ningen gif flere ©allerfener runbt, faa vel tilSogefonen fom til
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Sllufitten og fíere. Seb Sarfelgilber ogfaa til „§oftermo=
beren".
Saa fnart Sorbene var afbæffebe, begynbte Tanfen meb
ftor jpøjtibelig^eb og mange Ceremonier, ber navnlig var an=
ftrængenbe for Gruben, forbi Ijun efterføanben ffulbe banfe
faa vel meb enføer af Srubefvenbene fom meb flere anbre af
fønbeS nærmefte. fpun ftulbe baabe banfe« ub af i|Jige= og
inb i Äone=£avet. Tet ftørfte af flige (Silber, fom Sojfen
beltog i, var et 93rpllup, fom ftob i ^jelftrup i Slaret 1852
føs ben før nævnte iJJeber Sramfensgaarb; bet var ben
rigefte SJlanb i Sognet, betjenbt fom ivrig Teltager faa vel i
„ben fleSvigfte forening" fom i Sfamlingébanfefefterne; Ijan
fejrebe fin Søns Srtjllup; om bette ffriver ©line Sojfen:
„Ter var ca. 600 (Sjæfter, og ber blev bruftet 6 Tønber
33in og fpift flere Stube. Ten iføber Sramfensgaarb var en
mærtelig SJlanb baabe at fe og føre paa — en TppuS af en
ftolt og ftiv Slesviger, fparfommelig til ipverbagSbrug, men
uføre flot, naar bet gjalbt at vife fig fom en banft SJlanb.
$an var ben enefte i Silftrup Sogn, fom iffe betalte Stat til
DprørSregeringen, uagtet ber laa 60 Tragoner i føns fpuS,
fom ffulbe tvinge føm bertil; alt, føab ber fanbtes i Slmtet,
af føab føn falbte: „banffe Äjcernefolf", ftulbe meb til Srpl=
lupet; ba Slmtmanb S tof fletf) i føaberstev var forfønbret
i at fomme til Stebe, inbbøb fønSlmtmanben i Sejle, ben be=
tjenbte ©rla Sefimann, og føn inbfanbt fig ogfaa; beSforuben
var ber fire ^errebSfogber: ieljmannS Srober, ®itf), Stu =
mofø (ben befjenbte forfatter P. P.) og føejbe, famt en
SJlængbe kræfter. Tet varebe faa længe mellem Sletterne, at
flere af (Sjæfterne gif neb til Stranben for at babe og fom bog
tilbage, inben ben næfte Slet fom paa Sorbet. Ter var en
ftorartet glaffefrig meb Srube) venbene; al mulig Sift blev brugt
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for at ffjnle be tomme glaffer, inbtil ber tom en gunftig Sej=
ligljeb til at trille bem. íHnmoíjr l)olbt en ©igtertale meb
9lim og ^illeber i iDiængbe om ben „bunbbanffe familie mibt
i et forgjort lille Strøg’, og jeg fit sBeunbring for ben lille,
vimfe fDianb, ber er befjenbt for fine mange virfelig gobe
Tigtervcerfer. $an bleo bog beffplbt for i jin CrntbebSvirffonu
beb at ocere temmelig ariftofratift; bog veeb jeg, at ban f)avbe
9©refrijgt for alt, bvab ber var gobt og eebelt. 9Sit b og
£ejbe var mere folfelige, men minbre alvorlige; om
flere af be banffe kræfter blev ber fortalt flemme .fjiftorier,
fom iffe vibnebe om, at legeringen l)«vbe været fijnberlig
belbig meb sBefættelfen af be mange lebige .italb. fDcibbagen
gif for fig i alle Saberne, ber var fmpffebe meb Sagener og
©rønt, iylag og Äranie. fOlellemvæggene var revne neb, faa
man funbe færbe? bele ©aarben runbt Stufiffen var glim=
renbe, ben bebfte, font var at opbrive. ©fter 9>libbagen gif
Tanfen meb ftort Siv; Saurits Sfau ubmærfebe fig ifær veb
Opførelien af en flesvigff 9lationalban§, b»orb«n fprangnæften
fra ben ene @nbe af Salen til ben anben, ifær til fyorfærbelfe
for fin ftilfcerbige Tame".
Ta Sojfen fenere i Sommeren 185(> og i Qiegpnbelfen
af 1857 fejrebe fine to ælbfte Totre* ^njllup meb kræfterne
9?. 3 Aenfen — ben ©ang ftorftanber paa føinbbolm golfe=
bøjftole — og a. 9)løller i Sejliitg, foregif ^eftligbeberne ganffe
paa benne fønberjvffe 9)laabe — navnlig var bet førfte 3Jrpl=
lup i ftørre Stil meb mange forlibere, alle Sipncenbene inb-bubne og Telt opført i ©aven. 'fJeter Sarfen var meb til
bette ©ilbe; bog bavbe bon libt onbt veb at finbe fig
i, at ber blev banfet, noget, fom gav ålnlebning til et
Sammenftøb meb ©line Sojfen, fom {enere vil blive om=
talt
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3 ©fteraaret 1851 fif kojfen fine to Sønner — $eter
og Atebe — optagne fom ©lever i §aberSlev lærbe Stole,
ber nylig vat bleven ontbannet fra tyff til banff Stole, baabe
meb ny Særere og ©lever. 'Dette bibrog til, at kojfen fom i
nærmere gorbinbelfe meb flere gamilier i føaberSlev, beriblanbt
¿Reftoreit íljrige og Sonrettoren Sembde; ligelebeS gjorbe
Ijan sBefjenbtffab meb greberit $ el veg, ber nogen Sib efter
blev falbet til i|kæft i føaberSlev; .fjelveg Ijavbe tibligere været
gorftanber veb fobbing føøjffole, Ijvor ijan nu blev afløft af
Sofus føøgsbro. gmellem 33ojfen og Ipelveg var ber i
Segynbeljen libt sDlisftetnning paa ®runb af beres forffjellige
Dpfattelfe af bet politiffe, og be Ijavbe berom et s^ar Sam=
menftøb, blanbt anbet paa SfamlingSbanfe i 1851, men fiben
blev ber bet inberligfte Henffab imellem bem, og blanbt be
mange (.’ojæfter, ber fom i ililftrup 4-^ceftegaarb, blev Selveg
baabe ben ftabigfte og meft fjærfomne; bet var ben enefte af
kræfterne i ben nærmefte Omegn, fom ¿Bojfen fulbt ub funbe
flutte fig til; Subvig ©briftian fDliiller blev vel falbet til
Starup, men ban bøbe, ftrar efter at Ijan var tommen ber,
Ijvab ber var kojfen en ftor Sorg, kræfterne ¿Diartmann
i hoptrup og JH asm its fen i föalf (nu $rofeSfor i Dinff1,
vare Ijans ncermefte -Nabopræfter i ¿Beft og øft; imellem betn
og Sojfen var vel et venffabeligt gorfjolb (blanbt anbet hjalp
¿RaStnuSfen ham meb Ubgivelfen af (jans Sæfebog), men gor*
ffjelligtjeben i Opfattelfen af bet firfelige gjorbe bog, at ¿Bojfen
itte funbe fomme i en faa inberlig gorftaaelfe ittéb bem fom
meb g. føelveg. ¿Blanbt be 2Jiænb, fom Ijan fom i berøring
meb iféaberSlev, maa jærlig nævnes ¿jJeter ©fjriftian ftodj
— ¿Rebaftør af flabet „Tannevirfe". ®et var en mærfelig
SRanb meb talenter i flere ¿Retninger, faalebeS Ijar han fonv
potteret iffe faa fmuffe ¿DMobier; ben banffe Sag var ban
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meget lienginen; i Siben før 1848, ba Stifterne Ijaobe Doer=
nægten, traabte tjan meget uforfcerbet op imob Oprørerne, og
Stifferljabet imob (jam git faa oibt, at ijan en Sang bogftaoe=
lig bien bibt af en rafenbe Sleåoigtiolftener. -Hu ubgan Ijan
„Sanneoirte" og rebigerebe bet meb en faaban Spgtigfieb, at
bet fnart bien bet meft tæfte S8lab i Slorbfleåoig; betlageligt
nar bet berfor, at tjan i 1856 folgteSlabet til Sobffe 3liel=
fen, ber fra nu af rebigerebe bet i ben lette „S)agblab"å=Sone,
ifær fpottenbe oner for Srunbtnigianerne, altfaa nebbrpbenbe
juft bet, font Sojfen gjærne oilbe bpgge op. Sette nar ingen=
lunbe Silfælbet nteb ft'od), font ogfaa i triftelig tøenfeenbe oar
en alnorlig fDlanb; bet oar ijam, ber i 1852 opforbrebe Sojfen
til at ubgioe bet fenere faa befjenbte Slab „Subftiften",
ber oprinbelig oar paatcenft at ffulle oære et Slab meb blan=
bet folfeligt og frifteligt gnbtjolb, men bog nærmeft bleo et
Dpbpggelfeåftrift, forbi Äod) itte fanbt ben sDianb, ber ftulbe
beførge ben folfelige Sibe, og Sojfen faalebeå maatte beførge
bet Ijele alene. „Subftiften" bleo fortfat i næften 30 Slår,
lige til Sojfené Søb.
3 tøaberålen oar ber en Slagå filub, falbet „tøarmo =
ni en" — tinor Spenå meft banftfinbebe Sorgere famlebeå —
og tier optraabte Sojfen jæonlig fom gorebragåtjolber; blanbt
anbet forebrog t>an lier be norbiffe Subefagn, ber fenere ubfom
fom en færffilt Sog. Sammen meb nogle af Sæterne neb
Satinffolen begpnbte Ijan ogfaa bet faafalbte „golfeftriftå=Sel=
ftab", ber fenere Ijar faaet en faa ftor Ubbrebelfe oneralt i
Sanbet, i bet bet Selftab, fom nu nirfer for ^olteffrifterå Ub=
brebelfe, maa betragteå fom en gortfættelfe af bet gamle.
Unber fine gorebrag i „harmonien" gao Sojfen af og til
nogle Jpip til „Satineriet", fom naturligoiå itte falbt i gob
gorb Ijoå Satinftolenå Særere, men i bet fjete benarebeå bog
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en gob fyorftaaelfe meb btéfe, og bet fremgif ogfaa af ben Slfftebsfeft i „harmonien", fom til 2®re for Sojfen blev Ijolbt i
1859, ba Ijan forlob Sønberjpllanb, tlji oeb benne Sejligljeb
bigtebe Sembcfe ben fenere faa befjenbte og fmuffe golfefang:
„Sort JDlobersmaal er bejligt, bet tjar faa milb en Älang", og
naonlig Serfet:
„poer traftig ©tjæmt, fom lotter om Sæben frem et Smit,

*£en bleo i ijtnbe« Kogger en i)t>a« og oinget 'JSil;

■poert Drb, ber tent fra pjattet, og fom til pjeertet naar,
®et bleo en ©ten i SSiuten, fom begtter (jenbeb @aarb".

vibner uoffom om, at digteren ijaobe opfattet Sojfen rigtig.
Som før fagt fom ber mange ®jæfter til Silftrup, baabe
unge og gamle; en ®ang fif Sojfen enbog — Ijvab Ijan »el
minbft Ijavbe ventet — Seføg af tprofeSfor 'JJlabvig, ber ben
®ang paa ©runb af ntéfiff ^nbfltjbelfe ijaobe maattet neb=
lægge fin $labs fom Stirfeminifter; bet oar oeb flige £ejlig=
Ijeber Sojfens ftørfte gornøjelfe at føre fine ©jæfter ub til ben
fmuffe Sanfe, fpbøft for ^ræftegaarben, fom Ijan. Ijaobe falbet
„Srejbablif", fom falbeS faaban.enbnu, og Ijvor fra ber er ben
meft Ijenrioenbe Ubfigt over £anb, Sfov og tøav. 3 klaret
1877, ba Sojfen Ijolbt jubilæum fom 25aarig llbgiver af
„Subftiffen", ffjænfebe tjans Senner Ijam et fmuft SJlaleri af
Srejbablif, ubført af íltjfjn. Selv beffriver Ijan (Sgnen faa=
lebeS:

,/Jtavnsbij Sanfe meb Øfterføen veb bens $ob, var,
fom før nævnt, min Stoltljeb. fom Sarn, og Ijavbe bet ftéaet
til mig, jeg Ijavbe gjærne ført Ijvert iDlenneffe, ber fom i mine
ftorælbreS §ité, ber neb, for at be ffulbe fe benne min £>er=
ligljeb, — enbnu er bet famme $av meb Sfov omtring min
Stoltljeb, og jeg veeb intet bebre at bijbe bem, fom tomme til
mig, enb at føre bem ber tjen. 3eg veeb, jeg Ijar en Dverra=
fteife at berebe bem, tlji man aner iffe, man er ipavet eller
14
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©toven faa næt, før man libt efter libt er tommen op, Ijvor
æejen er J>øjeft, faa ligger bet paa en ©ang ubbrebt for en«
Øjne Ser fra fan man fe be ftolte, (jøje Træer, veb Ijvté
§ob man eder« er fom ben minbfte Sværg, over ©ovebet, og
ub over bem er ba ben velfignebe Øfterfø igjen, faa Rimmet
Maa fom i gamle Sage, Ter ligger en lille 0 ber ube, og
albrig l)ar jeg fet en 0 faa forunberlig fvømme paa bølgen
fom ben; tlji man tan fra bette ©teb fe ben omgiven af føavet
paa alle ©iber, tan fe Xlanbet paa ben anben ©ibe, fom ffiller
ben fra 211«, ber ubftrætter fin lange fiijft lige for en« Øjne
og fremvifer baabe ftirfer, tøuje og ©fove. Set tjav faa ofte
forefommet mig, fom om benne 0 bevægebe fig og var virtelig
en af be fvømmenbe Øer; bog ligger ben altib paa famme
©teb, ffjuler fine 11 ©aarbe, fom manfiger, ben liar, paa ben
anben ©ibe og frembtjber tun fine fornbevopeJe 2lgre, fom
Ijvert 2lar ere vel bprtebe, ftjønt man albrig fer et SJlennefte
bevæge fig paa bem. £angt ube fer man en Ijvib Älint, ber
tiører g-ijn til, og man fer tpbelig ben fijnfte Äpft ftrætte fig
mob Slorb meb be Ijvibe Äirfer og 2l«fen« røbe tøufe. Sæt
veb bet ©teb, Ijvor fra man fer bette, ligger ber en 2)lart,
t>vor paa ber Ijibtil beftanbig græ«febe nogle ©tube, faa lige=
gijlbige for al benne føerligljeb. fom mange -Dlenneffer for al
©ub« Äjoerligljeb; bereå fyrpb er be gobe ©ræsgange, og bereå
Trøft en Sløpinb, oprejft mibt paa Hiarfen ømfavnet af ©fo=
ven ligger faa bag benne enbnu en SJlart, i Ijvi« SRibte ber
ftob et venligt Træ, Ijvort l ber er fnijttet gobe 9JTinber, for
nogle ntaaffe et Slatljanael« Træ; nu er bet omliugget, 2Rar=
ten ftulbe piøjes, og om enb Ølotib«minberftunbum funne ftaa=
ne«, Slaturens 3)nbigbeber ftaane« albrig; men SJlinberne vope
enbnu op fra bet ©teb, livor bet ftob, bem fan ingen $lov
uDrtjbbe 3>i falbe b,n SRart „Treben« SJlart", tbi frebeligere
bar jeg albrig fet et ©teb paa Sorben; ©toven« Træer flaa
fireb« omtring benne paa alle ©iber, fom om be vilbe, lige*
fom ©elebber af ©ollater, bevogte ben for enbver gorfti)r=
relfe.
©er man tilbage fra bet ©teb, boot ma« ftaar, ba lig=
ejer ©le«vig« £anb meb alle fine omplantebe Wlarfer fom lige
jaa mange tøaver ; bet højnet fig ub mob SBeft mob en Slætte
af ©tove, ber ffjule, b0<lb ber ligger bag bem, men man veeb
nof, at funbe man fe ub over bem, ba vilbe man fjave £>ebe=
lanbet for Øje. £ibt til ben anben ©ibe ligger ®ijen, b°°r
jeg fan vife mine SSenner ifJræftegaarben« pave meb ben« fløje
Træer, og enbnu længere borte ligger kirfen, ber meb fit ©pir

215
perter mob Rimten. Tet er gjærne tjen imob Slftenétib, vi
ftaa paa bette Steb, berfor tafter Solen fine Straaler bag fra
ijen ooer ben Ijele égn; jeg fan iffe fige om ben meb kingo:
„forgylber klippené Top og Sjærgeté Sibe", men vel: for=
gijlber Sfovené Top og føaveté Sølge, og veb goraarétib,.
naar Stoven er lijfegrøn, ba ere be grønne Træer
tun at ligne meb be forgijlbte Shjer, fom Solen veb
fin Sebgang faa vibunberlig fan banne omfring fig, og faale=
beé fom biéfe bølger funne glimre, naar Solen tafter fine Straa=
ler tjen over bem, funne ingen gijlbne ^Serlefmtjffer i Serben
glimre Si falbe bette Steb Srejbablif, belé forbi bet ogfaa
en @aug var bijrebart for en Stlaiina, er vel faa enbnu, belé
forbi man ber fra faa brebelig fan fe alle Ting, felv om be
ere langt borte.
gorlabe Stebet i £Jjeb(iffet er iffe ret vel muligt, men
blive ber fan man Ijeíler iffe, tlji Sfoven og føavet brage en
neb til fig meb uimobftaaelig SJlagt. Ter gaar en Sej neb
over 3)larfen, Ijvor kreaturerne græéfe, til Sfoven; ber ftiller
ben fig faa ab i to Seje, man fan nemlig gaa gjennem grebené
SJtarf inb i Sfoven eller ogfaa ftray træbe inb i benne Sæl=
ger man ben førfte Sej, faa fører et Seb fra grebens fDlarf
inb i Sfoven, og man mobtageé ba ber af en tæt fluttet Stov
af unge Træer, Ijvié utallige Stammer glimre, naar Solené
Straaler trænae inb imellem bem, og bereé kroner banne en
Sfijgge faa liflig, at man naaebe næppe igjennem bem, berfom
iffe pavet vinfebe og brog til fig. Slffteb maa man, ogfaa
forbi be bøje Træer, fom bijbe en velfommen. Sejen gaar
libt efter libt neb ab mob .fravet, og bet fibfte Træ er en
Slvnbøg, Ejvié ftore krone Øftenvinben Ijar bøjet mob Seft, faa
ben ubbreber et tæt Tag i en vib Dmfrebé og inbbijber til at
Ejvile fig libt, før man gaar enbnu et iflar Sfribt og ftaar faa
veb Øfterføené Sreb.
Ten anben Sej fører gjennem lutter Ijøje Træer, og ber
er om goraaret ubbrebt et Sloinftertæppe unber bem, fom jeg
fijneé albrig at Ijave funbet 2)iage til. Cntbnu langt borte
øjner man bet blaa Jpav veb Ubgangen af Sejen; bet vifer fig
i graftanb, fom var bet bange for, man ffulbe glemme bet
over ben pnbige Sfov. 2lt Ijver gugi fijnger meb fif Slæb,
fan man Ijer forviéfe fig om; kutteren laber fig itte forftijrre
af 'Jlattergalen, og alle be anbre fmaa gugie fpnge om kap meb
benne; men tøavet falber, man fan allerebe børe beté Sølge=
flag; ogfaa ab benne Sej enber man veb Øfterføen, bog er
fjer ett lille klint, fra (jvilfen man fan fe langt ub over bené
14
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¡Duerflabe, je ben foømmenbe 0 og KIS, fom ffjuler fig bag
ben.
Saa Stranbbrebben ligger ber utallige fmaa Stene, fom
»ar bet be famme fom fra Sarnbomsbagene; Ijeller iffe ber er
ber nogle, fom ubmærfe fig paa en færbeleS Kaabe, men bog
er bet umuligt anbet enb at famle op af bem. (Sntelte umaa=
belig ftore Stene ligge paa ¿aobrebben, fom man maa tro
$aoetS »rebe @uber Ijave taftet op fra Sunben, naar be »ilbe
bermeb fnufe et eller anbet Sfib, fom be bog iffe ba»e truffet,
men fom lyftelig er fluppet forbi. Ku ligge be ber paa Stranb=
Jbrebben, og Spigerne tunne albrig blioe trætte af at brybe fig
mob bem; be ligge ber og fe ub, fom grunbebe be ooer alt,
boab be baoe opleoet gjennem Karbunbreber, men tie meb al
bereS SiSbom. SfooenS yberfte Sræer bane onbt »eb at bolbe
’fig faft oppe paa filinten; nogle ere ftyrtebe neb; bem bar
$aoet braget neb til fig, naar bet forbitret »æltebe fine Søl=
ger inb mob Sanbet og rullebe forben bort unber bem, ærger=
ligt o»er. at btéfe Sræer jynteS at fe fjaantig neb paa bet
fra bereS ijøjie ©ta&e. ®e anbre bæn9e ængftelige ub ooer
Jgaoet, fom »ilbe be fe neb efter bereS falbne Srøbre og fpejle
fig i bereS @?empel.
Ken ellers fan ber ogfaa »ære faa ftille ber nebe, fom
»ilbe Stooen og tøaoet tappes meb binanben om, b»ent ber
fan »ære meft ftille; vaoet gjør ftorbring paa gortrinnet neb
Sjjælp af en lille bitte Sølgelyb, ber ligefom »il fortælle, ijvor
ftille bet er, mebenS Stooen ftaar mørt og taos. Sige oeb
Ubgangen af Stooen fan man ba ogfaa opbageKeft af benSanbbæf,
ber gao fig for gobe Stunber, morebe fig meb SfooenS SIom=
fter og ble« ubtørret, og ben anben Sanbbæf, ber ilebe og nu
ubftrømmer fine Sølger i bet ftore .va».
■Kan fer iffe Solen ftige neb i betS Sølger, men paa be
forinørfebe trætoppe mærter man, at ben nu er i gcerb meb
at gaa neb o»er SleSoigS ?anb; bet Syn fan fes i fin líele
ipragt ber oppe fra Srejbablif — men at Øfterføen og Solen
enbnu bolbe fammen, fom oeb SaonSby Sanfe, bet fan man
foroiSfe fig om boer Korgen, naar ben buffer op af Øfter=
føenS Sølger, mebenS fuglene i Sfooen længfelsfulbt fe ben i
Købe, og alle Slomfter bøje bereS tøooeber mob ben, angft for
Kattens Kørfe.
®et er en opbyggelig .flirte, ber er opført i ben fri Ka=
tur, baabe Stebet, boor fra man fan fe ub ooer bet fyele,
facets Sreb og SfooenS Sræer. Kan fan oære faa bybt neb=
fænfet i benne SerbenS Sing, at man iffe mærfer bet trebob=
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belte SBibneébyrb, ber l)er tommer en i 9Jløbe, men man tan;
ogfaa blive oatt til at renfe bet, og man tan not Ijolbe fin.
Aftenbøn ber ube, faa gobt fom noget Steb ©er oppe, I>vor
man fer vibt uö oner Stop, §av og fianb, ber, livor alt er
faa ftorartet, father bet naturligft naar clleré ¿jrertet er be=
rebt bertil, at fige:
tro paa Sub gaber, aimregtigfte,
himmelens og gorbené Staber", og ba er bet, fom løb ber et
Smen bertil fra Sloven og Savet og Sanbet, og Iiørte man en.
Sovfang iftemme:
'Hit bet, font bover Slanbt, flat
íBor ©taljere begerne;
pan« Sod ftal fqlbt 8j«rg og 2>at
Dg alíe Serben« Sgitc.

O »rifer ®itb paa benne 3orb,
$>Dcr, fom bar ©ait« og Xunge,
Og al ben ®<í, i $im(en bor,
8or ©faber« Son ftal fjmige.
Slaar ode golf paa benne 3orb
SWcb Jit) betoner fannnen,
•Vallcluja, nor @ub cr (lor,
Og ininlcit foarer: Snten!

©er tiebe veb bet tiåre og bybe føav tommer man til at tcente
paa (jam, ber ligefom Solen ogfaa en Sang fteg op af$aveté
SBølger for at berebe oé et $av, bvor i I)an tunbe nebfrente
vore Spnber til en evig gorglemmelfe, tommer til at tænfe
paa Ijam, ber bøb bette .pavé SBølger at lægge fig og Stormen
at tie og gjør bet faa ftille i føjrertet, fom naar £ a veté fmaa
SBølger Ijvifte om, livor ftille al ©ing er ber, tommer til at
trente paa f)am, ber fteg bpbere neb fra Rimten til forben
enb gjennem alle tøaveté ©ybbeber for at oprejfe oé meb fig
til et evigt Siv, og ba falber bet naturligt, naar t£>jcertet er
berebt bertil, at fige: „SBi tro paa gefum Äriftum, Subé en=
baarne Søn, vor iperre, o. f. v.", og ba er bet, fom løb bet
op til oé fra £>avet, livor bet er bybeft: „§vo er en Sub
fom bu, ber borttager SBrøbe og gaar Dvertrrebelfe forbi for
Sevningen af fin arv, fom itte evinbelig Ijolber faft veb fin
SBrebe, tbi Siliftunbbeb er b«né Syft; ban »il atter forbarme
fig over oé; bon »il nebtrrebe vore SØliégjerninger, og bu tafter
alle bereé Synber i $aveté Sfjøb".
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®er inbe i Sfoven, Ijvor alle Stræer forene fig nieb Ijin=
■anben for at ubgjøre en enefte Srone, Ijvor bet ene iræ ftotter
og fttjrfer bet anbet og meb bereS ©rene ræfte binanben £>æn=
berne for at mobftaa Stormens '¿Ingreb, ijvor alle gugie meb
bereS Sang minbe oS om, at vi flulle iftemme en Sovfang til
©ubS 36re, fjüor alle Siabe, ber falbe visne til gorben, tale
til oS om gorfrcenfeligbeben, men naar be fpringe ub veb
goraarStib, om, at ®øben Ijar tabt, og Sivet vunbet Sejr: ber
lommer man til at tænle paa ben ®ubS 3lant>, IjviS ©jerning
bet er at flabe en ©ubS iölenigbeb paa gorben, forene alle
bem, fom tro, til et IjeUigt Samfunb, lægge bem ben mj Sang
i bereS tøjærter og paa bereS Sæber, oprejfe bem, ber jegne i
®øben, til et evigt Siv, og ba falber bet naturligt, naar §jær=
tet bertil er berebt, at fige: „Si tro paa ben ^elligaanb,
ben IjeHige alminbelige ftirle, be helliges Samfunb, SpnberneS
gorlabelfe, JtjøbetS Dpftanbelfe og bet evige Siv"; ba hjberbet
fom fra alle SfovenS iræer og alle gugleftemmer:
om bon« ?io og Jreb,
?>)8 og Jtraft og beriigbeb,
Sf Oub8 9laab.' tit 'Subs 'i@re
Snig giabe oi flat oare
3 oor -i>erre8 3tfu SRaou.

®a falber bet Ijeíler iffe vanfleligt at bebe fcerrenS Søn og i
benne Søn at faa fagt til bons gaber og i Ijans s)iavn alt,
Ijvab vi bave paa ipjcerte.
$Det bebfte 3Jlinbe er viftnot bet, fom fmjtter fig til en
faaban Slftenanbagt, fom jeg Ijar ffilbret, men ber gives ogfaa
mange anbre Slinber, ber ere tøjærtet btjrebare, over b»ifø
man ftunbum fan glemme bet nærvcerenbe, naar bet itte egner
fig til at gjøre Jpjcertet glab. ®et er gobt at baD« noget glæ=
beligt at tænte tilbage paa, berfor ffulle bisfe Steber veb Øfter=
føen vebblive at være bijbt inbftrevne i mit fjærte, men bebre
er bet bog at boo« noget gobt at glæbes til i gremtiben, og
©ub ffe Sov, jeg bor et bebre Steb at glæbeS. til, bet er i
ben himmel, fom faa tit fpejlebe fig i Ravets Sølger, bet er
bos bom, ber aabenbarebe fin ¿Ilmagt og ©obbeb for mig, ba
jeg var lille og ftob paa fRavnSbij Sanfe veb SollanbS Äijft,
og aabenbarebe mig fin Sarmbjærtigbeb mob ben falbne Stjnber,
ba jeg var ftor og faa fra Srejbablif ub over Øfterføen veb
SleSvigS Äijft."
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®et var ifte fjcelbent, at Sojfen unber fit Dpljolb i
Silftrup teb unber gølelfen af, at fjan iffe ubrettebe not for
ben banffe Sag, bet, ber bog færlig Ijavbe talbet tjam til Søn=
berjrjllanb, men bet fijnteS ifte, at ber var rigtig Qorbbunb
fjverten for foltelige gorebrag eller Sammenfomfter; man
nøjebeS i SorbfleSvig meb be aarlige goltefefter paa Sfam =
tingábante, men ogfaa btéfe Ijavbe miftet meget af ben
baabe alvorlige og livfulbe Sarafter, fom be Ijavbe t>aft før
Origen. Set var, fom om bet folfelige Siv i SønberjpUanb
itte ret vilbe trives, uben naar bet var unber ubvorteS Strtjt;
nu var bette foreløbig Ijævet, og bet fpnteS at virfe flappenbe
tilbage paa gefteme; mulig laa bet i, at Sønberjijberne beS
værre ifte var bievne belagtige i kongerigets frie gorfatning
og enbnu maatte nøjes meb ben tun raabgivenbe Stænberfor=
famling, mulig bet ogfaa laa i bereS karafter, at be bebre
tunbe tiltalet af bjcerve Drb, fremtalbte unber Pibernes Ugunft,
enb af ben Sale, fom ligner ben ftille, fagte Sufen, font S a u=
rits Stau ubtrptte fig: „Si famleS bebft Ijer, naar ber et
gare paa gærbe". Sift er bet, at be, fom Ijavbe fjenbt W
berne paa SfamlingSbante fra gijrrerne, nu ofte maatte ub=
brtjbe: „2lf, Ijvor foranbret"! T>et var itte alene Sangen,
fom var forftummet, men ofte var ber ftor £rang paa dalere,
man maatte faa nøjes meb Sfaaltalerne i bet ftore “Xelt, Ijvor
bet unber Spisningen iffe ffortebe paa Trittevarer, baabe Sin
og ©Ijampagne i Dverfløbigljeb; veb flige feftlige Sejligljeber
vife be fønberjtjfte Sønber ftor Siunbtjaanbettjeb. Unbertiben
funbe bet bog gaa noget vilbt til, navnlig naar ber paa$jem=
vejen ftulbe fjøres om kap for at vife, Ijvab be gobe $efte buebe
til; alligevel glemte kuftene itte at Ijolbe veb-kroerne; „bet
gjøre be" — fagbe en Sonbe — „for at forur; Olien paa
Sampen, at ben itte ffal gaa ub", et Ubtrtjf, ber morebe
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Sojfen faa meget, at f>an fiben oftere gjentog bet og en ®ang
brugte bet fom ©ept for en Stale.
Sftigtig fornøjet meb bisfe gefter var Sojfen itte, men
fian turbe bog iffe Ijolbe fig tilbage berfra, naar navnlig 8au=
rits <5fau og ip SramfenSgaarb opforbrebe bain til at tage
meb, ba tjan opfattebe bet fom fin SJMigt at gjøre, Ijvab Ijan
funbe, for ©anfttjeben. @t S£ar af be Staler, ijan Ijolbt veb
bisfe Sejligfjeber, gjengiveS Ijer:

Sten 25be Suli 1851.
„SWibt unber 3fieb«@laflct,
Sj langt fra Songefo,
®er laa i Saabcnbraget
<£n banft, font ffulbe bo;
$an8 Sjeitbing«naon cel ingen nsonc fan,
£f)i Ifatt bar tun en Wtentg'.nanb.
$atn nttteb’ ta Kanoner
gorbi nteb @ejr8*<Saug,
$>an t be banffe Zoner
Opftentte ftbffe ®ang:
„O. 4>erre ®ub, faa ffulbe jeg enbba
3 bette Si» ben (Slæbt ija’e!"

©et er en af be, fom man falberbet, fmaa Segivenljeber,
fom i bisfe SerS er ftilbret, iffe beftemt til at fpille nogen ftor
Stolle paa SerbenS ftore ©fueplabS, iffe tjeller til at gjøre ben
bøenbe tøelts Slapn 36re, tbi Ijanå Siavn veeb ingen, ban var
jo fun en SJlenigmanb. ©erfor er bet beder iffe til nogen
enfelt SJlanbS Serømmelfe, jeg vil tale, og netop bet, at vi
iffe funne nævne ben bøenbe ipelts Siavn, gjør bftnt ftor i
mine Øjne, ftørre enb bem, fom vibfte, at naar be meb Se=
rømmelfe fejrebe eller falbt, bereS Siavn ba vilbe gjenlpbe paa
©ufenberS Sæber. SRen bet er til ben banffe SRenigmanbS
Sire, jeg vil tale; tlji netop forbi benne bøenbe §elts Siavn
er ftjult, bringes vi til at tænfe paa SJlenigmanb i 2llminbe=
ligbeb. Dg ber maatte bet ba ftjneS, at ber for mig tun var
Slnlebning til at bvæle veb ben tapre Sanbfolbat, efterfom
ben bøenbe $elt, boem bfln enb faa ellers b«r været visfelig

221
var en tapper Sanbfolbat Dg jeg bvæler ogfaa allerførft veb
l)am, fom bet fømmer fig paa en ©ag fom benne, bam, fom
vi for nog(e Slår tilbage var vante til at overfe og nær veb
at foragte, Ijvem vi faa ftaaenbe paa Sabet»jørner for at til=
betle fig en Smule ^ortjenefte, faa træfte omfring meb ©tjve
og Sløvere, næften fat i klaSfe meb bem, lian ftulbe bevogte,
Ijam, fom vi faa paa fyædeberne og Srercerff olerne bebanblet fom
en vunb af tijffe Unberofficerer og korporaler, Ijam, ber faa
fig forlobs ubtruffen til ben ringeagtebe MrigStjenefte i §rebS=
tib, mebenS IjanS mere anfete Slaboer blev fritagne berfor
fom for en ©rællegjerning, ber var bem uværbig. Unber
bisfe trange .ftaar gif Sanbfolbaten i mange Siar fin ftiUe Sang,
uænfet og upaaftjønnet, men altib fin Monge og fit gæbrelanb
tro; ban førtes i kampen uben at være lebfaget af §0«^
giabe og tillibsfulbe forventning, b°n fanf i Sraven faa
mangen Sang, forraabt af fine tpfte DverbefalingSmænb, uben
Sejr og SGre, men meb bet førgelige Eftermæle: b°ab ian
man vente anbet af ben usle Sanbfolbat, ber er uben fjærte
for, Ijvab ber er ftort og oebelt Slien ber var bog fijarte,
bijbt begravet i bet tavfe SSrtjff, ber var bog fijarte, fom
mange ©iOerS uforffijlbte foragt iffe barbe magtet at ubfluffe,
og ba man atter nøbt S til at tage fin ©ilflugt til bam, ffjønt
uben ©ro og ©illib, ba gif Ijan fin Sang meb Siabe. enb=
ffjønt ban iffe bavbe fijnberlig Ubfigt til, at bet ffulbe gaa
bam bebre benne Sang enb faa mangen Sang tilforn: at
falbe fejrSløS og lønnes fom fabvanlig meb Siingeagt. Slien
ber give* bog en retfarbig Sub i fiimlen, fom iffe vil, at
©roffab altib ffal lønnes meb Utaf. Slu var ©iben fomnten
for Sanbfolbaten. ©et varebe iffe mange Sllaaneber, før ban
bavbe erhvervet fig Siavn af „ben tapre Sanbfolbat", og nu
ere alle Sllunbe opfijlbte af ban? SSre, og alle vibe noget at
fortælle, iffe alene om IjanS kjæfbeb paa kampens ©ag, men
ogfaa om bans mageløfe Ubljolbenbeb og ©rofaftbeb unber
ungelige Sjenvorbigljeber Slaar vi nu børe at en Sanbfolbat
er bøb paa 3fteb æalplabS faalebeS fom bin bøenbe fielt, ber
glemte al (Smerte og ©øbeitS SSitterbeb af Slæbe over ©am
marfs Sejr, enbog Ijan vibfte, at ingen ffulbe nævne bans
Siavn meb SGre, faa bar nu ben tapre Sanbfolbat bragt bet
bertil, iffe at vi tænfe, at Ijan maa være en ganffe mærfelig
Unbtagelfe, men ere viSfe paa, at faalebeS vilbe i Sllminbelig=
beb enbver bave været til Sllobe, i bois Sob en faaban Sfæbne
falbt; en faaban kjærligbeb til ^æbrelanbet, en faaban ftille
Dpofrelfe af alt. bvab et Sllenneffe elffer ber i Sivet, vente vi
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of bem alíe, ©erfor omtaler jeg ben banffe SlenigntanbS
føeltemob allerførft til Slire for ben tapre Sanbfolbat, bog
iffe blot til 2@re for Ijam, tlji ben banife Wenigmanb er iffe
blot ben tapre Sanbfolbat. (Jr bet ba iffe ben banffe Sie=
nigmanb, bois Solig lian (Sanbfolbaten) forlob, ba fjan git
til ben blobige ftamp, ber gjennem mange Siar foruben jaa
meget anbet ©ryf ogfaa bar bette meb ftille ©aalmobigbeb,
at bans Sønner fremfor alle anbre ffulbe bære ben frebelige
ftrigStjenefteS tunge Slag og oooe Sivet paa ftampenS ©ag for
§æbrelanbet; Ijan Ijolbt bem iffe tilbage, men lob bem villig
fare; f>an bar Syrben meb utrættelig ©rofaftbeb, naar be var
bragne bort, fom var bans bebfte Støtter; i)an ventebe faa
taalmobig, til bon jo® fin« Sønner venbe tilbage eller mobtog
bet Subffab, at bon fit bem iffe mere at fe i benne Serben;
ban lob bem fare, boor ben (Sub vilbe, meb ®lcebe over Sep
ten, be bavbe vunbet. ©et er ben banffe Sonbe, jeg bet bar
betegnet; nu vel, b°n er ogfaa ben banffe SJlenigmanb, tbi
ligefom vi netop beunbre ben tapre Sanbfolbat, forbi ban,
ffjønt ringeagtet i mange ©iber, bog bavbe bevaret i'jærtelag
til at ubrette faa ftore ©ing, faalebes ffulle vi ogfaa fomme
i £nt, at bet famme i mange ©iber var ©ilfcelbet meb ben
banffe Sonbe, og mon bet ba iffe vibner om, fjvilfen 9iigbomS
Sfat, ber gjemmeS i bet banffe Sonbe()jærte, fiben mange 2larS
©rællefaar unber $aan og foragt iffe bave funnet nbtønime
bette Sfatfammer, og mon bet iffe varsler out, b^itfe ftroefter
Ijer ere til Stebe, og boab ber veb bem fan ubretteS, naar be
fun faa Sov og ©ib til at ubvifle fig og bære frugter til
^æbrelanbetS Selfignelfe. Slæft af vor ¿erre venter jeg Syffe og
Selfignelfe for gæbrelanbet af ben banfte Sonbeftanb, ber,
boot be ffjulte ftroefter ere til Stebe; boab be funne ubrette,
bave vi enbnu iffe flarlig fet, men vi bane bog i ben fibfte
ftampenS ©ib faaet et (Slimt at fe af, boab be funne bcere;
ber, boor bet ægte banffe er bebft bevaret, forbi bet bog enbnu
er en Sjælbenbeb, at bet banffe SioberSmaal foragtes veb
Siben af be fremmebe Sprog, og boor bet ubenlanbffe Sæfen
enbnu iffe bar naaet <pjærtet og befmittet bet, faa at bet ber
enbnu anfeS for en KJre at være banff; ber, boor jeg tror, at
en Sevning af ben gamle ©ro er bebft bevaret, trobs alt bet
onbe, fom tryffenbe ftaar, ogfaa i aanbrlig ftenfeenbe, bave
ubrettet. $ra bet banffe Sonbebjærte er bet, jeg venter, at
ber ffal opgaa et nyt og fraftigt Siv, trobs alle biplomatiffe
ftnuber og ftrogveje; men bet gjoelber om, at be ffjulte ftræfter
funne fomme frem og bære bereS fyrugt, og ber er bet, at ben
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banffe SJlenigmanb trænger til Jpjælp. Dg ber er en, fom
er beftemt til at »ære i>ané fbjælp, ber, ligefont ijan er til for
bet banffe golfs Sfijlb og tjar alt af golfet, ogfaa er beftemt
til at opofre al fin Äraft i golfets ©jenefte. ©et er @ntbebs=
manben, fom beS værre alt for ofte er falben i ben 3?ilbfarelfe, at golfet er til for bans Sfijlb, og troebe, at bet frem=
mebe var bons gorbel og S@re, at kræfterne bo£ ben banffe
SJlenigmanb vebblev at flumre, eller om be opvaagnebe, ba at
føre bem paa et ubenlanbff og freinmeb Spor til gorbcervelfe
for bet banffe gæb'danb. ©et er ijernteb blevet bebre, og jeg
fjenber ogfaa ©mbebSmænb, hvis S6re bet er at fnnne ljen=
regnes til ben banffe SJlenigmanb, b»^ SivSopgave bet er at
funne tjene ham og føre barn til ægte banff DplpSning. @n
faaban ©mbebSmanb vil ben banffe SJlenigmanb vibe at ffjønne
paa, vil »ibe at elfte bam font en i(en, vil gjærne labe fig
lebe af barn og nnbe fjernt alt gobt ©am benregner ic9 til
ben banffe SJlenigmanb og fotnmer binn i ©u meb (Slæbe veb
at minbe om ben banffe SJlenigntanbS ©øb paa gfteb 3Sal=
plabS. ga til SGre for ben banffe SJlenigmanb minber jeg om
ben ftille ©eltebøb paa gfteb ©ebe, tfji jeg b«r en gølelfe af,
at ben banffe ÄvinbeS SloS iffe ffal jubleS ub paa en faaban
SJlaabe. geg glemmer langtfra ben banffe Ävinbe, ber i ©ag
for et Siar fiben fab ber hjemme meb bævenbe fjærte for bereS
Sfijlb, hun ej holbt tilbage, ba gæbrelanbet falbte bem til
fiatnp, men lob bem villig fare; jeg glemmer iffe benbe, fom
maaffe i benne Slftenftunb fif bet Smertens SJubffab, at be
Øjne var bruftne, hvori bun faa fin (Slæbe, og bet ©jætte
ftob ftille, fom var benbeS (Slæbe; jeg glemmer itfe, bv«b b«n
bar opofret i ÄampenS ©ib, iffe, bvab hun faa ftille virfer ber
hjemme, hvis Siv netop ligner ben banffe SJlenigntanbS ©øb
paa gfteb 'BalplabS, tbi bet er jo benbe beffiffet at leve ftille
og ubemcerfet paa gorben; benbeS 9toS ffal iffe jubleS ub paa
bette Steb; bertil er ben alt for gob og æbel; men ben ffal
bpbt inbffriveS i tafnemmelige©jærter, og ben ffal lønnes tneb
ben enefte Søn, ben freever, naar ben er ægte, nemlig ©jærtets
^jærligljeb for ben banffe SJlenigmanb. — ©en banffe SJlenig
manb! 2Jlen glemmer jeg ba rent, at jeg tjer ftaar paa SleS=
vigs (Srttnb og fjoS ben fleSvigffe SJlenigmanb? ga, jeg vil
betro eber en ©jærteforg, jeg bor fjaft ben ©ib, jeg bar været
her ovre. SJlange ville anfe ben for lille, for mig er ben ftor.
geg hører faa ofte, at ber figeS, naar ©alen er om, bvorlebeS
man bur bet ber ovre paa be banffe Øer og i gtjllanb: „g
©anmarf ber gaar bet faalebes til." ©a gaar bet mig, fom
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íjin banffe SRanb, ber, ba [jan iaa fig omgiven af gjæibe, ub=
krøb: „Saa er jeg vel ube, tlji [gemme var ber intet$jælb".
Dg om jeg ba nn ogfaa var ube og iffe mere boebe paa ®an=
marts ©runb og blanbt banffe Sjlcenb og Svinber, og jeg
maatte fe ub over bet blaa Jpav for at øjne mit fjære ftæbre=
lanb, o, Ijvilfen fjærte) org for mig, fom elffer ©anmarf fom et
53arn fin ÍDlober, ber, Ijvor min æugge ftob, ber, Ijvor mine
gæbre Ijvile, ber, Ijvor jeg fjaabebe, min ©rav ffulbe fafteé!
SJlen ©ub være lovet, bet er iffe faa. 3^0 Ion fornemme, jeg
ftaar paa ben banffe ©runb, bet fan jeg fjenbe paa bisfe
grønne @nge, paa biéfe bølgenbe Slgre, biéfe Søgeffove, benne
friffe, banffe Stranb; jeg ftaar blanbt banffe Ttænb og Ävin=
ber, jeg fan fornemme bet paa be venlige Øjne, fom fmile
mig i 9Røbe, paa min Wloberé føbe Støft, fom lijber til mig
fra alle Sæber, paa bet milbe Slanbepuft, fom møber mig fra
£>jærterne. Øerfor veeb jeg, at jeg ftaar paa ©anmarf ©runb;
ben er btjrebar, tlji ben er bijrefjøbt meb bet banffe ^jærteblob;
jeg ftaar blanbt banffe SRænb og Ävinber, be ere be famme
fom i mit Sarnbométjjem, og berfor tør jeg trøftig paa bette
Steb og i benne Ärebé ubbrpbe: Stænge leve ben banffe 3Jle=
nigmanb, Ijam give ©ub Spfte og ilelfignelfe til at blive alt
bet, (jvortil ijan er beffiffet, og hvortil Ijam er givet kræfter
og £>jærtelag."
©et var benne ©ale, fom gav Slníebning baabe til en
lille [Rivning meb
Selveg og til, at kojfen i ben fjøben=
fjaonffe SRreéfe blev angreben fom ben, ber paa en utilbørlig
SJlaabe bwbc roft „3)lenigmanb" (bermeb mente man fun
„SBønberne") paa be anbre Samfunbéflaéferé 33efoftning. SJlan
troebe i benne ©ale at fpore 33ojfené bonbevenlige SInffuelfer,
Ijvab vel fjeller iffe var ugrunbet, ba Dmlju for Smaafolf og
bereé [Ret altib laa Ijam inberlig paa ©inbe. Slu anfebe man
over, at bette var fremfommet i SønberjpUanb, font man
gjærne vilbe bevare upaavirfet af fligt. ©iéfe Slngreb foranlebigebe bog iffe, faa libt fom „Øannevirfe 'é fenere Stiflerier,
nogen politiff SJliétillib til SBojfen; fom SSibneébprb om bet
mobfatte fan anføreé, at Ijan blev valgt fom Suppleant til ben
fleévigffe Stænberforfamling.
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®en 6te Qnli 1855 talte Ijan faalebeå paa Stamlingå*
bante:
„gor 10 Siar fiben fang man tier paa Stamlingå=
bante:
,,Si Ijar bet gobt i ©tunben fjer,
©aa oei fom bore Jæbte,.
Sil ©ub, ben ®aa ter ocere nær,
Si faa bet enb libt bebre,"

og bet tan net unbre o¿, Ijvorlebeå be ben ©ang tunbe fpnge:
„SJi fiar bet gobt". 2lt be ben ©ang Ijavbe, om itte flet faa
fulbt op af, Ijvab be ffulbe cebe og britte, fom nu, faa bog
ingenlunbe SJlangel berpaa, bet oeeb jeg not, faa berfom bet
liar været Dllenneffer af ben Slagå, ber gjærne er nof af, fom
jætte alt i at íiat>e $enge i Sommen og berfor not at cebe og
britte, ba forftaa vi not, at be tunbe ftjnge: ,,5Si liar bet
gobt". 3Jlen btéfe Sangere var golf af en anben 2lrt. ©e
gif gjærne unber Dlavn af „ben fafte Stot', ber forteå an af
viåfe ^øvbinger, fjviå Dia on enbnu iljufommeå, fom, Ijvor brave
be enb var, bog ingen ©ing Ijavbe funnet ubrette, om be ifte
var bievne fulgte af en Stare af ^Borgere og SBønber, ber,
om be enb lige faa libt tunbe leve uben DJlab og ©ritte fom
anbre golf, bog ifte funbe Ijave bet gobt eller føle fig tilfrebfe
meb, fom be Ijavbe bet, naar be maatte føle fig trrjffebe og
ijbmtjgebe fom banffe DJlænb, og maatte navnlig fe bereå gæ=
breå og DJløbreå Sprog forljaanet og mtéljanblet af alle bem,
ber vilbe fyave ¡Drb for at tiøre til be bannebe; naar be maatte
ijøre gorijaanelfer mob bet banfte gcebrelanb, Ijvor be følte,
be Ijavbe Ijjemme, Ijer paa Sleåvigå ©runb lige faa gobt fom
paa ben jrjffe, eller maatte Ijøre ben ¿longe laftet, Ijvem be itte
blot meb be anbre Ijavbe fvoret ©roffab, men Ijvem be ogfaa
Ijavbe bevaret ©roffab til. Saa begtjnbte be ba enÄamp mob
btéfe Unbertrptfere, og ben blev langvarig, men mibt unber
dampen og ©njtfet fang be paa Slamlingåbanfe: „æi Ijar
bet gobt i ©runben Ijer", og jeg tænter, be fyave, mebenå be
fang faalebeå, peget paa .Spjættet fom ben ©runb, Ijvor be
Ijavbe bet gobt, og bet var Sanbtjeb; tlji Ijvor meget onbt t>er
enb ellerå finbeå paa benne ©runb, fom banfte DJlænb Ijavbe
be bet bog gobt ber, for ber var Sjærligljeb til bet gamle
gæbrelanb og bereå gæbreå Sprog, og ber var ©roffab mob
ben ¿longe, om Ijvem be altib følte fig forviåfebe, at Ijan vilbe
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bereå bebfte, Ijvor libt bet enb ofte fan ub herefter. Dg naar
be fang: „¿Bi Ijar bet gobt i ©runben tier", faa mente be
ogfaa: íjer paa Sfamlingåbanfe, Ijoor be vat forfamlebe, og
livor be viåfelig ogfaa i ben Sib íiaobe bet faa gobt, at vi
efter ben Sib iffe have íjaft SDlage bertil Saalebeá var ber
Sanbtjeb i bereå Sang, og netop forbi bet var eanbtjeb, at
be Ijavbe bet gobt i føjærtegrunben, berfor Ijavbe be ogfaa et
levenbe §aab om, at be nof vilbe faa bet libt bebre, et iiaab,
be fom gobe Sannemænb iffe ftøttebe paa bereå egen ftraft
eller Sijgtigheb, men lagbe til: „58il ©ub, ben Sag tør være
nær, vi faa bet enb libt bebre. ' Set S>vb: „5>il ©ub", bru=
geå tit nof lien i SBejret eller ogfaa paa iQgtlehiiå; Ijer tror
jeg, bet varSanbheb, naar be fang: „5Bil ©ub"; thi Srpffet
var faa ftort, og Ubfigten faa ringe, at fcaabet om bebre Siber
iff: funbe grunbe fig paa nogen anben enb ©ub. Saa flog
bet ba lieder iffe fejl, bet plejer bet føaab albrig, fom bijggeå
paa Ijam. Sagen var virfelig nær, ber ffulbe gjøre bet bebre
for bem; ben fom, før be ventebe bet, men ben fom ogfaa an=
berlebeå, enb be ventebe bet. 9iaar jeg ffal fige, Ijvab bet er
for en Sag, fom bragte bem bebre Siber, ba var bet ben 6te
3uli 1849, altfaa en biobig Sag, blobigere, enb be vel Iiavbe
anet, ben ffulbe blive. Senne Sag var et Sfenbepunft i ben
hele Æantp; før ben var ber Ulijffer nof at bære, efter ben
var ber (Sejr paa Sejr. Wlan figer ftunbum, at vi banffe
gjøre for meget af vore tøeltegjerninger, naar vi imedem øve
nogen; faalebeå fige be, at vi gjøre for meget SBæfen af ben
2ben Slpril 1801, og fnart vide be fige, vi gjøre for meget af
6te 3uli 1849; men Ijvab ben fibfte Äamp angaar, ba vil jeg
bog minbe om. at bvab be for bereå Ärigerftheb faa meget
rofte IRuåfere forgjæveå bone forføgt veb flere morberiffe Dver=
falb mob be adierebeå gorffanåninger omfring Sebaftopol,
bet ubførte vore Ärigere i et enefte llbfalb mob ade ?5jenb>enå
^orffanåninger omfring grebericia; be lob fig iffe flaa tit
bage, men gif paa, til alt var taget, og SMejringåhæren var
en fjær paa glugt. Sab bem, fom fige, vi gjøre for meget
af vore Ófebrifter, førft øve nogle, fom ere bebre; vi glæbeå
over vore og talte bem, ber var vidige til at Jætte Sivet til
for at erhverve Sanmarf en faaban 9©reåbag. Saa gif bet
frem Slag i Slag, til bet fibfte holbteå veb ©jberenå ®reb,
faa blev bet ogfaa libt bebre; thi libt bebre er bet blevet, bet
ftal jeg, fom ederå iffe fører Sovtaler over bet beftaaenbe,
villig inbrøntme; ja bet er blevet faa meget bebre, enb bet ben
©ang var, at be, jom fang: „S8i faa bet vel libt bebre',
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bave vel næppe ijnabet, bet ffulbe alt nu nære ¡let, Ijvab ber
er ffet. SJlen nu ftjnge vi, join be iang ben (Sang — ja ffjønt
jeg ingen Sang fjører paa Sfamling?banfe, jaa Ijaaber jeg bog
enbnu, at vi funne pege paa føjærtegrunben og fige: Ijer Ijaoe
vi bet gobt, forbi ber ijer er ben farnnte Äjcerligtjeb ogTroffab
bevaret. $eg puffer ogfaa, vi maatte funne fige: Ijer paa Sfanu
ling?banfe Ijave vi bet gobt ffjønt bet er aabenbart, vi fjave
bet iffe fjer faa gobt, fom be Ijavbe bet ben (Sang, faa ber
tunbe vel være (Srunb til at frrjgte, at vi Ijeller itte l)ave bet
faa gobt fom Ijine paa bet rette og bebfte Steb: i $jærtegrun=
ben. Sebre enb be Ijave vi bet eller? paa mange SDlaaber,
Ijave ftørre Dverfiøbigbeb af alt, Ijvab isenge tunne ffaffe til
i<eje, men trobs alle faabanne Itjffelige gorljolb, faa Ijave vi
bet enbba itte faa gobt fom Ijine, om vi fiaa tilbage for bem
i jpjærtegrunben, om ftjcerligtjeben til bet ægte banffe er bleven
ringere, enb ben ben (Sang var, og bet ffulle vi bog vibe, at
fjvor meget vi enbnu favne, for at bet ægte banffe ret fan
fomme frem, bet bliver albrig gobt, og ingen Siegering fan
gjøre bet gobt, naar vi iffe felv Ijave bet gobt i (Srunben Ijer.
fta nceft (Sub i fiimlen beror bet paa bet rette ©jærtelag Ijo?
bet banffe §oif, er bet fun til Stebe, ba ffal ben banffe Sag
nof gaa frem, tjv.ib Mamp ben enb fan Ijave at gjennemgaa.
Tet ffal berfor være mit £htffe, at vi maa faa bet gobt
i (Srunben ijer, og at ben banffe Sag paa benne (Srunb
maa fremme? Tag for Tag, o? alle til ©læbe, fom Ijave ben
tjær."
ileb en anben Sejligljeb Ijolbt 33oj|en en Tale om Dö in,
il ile og ie (®i?bom, Sfjønfjeb, Sttjrfe), Ijvoraf ijan ublebte
Stavnene paa be tre om $aber?lev liggenbe Sogne: 33on?bef,
iilftrup og iBefteb og anvenbte bet paa poltene.
Tet fan iffe unbre, at kojfen ofte følte £pft til at be='
føge ben gamle @gn paa Sjællanb, Ijvor Ijan før Ijavbe været
ipræft, og Ijvor Ijan ijavbe faa mange Stenner; overljovebet var
bet Ijan? ftørfte £ijft at fomme ub paa Slejfer, og ofte fp?lebe
Ijan meb ben Tanfe at blive Siejfepræft; bertil følte ijan baabe
£ijft og fia'b; paa flige fflejfer Ijavbe Ijan jævnlig en etter to
af fine Størn meb, og ban frijbfebe fig ba frem, fnart til ¡fab?,
fnart til iogn?, præbifenbe i Æirfer eller ^orfamlinger over--
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alt, ijvor man ønftebe at Ijøre (jam. @n faaban Jtejfe foretog
Ijan fig i Sommeren 1852, lebfaget af fine to Sønner —
Seter og grebe. Sfter at fjaoe beføgt Sirfebal i StjSlinge
tog Ijan til Soenbborg; ber fra til gobs ooer ©aafinge og
fiangelanb, fjvilfet fibfte Steb ber IjolbteS gorfatnling; ber fra
git ¿Rejfen meb gifferbaab fra SpobSbjærg til ©aarS paa Sol
land og oibere til Sefterborg. lifter et ©pljolb Ijer Ijavbe be
en Ijaarb Overfart meb en gifterbaab fra SavnSbp Satte lit
Stjælftør, men antom bog tibSnot fjer for at ooerooere Salg=
tampen ben 4be 2lvguft mellem ben bonbeoenlige Sanbibat,
Smeben Søren genfen af SRube, og Sirfebommer Sunb.
¿JSeter genger, ber oar til Stebe fom Sælger, tnnbe itte bruge
Smeben, mebenS Sojfen bog fanbt bet urigtigt at ftemme paa
en tjøjrefinbet ©mbebSmanb og af ben ©runb raabebe fine
Senner til Relieve at ftemme paa Smeben, ber ba ogfaa blev
valgt meb 33 Stemmers giertal; bog blev ber i benne 2lnleb=
ning ingen 9JliSftemning imellem be to Senner; fom tibligere
anført falbt Smeben 2laret efter for ©runbtvig, ber fejrebe
meb 8 Stemmers giertal, et Salg, ber glæbebe Sojfen itte
minbre enb genger.
g Sommeren 1854 gjorbe Ijan en lignenbe ¿Rejfe, benne
Sang lebfaget af fin næftpngfte ©atter, ber ben ©ang næppe
var 12 2lar gammel, g et Srev til Jpjemmet ftilbrer benne
paa barnlig ¿Dlaabe ben førfte ©el af ¿Rejfen, og bette Srev
mebbeleS Ijer, bels forbi bet inbeljolber gobe Smaatræf til
SelpSning af Sojfens Äarafter, bels forbi bet 'ogfaa er et ret
betegnenbe SibneSbtjrb om, EjvorlebeS Ijan brøftebe alle fore=
liggenbe SpørgSmaal meb fine Søm:
9ip8linge, ben lObe 3uni 1854.

„9?u ere vi

ba fomne til bet vibtbcrømte 9ip8linge, og jeg

maa rigtignot fige,

at Ijvor gobt Slpgtet

enb

Ijar

været,

faa

t
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overftigcr bet bog iffe Sirfdigfjebcn, — for

faaban

en IRanb,

faaban en Sone, faaban cn ^(of Sj?rn Ijar jeg iffe fjenbt Diage
tií, uben bet ba ftuiie være i Sjærgbi) — bet cr bare Sngie
afle fammeu.

3Ren

nu

jeg

ffal

ont gaber# og

fortætte

min

Siejfe fjer ti(. $aa 33ejen fra Silftrup tií Stenbrup var ber
mageipft fmuft; vi fjørte í,en tií Tggcfen paa itjfägaarb; ber

biev vi ont batten, og næfte IRorgen fjørtc vi neb tií Stranbcn

og fejlebe i cn lifle Saab ever tií £inb$gaví;
fpf*)9cz ofl ber var faa fmuft,

vi

flet iffe

var

© a vi fom

at bet var grueligt.

tií ftinbSgaví, var IRelbijS Sogn ber iffe, og bet biev gaber faa
ærgerlig over, at (jan ffrev paa cn ‘JJæi i ben pragtfuibc &ave:

„grimme fiinb^gavl",
fjeie ©anmarf.

uagtet bet ffal være bet fnuiffeflc Steb i

Si gif faa

til Diibteifart

og

cn Sogn

iejebe

tií Slfpcrup, men paa Sejen nipbte vi DicibtjS Sogn, fom ijavbe
været paa £)inbi?gapi, men iffe truffet 0$.

Si font ba tií ^fpe-

rup, og ber ffulbe være ^ræftefonvent; ben førfte, ber font,

IRau,

og ijan ffreg af ©læbe,

var

fort efter

fan gaber,

ba f)au

fom be anbre; ber var Sirfcbai, ®i$bi), gaicf, gri|, Si

borg, SRambufdj, æab og to ftanbtfutcr Sofob og
icr. S’ftcrijaanben fom be fom inb i Oaarben. biev bc
tagne meb Sangen: „©anffen tjar Sejr vunben";

mob=

©r. Siborg

gjorbe bc føjer meb, forbi tjan ganffe uforffpibt var bieven for
ankret fra IRagifter tií at

over ijam

være ©oftor,

fom Quieaftcn paa

og

Ææflingen.

bet

var

¿Qvor

tommet

be

var

bog

luftige aflefammen, og ifær gif bet ub over IR au, men ijan io
feiv beraf, faa bet rungebe i Soten. fii. 10 næfte ©ag gif

vi Ijen i ftirfen, Ijüor ber var ffraffelig fuíbt af üWenneffer, og
ber ijolbt gaber førft en pnbig • ’JJræbifen,

IRængbe kræfter, og bet var viftnof

grueiig iangt,

mer* berefter talte en

gobt,

men

bet

at jeg tií fibft flet iffe funbe børe efter,

biev

faa

og

faa

biev bet tií bet bore 9iørcrg for mig. IR au var ben fibfte,
ber talte. 2ltte fammen ijavbe be faaet for meget af bet gobe;

nogle ijaobe faaet ^ovebpine,

og

anbre var blevue

Si fif ubmeerfet gob IRab til IRibbag,

og bet gif

veb Sorbet; til fibft fom be gamíe Wtinber
kræfterne bereS Äjrcrefterö Sfaai.

frem,

forftenebe.

muntert til

og faa

braf

©et var rigtignof morfomt.
15
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Saa rejfte oi bet fra til Stjølinge, og Ijer flat Sober ptæb'fc i

iDtoigen — bare bet nu maa gaa f)am gobt, men ber oar rig=
tignot en Sonbetone, font fagbe

til tjani,

at

ijan

iffe maatte

gjøre bet alt for gobt; be oiUc jo gjarne ijaoc, at Sirtebal ffal
oare ben ffrappcfte. ®amle ©runötoig er nu bienen oalgt til
9ligabag«manb i Sræjtø, — bet blioer en ijaarb £>a(8 for üRi=
nifteriet. “ *)

Éti af beWtenb, font mere enb nogen anben bibrog til at
faa Sojfen ub paa be langeSDliåfionårejfer, oar Seter Sarjen
(før i Sfræppenborg, paa benne ©ib i © o n å oeb Solbing); faa 2lar
efter at Sojfen oar tommen til Silftrup, tnøbte Ijan ber, leb=
faget af fin Sen og Sabo S«l®r ©oiiá, og fiben font be
jæonlig til Sirte, uagtet be tjaobe ooer 6 3Jlil at Ijøre, men
fligt regnebe Seter Sarfen itte; Ijan fit Sojfen til at Ijolbe
gorfatnling i ©onå, og bet ubftrafteå efterljaanben til mange
Steber i SlørrejtjUanb; Ijan .oar altib oillig til at gine Seforbring og oar felo Suft; naar Ijan font til Silftrup meb fine
ftore røbe føefte for Sognen og felo iført en gammelbagå
(Slagtappe meb Sleåfingtjæbe foran, faa vibfte Sojfen, at
bet gjalbt en af be lange Sejfer, unbertiben lige til Sinu
fjorben.
Solbing oar førfte Station, og Ijer traf be jæonlig fam=
men meb ben unge Særer oeb Sorgerffolen, 6. S er g, ben
fenere betjenbte Solitiler, ber efter ben ©ib oftere fom til Sil=
ftrup, ©er fra git Sejfen til Seter Sarfené ®aarb i ©onå,
Ijoor ber Ijolbteå gorfamling, og oibere til St ar up, Ijoor g.
*)

$}cb Dnwaiget i 1853 ben 27be iliaj

efter goltetingets Optoning

nar Orunbtoig bleoen flaaet i Stjalftør af Snicben ©oren 3eii*

fen, men ba ©darbfæfter 3.

cberfen

íkaftofccbfen, bien ©runbíüig

ualqt ber oeb Äaaring ben 2ben

3uni 1851.

ncbiagbc fit 2)?anbat i
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§ a lit ni e tid) ben ®aiig var ipraft; i bette Sogn ligger etipar
ftørre ®aarbe, ber ejebe£ af goljan ©er t elfen og £en =
ritfen (Stovgaarb), og meb begge biéfe sJJlænb fluttebe ©oj=
fen et inberligt ©enffab; faa beføgteé spræfterne Svejf trup i
Hørup og go g i ©ijolbe; Ijoé genég ørgenfen paa©jerre=
gaarb íjolbte» ogfaa gorfamling, og fenere, ba ©ojfené ©atter
gut ta var bleveit gift meb kræften g. 3)iøller i Sej ling,
veb Silteborg, blev benne (£gn inbbragen unber 2)liéfioné=£)m-raabet. g Silteborg glæbebe bet Sgojfen at træffe fammen
meb ©igteren (f. tøoftrup, iom ben ®ang var ©tæft ber,
og benneé ©enflab fatte lian megen ©rié paa, vel ogfaa forbi
be Ijavbe faa meget til fælleé baabe i Sinb og Hnftuelfe; meb
jQoftrup og $uftrii Ijavbe ijan mange oplivenbe Samtaler, ber
ifær brejebe fig om ©etijbningen af be banfte ©igtere, og bet
gav Støbet til, at ©bjfen i ©ilftrup begijnbte en faafalbet:
„©annetoinbe=Stole", ber navnlig git ub paa at gjøre be
unge Spiger betjenbte meb ben banffe Siteratur. ©enne Stole
Ijar mulig baft ftørre ©etijbniitg for ©ætfelfen af banff Sinbe=
lag i ©ilftrup enb alt, Ijvab ©ojfeii i øvrigt foretog fig i benne
føenfeenbe. ©lanbt bem, ber nøb gobt af Stolen, tunne blanbt
anbre nævneé goban ©ertelfené ©øtre, ber i længere ©ib
opljolbt fig i ©ræftegaarbeu; ben ælbfte af biéfe blev fiben gift
meb ituværenbe golfetingémanb (S. ©erg.
©eter Sarfen var, fomfagt, altib utrættelig i at brage
©ojfen ub paa flige Hejfer. Om benne mærtelige ©iaitb ffriver
©ojfeii faalebeé:
„©et gaar nu langt tilbage i ©ibeu, ba jeg førfte ®ang
lærte Ijam at ijenbe, ben ®ang liæften altib unber 'Havnet
Sfræppenborg. ©et var, ba jeg var bleven ©tæft i ©tjør=
pinge paa Sjællanb. ©er blev ba for bet mefte i ©rceftegaar=
ben bolbt gubelige gorjamlinger meb ftor gver. geg tror not,
bet fan figeS, at biéfe gorfamlinger £)«»be i en temmelig bøj
15*
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'©rab gorfamlingerne» baabe gobe og onbe Siber; Shjgtet
-ont bem ubbrette fig temmelig »ibt og naaebe ba og=
faa til ipeter Sarfené Øren. 9laar Ijan ijørte om noget,
font ban anfaa for at »ære gobt, og fom Ijan mente at tunne
ftijrte eller fel» ftprfeé »eb, Ijolbt ijan fig itte tilbage, men
ffulbe fnart inbfinbe fig; ©ib »ar ber altib for Ijam, og S3efoærligljeber eller SBefoftning agtebe ban iffe. SaalebeS inb=
fanbt ijan fig ba fnart boé oé. Wi Ijavbe naturligvis Ijørt
meget om Sfræppenborg og mobtog Ijam meb fpcenbt gorvent;
ning. Sit faa en gorfamling fammenfalbt i be' ©age »ar en
let Sag, ifær naar ber »ar en faaban Slnlebning. SJian bc=
bøoebe fun at fige bet til et EjBar af be inrigfte ©eltagere, faa
ffulbe be not førge for, at tjele Staren ble» fammenfalbt;
for ø»rigt gjorbe man fig ogfaa glib for om muligt at faa
nogle meb, fom ej piejebe at fomme i gorfamlingeme og be=
tragtebeS berfor ifte blot fom Wlobftanbere af btéfe, men og=
faa fom SJtobftanbere af ©ubS Slige; man Ijaabebe, at »eb en
faaban overorbentlig Sejligljeb, lj»ör en mj Støft ffulbe Ijøreé,
og bet af en faa »ibtbefjenbt Wianb fom Sfræppenborg, ffulbe
btéfe blioe omoenbte §an Ijar mange ©auge ftaaet i btéfe
gorfamlinger og talt. £jan Ijavbe ifær to '-Panffeligljeber at
tomme ooer »eb fine ©aler, og bet »ar at faa begpnbt og at
bolbe op. geg Ijar tit, og bet meb fpcenbt gorventning, fet
og Ejørt Ijam futte bijbt ben ene ©ang efter ben anben, fom
nar bet fjant itte muligt at faa begijnbt; »i troebe, Ijan fnffebe
til ©ub, og »i tog »ift Ijeller itte fejl. Wien naar Ijan faa
■enbelig fit begtjnbt, gif bet uftanbfelig for Ijam. Wlan fif neb
at Ijøre fjant — Ijvabingenlunbe »ar ©ilfcelbet meb alle Sæg=
præbifanter — gnbtrrjf af, at tjans Sjæl brænbte af gver
for at »inbe bem, tjan talte til. ©et nar bet, fom »ar Ijam
om at gjøre, iffe fel» at »inbe SSre — bet »ære fagt, faa
»ibt bet fan figeS om et fiaffels, ffrøbeligt Wlenneffe; jeg tror
»irfelig, at $eter Sarfen »ar i benne ^enfeenbe mere fri enb
be flefte. -Bien »ar bet »anfteligt for Ijam at faa begijnbt, faa
»ar bet ogfaa »anfteligt at flutte. ,£j»or tit Ijar jeg ifte futtet
efter, at ban bog »ilbe flutte, at »i funbe faa Simen at børe,
naar jeg troebe at tunne ffjønne, at ban ffabebe bet, ban »ilbe
ganne, »eb at bli»e for længe »eb, naar jeg følte paa mig fel»,
at nu funbe jeg iffe taale at Iføre mere. SJlen bet gif bam
fom faa mange, at naar ban »ar lige »eb at fige Simen, greb
en nt) ©ante bam og førte bam langt bort, ©et funbe ofte
»ære meget pinligt, bet »ar bet »el ogfaa for be anbre, ffjønt
»i unbfaa oS for at fige bet til binanben. féané ©ale »ar
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ben (Sano pietiftiff, Ijvortil fjørte meget lange bønner og ftcerfe
Ubraab; nn vilbe jeg maafte næppe funne ubbolbe at Ijøre
berpaa; men bet er mcerfeligt, tioorlebeS vor §erre fan bruge
bet, ijvori ber ubtaler fig et ærligt og fjærligt Jpjærte; bet var
bog „ben tjære £>erre 3efu Sug", ban uifbe Ijave frem, og.
naar ban ivrebe mob SanS og ítortenfpil, bog mere i Sam=
taler enb i egentlige Saler, fom var bisfe to Sing egentlig be
SjævelenS (gerninger, ber ffulbe afffijS fremfor alt anbet,.
faa gjorbe Ijan bet, forbi Ijan troebe bet felv og mente felv at
Ijave erfaret, at beri Ijavbe Sjævelen fit Spil mere enb i alt
anbet, ffjønt man ffulbe fijneS, at Ijan felv bavbe banfet i ftor
Uffijlbigbeb, ba Ijan gjærne banfebe meb bem, ingen anbre
vilbe banfe meb, forbi Ijan fijnteS, bet var Sijnb, be ffulbe
fibbe over. £>vab ban anfaa for forfængelig ifJtmt, var ban
ba ogfaa en ivrig SJlobftanber af, og bet tunbe nof ffe, at en
eller anben ^ovebprjnt tom til at libe ilbe unber lj«nö $æn=
ber. Set er vift, Ijan fatte itte felv noget Paa Stabfen,,
ffjønt Ijan altib var renlig og orbentlig i fin s|laaflæb=
ning.
SaalebeS Ijengif abffillige Siar, i Ljuilfe Ijan ftabig font
over til oS et f|Jar Sange om Slaret, og velfommen var Ijan..
Set var ingenlunbe Silfælbet, at ban trængte fig frem fom
Saler; var ber anbre til Stebe, ifær ^rafter, fom ban ba
anfaa for troenbe, tav Ijan belft og maatte tit nøbeS til at
tale. §an vilbe gjærne være Silljører, føgte berfor altib
Sirfen, naar ban var bos oS. San var en mærfelig Silljører;
jeg tør iffe fige, Ijan børte til be lettefte at tale til; tit leb
[jan af Sungbeb og Søvnigbeb, fom vel ogfaa fom af, ban
ofte rejfte om Slatten, men naar man rigtig funbe' faa bam
meb og flaa paa be ©trænge, ber flang bpbeft i IjanS fjærte,,
ba veeb jeg næppe at Ijave fjenbt SJlage til Ijam fom Silljører.
Svor bar jeg ofte jet paa bam, naar ban bøtte, og jeg talte,,
faa tøjcertet i mig fom til at banfe bøje Slag! SiSfe_ forun=
berlig fmaa bitte Øjne, fom man ofte flet iffe funbe fe, Ijvor
funbe be ftraale fom Stjærner, boor funbe Saarerne ftrømme
ub af i-ent! 3 Samtaler var ban omtrent lige faaban; ofte
funbe ban være faa ftæbig og fortræbelig, at man iffe funbe
faa et £>rb ub af bans SJlunb, men naar ber faa blev flaaet
paa en af bisfe ^jærteftrænge, faa fom ber et Siv over Ijam,
fom tit funbe være mageløft. $eg tror, at Ijan og jeg blev
rigtig gobe fenner i be Sage, jeg tror ogfaa nof, ber var
noget, Ijvori vore Slaturer ftemmebe overens, baabe i gobt og.
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4>nbt — vi var Stemningens og ØjebliffetS ¡Søm — men ban
var i alt galb et ftjcertemenneffe.
3 be fibfte Slår, jeg tilbragte paa Sjællanb, tom ber en
Sfurre paa Ttaaben mellem oS i 2lnlebning af be ^iftoriffe
gotebrag, jeg begpnbte paa, og be fæbrelanbffe Sange, ber
blev fungue. Ten ©ang ffjønnebe ban iHe> »t bette fnnbe
forlige« meb Äriftenbommen; vi fom ogfaa libt paa Äant meb
binanben angaaenbe gorfamlingeme. ^aa ©runb af bisfe
Ijavbe Ijan ogfaa i be Tage et IjaarbtSammenftøb meb ®runbt=
vig, ba ban i gorbinbelfe meb nogle anbre af ben TibS $øv=
binger beføgte bant, »el egentlig mere for at tugte bom for
bans WliSbilligelfe af bisfe gorfamlinger enb for at belæres
■af bam, men bon blev felv tugtet. fDlig git bet omtrent lige=
ban nogen Tib efter. ^Jeter Sarfen fom tilbage til oS efter
bette Tog og fortalte oS, bvorban bet vat gaaet barn og bans
fenner, men bet ffal iffe figeS, at Ijanrofte fig af Sejren,
bog var bet langt fra, at ban »av bleven overbevift. geg vo=
vebe mig noget efter ber inb, bog var bet iffe for at tugte
©runbtvig — bertil var bet fun alt for langt fra, at jeg befab
fDlob — men bet var mere for at afvenbe IjanS SSrebe. geg
fif imiblertib faa meget, at jeg albrig glemte bet, og bet blev
ba i ©runben et afgjørenbe æenbepunft i mit Siv. fblen bet
blev vel egentlig älnlebningen til, at jeg blev venbt fra $eter
Sarjen og fom paa Sant meb barn.
$an var bragen til Tons veb Äolbing — jeg bleven
fPræft i SBilftrup i Sønberjijllanb. ©fter at jeg bavbe været
ber nogen Tib, fom en Sørbag álften $eter Sarjen tillige meb
■en anben 9Jlanb, fom jeg lien ©ang faa for førfte ©ang:
©aarbmanb Dieter Tons. $vor forffjellige bc to enb var fra
binanben, bavbe be bog ftuttet fig {ammen og b»lbt trofaft ub
meb binanben til bet fibfte. geg tænfte tit, naar jeg faa bem
fammen: „Te to fan iffe ffilleS ab, ben ene gjør ben anben
glab og meget liflig favner", og bog tror jeg nof, be trættebeS
for bet mefte, men ffjønt ^eter Sarfen fnnteS at være ben
overlegne 9lanb, og var bet vel ogfaa, tror jeg iffe, at Ijan
vovebe fig til noget vigtigere Sfribt, før Ijan ijavbe raabført
fig meb ijjeter Tons, gav fig ogfaa nøbig paa Slejjer, naar
ban iffe bavbe barn meb. Tisfe to fom tjin Sørbag Slften, og
bet gif meget trpffet meb Samtalen, tbi enbnu var ^eter Sarfen
og jeg iffe rijffet binanben ftjnberlig nærmere. 2Jlen i fiirfen
ncefte Tag blev en af Stramgene anflaaet, og jaa var ijSeter
Sarjen overvunben, i alt galb for en Tib. Tet gif faa for=
nøjeligt efter Äirfen, og ba be rejfte, veeb jeg, ban fagbe til
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fin tro )Hejfefcelle: , §ør, ^eter Tons, bet oar bog gobt, oi
fom ber neb". Tet bieo faa Ijeller iffe beroeb, men i be 10
Star, jeg tilbragte ber, oar be oore ftabige og bprebare ©jæfter
og brog abftillige anbre meb, unbertiben ogfaa nogle, fom
ftulbe omoenbeS. Bi oar nu ogfaa fomne Ijinanben nærmere
meb jgenftjn til, fjoab ber ffilte oS ab. Te oar bleone, fyoab
man falber ©runbtoigianere, Beter Tons f)elt, Beter Sarfen
i ben Tib íjalot. Alligeoel forefalbt ber tit tjaarbe BataiÚer
mellem oS; bet oar meft meb Beter Sarjen paa ©runb af be
gamle pietiftiffe Meninger. £an oar tommen faa »ibt, at
TanS iffe maatte erflæreS for Stjnb, men oar ber nogen, fom
banfebe, faa maatteSoøben i Bejret. Bu fan bet iffe nægtes,
at fíigt forefom abftillige ©ange t)03 oS i Bilftrup, og naar
Beter Sarjen fit bet at fe eUer fit BpS berom, ba oaagnebe
ben gamle 2lanb i bam. sJWin afbøbe Äone, fjcef og uforfoerbet, fom tmn oar, og iffe oigenbe et ^aarSbreb fra, íjoab b«n
anfaa for Siet, baobe ba mangen fjaarb Tpft meb b«m, fom
ftunbum gif faa pberligt, at Beter Tons og jeg oar ligefom
£øner, ber fe ællingerne fejle i Banbet; oi vibfte iffe, b°ab
bet ffulbe blioe til og forftob iffe at raabe '-Bob berpaa, men
faa enbte bet bog meb, at ^¡ærterne løb af meb bem paa begge
Sioer, og jeg bar fet bem falbe binanben om tpaífen unber
mange Taarer. $oor oar Beter TonS ba glab og lijffelig!
2lf ja, ber bleo tit rpffet baarbt i Baanbet mellem oS, men
albrig braft bet, og ©ub ffe Soo, jeg nu tan fige, bet Ijolbt til
©nben*)
3 ben Tib falbt ba ogfaa mine Bejøg IjoS Beter Sarien
i Tons. Tet oar gjærne efter ^ræbifen i 'Bilftrup ítirte, at
ban bentebe mig i føaberSleo eller (Sfjriftianáfelbt, 'faalebes at
jeg naaebe tibSnof til gorfamlingen i Tons. Ter famlebeS
ba en ftor Blængbe 'Dlenneffer, unbertiben oar ogfaa anbre
Bræfter til Stebe. Ta b<wbe ban enbnu iffe ben ftore Sal,
fom fiben bleo bpgget, og bet oar ba Beter SarfenS Äunft at
ffaffe alle bisfe Blennefter anbragt. <^aa førte ban en oolb=
fom Äommanbo og forftob glimrenbe at ffaffe Blabs. Selo
talte ban ifte ret tit oeb bisfe gorfamlinger, men ban baobe
iffe noget imob, om ber funbe oære 4—5 Talere. Bile bem,
fom fom, beoærtebe ban meb ftorartet ©jæftfribeb. Beb bisfe
*)

5)et nar, fom før omtait,fØrpttnppet i 1856, fom gao Mobning lit
bette ^ammenfiøb; U ?arfen fenbte efter fin vjemfomft Sojfen en

©ave paa 100 9tbb., frm benne gao tit ©rnnbtoig« tføjftofe. i^crf.
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SBeføg (ærte jeg Ijans Sone og Ijané eon Soljanneé at fjenbe.
©et Ijar unbret mig, at ©ermanfen falber Ijenbe $eter Sarfené
unge Skub, tlji jeg (jar troet, at Ijun allerebe oar gammel, ba
Ijan giftebe fig meb tjenbe; i alt éalo oar Ijun ba en gob ©el
ffibre enb Ijan, og ba jeg lærte Ijenbe at fjenbe, faa Ijun ub,
font tunbe Ijun oære tjans SJlober. $eg er albrig bleoen flog
paa, Ijoorlebes Ijun egentlig ijaobe bet, men jeg tror nof at
funne fige, at bet rar iffe noget (tjffeligt S@gteffab; jeg er oié
paa, at berfra ere for ipeter Sarfen ubfprungne be focerefte
Sriftelfer, Ijan Ijar Ijaft at gjennemgaa i Sioet, ^riftelfer faa
ftore, at Ijoab ellers Ijar friftet tjam, oar iffe at ligne bermeb.
Sun en enefte ®ang (jar ban for mig flaget fin 91 øb i benne
fcenfeenbe. Qeg oeeb ogfaa, Ijan falbt tit i benne b°arbe
Samp, og albrig Ijar Ijan raabt tjøjere til (Sub om løjælp og
33armfjjærtigljeb. Seg faa bet fíarlig, Ijoorlebeé ban anftrængte
fig for at bife ijenbe ben Sjærligbeb, ban iffe Ijaobe, jeg oeeb
iffe, om Ijan nogen Siube (jar baft ben, jeg faa bet, naar ban
førte benne lille fammenffrumpne Soinbe inb i Sorfamlingen
og fif b«nbe anbragt paa et af be bebfte Steber. öoor bar
jeg tit følt SJieblibenbeb meb min SSen i benne fortoiolebe
Samp! ©et oar Sanbljeb tyer, „bet foreligger mig at oille,
men jeg finber iffe Sraft til at ubrette bet gobe". $aa SJlenneffer bare raabt mere inbtrængenbe: ,,3eg elenbige SJlenneffe,
boem ffal ubfri mig fra bette ©øbfené Segeme!" $eg tror, at
Ijele Ijané Q>cefen, bañé iJJerfonligbeb fan ffilbreé meb biéfe
Orb: (poor oar ban en ftor Stjnber, b1’01' bar Ijan fet bet
meb bijb ©ebrøoelje, büor bar ban raabt til (Sub om
Siaabe, og Ijvor bar ban jublet bøjt af (Slæbe, naar Ijan fanbt
ben!
6n faaban Samp baobe ban ogfaa at beftaa meb ipenftjn
til Sønnen Sobannes. ftan oar gjærne Suff for mig, naar
jeg bleo bentet, og jeg baobe ba mange Samtaler meb bam.
@11 lang ©ib oar Ijan en SJlobftanber, ja en §jenbe af alt, ijoab
bañé Saber elffebe, og faare bitter mob benne — Råberen
baobe ganffe fiffert baaret fig meget urigtig ab meb bam i
bans Järnbom og Ungbom, oeb at oille (ægge Slag paa Ijam
i aanbelig £>enfeenbe, nu oenbte ban fit fjærte baabe fra
Ijam, og bvab Ijan oibnebe om. IfJeter Sarfen oar af Slaturen
en berffefijg SJlanb og oilbe, at be, fom omgao bam, ffulbe
bøje fig for bam, faa fortrøb ban bet igjen bitterlig, og ber
er ingen ©oiol om, at ban bar baft ftor Singer meb £>enftjn
til So.banneé, fom ban elffebe bøjt. 2Ren faa førte (Sub bet
til en glæbelig og oelfignet Ubgang; førft bleo Sobanneé gift
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meb en from og troenbe ’piö«, fom ftf e,t ftor ånbflpbeife paa
bant; jeg »iebe bem i @briftianSfelbt. og ovenpaa »ar ber i
Gjæftgivergaarbeit et Gilbe> fom jeg albrig glemmer. 3oban=
ueS førtes libt efter libt over til fin $aberS Sro, og i benne
bøbe ban, iffe ret længe efter at b«n oar bleven gift 3eg
var nogen Sib herefter til en af be gamle fyorfantlinger i
Sons, talte ba ogfaa om Sønnen, fom jeg boobe fjenbt tem=
melig nøje og ftaaet nær $eg bor albrig fet ipeter Sarjen i
ben Grab greben font bin 2lften; bon grceb og jublebe paa en
Gang .pan følte, at Gub ba»be forligt bem fammen, alt
var blevet gobt, i inberlig Stjcerligbeb var Sønnen bienen
ffilt fra fin $aber, meb levenbe .faab om, at bo igjen ffulbe
famleS.
3ffe ret længe efter bøbe ben gamle $one; jeg veeb intet
om benbeS Ubgang af benne Yerben; ban bor intet fagt mig
berom, ftjønt bet maatte ligge nær, efter boab vi bovbe for=
banblet om benne Sag, og jeg fpurgte bom beller iffe berom.
i'ien et SlarS Sib efter blev ban gift meb en Søfter til 3ob«n=
neS’S Stone og nbeffriv dig lyffelig var bon i bette 2Ggteffab.
Stun en Gang faa jeg bem fammen. og bet var »eb bet ftore
éDiiSfionSmøbe i ©onS i 1871. UboorteS at fe til funbe ber
iffe være en ftørre Dlobfætning enb mellem ben gamle Äone
og benne. fDlilbljeb o; Glæbe ftraalebe ub af l^nbeS Slafpn,
og jeg tror, bet »ar umuligt at fe et $ar unge forlovebe lpf=
faligere, enb 'fteter Sarfen var meb benbe. $vab bon bovbe at
bebrejbe fig meb .peniyn til ben gamle Äone, maa »ære bleoet
fulbfommen fortabt og ubflettet, ellers »ar bet umuligt, bon
funbe været faa lyffelig veb benbe, Ijan nu barbe funbet, eller
faa glab over benbe 3a vi bove en Gub, „fom er faare runb
til at fortabe"; ban fan bet, og b«n gjør bet, ogfaa ber,
Ijvor vi iffe funne bibrage bet ringefte til at gjøre bet gobt
igjen.
tøaii »ar i be fenere 2lar af fit Si» fulbftænbig gaaet
inb paa ben grunbtvigffe Oplysning og elftebe Grunbtvig af
fit bele fjærte, føan tog nu ogfaa ©el i fit ftæbrelaubs 2ln=
iiggenber, og »eb fit fibfte ®ejøg boé ”tig fortalte bon mig
»ibtløftig, b°ab Ijan ba»be bibraget til at fætte IBergS SBalg
igjennem i Äolbing ©og »ar bet flart, at ben gamle pietiftiffe
iiatur buffebe tit op i Ijam, og ber er bem, fom mene, at ben
fom noget ftærfere frem i ben fibfte Sib af b°nS Si». £>an
funbe græbe, fom jeg iffe bar fet ret mange funne, men ban
tunbe ogfaa le faa bjærtelig, at bet »ar nof for at faa anbre
til at le meb 'Jlogle Gange bar ban beføgt mig paa SJløn;
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Ijan faa enbnu min afbøbe tøuftru, Ijenbe, ban Ijavbe Ijaft faa
mangen jjaarb Äamp meb, men meb Ijvem Ijan altib blev ven=
lig forligt. S>a Ijan faa fjenbe fibfte @ang, var Ijun fvag, og
bet ftunbebe mob @nben. Se talebe fammen om be gamle
Siber, om Strib, om fyreb, og be ffilteS ab i ftor ítjcerligíjel»,
be ftulle ogfaa not møbeé i Äjoerligljeb.
@ub ftijrebe bet faa fjærlig, atleter Sarjen enbnu tom til at
beføge mig lige fort før fin Søb. ¿vor var ijan tjnbig Ijer i
bet $ar Stage! Ijan lo, og Ijan græb — Ijon talebe i en jyor=
famling om ®ubå Äjoerligbeb, og paa tøøjffolen. tøan var
bleven anmobet om at fortælle noget om fin egen Seltagelfe i
ben firfelige Äamp; Ijan begtjnbte ogfaa berpaa, men plubfelig
venbte Ijan fig bort berfra og tiltalte faa be unge meb en faa
inbtrængenbe Mjærligtjeb, at jeg not tror, ber var bem blanbt
btéfe, fom fif et 3nbtrrjf, jeg boaber be ifte glemmer.
£>m SIftenen, ba ban gif til Seng£, og jeg fulgte ijam
til IjanS æærelfe, fagbe ban til mig, ba jeg forlob bam: „3«g
ftulbe ba Ijave givet noget til vor Wltéfion", faa tog Ijan en
tøalvbunbrebbalerfebbel op af en Sfinbpung og gav mig. 3eg
fagbe faa til bam: .Wien, ipeter Sarien, b001 faar Se bog
be mange Wenge fra, jeg tan itte begribe bet, for jeg fan fnart
albrig bave nogle". „3a jeg veeb ifte, men jeg Ijar albrig
baft faa mange isenge fom i ben fibfte Sib — vor tøerre bar
givet mig bem". Saa ffilteS vi ab næfte Sag — og ®ub
være lovet, i en rigtig broberlig Sjærligbeb. tøan bar været
mig og mine gob i mange 2lar. $eg veeb albrig, jeg bar fet
et friftent Wlenneffe mere bebrøvet eber mere glab enb Ijan.
Sanger var ban ba egentlig itte, men bog funbe ban juble
bøjt af ©læbe mob tøimlen. ,tøer bar vi nu Wlanben, op=
ftanben, opftanben", boor bar jeg bort bam juble btéfe ürb
ub! tøan fov ftille og frebelig ben: „33e!nWavn" blev ban$
fibfte Örb, i bette Wavn fanbt ban Sivet og Waaben, fom Ijan
i fin Wøb raabte bøjt efter b<té ®ub, tbi ijan bar været ftebt
i 9løb for 211 vor, men ban bar ogfaa erfaret, tjoab bet er at
blive hjulpet i Wøben."
3 2laret 1856 blev Sojfen fra flere Siber opforbret til
at føge ben ba lebige l|Mab§ fom ipræft og Seminarieform
ftanber i Sijngbtj; ben Sanfe at træbe i fin gamle 3aberé
$obfpor bavbe altib været tiltalenbe for bam, men bet æng=
ftebe bam bog, at Ijan mulig iffe funbe opfrjlbe be ftrænge
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gorbringer, font ftitíebeS veb ©jamen, ttji Ijan følte fig albrig
font tjørenbe til be „tcerbe". 3 2lvguft Wlaaneb foretog Ijan
fig bog en íftejfe til fipngbij, og paa Sejen optjolbt Ijan fig
nogle ©age tjoS Seminarieforftanber <5venb¡en i Sellinge.
©enne rettebe inbtrcengenbe Dpforbringer til Ijam om, at Ijan
ffulbe føge Sijngbij, og trøftebe fjant meb, at ©ramen iffe var
faa farlig, fom ben faa ub til; Sojfen íjolat nogle ^orebrag
for Seminarieeleverne i 3ellinge, og ba be ftjnteS at falbe i
gob $orb, fif tjan ÍJJlob og inbgav virtelig fin Slnføgning; ba
Ijan fom til Stjngbtj, var ber paa ©runb af ferien ingen ©le*
ver paa Stolen, og Ijan fif et meget utjijggeíigt Snbtrrjf af ben
øbe og fanbebe ©gn, ber bannebe en faa grel URobfætning til
bet ffjøitne Silftrup.

Smiblertib var tjans Slnføgning inbfommen til 3)liniíte*
riet, og tpall, fom ben ©ang var Äirfeminifter, falbebe Ijam
ftraj til Seminarieforftanber; Ijjemfommen fra Stjngbtj blev
Ijan imiblertib fra flere Siber beftormet, 'at Ijan enbnu iffe
maatte fortabe Silftrup, men tage fin Slnføgning tilbage, føan
fif veb benne Sejligfjeb Snbtnjf af, atSilftrupperne fatte ftørre
SriS paa at beljolbe Ijam, enb tjan Ijavbe troet, og ba Stifts*
fpfifuS 3)1 ab vig afgav en ©rftcering om, at bet barffe Älirna
paa halvøen 3)lolS vilbe være farligt for tjans brijftfvage £>u=
ftru, gjorbe bette Ubftaget, og tjan inbgav ba Hlnføgning om,
at tjans Äalbelfe til Stjngbtj maatte blive tagen tilbage, fjvilfet
ogfaa nogen ©ib efter blev tjam tilftaaet. SaalebeS fjænger
bet fammen, at Ijan i en ntj Ubgave af SarfobS ©anmarfS*
Ijiftorie, fom juft ubfom paa ben ©ib, ftaar anført fom Se*
minarieforftanber i Stjngbtj. ©et var bog iffe uben mange
Slnfægtelfer, at tjan tog fin 2lnf øgning titbage; tjan'baobe ftor
Sijft tit at virfe blanbt Ungbommen, og fenere bebrejbebe
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Ijan
fig.

ofte fig felv, at Ijan Ijavbe ffubt benne Sejligljeb fra

3 1857 var ben for kojfen mærfeligfte ©ilbragelfe bet
f fan bina vifte Sir f em o be i Sjøbenljavn, ben førfte Sant=
mentomft af kræfter fra alle SJorbens Sanbe; Slløbet ftob paa
Univerfitetet og varebe i 3 ©age, fra ben 14be til ben 16be
guli. ©et var veb bette -Støbe, at ben betjenbte holmgang
fanbt Steb imellem ©r. Stub el bad) og iöiffop
Sierfe:
gaarb, fyvor ben fibfte veb fin Ijenrivenbe iBeltalenljeb og
bialettiffe gærbigljeb rev bele gorfamlingen meb fig og gjorbe
et ftærtt gnbtrpt paa be unge ftuberenbe, bvoraf ber enbnu
mærteé Spor blanbt mange af vore ijngre kræfter.
iöojfen Ijaobe anmelbt et gorebrag om be tirfelige ©il=
ftanbe i Sønberjijllanb, og ffjønt bet itte var uben SGngftelfe,
agtebe Ijan bog at rette et alvorligt ingreb paa Stegeringen
for ben -Dlaabe, Ijvorpaa man meb ©vang vilbe gjennemføre
banff Sirte» og Sfolefprog i (igne, Ijvor SJefolfningen ønffebe
bet mobfatte. ©et var for Ijam blevet en Samvittigbebsfag,
at bet banffe S^arti benuttebe fin SNagt paa benne SJlaabe, og
Ijan frijgtebe meget for, ijvab gølgerne vilbe blive, naariöaan»
bene itte blev løfte, og bet iffe blev overlabt beboerne felv at be=
ftemme, ^nittet Sprog be ønffebe; ber var enb iffe inbrøntmet
be tpfffinbebe beboere famme Siet til Dprettelfe af griftoler
fom i Songeriget. Qmiblertib fif 23oj|en itte Orbet, forbi ©i=
ben blev optagen af bet betjenbte Drbffifte om ©rosorbet,
men bet beroligebe Ijam bog, at bet omtalte SpørgSmaal iffe
blev uomtalt, i bet ©runbtvig brog bet frem og trobs flere
flesvigffe kræfters lijbelige llvillie neblagbe en gnbfigelfe imob
ben bagverfbte SRaabe, paa Ijvilfen man veb ©vang vilbe for=
banffe golt i Sønberjpllanb. Dm „bet Ijøjtibeligfte Øjeblif"
veb bette SJiøbe ffriver kojfen faalebeS:
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„Sil bette Kirfemøbe gentegner jeg iffe blot, ijvab ber
foregif i Univerfitefó=Salen be tre ©age ben 14be. 15be og
lEbe guli, men ogfaa ©ub&jeneften før og efter i ©arnifon*
Äirfe og grue Äirfe, gorelæåningen, vi fif grebag gormibbag,
Suren til Woéfilbe og felv ©ilbet paa Sfpbebaiien, ffjønt jeg
beljøvebe enbba iffe at tage alt bette meb for at funne pege
paa bet Øjeblif, fom for mig var bet Ijøjtibeligfte. ©ubstje=
neften i ©antifoni kirfen blev allerebe berveb noget forftprret
for mig, at iffe ben celbfte og ærvcerbigfte Wlanb blanbt o§
banffe ffulbe aabne Äirfemobet, fom ben celbfte og ærvcerbigfte
blanbt be fvenffe fluttebe bet. S(utningå=©ub§tjeneften blev
ogfaa forftprret for mig berveb, at bet var mig umuligt at for=
ftaa Sræbifenen i ben Äiife, fom iffe fpneS beregnet paa, at
ber ffal funne Ijøre3 i ben, og vel var bet opiøftenbe at børe
Siffop SbomanberS mægtige halleluja fra Äoret, ber rullebe
ben over bele gorfantlingen og vorebe fom en Sølge, jo lcen=
gere bet rullebe, men ber var bog et øjeblif, fom overgif bette,
©et møbte mig ba boerfen paa ©uren til 'RoSfilbe, ej beiler
paa Sfpbebanen, men i felve Univerlitet»=$alen, b°or bet
egentlige Wiøbe ijolbteå, i bvilfen ftenfeenbe jeg ogfaa fan paa=
bemabe mig gormanbenS ørb, fom i benne Sal erflcerebe
SDiøbet baabe for aabnet og fluttet.
geg funbe nu gjærne inbffrcenfe mig til ftrar at nævne
bet øjeblif, fom for mig var bet bøjtibeligfte, uben at nævne
anbre, fom iffe var bet, men jeg bar fyørt, at 'Jlegationenå
Sej ffal iffe være faa ilbe at vanbre for at fomme til Wlaalet,
og ben vil jeg ba førft forføge at betroebe. geg gjør bet faa
meget Rettere, forbi ber var to øjebliffe i Wløbet, fom ere
bievne frembcevebe font be bøjtibeligfte, og fom jeg for mit
Sebfommenbe maa frafjenbe benne 3@re. ©et ene oar, ba
bet enftemmige Wej løb fra norff og banff Sibe paa bet fvenffe
Spørgémaal, om oi ønffebe Weligionåtvang tilbage. Sift er
bet, jeg iftemte mit Wej af fijærten» ©runb og boobe fun bet
lønlige Suf: ©ib bet Wej ogfaa gjalbt ber paa fleåoigff
©runb. Wien jeg fan iffe forbølge/ at jeg boobe en lille
gølelfe af, at ber var en Smule tbeatralff veb bette Øjeblif —
jeg ubtrpffer mig faa ffaanjomt berom fom muligt, forbi jeg
oirfelig tror, at fvenffe, norffe og* banffe ere faa temmelig fri
for Sbeateroæfen i benne Wetning, faa bet ffer fun veb en
ubelbig Senbing, at be fomme libt inb berpaa. ©et forefom
mig ogfaa, fom ber iffe var nogen fulb Sanbbeb i bette Wej,
befó forbi bet var umuligt unber be nærvcerenbe gorbolb at
fige anbet, befó forbi man bog iffe var enig om, b»ob man
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mente meb bette 3lej, faa jeg er temmelig ois paa, at be, fom
enebeS om at fige nej, funbe ocere bleone moget uenige, naar
bet nærmere ffulbe tjaoe oæret forflaret. $ffe befto minbre oar
jeg glab oeb ilejet, men bet øoerfte SXireétrin fan jeg langtfra
iubrømme bet.
©ernæft bar man ogfaa frem^æoet SlutningS=Øjebliffet,
ba paa ftormanbenS Dpforbring fjele gorfamlingen iftemmebe
©roens Drb. Dm bette Ijaobe Striben egentlig oceret ført f»ele
©iben, og faa Øjebliffe forub oar benne bienen ubtalt paa bet
beftemtefte, i bet bet bleo erflæret, at man figtebe bem i fyor=
famlingen fom Äjcettere, ber netop bijggebe bereS Saligljeb paa
bette Drb. ©er oar bleoet ftribt af pberfte -Dlagt om bette
Drb» SBetijbning, om ben i®re, ber ffal tillægges bet, om ben
Stilling, bet ffal inbtage i Äirfen, og bets Slobftanbere tjaobe
gjort bereS bebfte for at frafjenbe bet ben sf3labS, fom oi oille
bet ffal inbtage — herefter enes paa Dpforbring af^ormanben
alle om at fremfige bette Drb, fom SlutningSftenen paa bet
Ijele, fremfige bet, uben at bet oar muligt for noget ÜJlenneffe
at funne gjøre ^nbfigelfe — ja jeg oeeb nof, bet er bleoet
fagt, at Ijoem ber iffe af bette enftemmige SSibneSbprb funbe
føle fig tiltalt og opløftet, oar at beflage og Ijaobe fig felo at
taffe berfor, men jeg maa alligeoel ærlig oebgaa, at jeg oar
blanbt biSfeS Sial, at jeg i bet Øjelnif ijellere tjaobe nøjebeS
meb at fremfige fyaberoor, fom jeg tror, oi alle meb ftørre
Sanbtjeb funbe bave enebeS om, ffjønt ®ub bog ellers ffal
oære mit SSibne, at jeg oil gjærne, bé to, ©roens Drb og
$aberoor, følges ab, og bet at oille ftille bem ab er for mig
at oille gaa imellem ©ræ og S8arf. Stien Sanbljeb er for
mig bet oigtigfte, naar et Øjeblif ffal blioe mig rigtig tjøjtv
beligt.
©et oar be to Øjebliffe, ber Ijaoe gjort fyorbring paa
iQøjfæbet, men font jeg for mit æebfommenbe maa afoife jom
uberettigebe bertil. ©er oar anbre Øjebliffe, fom funbe oære
nærmere bertil, jeg Ijar allerebe minbet om Sallelujaet i fyrue
Äirfe, og oift er bet, ber oar Øjebliffe i SBiffop ÄierfegaarbS
©ale, ba jeg følte mig bijbt greben, og Ijoor jeg fan fige meb
Sanbtjeb, jeg taffebe ®ub for benne SJlanb. 3eg oil tun
minbe om bet øjeblit, ba Ijan lignebe ©roens Drb meb perlen,
ber oar lagt paa buggen og fanbt Soile i føjærtet; ogfaa i
©Jeter SarfenS ©ale oar ber mob Slutningen et Øjeblif, ba
mange Jpjcerter oar grebne, og mit meb, og ba jeg faa ©aa=
rer i abftillige øjne, ber fort forub Ijaobe fmilet ab SJlanbenS

243
fære Jagter, mea jeg frafjenber bog btsfe Øjebliffe tøæberS=
plabfen, faa glab jeg enb var veb bem.
3eg ffal albrig nægte, at ba jeg faa ©runbtvig træbe
inb i Salen, ba tænfte jeg: Jra bam maa bog vift bet bebfte
fomme Og bet flog ogfaa til. ©et var ben anben ©ag, ba
ban ffulbe forfvare fig mob ben 33effplbning, at ban var
ulutljerff, bet var, fom ban fagbe, ben værfte Seftplbning, be
funbe fomme meb, forbi ber var enbnu faa megen 2©rbøbig=
beb for Sutber tilbage, at naar nogen anfaaS for ulutberff,
faa var Staven brubt over bam. ©a løb lj«nS Orb faalebeS:
„©et førfte, jeg ba vil fige, er: Ja gib ban var ber, gibIjan
ftob bet. ben ©ubSmanb -Korten Sutber, jeg er fiffer paa, vi
to ffulbe nof eneS". Se bet var Ojeblitfet, fom for mig var
bet bøjtibeligite paa Ijele -Qirfemøbet, for ijvré Sftjlb jeg gjærne
Ijavbe gjort ben bele ¿Rejfe alene, ©et var mig i bet Øjeblif,
fom jaa jeg Sutljer ftaaenbe lige over for ©runbtvig, fom faa
jeg be to gamle falbeitbe binanben om tøalfen, mebenS SubS
ÜReuigljeb og alle (ingle jublebe af Jrijb. 3 ’g følte bet bijbt
i mit tøjærte: ©et Sijn ffal bu faa at fe en ©ang, ja om
iffe faa meget lang en ©ib, naar bu fommer, boot bisfe to.
SanbljebSvibner af ben gamle Äjcebe — tbi faalebeS benævner
jeg bem trobS alle Sørenfierfegaarbianere — for Sio og Jrb
Ijeb møbeS og favne binanben veb bans Jobber, fom var bereS
æen og Jører i Siv og ©øb. ®a fvanbt for mig b»er en
©aage, font fremfogleS af ilRobftanberne om Ulutfjerffbeb, og.
jeg fif ben fulbe JorviSning, at ogfaa Sutber not vilbe ræffemig fin tøaanb fom en af Smaabrøbrene, ber bog ftile efter
bet famme SRaal fom ban, „vanbre efter famme fRegel, menebet famme".
©et forefom mig, fom om ©runbtvig iffe fanbt nogenfærbeleS 4?aaftjønnelfe i Salen, fom ont man fanbt, at ban
overftraalebeS af en af fine ©ifciple. ©et ffal bog figeS til
benne ©ifcipelS >RoS, at bftn gav gjærne fin gamle Særer
3©ren, ber tilforn bam, og b°nb ^aaffjønnelfen angaar, faa
var bet gobt, ben fom iffe enbnu. ©en bar ban til gobe, naar
Ijan famieS meb Sutber, til Ijoié ^re ban bar funget og
vibnet fom intet anbet -Kenneffe paa Jorben, famieS meb bam
IjoS ben fælles Sten, og ben ffal ban faa blanbt oS, naar Ijait
iffe er ber mere, og bet fommer for ©agen, at bet netop var
i SutljerS Spor, ban fæntpebe for Sanbbeb, Siv og Jribeb, og.
at ingen bar bebre arbejbet i ben lutberffe ^Reformations Slanb.
enb ben ÆRanb, fom for mange ålar fiben opfaftebe SpørgS=
maalet: Sfal ben lutberffe ^Reformation fortfætteS? — 3nb=.
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til ben Sib fommer være ©ub bans Srøft og Stotteftav,
og naar ben tommer, glæbe ban IjanS Sjcel i jpimmerig!
©et var jo i øvrigt unberlige Sing, vi fit at fe og bore i
UniverfitetS=5a(en, fom be vel jagtens itte brømte om, for
bvem ben blev bpgget. 3 Äirfen faa vi ©runbtvig paa Siipt=
fterS ijBræbifeftol, i Salen faa vi ffJeter Sarjen Sfræppenborg
paa SfkofeSfor SlauienS Äatljeber, men ffjønt bette fibfte var
en Unbtagelfe, i mine Sauter af be gobe, faa ffal bet bog iffe
nægtet, at i 9leglen var bet be ffriftfloge, join førte Drbet
og naturligvis imob liinanben. -Hu pleje be ffriftfloge gjærne
at Ijave alle tøaanbe turiøfe Slaterier at forbanble, fom bet
egentlig fan være lige meget meb, Ijvab Ubfalb be fomme til.
S)tt var bette imiblertib iffe Silfælbet i bet væjentlige. Ser
forljanblebeé et ret egentlig brænbenbe SpørgSmaal, nemlig
SaligbebenS Sag; tlji berorn maa vi bog fige, ber tjanbies,
naar ber JpørgeS, bvab et Siennefte l)ar at bolbe fig til i fin
Saligbeb, íjvilfet Drb ban bar at bpgge paa. 3 mine Djne
var bette SpørgSmaal ba ogfaa bet enefte, ber var noget rig=
tig veb, faa naar man enbba bar faøtz at bet bavbe iffe
bjemme i fiirfemøbet, faa maa man bave ganffe anbre ‘Janter
om et itirfemøbe enb jeg. „So funne brage paa et 9leb, men
bver i fin Gnbe", figer man; faa gif bet ogfaa ber. Set maa
vel være tlart, at ber var forffjeUige Sleninger om SaligbebS=
Sagen, og bet tan ogfaa figeS, at man paa begge Siber føgte
at forfægte fin Stening meb ftor Äraft. Unber al benne ^amp
maatte jeg tænfe paa en trjff Stubent, ber var fommen til
SBefpmring i fin SaligbebS Sag, og ba ban bavbe bort, at
ber var noget, fom falbeS gorfoning, bvoti ber ffulbe være
Srøft for en Stjnber, faa gif ban til en tpff $rofeSfor og
fpurgte bam, om ber vel var noget om bet meb gorfoningen.
fProfeSforen fvarebe bam ba: „3a fer Se vel, min ungenen,
bette er en vanffelig og meget omtviftet Sag. Ser er nu be
ferret i Berlin, Sveften, Sboluf, §engftenberg, be bolbe meget
paa gorfoningen, men „fo fommen bie iperren von SBontt, fie
meinen was anbers", berfor ftaar benne Sag nu uafgjort, og
jeg fan tun E>en»ife til Slftftpfferne paa begge Siber''.
3eg fom unber ©ebatten ber i förfemobet til at tænfe
paa ben ftatfelS tpffe Stubent, fom til at tænfe: Dm bu nu
var faalebes faren, vibfte iffe, bvab bu bar at bolbe big til i
bin Saligbeb, men ffulbe førft lære bet af be ffriftflogeS irtb=
bijrbeS Stribigbeber, faa var bu bog et elenbigt Slenneffe; og
iffe jeg alene, men vi alle. Slen nu funne vi paa en Staabe
tage oS bet let meb alle bereS Stribigbeber, funne fra bet lave
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Stabe, Ijvor vi ere fomne til dt ftaa, veb ©aaben, ¡e beni
over $ovebet alle familien og fige: ©vift, faa meget3 ville, for
os er Sagen afgjort, ben ftulle vi itte lære Ijverfen af eber
eller eberé Sfrifter, os bar vor §erre felv givet et Orb, fom
er fiffert not, og fom vi Ijave at Ejolbe o? til, faa tunne vi
enbba tage faa meget gobt til Opmuntring eller Slbvarfel af
eberé ©viftigljeber jom muligt. ©et vibfte vi jo ogfaa gobt
forub, at vi itte beljøve at lære af be ffrifttloge, Ijvab vi ffulle
tro til Saligfjeb, men veb en faaban Sejligljeb træber bet bog
rigtig frem til at ¡jlæbe fcjærtet.
Sønbagen efter SJiøbet bØrte ie9 ©runbtvig præbife i
Slotsfirfen. ©et er nu en ©el Siar fiben, jeg faa Siftop 9)lpn=
fter heftige benne iJJræbifeftol nteb faa ftor en SJærbigbeb, at
jeg albrig fan glemme bet Sijn. gor øvrigt Irjttebe jeg fom
ung Stubent til bons Stoft fom til en ©ubbomsrøft og minbeé
gobt, jeg en ©ang tænfte: ©ib ben Støft funbe Ijøre& vibt ub
over bet bele Sanb. ^vorlebes SJlanben, ber nu ftob paa ben
famme ijkcebifeftol, fom op paa ben, lagbe jeg itte SJlærfe til,
føenfigten var aabenbart betler itte, at ber ftulbe læggeé SJlærte
bertil, men ba jeg faa tjam, «ben gamle", paa benne $ræbife=
Jtol, faa fjant fe ub over vor Ä'reb§ meb fit ærværbige Slaftjn,
ba falbt mig et Orb inb, fom S. ftierfegaarb en ©ang ffrev
i ben btjbige ^enfigt at forbaane oé kræfter, fom ijan elleré
fagbe ingen pnbebe mere enb Ijan. -£ab kræften træbe op
paa ifJræbifeftolen, læfe Evangeliet og herefter ftaa ber en
Stunb, betragtet af tyde SJlenigljeben, lab b«ui faa træbe neb
igjen". ©et var faaban en fjøn, fjærlig SJlaabe at faa oé
ftiHebe i ©abeftoffen paa, for at alle ffulbe pege fingre ab oé.
3eg tæntte: ©et funbe ben gamle gobt ^ave gjort i ©ag, og
jeg ffulbe enbba Ijave faaet faa meget, at jeg iffe ftulbe Ijave
glemt bet i en tøaft. Silen ijan nøjebeé itte bermeb, men gav
oé en lille tjnbig ^roebifen, jeg tror, paa ttjve SJlinuter. $eg
og maaffe flere enb jeg ijavbe ventet, at Ijan i Slníebning af
be fvenffe og norffe kræfters Slærværelfe vilbe Ijave Ijolbt en
rigtig gevaltig ^ræbifen, font man falber bet, rigtig beregnet
efter alle menneffelige SJlærfet paa at flaa, overbevife og oinvenbe.
Silen bet blev itte ©ilfælbet; ijan talebe, fom om Ijan ftob
iblanbt en $Iof S3ørn, ber blot Irjttebe til Evangeliets fftøft fra
Ijané Sæber. ¿øer var intet beregnet, intet ftillet frem for be
fremmebeé Sfplb, intet Orb talt, om Ijvilfet vi tunbe tænfe:
bet var til bem. 3 Segijnbelfen forunbrebe bet mig, ja næften
ærgrebe bet mig, men faa tænfte jeg: Siej, faalebeé ffal bet
netop være, glemme fig felv og bem, ber ftaa omfring, for ben
it>
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<øerreS Sfijlb, ^vié örb man forfijnber, bet formaa fun be,
fom ere njffebe op i ben klaSfe, fom $ot)anne§ betegner meb
Saonet: „3 $æbre, fom Ijaoe f jenbt Ijam, fom er fra Segijn=
belfen".
@fter bette kirfemøbe bleo Sojfen enbnu et Sar 2lar i Sil=
ftrup. 3 ^oraåret 1859 tog ben befjenbte Srooft ©. Smibt i
Stege fin Slfffeb; Ijan Ijaobe tibligere oæret Sabopræft til Sop
fenå 3aber i Sefterborg og en gob Sen af benne; nu £jen=
oenbte Ijan fig til Sønnen og opforbrebe Ijam til at føge
Stege; Sojfen, fom længtes efter at fomme tilbage unber
kongerigets frie Soogioning, inbgao fin 3Inføgning og bleo
ba falbet til $ræft i Stege. $an glæbebe fig ogfaa til, at
Ijan paa benne Wiaabe fom nærmere til fit gamle føjem i Se=
fterborg
©en anben Sønbag efter Saaffe ijolbt Ijan ba nebenftaaenöe
2lfffebSpræbifen i Silftrup ooer ©oangeliet: ,,©en gobe Ipijrbe".
„Steb megen Sehjmring Ijar jeg jet benne ©ag i Støbe
fra bet Øjeblif, jeg oibfte, at ben nærmebe fig, og jeg Ijar ubfat
ben jaa længe font muligt; men nu er ben fommen, og jeg
fornemmer nof, bet oar iffe uben ©runb, jeg faa ben meb
Seftjmring i Støbe, ©et er mig fmerteligt at ftaa fjer for
fibfte ©ang, i bet minbfte for lang ©ib, tbi Ijer bar ¡e9 funbet
megen ©røft og ©læbe, om enb Sebrøoelfen ogfaa fanbt Sejen
op til bette Steb Saa ofte jeg bar talt ber fra til eber, mine
Senner, ba bar jeg gjærne oillet glemme mig feln og mit eget,
glemme bet alt fammen ooer barn, bD^ Saon jeg baobe at
forfijnbe. ©et er lijffebeS baarlig nof, tbi bet er iffe faa let
at lære „fig at opofre meb fjærte og $u", og i ©ag oil bet
oel blioe enbnu ioærere, ba ber er faa meget, fom frifter til
at tcenfe paa mig felo, og faa meget, fom nøber mig til at
tale om mine egne álnliggenber. Sien jeg oil bog fe faa oibt
muligt at fomme bort berfra og gjøre mit bebfte for at føre
baabe eberS og mit eget öjcert; ben t’l ben 3«fus, fom i oort
evangelium giner fig et Savn, ber netop maa lijbe trøftelig,
baabe for bem, font brage bort, og for bem, fom blioe til=
bage. £>an falber fig felo ben gobe iøtjrbe, og trøfteligt er bet
for bem, ber ere at ligne meb §aarene, Ijan bar famlet i fin
Sti, og fom Ijan føber og oeberfoæger, og trøfteligt for bem,
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font ere nt ligne nteb gaaret, ber er fommet langt bort, font.
Ijan oil opføge og (jente tilbage, ont bet enb ffal tofte not faa
meget, ©røfteligt er bet for mig at tunne overantoorbe alíe
bent blanbt eber, ber ijave (jam og eberS Saligljeb tjær, til
benne gobe öijrbe, bvab enten 3 nu ere fomne nær b«v til
(jam eller ftaa langt borte, og at funne ooerantvorbe mig felo
og mine til fjant, fiffer paa, at Ijan ffal nof vebblioe at vogte0'3, og at ijan vil give mig fin Selfignelfe til ben ©jerning,
ban vil jeg ftal ttbføre, Ijvor jeg brager ben.
Cfeg vil nøbig opiøre nogen rørenbe 2lfftebSfcene, font
maafte tunbe falbe (et nof i bette Øjeblif, tbi jeg frrjgter for,
ber itte vilbe blive rigtig Sanbbeb beri, og jeg fan itte glemme
2lpoftlen3 Drb: 3eg bar ingen ftørre Slæbe enb ben, at jeg
fer mine Sørn at vanbre i Sanbljeb". Si ftulle vogte oé for
at give os Ubfeenbe af at bove en ftørre .ftjærligbeb til bver=
anbre enb ben, vi i Sanbbeb bove, eller at Sfilémiåfen volber
0'3 en ftørre Sebrøvelfe, enb ben i Sanbbeb gjør Sab bet
fun gaa faa jævnt og ftille af, og om nogen er tommen ber i
ben Sanfe ret at blive Sibne til noget rigtig rørenbe og b(i=
ver ftuffet, ba ffal bet flet itte fortrijbe mig, naar vi fun blive
i Sanbbeben <$eg veeb faa gobt, ber er albrig nogen 2ejlig=
beb, fom Sogneten benrjtter fig mere af for at føre oå inb i
fit Safen enb ben narvarenbe, og ber er ofte blevet talt Drb
veb en lignenbe Sejligbeb, fom, bvor rørenbe be enb løb, og
boor Ijenrivenbe be enb fyirteS, bog var mere til Slæbe, ijvor
Søgnen bor, enb bvor Sanbljeben Ijar Ijjemme. ©erfor gjalber
bet om Ijer at ftaa paa Sagt, at bet itte ffal ltjffe'3 Sog
neten at brage o3 inb i fine Sarn, faa at bette Drb til
Slfffeb fnarere blev i Søgnené enb i Sanbljebené ©je=
nefte.
,'jeg vilbe iaa gjærne, at ijvab jeg Ijar at fige i ©agr
maatte vare et Drb, fom meb Setfjeb tunbe ntinbes; itte forbi
jeg bilber mig inb, at n gens Saligljeb beror berpaa — bet
er fun Sivets Drb, fom bette gjalber om — men naar bette
Drb, font i ©ag tales til Slfffeb, bliver minbet, faa vil jeg
felv blioe minbet meb bet famme, og bet vilbe jeg faa gjarne.
©ilmeb er ber iffe faa faa, font tit Ijave flaget til mig over,,
at be (jave faa onbt veb at ijuffe, Ijvab be Ijøre fra bette Steb,.
og vel ijar jeg altib fagt bem, at bet gjalber fjeller flet iffe
berom, men fun om at børe og bevare üerrens Drb, fom bon
felv figer: „Salige ere be, fom tjøre Subs Drb og bevare
bet", — men jeg vilbe bog gjarne unbe bisfe, jom viéfelig
iffe ere be ringefte ©illjørere, nu til ilfffeb at faa et Drb at
i<i*
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Ijøre, fom be funne booe let oeb at buffe. — Sort Evangelium
i ©ag tilbpber oS netop faabant et Órb. fom er let at buffe,
og i)oortil jeg fan fnptte alt, Ijoab jeg bar paa fjærte at fige
©et er ba, boab oortøerre figer: „Seg fjenber mine, og jeg
fjenbe S af mine". — Silbe jeg oeb bette „jeg" tænfepaamig
felo, ba bleo ber ingen Sanbfjeb i Drbet, men jeg anoenber bet
ijeíler iffe paa mig felo, men fun paa ^efuS ÄriftuS; bom er
bet, fom fjenber fine og fjenbeS af fine.
$ørft maa jeg minbe eber om, at bette Orb „fjenbe"
bar i 3efu fDlunb en bijbere Setpbning enb ben, bvori »i
pleje at bruge bet; tbi beroeb betegnet iffe blot, at „ingen
(Sfabning er ufpnlig for bans Slafpn, men alle ©ing ere blotte
og ubfpænbte for bons Øjne, at bon altfaa oeeb, b°ab ber
bor i et fDlennefte", uben at nogen befjøver at fige Ijam bet,
oeeb, boem ber er imob, og boem ber er meb bom, men bet
betpber ogfaa, at bon elffer bem, fom oi jo nof funne forftaa,
at naar bet bibber: „©ette er bet eoige £io, at be fjenbe
big, ben enefte fanbe ®ub, og ben, fom bu ubfenbte. ^efurn
itriftum", faa bettjber „fjenbe" at eljfe, tbi bet eoige £io be=
ftaar netop i fijærligbeb. — 2lltfaa: bon baabe fjenber og
elffer fine, — boorpaa fjenber bon bem ba, og boorfor eb
ffer bon bem? ©et er, Ijoab jeg førft oil føge at befoare
eber.
©il bet førfte: boorpaa bon fjenber bem? maa jeg ba
foare: §an fjenber bem paa vjærtet, fomffreoet ftaar: „2Jlen=
neffet fer paa bet uboorteS, ®ub paa Vjærtet". — SJien naar
Ijon fjenber fine paa fpjærtet, ba er bet iffe, forbi bon opba~
ger boS bem bet rene uffplbige fjærte, tbi bon fer gobt, at
ber bor alt bnob, ber gjør et fUlennefte urent for ®ub, alt bet
forfærbelige, fom bon felo bov næonet. — fDlen netop forbi
ban fer tÜ SunbS i fjjærtet, opbager bon ogfaa noget i bette
fjærte, fom længes efter Ubfrielfe fra bet onbe og fuller efter
bam, en lille 3ieft, ber bleo tilbage fra føerligbebenS ©ib, ber
bleo tilooerS , fom en §ptte i en Singaarb, fom et $oilefteb
i en ®ræSfar=føaoe, fom en belagt Stab; faa berfom perten
iffe baobe beoaret bet ooerbleone, ba baobe oi oæret fom So=
boma og ©omorra". — ©et er benne lide 9ieft, fom bon bar
gjenføbt og fomtjet i ©aaben oeb Sanb og 2lanb, fom b°n
bar tegnet meb bet hellige ftorS, ba ben bleo gioet b®m paa
bans Segjæring: „fØlit Satn, gio mig bit ftjærte!" ©et er
bette fijærte, fom ban bar taget i fin fiaanb at banne bet
efter fit fjærte — berpaa er bet, bon fjenber fine, iffe paa
uboorteS Slnfeelfe, ftraalenbe ©pber og ffinnenbe gobe ®jer=
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ninger, tlji fijævtet maa Ijan ijave, faa maa bet anbet tomme,,
fom bet fan, fijærtet maa give§ (jam frivilligt, fom ©avibfiger: „6n frivillig 2lanb opljolbe mig", ©erfor er enhver
jDlaabe, Ijvorpaa man vil tvinge 9Jienneffer til at befjenbe tjans
■Ravn, (jam en æeberftpggeligljeb, tlji berveb opnaas tun et
Sfin, fom er „ftirtenS vcerfte i|Jeft" S fijærtet bor $jærlig=
ijeb, og tun itjærligfjeb er bet, Ijan begjærer. og ingen veebbebre enb ban, „at ej for al Yerben tan jælgeS Æjærligbeb".
©erfor tampe alle levente ^riftne for friljeb, faa enljver fan
vælge, tjoab tjané fiu ftaar til, friljeb til at børe og fribebtil at forftjnbe Drbet, faa be, fom forfijnbe bané (ivangeliunt,.
tale, forbi be tro, ifte forbi be ere lejebe bertil for ipeng?, eller
tvungne bertil veb en @b.
<5aa tjenber ban ba fine paa fijærtet, naar bet er givet
bam frit og ærligt. SrobS al 33efmittelfen veeb ban gobt,
bvab fijærtet begjærer, „tbi Slanben fommer vor (Sfrøbeligbebtil fijælp, og b«n, fom ranfager fijárteme, veeb, Ijvab 'JlanbenS
Sans er, fom træber frem for be Ijellige efter ®ubs Millie".
— SDlen b»orfor elffer ban faa fine? 3« Ijerpaa vibe bi^fe
næppe at fvare, tbi bet er bem ilart not, at be iffe bave forftijlbt IjanS Sjarligbeb, fom er faa ftor, at fiøjben og ©pbben,
^rebben ogficengben af benne Ijaná Äjeerligbeb er bet, be bellige føge at ubgranffe og funne bet iffe. — .fivorfor ban ciffer
mig? 3«g fan ifte fvare: $orbi jeg elffebe bam førft, iffe
beder, forbi jeg gav ham noget forub, fom ftulbe betales- mig,
eller forbi jeg var bans Dlaabgiver. Spøvgsniaalet er netop,
Ijvorfor ban elffebe mig fra 'begijnbelfen, tlji bet fanes mig.
nof, jeg fan forftaa, at Ijan maatte elfte mig, ba ban førft
Ijavbe fjøbt mig meb fit ©lob, efterfom bijrefjøbt plejer at
være bijrebart — men bet er iffe let at forftaa, hvorfor ban
elffebe fra ©egpnbelfen. — $eg fan fun pege paa ben lille
fReft, ber blev tilbage fra Råberens $8illebe, i bviifet vi ffabtes
fra 93egpnbelfen af, benne opbagebe b°nå Øje, fom fer alle
Sing, ban gjenfjenbte enbnu fin §aber§ Sillebe i bet bijbt
falbne SRenneffe. ©erfor elffebe ban bet, og naar Ijan elffer,
faa elffer ban for illvor, og intet Offer er ham for tungt at
bringe. — ©erfor elffebe Ijan fine fra SBegijnbelfen af, og
fpørge vi faa, Ijvorlebeé ban fan Ijolbe ub meb at elffe bem,
ber volbe ijam ben famme 2Røje fom 3§rael8 53ørn i Ørfenen
— ba fan jeg fun pege paa ben Sangmobigbeb, ber er en
nøbvenbig (jgenffab veb ben ft'jærligljeb, fom iffe affalber, ber=
for fan ijan iffe blive træt af at elffe fine.
Saa peger Ijan ba paa vort fijærte, naar ban ffal fvare
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pan bet Spørgsmaal: íivorpao Ijan fjenber oS? Og vi maa
pege paa bans fjærte, naar vi ffulle fvare paa bet <£pørg*=
maal: bvorfor batt elffer os? gor nogentunbe at forftaa
benne Äjcerligbeb, ba ntaa vi fe ben til be ømmefte gorbolö i
íDlenneftelivet, font en SJlober elffer fit Sarn, font en Srubgom
fin Srub.
$oo oibfle før flifl Äfcerttg^eb
St tante etter nænne,
O! fijoeriigtjeb faa Bart og ftor,
@om fører bam tit Sorø og SRorb,
3or t)t>ilfen Sliøper reone.

gobannes veeb bebft at tale otn bans ftjærligbeb — ban
var ben jo ogfaa nærmeft — og Ijan bar fagt: „®om ban
■elftebe fine i Serben, faa elftebe ban bem inbtil Énben", og
mig fpneg, at bermeb betegnet en gremvceyt i bans Äjoerligbeb,
fom vi jo ogfaa pleje at fige, at ba elftebe ban fine bøjft, ba
Ijan paa Äorfet opofrebe fit Siv for bem.
SaalebeS bar jeg ba nu jagt eber, boorpaa ban fjenber
fine, og Ijoorfor ban elffer bem, nu tommer bet anbet:
jQvorpaa tjan tjenbes af fine, og Itvorfor Ijan elftes- af
bem?
föan bar felv iagt, „at ber ffal opftaa falffe Jntrrfti og
falffe profeter, fom ffulle gjøre ftore Segn og unberlige 6>jer=
ninger, at be ubvalgte ffuibe ogfaa forføres, om bet var mu=
ligt", bet fyites ba iffe faa let at fjenbe Ijam og iffe at blive
bebragen. Set er ogfaabet ftørfte Sebrageri, fom øves i
benne Serben, ber gaar ub paa at bebrage Slenneffene for
bereS grelfer. sDlan bar benpttet alle Alibier bertil, felv bvab
ber er o§ givet til fips og Sejlebning til Saligbeb, tbi bertil
er ben bellige Sfrift oS given, og netop ben b«r man benpttet
til at ffjule ft'riftuS for SRenneffene, — men vi funne bog nof
forftaa, at ben gefus, fom bar fat Sivet til for bem, maa bet
ogfaa ligge paa Ipjærte at blive fjenbt af bem, og ba Ijan
felv bar taftet fin gaber, forbi ban bar aabenbaret for be
umpnbige, b»ab ban bar ffjult for be vife, faa funne vi ogfaa
nof vibe, at ber maa være bet, boorpaa ban fan tjenbes af
fine, og fpørger man ba, tjoab bet er? ba fvarer jeg: Set er
paa Sløften, fom ijan felv bar fagt: „gaarene følge bani,
forbi be ijenbe bans 9iøft, men en fremmeb følge be itte, men
fip fra barn, forbi be tjenbe itte ben fremmebeg Dtøft". ipvab
<er bet for en fRøft, boorpaa be tjenbe bam? bans egen maa
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vi uel fvare, og ben, fom lyber til alle. ©et er Sivets Orb,
S roens Orb, ber løb til os, ba oi bøbteé i lians 5Ravn, bet
Orb, fom faa ofte løb til eber fra bette Steb.
©et er bernæft Orbet, Ijan gav oS i fin egen ©øn, i
gabervor, livormeb ©ørnene funne frembære og ubtale for bereS
Saber alt, Ijvab ber ligger bem paa fpjærte, og bet er Orbet,
l)Dortneb Ijan felv inbftiftebe ben Ijellige tabuere.
©et er lians fRøft, fmorpaa lian oil fjenbes af fine, og
bet Orb er let at fjenbe for alle bem, fom íiave fjærte berfor,
tjvorfor ni ogfaa fynge:
3eg »eeb et titte {titnmerig,
©et er faa let at finbe,
$m>r ivo cg ©aab ej fuibetig
®it bjærterne af frøinbe.

©e tog gorargelfe af Ijans fattige Sfiffelfe, ben ©ib
Ijan gif Ijer paa forben, og berfor fjenbte be liam iffe. 9lu
fan man tage fyorargelfe af fjanS fattige Orb, ben fRøft, Ijoorpaa Ijan oil fjenbes, og gjør man bet, ba lærer man Ijam
iffe at fjenbe. ©len af fine fjenbes Ijan paa fRøften, ftjneS
ben enb fun ringe, be vibe bog, bet er tjans, og bet er
bem nof.
©a felo Ijar fagt, at ijer og tjift
®u fjenbe« »il paa Stoften,
©en fRoft, tjooioeb trob« ©etben« Sarm
©8 ^joertet brænbe tan i ©arm
Og fmeite tjen i ©røflen.

Saalebes fjenbes Ijan af fine — men Ijvorfor elffeS Ijan
af bem? ©i maa nel førft fpørge: ElffeS lian ba virtelig
af bem? fpan fpurgte' jo felo ©eter berom, fom var en af
bem, lian fjenber for fine, og 3 ®ange fpurgte lian: Elffer
bu mig? SaalebeS fpørger Ijan enbnu fine, tøvorfor? ©eeb
lian bet iffe? So viSfelig, men lian vil Ijøre bet af bereS
egen 3Runb. ©e Ijave mobtaget et Orb af t)*nS 9Runb, fian
vil ogfaa Ijave et af bereS. Og Svaret, fom lian faar affine,
bet lyber enbnu, fom bet løb fra ©etruS: „føerre, bu fjenber
alle ©ing, bu veeb, at jeg elffer big". ©len naar bet lyber
faalebeS, ba elffeS Ijan virfelig af bem, og hvorfor ba? _©et
SpørgSmaal maa vel iffe være faa vanffeligt for oS at fvare
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paa, tlji vi tuntie vel alle føle, at (jan liar forffijlbt bet af oS,
at vi elfte Ijam; men ftulbe jeg fvare forteiig berpaa, ba vilbe
jeg fige meb SotjanneS: Sxorbi Ijan ijar dffet oS førft og givet
fig felv til en gorfoning for vore Sijnber.
Wien jeg bin uøie 8rub,
3tg ftger fr't bet ub:
3tfl rifter big. men« jeg er tit.
®oq ej faa meget, fom jeg oil

(ir bet faa, at ben Äjoerligtjeb, Ijvormeb 3ejuS elffer fine,
beftanbig tiltager, faa ben er ftørft mob (inben, ba er bette
enbnu mere ©ilfælbet meb ben itjærligfjeb, tjvormeb ijan elffesS
af fine. ©en begpnber meb en lille Spire, fom fremffrjber af
©roen paa tjans Äjoertigljeb; be føle gobt, ben er lille, men
netop berfor er ber en Sængfet IjoS bem efter, at ben maa
blive ftørre. Äjcerligljeb er et Siv, berfor voyer ben, men naar
ben er bøb, ftaar ben ftille, fom alt, Ijvab ber erbøbt. ©erfor ffulle vi
over ben lille Sjærtigtjeb, tjvormeb vi nu elffe Ijam, trøfte
Ijinanben meb, at ben ffal not blive ftørre, ja, at ben
flat vore i al ©vigljeb, faa fanbt fom ben ffal. albrig af=
falbe.
©ermeb Ijar jeg ba nævnt og ubiagt bet Orb for eber,
fom jeg vil bebe eber at Ijuffe paa: „¡jan fjenber fine, og
fjenbeS af fine", faa ville 3 meb bet famme ogfaafunne Ijuffe,
Ijvab jeg til SlfffeD Ijar rninbet eber om. ©et er „be gamle
Stier", jeg bermeb Ijar villet pege paa; til bem ijar jeg føgt
at tjenvtfe eber, öen ©ib jeg Ijar forftjnbt eber ®ut>S Staab til
eberS Saligtjeb; bet er ben 33ej, fom vorherre felv falber ben
trange, og fom Ijan giver bet SibneSbtjrb, at ben fører til et
evigt Siv.
3eg veeb, at ber er bem, ber mene, at faalebes er Slejen
iffe trang not og føge at gjøre ben trangere veb alle tøaanbe
Slnorbninger, fom: „rør iffe, fmag iffe, tag iffe berpaa, fjoilfet
alt er tit gorbærvelfe, naar bet bruges efter SJlenneffeneS $8ub
og Særbom, Ijvilfet vel Ijar Sfiñ af S8iSbom i felvgjort ©tjr=
telfe og Sjbmijgelfe, og i bet Segeniet iffe fpareS og iffe IjolbeS
i Sísre til ÄjobetS Wlættelfe", faalebes fjar SIpoftelen beffrevet
ben trange æej, fom SJlenneffene lave paa egen fjaanb, og
tjvormeb be gjøre Ärifti Slag, fom er gavnligt, og tjans Stjrbe,
fom er let, til et forbærveligt Stag og en utaalelig 93tjrbe. —
$eg tror, at bette Slag Ijar tjvilet trijffenbe paa eber, og jeg
tjar føgt at fri eber berfra veb at føre eber tjen til be gamle
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Stier, ijvor Sejen er faa trang, fom vi tunne taale bet, men
Ijvor vi fom be, ber ere frie, itte ffulle labe oS gjøre til s])ien=
neffeneS trælle
Xer er enbnu en anben iDlaabe, tjvorpaa jeg tjar føgt
at føre eber tilbage til be gamle Stier, paa Ijvilfe jeg tror,
eber« fyæbre ijave vanbret, om enb bet maafte er længe fiben;
jeg mener ben gamle Äjceriigfjeb til bet banffe $æbrelanb, bet
banffe SJioberSmaal, ben banffe Rolige. ®en Sag Ijar ligget
mig tungt paa tpjærte, og jeg veeb gobt, at mange ville fige, at
jeg tjar taget mig ben mere nær, enb jeg Ijavbe betjov, men
jeg vil fun bertil fvare: §or mig Ijar bet været iffe en poli=
tiff Sag, men en fojærtefag, ja jeg vover at føje til: en Sa=
ligljebSfag, tlji jeg tror itte, ber fan være nogen Sanbljeb i
(ijærligfjeben til bet Ij’mmelffe gæbrelanb, naar Æjærligljeben
til bet jorbiffe vitterlig fornægtes, og jeg tror, at Ijerpaa fan
anvenbeS 2lpoftelenS £>rb: „§vorlebeS fan nogen elfte (Sub,
fom (jan iffe Ijar jet, naar Ijan iffe elffer Sroberen, tjan Ijar
fet?"
ja jeg Ijar føgt at vife eber til be gamle Stier, faalebes
fom jeg felv Ijar lært bem at fjenbe og vil nogen faa fpørge,
ijvab jeg ba mener at Ijave ubrettet, ba vil jeg Ijelft fvare:
3eg veeb bet iffe, men er bog vis paa, at alt, Ijvab ber tjar
været talt og Ijørt paa i Sanbljeb, ffal ogfaa bære fin
„tlji fjvo fom er af Sanbljeb, Ijan tjører min iRøft". 33egge
Tiele funbe være ffet bebre: baabe DrbetS ^orfpnbelfe og betS
jjotelfe, men jeg tror iffe, vi Ijave noget at tabe Ijinanben fyøre,
ijvorimob vor £>erre Ijar meget, tjan funbe labe oS 1)øre, om
ijan viibe gaa i SRette meb oS, og jeg veeb fun et fRaab, og
bet er at bebe Ijam fortabe oS bet alt fammen.
@n fyrugt ijar jeg opnaaet for mit æebfommenbe, og ben
er, at bet iffe er faa blanbt eber, fom jeg er fommen til at
elffe inberlig. Silbe jeg fige, at jeg var fommen til at elffe
eber alle i lige (Srab, ba vilbe jeg Ipve, tlji Ijvem jeg oirfelig
er fommen til at elffe faalebes, at jeg tror, at ben Äjoertigtjeb
iffe ffal affalbe, bet er bem, i Ijvem jeg tror, vor §erre fjenber
fin egen lille $lof. SOlit £aab ijar jeg ifær fnrjttet til be unge,
og bet føaab ffal meb (Subs öjcelp iffe blive beffoemmet. ®a
jeg i (Saar beføgte ben Sfov, tjoor jeg faa ofte tjar funbet
Srøft og (Slæbe, ba faa jeg, at alle be unge ¿ræer alt var
ubfprungne, mebenS be gamle ftob ligefom tvivlraabige, om
be enten ffulbe fpringe ub til bet ntje 2iv eller blive i ®øben.
®a tænfte jeg paa be unge blanbt eber, IjoS Ijvem Sivet et
begynbt at røre fig fom i be unge Søgetræer, og jeg ønffebe:
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©ib bet maa gaa bem fom biSfe, men gib ogfaa be gamle
blanbt eber maa ligne be gamle ©ræer, t£)i oarer bet enb en
<5tunb, be ftuHe bog not tomme meb og iffe blive til Sfamme
for be unge.
Wobtag nu til Slutning min ©at for ebers Äjcerligbeb
mob mig og mine; jeg teenier berveb paa min Jpuftru og mine
Sorn, fom blanbt eber bave funbet mange Senner og Senin=
ber. — Qeg veeb, at min §uftru bar funbet et gobt Steb i
eberS Jpjcerter, og jeg taffer eber berfor, t£>i neeft (Sub var ^un
bibtil min bebfte fRaabgiverinbe og Stpttefiav. — 3 bave taget
fjærlig ©el i, bvab ber bar angaaet mine 'Sorus Sei, og jeg
fan i Sanbbeb fige, at er ber noget, bvormeb 3 bave taget
mig om ^jærtet, ba bar ^et uæret bermeb.
Dg nu være (Sub taffet og lovet for al ben Äjcerligbeb,
ban bar bevift imob mig; bet er benne bans Äjcerligbeb, jeg
tiltror, at ban frembeleS vil bevare mig. $an fe i ©aabe til
eber alle baabe gamle og unge og fulbfomme, tjvat» ban bar
begpnbt, inbtil vor tøerreS 3eiu ©ag! $an bevare bet Äjar=
ligbebenS Saanb, bnormeb ban bar fammenbunbet alle bem,
ber bevare bañé Drb, ba ffulle vi feS meb ©læbe igjen,
om bet er bans Sillie, ber paa forben, men ganffe vift i ©ubs
Stab, bnor for evigt famieS be biærtenSfjære! Simen!
©n af SojfenS Äonfirmanber i Silftrup veb Savn 3ør =
genfiauSgaarb (nu Sfolelærer i 3)bing), ber var §ri=
ffolelærer i Silftrup i be nærmeftc Siar, efter at Sojfen
var bragen ber fra, ffriver faalebeS om SojfenS Sirtfomljeb i
Silftrup:

„Set var i SlbventStiben 1850, at Jolt fom bjeni fra
Silftrup Sirte, fulbe af ©læbe og ©ilfrebSbeb over bet Sib=
neSbprb, be bavbe bort af ben npe ©tæft. „©et er en SJlanb",
fagbe man, „fom Sinbefilbe", en tibligere troenbe ©ræft,
fom velfignebeS af ©lenigbeben i bans ©rav; ban bavbe blanbt
anbet efterlabt fig et trpft SlfffebSorb til ©lenigbeben om enbe=
lig at blive faft i ©aabSpagten. ©et var kræften g-, (i.
Sojfen, fom veb fit biærtelige SibneSbprb bavbe gjort et bpbt
3nbtrpf paa ©lenigbeben. JøanS forgænger — Saftor ©leper
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— Ijavbe ftabig arbejbet paa at t»olbe Ungbommen borte fra
enhver gornøjelfe, og tjans gortpnbelfe var en fpgelig pietisme
eller rettere føerntjuttisme. iper var meget at gjøre baabe for
SDanffijeb ogÄriftenbom, men entpræftmeb bebreiöiliie og meb bebre
2lanbg= og tøjærtefraft enb
®- 93ojfen tunbe itte være
tommen til ^Bilftrup; bet var en forbavfenbe Slrbejbgfraft, ban
fnart i alle ^Retninger ubfolbebe i be 10 Slår fra 1850—159.
Qeg — fom ben @ang fab paa Sfolebænten i bilftrup ©tole
— fer bom enbnu unber bang førfte Dpbolb bog ©egnen ftbbe
ber inbe i fin grønne Stobrot, men fnart tom ^an inb til og
i Stolen. §an tunbe faa og til at le og græbe, faa øjnene
til at tinbre og Ipjærterne til at bante Saa fortalte ban ot
Stpfte 35erben§biftorie, faa ublagbe ban Ørbfprog, faa bragte
ban en Sang om Qonag i tøavgnøb eller om Sonbebrengen
Igang ©arfen, — bet var 4?øjtib£bage for og 33ørn! SDlen
bet blev til en bel fipffaligbeb, naar vi funbe begpnbe paa at
gaa til bam fom Äonfirmanber i minbft to 2lar. 2llt var ber
nijt og frift, ban trættebeg iffe veb at fortælle, og vi iffe veb
at børe. £>an vilbe veb Siben beraf not bave, at fieftierne
ftulbe loereg, men fom ban ublagbe Sfriften, var bet fom9Jlælt
og honning for og.
•Jlaar ban aabnebe vore Øjne og føjærter for ©runbtvigg
biftorifte Spn og Sang, ba følte vi, b»ab bet var at leve et
fanbt 9Jlenneffe=, §olte= og Sriften=£iv; ja bf or levebe vi meb
bam, naar ban belg fortalte, belg læfte forffjellige ©igterværter
for og — jeg minbeg enbnu ©ideng „Øliver ©roift" og „øn=
tel ©omg $ptte". SRaar vi fantlebeg met> bam paa Äirfegulvet
unber Sang og 93øn og Samtale om føerreng Äjeerligbeb til
og Spnbere, ba rev ban fyele ©lenigbeben meb fig; felv gamle
forbærbebe Stmbere maatte give ban? Ørb 3Jiagt i bereg
ipjærter; ban tunbe græbe over bem fom 3ofn? over 5erufa=
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lem. men Ijavbe bog tit en gornemmelfe af, at Ijan itte funbe
raabe bem op, bet var barn, fom om „be ftob langt ube paa
Äirfegaarben".
3)ien boer Sørbag 2lften fom ban i juermere Serøring
meb ben levenbe Tel af Sienigljeben, naar ban Ijolbt 2lften=
møbe meb Sibellæéning, Søn og Sang enten i (Stolen eller i
Ijoilfen fom belft (Saarb eller føijtte, Ijvor man gav til Äjenbe,
at man gjærne aabnebe Tøren for ^am. £*vor tunbe bon ber
tale til §olf» ærter, tale faa velfignet, at al Sorg og Ävibe
maatte fvinbe fom Tug for Solen, og tjan funbe fijnge ?freb
og (Slæbe inb i ethvert mobtageligt fjærte.
Seb Siben af ban£ utrættelige Sirffombeb for levenbe
Äriftenbom git ban» itte minbre energiffe Sirfen for Tanftljeb
og Wtenneffeligbeb; jeg minbe» faa gobt, at ban fom til min
§øbebp meb Slabet „Tanebrog", og ban fif ba ogfaa en
©aarbmanb til at bolbe bet; ban førte banffe gæbrelanbéfange
meb fig, fom ban lærte o» at fijnge. Saa begpnbte ljan i
1852 meb „Subftiffen" Ten fløj vibe om Sanb, men fanbt
viftnof fine bebfte Senner i Silftrup Sienigljeb, bvor ben blev
læft meb Smil og Taarer. Ten var fom ban» tjære Sarn
og blev fom et levenbe jlloienbaanb mellem ban» mange Senner
nær og fjeern 3 2laret 1854 Ijenvenbte Ijan fig til o§ fton=
firmanber om at gaa til bam i en ubvibet eller tjøjere Stole,
fom ban længe baobe tænft paa at faa i (Sang; ba Ijan færlig,
ijenvenbte fig til mig, og jeg paa ©runb af Spggeri i ^>jent=
met maatte fige nej, ffar bet mig faa bpbt i £>jærtet, at jegl
albrig glemmer bet. §an fif fenere en §lof Siger; Ijvor prifte
jeg bem lijffelige, og jeg længtes efter at tale meb bem om,
Ijvab ber forbanblebeS paa Stolen. Sigerne blev fra ben
Tib føolbere af b°n^ Subftiffe. Ogfaa oprettebeS en $rv
ffole, fom Ijolbt fig i flere 2lar, efter at Sojfen bavbe

257

forlabt Silftrup, — ben fit spiabs i Saurits SfauS ®aarb i
©OUft
3 Sommeren 1856 nob jeg ben Stjffe iammen meb en
kammerat ^reberit Jiielfen, ber ligefom jeg ffulbe forberebes
til Seminariet, at blive unbervift af ijam i SerbenSijiftorie,
ifær ©ræferiteS, og i ©orners Sfrifter, giiaben og ObrjSfeen. 2lt
bet vilbe gaa oS gobt veb DptagelfeSprøven i gellinge, følte
jeg mig overbevift om, tlji IjanS bijbe alvorlige 2lfffet>Sorb:
„Sub være meb eber"! flang Ijele Siben i mit Øre. Si
Ijavbe Srev og ©ilfen meb til vor tjære Svenbfen i 3el=
linge, famt Søn om, at vi maatte følge vor faberlige Sen,
IjviS Ijan, fom bet ben @aitg antogeS, ffulbe blive falbet til
Stjngbtj Seminarium. Svenbfen morebe fig herover og fagbe,
om vi ogfaa forub var visfe paa, at vi vilbe foretrætte
Sojfen for ijam; ja bet mente vi rigtignof, ba vi fjolbt faa
meget af Sojfen ©an gif ba inb paa, at vi maatte rejfe,
men bab oé bog at betcenfe, at vi oS uafvibenbe ijavbe fo=
vet ben Sat veb goben af ®orm ben gamles ©øj og funbe
lære at læfe Suner paa Stenene veb Äirfeboren.
Da jeg fom tilbage til Silftrup, fpurgte gru Sojfen mig
ub om Saftor Svenbfen; jeg fvarebe ftrar, at „bet var en
Ijøn Slanb"; herover morebe ijun fig, men jeg mente, fom
Setybningen er i bet fønberjtjffe golfefvtog: en fjerlig og rar
SJlanb.
Sojfen tom ba ifte til Syngbtj, ijan ffulbe enbnu i 3
2Iar virte i SønberjybenS £anb. ©an ijavbe faaet ftiftet et
„Danft Samfunb" i ©aberslev, ijvor ijau tjolbt fine af Sib
og Sune fprublenbe gorebrag om Sijor og Drypner; jeg minbeS fra 1855, at ijan i et fygenbe Snevejr maatte fæntpe fig
igjennem fra ©aberslev til Silftrup — for at læfe meb oS
Äonfirmanber. ©an flaanebe fig albrig, Ijvor ber var noget
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for íjani at ubrette; til jyobá, til ."peft, til SognS, paa (Stier
og Seje var ban altib paa $cerbe baabe i og uben for fin
flenigljeb. 3laar Ijan ene eller ofte ¡animen meb feter
Caríen rejfte fra ben ene @nbe af Sanbet til ben anben
for at præbife og ftjnge, betjente og bebe for o3 og meb oø,
ba ftaar (jan for mig fom en flarttjr; var ben ftore, legem=
lige Svagljeb, Ijvorunber Ijan maatte libe i fine fibfte 2lar, iffe
en ifølge af alle btéfe -Rejfer, Ijvor Ijan ofte maatte færbeS i
bet ftrængefte Sejr?
Sen 27be flaj 1859 fenbte Ijan mig fra Silftrup føl
genbe farvel:
„3Jlin tjære 3ørgen!

3eg ¡trioer et far Drb

veeb,

forbi jeg

til Sig,

bet vil

og mobtage mit farvel.

glab: Sig at Ijøre fra mig

være met Sig og tebfage Sig, faa ffal Su fare vel.
er en af bem, fom jeg nof ffal faa ©læbe af,

fom ffal være min 9loø paa herren® Sag,
naar jeg tommer igjen.

Sibt gobt bar jeg vel

bog funbe jeg Ijave gjort bet meget bebre.
Sin gamle fræft og Sen,

jeg tommer ben,
til ®ubS friø.

lille 3ørge:t!

®ub

og ®ub veeb,
ubrettet ber,

Sien beb nu for

at bet maa gaa mig gobt, bror

at bet maa
iDiobtag

Su

en af bem,

at jeg iffe bar

3 næfte Uge rejfer jeg,

arbejbet forgjæveø

®ub

faa

unbed

mig at ubrette noget

mit

fjætlige garvet, tjære,

velfigne Sig!

Sin Sen

i vor J£>erreS

'Ravn
5. S. Sojfen".

3eg var inbetiig bebrøvet over, at naar jeg tom til Sil=
ftrup jom griftolelærer, faa var gamle Sojfen ifte ber; allerebe
ben 5te §ebr. 1859 ffrev faftor Svenbfen til mig: „flen
bvab iiger Se om, at Sojfen ffal til Stege; feter Sarfen
figer, at (jan bar faaet et (Sttjffe <Steg i §alfen; ber mene vi,
at nu ffal ban rære Stegevenber; jeg er fjeb af, at ban ffal
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fuá langt borl; vi Ijavbe bet rigtig rart, ba Ijan var Ijer i
iioveinber".
3eg tvin altfaa til Silftrup og blev Særer veb ijriffolen
ber; fra Stege ffrev '-Sojfen efterljaanben mange Steve til mig,
font var beregnebe paa, at jeg ffulbe tefe bem op for IjanS
Senner i Silftrup '.Dienigtjeb. Srubfttjffer af bisfe Steve nteb=
beleS Ijer:

Ten áben Oftober 1859.
„©taa faft, mitt ©jaet, ftaa faft
3 terreno ftrige,
Tct;it, tjüiíten ©fam og Safi
®in (Sub at foige!"

Tet Orb falbt mig netop paa Sinbe, og Tu forftaar
nof, ijvab bet tilfigter. Tet var vift gobt, at jeg fom bort, at
ber fan blive Samp, tfji ben foruben blivet bet albrig til no=
get. föolb faft veb Troens ©runb, „vort Støjen er vor Tro
og Taab", berom gjælber bet; o, at vi funbe være meb i
Sampen. jøolb fammen paa ben lille §lof, fe til at famleS
imellem og gjør bet ffart for bem, Ijvorom bet nu gjælber.
£»ils bem fra mig, alle, fom ville være meb, alle, fom elffe
„Orbet", ville iffe flippe bet, beb bem, fig bem fra mig, o,
flip bet iffe, flip bet iffe, Ijolb faft veb bet, 3 Ijave, at ingen
ffal tage eberS Srone . . .
Taf for tpilfenen fra ben lille 2lnna, bet var font Tug
paa mit fjærte, Ijils ijenbe, beb Ijenbe at elffe vor $erre og
mig for tjans Sftjlb, beb fjenbe blive veb Troen og Taaben.
3a ftaa faft, tjære Sørn, ftaa faft! ftrib meb mig, meb min
Sjæl i 3efu 3lavn! . . .
Ten 19be Oftbr
. . . 'Olu gjælber bet om at flaa meb OrbetS Sværb og
bruge Troens Sfjolb mob alle bem, fom ville Orbet, 3Ren =
nejfeligljeb og Ji'ifjeb til 2ivS; lju|f vel paa, at bet er
for bisfe tre, vi fæmpe, beri er all, ogfaa Tanffljeben, inbbe=
fattet, tlji til iDienneffeligfjeb fjører, at banffe ftolt ere banffe.
Sliv nu blot i bet lave, i bet tjbmijge, ellers er alt tabt;
„©ub 3©ren, og oS vore SlnfigterS Slufel ', maa være vort
Salgfprog; at ber famleS en lille $lof, fom er fig bevibft, (jvab
ben vil tempe for, er mig faare gtebeligt. ©et var næppe
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ffet, om jeg oar Lleven, berfor maatte jeg affteb. Unberljprben
maatte bort, at Dverljprben funbe gjøre $jorben mynbig. men
jeg længe? efter eber; meb Smerte og meb Taarer bar jeg
tænft paa alle bem, fra livem ®u f>flr ítilfet mig. Tet var
ffjønt, om 3 funbe faa en tille £ørbag?famling i Stanb; 3
funbe ba læfe ©nbftiffen for binanben — o, ba vil jeg være
til Stebe iblanbt eber, og jeg Iiaaber, 3 ffulle fornemme i>elfig=
nelfen, fom jeg lyfer over eber. Ta ffulle 3 ntinbe? ebers gamle
$ræft, fom fun gjorbe en enefte Ting: paaminbebe og vibnebe
om Troen og Taaben. ©et er ben fafte ®runb, og alt, Ijvab
berpaa ej bygge?, er fom Slag i Suften. ©et er iffe fanbt,
at jeg glemte ©olgatfia og fiam, fom bang i Tøben? $ine,
min 3efus, min enefte grelfer! 9lej, ®ub ffe £ov, bet er iffe
fanbt, — jeg lærte albrig anben 3'relfer at fjenbe, funbe beller
iffe vife anbre til en anben. Wien ban er ben ynbigfte Wofe,
og berfor vifte jeg eber til ©aaben? 'Banb i bet lave, tbi
„Woferne vore i ©ale". ®ub ftyrfe eber nu i al Strib, at
3 maa blive fafte i, bvab ber er eber givet. £ab fun Troens
£>rb og ^abervor Ipbe blanbt eber, b°er ®ang 3 famle*.

©en 26be Dftbr.
. . . £ab o$ bog enbelig fe til at bevare en levenbe
fyorbinbelfe meb binanben; Ijvab bu ffrev om tf. 93ramfen?=
gaarb, glæbebe mig overorbentlig;*) jeg tror, bet er bet
glæbeligfte Stubffab, jeg enbnu bar faaet fra Silftrup. $il?
bam 100,000 ®ange fra mig og fig bam, at jeg bevarer bam
trofaft i mit fjærte og ffal albrig glemme b«nt. D, ®ub ffe
£ov, for b»er en ®nift af Sjærligljeb, vi funne fornemme Ijo?
o? felv og anbre, bet er bog bet bebfte af alt, bet er ben rette
Saligbeb. 3eg vilbe faa gjærne vibe, tyvorlebe? bet gaar^ine
®., bun ligger mig meget paa fjærte ©u maa omfring meb
brevet og áubftiffen, ®u finber nof be rette Steber. SJanf
faa paa ^jætterne meb bet famme, Ijil? bem og beb bem blive
veb ©roen og ©aaben . .
©ub velfigne eber, mine elffebe
SBenner — beb for mig — vi fe? nof igjen. — „0, ®ub
ffe £ov, i vor £»erre? Stab for evigt famle? be lijærten?fjære" . . .
*)

©et oar en flor ©tabe for mig at erfare, at Sojfenø Sibnebbljrb

baobe ounbct Ijan« fjærte for teocnbe Rrifienbom, b<m grab fine

{tribe ©aarer oeb at tale meb mig berom;

bet menneffelige og

frifleligt fmeftebe. fjer tjnbig fainmen.
3. £.
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Ten I5be Sovbr.
. . . 2ltte eber« Sreve ere iom Tugbraaber for mig; bet
»or mageløft, om vi funbe blive veb at bombarbere ijinanben
meb Sreve Saa tafter jeg en ftor Sombe ub imellem eber,
fom, naar ben jpringer, giver bver et Sttjffe, faa tafte3 eberS
fmaa Somber over mig, faa jeg bliver i»elt ffjult beraf fom af
et kjærligbebS klæbebon, faa fommer ben ftore og mægtige
Subftiffe, tager eber alle i fyaon, pilfer eber fra eberS trofafte
Sen. Saa beb nu for binanben, tjele kompagniet i Silftrup,
flutter krebs om vor £»erre og beb bom om, at 3 maa bolbe
fammen og elffe binonben fom ,.ben liHe
faa rejfer ben
gamle fig — jeg mener mig felv — bærer fine Sørn frem
for ®ub og flipper bam iffe, før ban velfigner bem . . .

Ten 20be Tecbr.
SJine tjære Senner! Tette Srev ffriver jeg til eber paa
Sengen, fom jeg bor maattet bolbe abftillige Tage. Set meget
fan jeg berfor iffe ffrive, men en lille ftulebilfen maa jeg bog
fenbe eber, ja alle, fom meb mig bele Tro paa Sarnet i
krtjbben og føge bam i Drbet, fom er os givet i Taaben.
kun i Drbet baoe oi nu Sarnet 3efu3, og Taaben er bet
krtjbberum, Ijvor vi maa oplebe bom for faa at gjøre vort
eget fjærte til et krtjbberum, bvor ban formebelft bette Drb
fan boile- SI anben Tale om at føge efter Sarnet, annamme
bam i ftjærtet, er fun løs Tale, naar manljoerfen veeb, boent
Sarnet SefuS er, eller Stebet, boor ban er at finbe. Tet tor
jeg fige eber, at naar 3 gjøre, font jeg faa ofte bar bebet eber
om, fremfige af fjærtens ©runb Troens Drb, tilegne eber i
^jærtetS ©nfolbigljeb, Ijoab ber er eber givet i Taaben, faa
tage 3 Sarnet 3efuS i ^avn, og faa tilhører ben torSfæftebe og
atter opftanbne 3«!»^ eber meb fine SibelferS Samfunb, meb
fin DpftanbelfeS kraft; ja alt, Ijoab bans er, bet er ogfaa eber«,
ban er eberS Srober, og 3 ere ®ub ftabers fjære Søm, og
naar 3 føje Rabero or til Troen, ba oplaber ®ub meb fin
^cUigaanb eberS fijærtet og banner bet til et fivilefteb for
fin fjære Søn, faa bringer bon meb fig SpnbemeS $orla=
belfe, faa 3 tunne ftjnge meb ^rtjbefang om bet evige, falige
Siv.
Saa enfolbigt er bet meb kriftenbommen, mine tjære,
elffebe Søm, bet fiol iffe Særbom eller b®ie ©oing i Suften
til; ®ub bor jo aabenbaret bet for be umtjnbige; bet er ®run=
ben, om íjoilten 3 foa tit booe funget: „Seb benne ®>unb
jeg faft vil blive", boab faa mange ftjnge uben at vibe, boab
17
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bet er for en Srunb. Saalebeå er bet itte meb oå, font vibe,
Ijvab bet er, vi grunbe vort Saligbebå winter paa; vi vibe,
Ijvem vi mene, vi vibe, tjvor Ijan er, jaa bet gjælber tun om,
at vi i Sanbljeb føge Ijam. 3Jline tjære velfignebe ¡Børn! o,
bliv berveb! „Sab ¡Berben ej meb al fin sDiagt oå rotte fra
vor Saabeå $agt!"
Sub unbe eber en glæbelig jul! Syng meb Ijinanben,
bvor 3 tunne, og trøft Ijveranbre meb gobe Drb . . .
Sen 12te januar I860.
3lu ftullc mine tjære Bilftrup=Benner Ijave en 'Jlijtaarå=
bilfen. Sub velfigne eber, og Sat for eberé Äjoerligijeö, bet er
ben bebfte Save, 3 tunne give. Sfulle vi nu gjøre et 2ltjtaarå=
løfte, at Ijvorban bet faa enb gaar, op eller neb, fom vor iøerre
vil, faa ville vi blive veb at elffe Ijinanben, om muligt mere
og mere. 3eg Ijavbe itte tænft, jeg Ijavbe faa mange trofafte
fenner i Bilftrup — Subå Drb bar bog en ftor 3Jiagt til at
binbe løjærterne fammen. 3 3i°r ^hjtaar troebe jeg itte, at jeg
nu ftulbe være ffilt fra eber. 3«9 glemmer iffe 3uleaften boé
£, ijun trøftebe mig, men fagbe ogfaa, at troebe jeg at tunne
ubrette mere et anbet Steb, ba ffulbe jeg brage affteb, b°or
onbt bet enb vilbe gjøre benbe. 3eg glemmer itte ^orfamlingen
bos 21. eller 2lffteben meb mine Sannetoinber! §vor er ber
bog flubt mange Saarer, bet var Sjærligbebåtaarer, fom Sub
opfamler, og fom Ijan vil aftørre. 3a, mine Benner, jeg tror,
vi ere tomne Ijinanben nærmere veb benne Stilåmiåfe, enb vi
var før. Saalebeå maa alle Sing tjene bem til gobe, fom
elffe Sub. derovre præbiter jeg og bolber gorfamlinger baabe
i ¡Bijen og paa Sanbet, og meb Subå tøjælp ubretteå ber not
noget; meb Äonfitmanberne vil bet itte rigtig gaa fom boé
eber, bet tommer maaffe af, at ber ere fan mange, at jeg itte
rigtig fan lære bem at fjenbe. Sfriv mig nu til, mine byre=
bare ¡Benner og Beninber, faa tit j funne. 3 ere mange —
jeg er fun en.
Den 24be januar 1861.
Sat for Brevene, men ber er bog faa meget, fom ligger
mig paa fjærte, boorban bet gaar Ijoå eber. 3a ftol bu fun
paa, at Srunbtvig og tøelveg bave Diet og ere bebre Sanftere
enb Sobfte og Ijanå kompagni. Set er itte at elffe Sanftbeb
at ville nøbe ben i
SJtøvt Sanfen ftriver, at 3olf i
Sleåvig itte ville bave SReligionåfriljeb, jo alíe be, fom ber er
en Smule Siv i ; Søbbiberne ville bet borten ber eller noget
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Steb. Den Sprogfag er oor forte $let; @ub give, vi itte
Ijavbe ben, faa var vor Sag ren fom Dagen; vi ffulbe give
Sprogfagen op — bet er elenbigt, at vi ffulle tvinges bertil.
5Hu løfte vel ellers Dpfterne .fjovebet, faa bet var vel iffe gobt
at være blanbt be Silftrupper . . .
føvorlebeS bet gif til, at vi fif vor tjære Sojfen op paa
Sræbiteftolen i Silftrup Sirte, fan jeg nu iffe dufte; jeg var
meb at (jente Ijam i tøaberSlev; paa Sejen talte vi om at
famieS og ftilleS, i Sirten fjørte vi om: ™grtjgt iffe, bu lide
tøjorb, bet er min gaber behageligt at give eber Dtiget", og i
$aven fif jeg bet Orb: „ja, gørgen! Det er gobt, vi ftaa
paa Sivets Sibe". Seb ben Uro og Slngft for Srig, fom i
1861 greb Sinbene, blev mange i Silftrup mebbelfomme, og
bet tom ba ftærft frem, bvor tjær ben Sojfenffe familie (javOe
været ^lenigbeben. j bette tilar fluttebe jeg bort fra mit gøbe-fogn og tunbe itfe mere være fom Sinbemibbel imellem glotten
ber og ben gamle $ræft. ,j Sommerferien beføgte jeg vor
tjære IJJræft i Stege; jeg maatte inb i Sirten for at børe paa
Sonfimtanb=UnberviSningen; jeg fpnteS, at be mønffe Søm
bang mere veb bet np Deftamente, men vi fønberjpffe Søm
mere veb bet levenbe Orb af Ijans Slunb. „tøerre, oplab mine
Sæber, faa ftal min Slunb tunbgjøre bin
; faalebeS ftaar
ber over Sræbiteftolen i Silftrup Sirfe, og Ijvor bar jeg tit fet
berpaa og funbet bet ftabfæftet paa gamle Sojfen. §vor gjorbe
bet fjantet gobt igjen at tiøre ben gamle liflige Siøft; bftn
tunbe ogfaa nu gaa fra ben (ettefte Stjæmt til ben bpbefte
illlvor ; ba vi git forbi Daareanftalten, venbte ban fig til mig
og fagbe: „Der er et Steb, Ijvor bu funbe faa Slnfættelfe",
men ba vi tom til Sirtegaarben, ubbrøb b«n: „Der er bet
Steb, b»or jeg ffal tjvile". ga greb meb bam, og ®ub glæbe
hans Sjæl i himmerig! 3 Silftrup (jat han efterlabt fig en
trofaft SennefrebS, ber not vil vebblive at give SivStegn fra
17*
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■fig, men Éjvilten ©læbe for ©ennerne fra nær og fjærn, naar
vi igjen flutte famle? meb vor trofafte $jcerteprceft, gamle
©ojien.
@fter at ©røjsferne i 1864 ijaobe erobret Sønberjpllanb,
Üf be i ©ilftrup en ©ræft veb 9laon ©rauer, anfat af ben
prøjåfifte ©egering; Ijvab Ijan bærer i fit ©tjolb, fremgaar af
en Ülrtifel, ban for nogen íib fiben ftrev i et tpfffinbet ©lab,
ijoor Ijan anlebe over, at en Saler veb et ©arfelgilbe i
©ilftrup Ijavbe omtalt Äjoerligljeb til 2Rober?maalet. ©rceften
flriver faalebe?:
n$t>íib fit man at fare? fan onftebe, at Barnet rraatte faa
Jtjoerligfab til fit BloberSmaat og tit bet golt, faoriblanbt
bet jtal leve. SWan ftulbe nappe tro, at et fornuftigt fDlennefte tunbe
frembringe et faabant Ønfte for et nfa bobt Barn. $nab forfl ®to»
berbmaatet angaar, faab giner ba ®runb tit at antage, at Barnet i
Buggen ftulbe tomme til at babe fit ®tobtr?maal? . . . Sat bet £;l«
foelbe, at Barnet fit ?t)fl tit at tare ogfaa anbre Sprog, fom f. @p. bet
tpfte, for at opnaa fierre Dannetfe, enb maafte Zateren bar, faa tunbe
bet efter Íaterení Ønfte itte oo»e at eftertomme fit eget Onfte. . . .
poab nibere angaar Sjarligfaben til bet Jolt, faoriblanbt bet ftal
leve, faa ffa:8 bette Ønfte ogfaa atbeleS ubeføjet, ba ter ingen Qrttnb
er til at befrpgte bet mobfatte, ir.eb minbre Barnet ftulbe tomme i en
banjt Agitators Stole."

®enne ttRunbfmag er tilftrællelig til at farafterifere bet
Stanbpuntt, tjvorpaa ben nuværenbe ©ræft i ©ilftrup ftaar;
enlelte Ijave ba ogfaa benpttet ben gri^eb, fom ben prøjåfifte
Sovgivning giver, til at løje Sognebaanb til grimenigljeben i
fobbing, ftjønt ben ligger 5 3Ril fra ©ilftrup, og ffjønt be
cre bievne truebe meb, at „bereå affjælebe Segemer ilte ftulle
blive lagte neb i ©ilftrup Äirfegaarbå inbviebe Äriftenjorb".
®og flat bet not en ©ang vife fig, at ben ©inbetilbefle og
©ojfenfle tøprberøft til ttRenig^eben i ©ilftrup ifte t»ar Itjbt
forgjæveå".

Stege petit illøn.
(1859 — 1882).
„Tror bu, at Sttøttd íjoibc Slint

Mun (jcerier ipr fom i) a ar ben g.int?
ilt! mangt et (jarte, fait bu tro,
(£r fiebt i ftøb og ijar ej fto.
Tu tage oil meb ømme (aanb
Ten tøge Sjal, ben ftalte Sanb.
ätten oarfomt, tøi bu ^ufte maa,

ilt flige Statler laugfamt gaa.

Sig Tjeneren, fom fører frem

Te ©jafter til fin {»erred {»jern
Dg beber for Ijoer udfel ®jæft

Dm $labd »eb {»errend rige geft
Saa beber bu og for bin glot

Tin Sjarligbeb ®ub tjenber not
ätteb ben bu {»jorben oogte nit
Som (erren felo Ijar fat big til.

®ub giabe big paa Sttønd 9»
Tet perlen er i Øflerfø;
Dg ban# er (jartet i oort Brpft

Dg langt ber er til Tpftlanbd Spft.

266
j£)it 'patmoä fjer bu finbe, ijoor
©u lj'nrt)tt taler Sivets Orb!
©u f>ar jo bog bet hjertelag,
©om ©tjner fer paa herrens ©ag!,

©u tom meb Saar og Sefienviiib,
©a Sag fprang ub paa Siintens ©inb,

©ep unge Sgar er Rjon at fe,
Sag efter tommer Raftens Se.

©et er vort $aab, bet er vor ©r«fl,
St bu maa ogfaa fe en $øft,
Og b»ab bu faar i $jartet, fmutt
SWaa voje frem og bare grugt."

Sleb benne Selfomftfang blev Sojfen mob tagen, ba Ijan
i 'Sommeren 1859 tom til 9Jløn. fåan ftulbe nu være ftjøb=
ftabpræft og bo i Stege, men Ijavbe bog et Sanbfogn bertil,
ber talte næften lige faa mange Seboere fom Spen og Ijavbe
en meget lang Ubftrætning — fra ben pberfte Spibå af ftofter
i Seft til Spibfen af lllféljale i Øft, næften 3 3Jlile, og til
Øfterføen i Spb paa ben anben Sibe af Stege Sor, ber paa
alle Siber er inbringet af Sanbfognet 3 Spen var ber ingen
ifkæftegaarb, og Sojfen lejebe fig berfor en Sopæl i ftjøbmanb
få ages ®aarb i ben øftligfte Ubtant af Srjen, umibbelbart
veb bet gamle Stegetaarn — en SReft af ben tibligere Se=
fæftning — og meb Savlvinbuerne imob ben ftirfegaarb, Ijvor
baabe Ijan og fåuftru nu fjoile. Stray efter at Sojfen tom
ber til, blev ftatetetembebet i Stege lebigt, og t>an var ba faa
Jtjelbig at faa
Stønne, nu i Sønberup, en Søn af t>an$
gamle Sen 6, Stønne i fåøve, falbet til bette ©mbebe, og i
Ijam fif Ijan en trofaft fåjælper til fin ®jerning baabe i frifte=
lig og folfelig fåenfeenbe. Seb et mærfeligt Sammentræf af
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Sib og Dmftænbigbeber blev Sojfen inbfat i Stege juft paa
©runblovenå lObe Slaräbag, ben 5te guni 1859, ber i bette
$ar falbt paa en Sønbag. Dm benne gnbfættelfe ffriver lian
faalebeå:
..geg er tontinen for at afløfe en gammel ræbersmanb,
jont for mange Slår fiben var min gaberä trofafte Sen og tiår
fjenbt mig fom Sarn. 3 en lang Sætte af 2lar Ijar lian
været ijJræft Ijer i Stege, men i be fibfte 2lar Ijar tjan paa
©runb af Svagljeb maattet labe ©mbebet beftpre af en ftapeU
ian. Set var ben gamle Sræft’é Ønfte at faa mig til at af=
løfe fig i fin ©jerning, og bet, at ban vintebe ab mig, var for
mig en itte ringe ©runb til, at jeg føgte at tomme ber til, tlji
bet var for mig fom et Sint fra et tjøjere Steb. geg fanbt
en Slobtagelfe, faalebeå fom jeg tun bar fjenbt ben i be Sage,
ba jeg enbnu tjavbe en gaber og en Slober at opføge i mit
■Samboms i'jern. Uben for IjanS fiu3 var jeg fremmeb, og
fom en fremmeb traabte jeg inb i ben ftore ftirfe fjette Sønbag
efter ^Baaffe ben 5te guni."
Sen førfte Sennerøft, jeg børte, var gnbgang^Salmen:
„Su ringer afle ftloffer mob Sfp", fom blev fungen af et ftor
af Søm unber ftirtefangereng Sejlebning paa en overorbentlig
ffjøn Slaabe og næften lob mig glemme, at ben tun temmelig
fvagt blev iftemmet af ben øvrige ftore gorfamling. Sen anben
Sennerøft løb fra ijJrovftenS Sæber, fom Ijolbt gnbfættelfes=
Salen. fian bolbt fig til be Drb: .fivorlebeS ffulle be vel
paatalbe ben, paa boem be itte baoe troet? Sien boorlebeä
ffulle be tro paa ben, om boem be itte baoe børt? Sien ljoor=
lebeå ftufle be børe, uben ber er nogen, fom præbifer? Sien
bvorlebeS ftal nogen præbife, berfom be itte blev ubfenbte?"
fian talte om, IjocrlebeS afle ftriftne ffulle være et fongeligt
Sræftebom, et befligt golf, et «olí til ©jenbom, at be ffulle
forfpnbe bans Spber, fom falbte bem fra Slørfet til fit beun=
bringåværbige Spä, men at fierren baobe alligevel fin beffit=
febe Særerftanb, ber baobe gorjættelfe af bom om Slanbenå
©ave til at ubføre b«n§ ©jerning. ran talte meb ftor ftraft
og gnberligbeb og fluttebe meb at benvenbe et bjærteligt Senne=
orb til mig, fom var mig til ftor Srøft og Opmuntring, g
.ftrebfen af be mange fremmebe Slenneffer opbagebe jeg plub=
felig en af mine ailerfjærefte Senner; bet varSræften Sirfe=
bal, fom var rejft ber til for at være til Stebe veb min
gnbfættelfe. Set var en lille ftjcerligbebSgjeming, en lille
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raanbéræfning i Sløben, fom vel fan ligneé meb bet Slager
Stanb, ber iffe glemmes i al Svigbeb. éan ijar vel troet, at
jeg veb ben Sejligbeb tunbe trænge til Opmuntring, og vibfte
nof, at et Slenneaaftjn, et Slår venlige Øjne tan opmuntre
mere, enb man tan ubfige. 3eg erfarebe bet veb benne £ejlig=
Ijeb, og opmuntret baabe berveb og veb be Orb, fom jeg nplig
bavbe børt, befteg jeg Slrabifeftolen meb ftørre g-rimobigbeb,
enb jeg Ijcwbe ventet, ba jeg gif til flirten. £>vab jeg faa talte,
var omtrent følgenbe:
„Tet bor føjet fig faa vel, og jeg tamfer, bet er vor
£>erre, ber bor føjet bet faalebeS — at bet Orb, jeg førfte
Sang ffulbe fomme til at tale til eber om, mine Stenner, er
faa gobt et Orb, fom jeg funbe puffe mig, paéfer faa gobt for
mig i bette Øjeblif, fom var bet blevet til for min Sfplb.
3eg mener bet Orb: „Trøfteren". Slaar man ftaar faa frem=
meb fom jeg i benne flrebé og bor et vigtigt og faare alvorligt
SErenbe at røgte, ba trænger man til Trøft, ja bvab mere er,
til en Trøfter, ber fan give ben rette Trøft. Trøftere giveé
ber nof af i Sierben, men be børe gjærne til be befværlige
Trøftere, fom 3ob lærte at fjenbe, fom fjenoife oé til oé felv,
eller naar bet tommer bøjtz
til oé: „£>jalp big felv, faa
ffal Sub Ijjælpe big", ber, naar Sorgen trpffer, vife oé ben
til Tiben, fom flutter alle Sorger. Ten Trøfter, vort 6van=
gelium nævner, bringer en bebre Trøft; Ijan vifer ben til 'Jaberen, fra boem bon ubgaar, og trøfter alle boné ®ørn meb,
at bem maa alle Ting tjene til gobe, forbi be elfte Sub, at
alt ftaar i bané föaanb, i’elv Spurven, ber falber fra Taget,
enb fige be Slørn, fom ere bij:efjøbte. $an peger paa Sønnen,
ber bar ubfenbt b«m fra Råberen, fom bet Subé £am, ber
bærer al Slerbené Stjnb, ber iffe brijber Staven over fine
SlrøOre og Søftre paa Sorben, men hjælper bem paa alle
Sllaaber fom ben ftore og tjærlige Sirober. $an trøfter bem
meb, at bon felv vil give bem, Ijvab be ffulle fige netop i bet
Øjeblif, ba bet gjælber om at bave noget at fige og om at
tunne aflægge Stegnffab for bet føaab, iom er i bem.
Ten Trøft bar ban ogfaa bragt mig faa mange Sange,
bringer mig ben ogfaa nu, og berfor ftaar jeg ber i bette Øjeblit vel meb fyrijgt og Saven, men bog meb ^rimobigbeb.
Øg bet Ørb, jeg bar at tale om: „Trøfteren", bet minber mig
ogfaa om, tjuab bet egentlig er for en Sjeruing, jeg bar at
ubføre, nemlig felv at bringe Trøft, ben famme Trøft, b°or=
meb jeg felv er bleven trøftet af Sub. Sit bette er betSGrenbe,
join be Ijave at røgte, ber ville forfijnbe Evangeliet, funne vi
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aílerebe børe af bet førfte Söubffab, font løb paa Qotben berom: „(iber er i ©ag en $relfer føbt, fom er ben tøerre Äri=
ftué i ©aoibø ®tab", tí)i i bette 1<ubftab er ber jo flet intet
anbet enb bet trøftelige. ©aafebe« ffulbe jeg jo felo oære eber?
©røjter.
3eg oeeb, 3 funbe fige: en baarlig ©røfter. fom felo
trænger til ©røft, og jeg oeeb gobt, at efter 'Berbenå Stegning
gaar bet iffe an jeio at trænge til ©røft og bog berebe anbre
©røft, lige faa libt fom felo at oære fattig og bog tjjælpe be
fattige, illen i ©ub? Slige finbes mange unberlige 2Jlobfæt=
ninger, fom benne Yerben flet iffe fan forftaa; ber gaar bet
gobt an at oære bebrøoet og bog altib glab, at oære fattig
og bog gjøre mange rige, intet at fjaoe og bog befibbe alt.
©erfor gaar bet ogfaa gobt an felo at trænge til ©røft og
bog trøfte anbre, ja jeg oil ejibog fige, at uben felo at trænge
til ©røft funne oi ifte trøfte anbre, og jo mere oi gjøre bet,
befto bebre funne oi oære tjinanben? ©røftere.
©erfor ffal bet ifte funne Ijinbre mig i at oære eber*
©røfler, at jeg feto faa Ijaarbt fom nogea trænger til ©røft,
baabe til Segeme og Sjæl, men ber er noget anbet, fom oel
tan blioe til tøinber berfor, ja gjøre bet umuligt, og bet er,
om Ijer oar ingen, fom ijaobe ©røft beljoo.
S tunbe jo fpørge, om jeg ba tror, at man Ijer paa
Dløii itte fjenber til Stjgboiu, gattigbom og anben St'øb, fom
man funbe tjaoe ©røft beljoo imob, og jeg ioarer: 3o, tjære
tenner, bet oeeb jeg meget gobt, at 3 lige faa libt gaa fri
for al faaban Støb fom anbre
men beraf følger enbnu
iffe, at 3 baue ben ©røft beljoo, fom fommer fra ©ub, og
fom jeg ijar at bringe, eller rettere, bet følger ifte beraf, at 3
Ijaoe Slum i eber* ¿jætter for benne ©røft. ©et tjar jeg er=
faret alle Stegne, Ijoor jeg Ijar baft Orbet at forftjnbe, at i
¡aa mange tøjærter oar ber itte Slum for ©røflen fra ©ub,
Ijoor gob ben enb er, men tun for ben fra Sterben, Ijvor uéfel
ben enb er, og bet er, Ijvab jeg ogfaa oil tomme til at erfare
Ijer, at ber fattet Slum i tøjærterne for ®ubå ©røft ©erfor
Ijave be, fom ffulle oære ©røftere fra ©ub, ben bobbelte ®jer=
ning baabe at bane SBejen til tøjærterne for ©røflen, og naar
ben er banet, og ber er bleoet Slum for ben, ba at bringe
ben, og bet en gob, fnuget og ffubbet og overfløbig Sllaabe,
tlji meb famme SJlaabe, fom oi maale meb, ffal ber maaleå
os igjen. Oli ffulle bringe (ioangelieté fulbe ©røft uben
tøenfijn til, at be, fom i ©runben ingen ©røft beljøoe, mi$=
bruge ben til bere* egen ^orbcernelfe. ®i maa intet fortjolbe
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be bebrønebe og naabeljungrige ©¡ærter af ©ubå Staab til
bereå Saligljeb, forbi bet maaffe forefommer oå at oære en
farlig Særbom, ber let tan miåbrugeå, naar ben tommer paa
urette Steber.
Set er ben bobbelte ©jerning at bringe Srøften fra
©ub og bane ®ej til £ jærtet for ben, og oiftnof er bet tun
ben ©elligaanb, ber torn ben rette Srøfter tan gjøre begge Sele,
men fan og oil bog bruge ©lenneffer bertil, fom oille gaa i
Ijanå Sebebaanb.
Set er fra Äjcerligfyeben, ©ubé 9lanb er ubgaaet, tbi ©ub
er Äjcerligbeb.
Skrfor er ®ub« Waab faa miibe,
2)crfor er
flnnb faa (job,

og berfor er bet, at Ijan fan bebft trøfte, tbi jo ftørre Sjcer=
ligljeben er, befto bebre er ogfaa Srøften. 2>i oibe jo meget
gobt, at boem oi itte elffe, bem funne oi jo iffe (teller trøfte,
lige jaa libt fom oi funne mobtage Srøft af bem, fom iffe
elffe oå. Set er be befoærlige Srøftere, fom fomme meb bereå
Srøft for en ©øfligbebå Sfijlb eller paa Smbebå itegne; ber
fan ingen Srøft ubftrømnie fra bet ©jærte, Ijvor ingen Se(ta=
gelfe er. fyorrelbre pleje bebft at funne trøfte børnene, 'l'ør=
nene ogfaa gorælbrene, forbi bet er ^jcerligljeben, fom glceber
fig meb be giabe og græber meb De græbenbe. ©er bebøoeå
iffe mange Drb, et enefte lille Drb fait ofte gjøre bet, ftunbum
et $8lif, naar bet flægter bet Slif libt paa, ijoormeb oor ©erre
jaa paa IReter. Serfor oeeb jeg gobt, at ftaobe oi blot ftørre
JSjærligljeb, ba funbe oi ogfaa baabe bringe ben rette Srøft og
bane ben SSejen til ©jærtet, og naar oi fpørge, Ijoorfor oi nu
ere faa baarlige Srøftere, ba maa Snaset Ipbe: forbi oi ftaa
faa langt tilbage i fijætlig^eb.
Slaar jeg nu fer neb ooer benne Sfare, og jeg oeeb, be
trænge i ©runben alle til Srøft, baabe be, fom vice bet, og
be, font iffe oibe bet, jaa føler jeg gobt, jeg ciffer bem iffe,
fom jeg ffulbe for at oære en ret Srøfter, jeg fan iffe fige bet
meb ben fulbe Sanbbeb, faalebeå font nor ©erre fagbe bet:
.'Ulig pnfeå fjjærtelig ooer benne Sfare", men ber er bog et
Ønffe, fom rører fig i mit ©jærte, om at funue oære bem til
nogen Srøft, mig fpneå bog, jeg fan fige meb Sanbljeb: $eg
oilbe gjærne oære bem til ©aon, ijær neb at vife bem tjen til
ben rette Srøfter, og jeg oeeb bog i bette Øjeblif iffe nogen
ftørre ©læbe, ber funbe forunbeå mig, enb om oor ©erre
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bertil »ilbe bruge mig ben Xib, ban »il, jeg ber ffal forftjnbe
ban£ £)rb.
„trøfteren, ben Sanbbeb'S 9lanb, ftal »ibne om mig,
méh ogfaa 3 ffulle »ibne", og i bette $ibne»bgrb er baabe
Grøften inbebolbt, og Ijoab ber fan berebe benne irøft 5?ej til
^jætterne. Dm 3efu¿ ffal ber »ibne§, beri er ber ¿røft, tbi
ban er gob at tale om, bet er at pege paa ben fulbfomne
«jærligbeb, og ben bar ben ftørfte -Diagt til at trænge inb i
$jærtet. $an »ar i @ub£ Sfitfelfe, i fin gabera ¿»erligbeb —
ba ble» ber bolbt Staab i vimlen for bereS Sfylb, ber paa
Sorben oare funfne neb i <5pnb og Søb, ba løb ban« §a=
berS Drb:
(Sat tjen min tjære ^>øn 09 lib
gor bem, fom inbtil evig ¿ib
SRin Srebe ftulbe fmage,
3)en ©traf er grufom 11b at ftaa,
SRen Serbens grelfe ftaar berpaa,
Sil bu big ben antage?

Og Sønnen* Snar bet løb:
3a gaber, ja af £>jarteii& (Srunb,
?æg paa, jeg vil bet taale,
Sab tomme tun ben bitre ©tnnb,
3eg tømmer benné ©taale.

Dg ni maa vel føje til:
$00 vibfte før flig tfjærligtjeb,
©aa bøj, faa bpb, faa lang, faa breb,
%t tante eller navne,
D Äjarligbeb, faa ftart og ftor,
Som fører ben til flor« og SRorb,
Sor bvilten Clipper revne!

Saa fom Ijan Ijer neb, begijnbte meb bet fattige Seje i
Srpbberummet, enbte meb Dp^øjelfen paa Äorfet, bet oar en
Smertenå og Æjærligljebenå ®ang fra førft til fibft, Ijvormeb
Ijan fun vilbe føge, Ijvab ber var fortabt — og er ber noget,
fom fan bebrøve et 5Dienneffeljjærte og berfor gjøre bet træn=
genbe til Srøft, faa maa bet være, naar man fan faa Øje
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for, at mob bant bave vi fynbet, fom elffebe os til Søben, og
bam baue
volbt Smerte meb vore Synber. 3*9 maa ljer=
veb tænfe paa vore egne SJørn, naar be bfloe 9¡ort b°ab be
iffe maatte, faa er ber jo intet, ber faalebeé fan gjøre bem be=
brøvebe bero ver, fom naar be funne fe, at be baoe bebrøvet
os bermeb. Set er jo bog SBillebet paa vort ^-orljolb til ®ub,
vi boo* intet bebre, — naar vi berfor fe, at vi meb vore
Synber bave bebrøvet en faaban ®ub, ber elffebe o£, faa ban
gav os fin Søn ben enbaarne, fjaoe bebrøvet benne Søn, ber
ofrebe fit £iv for os — ba maa SBebrøvelfen fomme efter ®ub,
ber virfer Dmvenbelfe til Saligljeb, fom iffe fortrybeé, men ba
er bet ogfaa forunberligt, at netop Ijtiab ber bebrøver, bet tro=
fter ogfaa, tf)i ben famine Sjærligbeb, fom volber QJebrøvelfe,
ben giver ogfaa Srøften. ,,®ub bar borttaget bin Synb, bu
ffal iffe bø", faa løb Drbet til Savib, faalebes lyber bet enbnu
til alle bem, ber bøje ftjærtet i SSebrøvelfen til bam, b°e,n be
bave bebrøvet meb beres Synber. Serfor bøbe 3efué, for at
borttage Synben og bermeb Søben, fom er Synbens Solb,
berfor ftob ban op fra be bøbe og tog fit £iv igjen, for at
give alle bem bet evige £iv, fom vilbe mobtage bet af bam,
og herefter byggebe Im fit herberge paa Sorben, „ufynligt,
men bog faa nemt at fjenbe", fom vi falbe bnn* fjeiliøe ab
minbelige Sirfe, buov ben Jpelligaanb vef egentlig Ijar fin
©jerning at ubføre, men famler ogfaa til bette herberge fra
Dit og Q'eft, fra Syb og -)iorb '-Beb Snbgangen til bette £>er=
berge ftaar ban at ubfpørge alle bem, fom banfe paa Søren,
fom vi fynge:
^øroogteren meb ftabig $u
Slbfpørger førft: g-irfager bu
2Reb alt fjané Ube og Ijan« 3nbe
iSor $erre« og vor ¿ro« gjenbe?
2)ernæft vi fpørge: £ror bu
©om vi og vore Sabré,
$vU ej, ba er bet Xib enbnu,
(Sat, íjoor bu tror bet bebre.
SWen gjenben« Stafen, Vøgn og ©vig
@j taaleft fan i himmerig,
(£j 3a og 9lej er tjo« vor $>erre,
Dg fctjfleri gjør onbt tun værre.

2)¿en tan og vil vor Xro og $aab
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@om årlig SWattb bu brie,
®i borge big for f'iniint« -paab.
Og f>erren for bet fjcte
fan borg r big, fom Orbet lob,
gor ®tjr oser ®tjnb og ®ob,
Sor eoiqt Pi», og bet oit fige:
®ub8 ©a'igtj.b i fimmerige!

3iaar vi ba tomme i jpu, at fra ©jævelen er ben Sijnb
tommen i Yerben, fom fiar forvolbt vor §erre gefuS SriftuS
ben bitre ©øh og nu truer oS meb evig gorbærvelfe, ba maa
vi vel ogfaa blive villige til at forfage ijam meb alt, Ijvab
IjanS er, og bet vil fige: ijenbe ipjcertet bort berfra meb 2lf=
fhj, for at give bet til vor ®ub, fom begjærer bette og fun
bette, tlji bet er meb ^jærtet, vi tro til fRetfærbigljeb, og meb
■Dlunben, vi betjenbe til Saligtjeb, bet ©roenS Orb, fom jeg
vil nævne Ijer for eber, forbi bet er til bette, jeg altib vil
venbe tilbage, om bette al min Sale til. eber vil breje fig, og
er fjer nogen, tjvem bette Orb er fom en bprebar i?en, faa vil
bet glæbe bem at fjøre bet paa ntj:
3?i tro paa ®ub gaber, almægtigfte, føimlenS og gor=
bens Staber. 5?i tro paa gefum Krijtum, ®ubS enbaarne
Søn, vor fterre, unbfangen af ben ^elligaanb, føbt af gomfru
•Diarie, pint, unber ^ontio dilato forSfæftet, bøb og begraven,
nebfaren til föelvebe, opftanben paa trebje ©ag fra be bøbe,
opfaren til fnmmels, fibber veb ®ub gaber almægtiges tjøjre
$aanb, ber fra Ijan ftal fomme igjen at bømnte levenbe og bøbe.
S8i tro paa ben £ elligaanb, ben tjellige alminbelige Sirte, be
IjelligeS Samfunb, StjnberneS gorlabelfe, SjøbetS Opftanbelfe
og bet evige £iv. ©ette er Orbet, fom ®ub ijar givet oS at
tro paa, og naar bet tun finber ipiabS i ^jærtet, faa tjører
£>jcertet Ijam til trobs al betS Sijnb og ©aarligtjeb, faa for=
ftaar Ijan at renfe bet og læge bets Sijgbom. jJlaar bet tun
er i IjanS jpaanb, ffal bet ingen 9løb Ijave, tlji ingen ffal rive
bet ub af benne. 33eb ©aaben Itjber bette Orb til oS, og i
©aaben er bet ogfaa, ®ub borttager vor Sijnb, tlji ber tafter
Ijan ben bag fin flhjg til evig gorglemmelfe, og til ©aaben vil
jeg fjenvife eber fom bet Sivets og ‘JlaabenS 9Bab, Ijvor ber er
grelfe for alle bem, fom tro.
©il at forttjnbe bette Evangelium er jeg i ©ag bleven
inbfat af ben tjøjærværbige 3Jlanb, ber ntjS talte iblanbt oS,
og fom jeg fatter tjjærtelig, forbi Ijan Ijar talt bet førfte ©rø=
ftenS og SjærligljebenS Orb, fom Ijar Itjbt til mig i bette $uS,
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og jeg oil ønffe fjant, at ijvor Ijan forfijnber bette Drb, Ijan
ba maa trøfte anbre bernteb, fom ijan i Sag ijar trøftet mig.
©vab eber« gamle $ræft angaar, ba er bet mit Ønffe, at jeg
maatte funne være Ijam i en Søn« Steb. ©an var min %aber« trofafte i<en i mange Siar, ijan ftob veb Ijan« ©øb«leje
og var min SNober* Støtteftav, ba ijun blev ©nte. 'Jlu fer
jeg min egen gaber og min egen Glober i Ijam og tjan« gamle
©uftru, og bet (jar oæret mig en Srøft, at jeg mob bem funbe
faa Sejligijeb til at beoife, at bet Drb er bijbt inbffrevet i mit
fjærte: „9©r bin gaber og bin ÚRober, at bet maa gaa big
vel, og bu maa leoe længe i fianbet''.
Saa tommer jeg ba nu til eber i ©ub« Stavn, og Ijvor
libt jeg enb fjenber til eber, fan jeg bog nævne to Sing, fom
giøre, at jeg tommer meb ©læbe, geg veeb, bet er til banffe
golf, jeg tommer, til ijvem jeg fan tale om min Sjærligljeb til
bet banffe gæbrelanb, bet banffe 9)lober«maal og ben banffe
Songe. g vilie bog iffe funne forarge« herover, tlji benne
Sjærligljeb bele g jo meb mig. ©ernæft veeb jeg, at jeg fom=
mer til frie golf, fom iffe veb nogen ubvorte« borgerlig £ov
ere tvungne til at befjenbe en Sro, 3 iffe tyxve, ej beiler ere
bunbne til mig fom eber« 'fkceft, naar bet æibneébxjrb, jeg af
lægger, iffe tiltaler eber. Set er paa ©anmarf« griljeb«bag,
jeg er bleven inbfat, bet er for mig et gobt SSarfel, tlji griljeb
elffer jeg fremfor alt i alle aanbelige gorljolb, og jeg veeb, at
bet er fanbt, ijvab jeg ogfaa bar funbet inbffrevet ber i Sirfen
paa en Tlinbeftotte for en ©æber«manb: „©vor ©erren« Slanb
er, ber er gribeb".
Dg bog, Ijvab Ijjælper al ©anffljeb o«, boab hjælper bet,
at gribeb er o« given, itaar vi bog forblive fom Srætte i Stjn=
ben« 33aanb; fun naar Sønnen faar frigjort o«, ffulle vi være
virfelig fri. ©et er bi«fe Saanb, bet gjælber om at faa løft,
og bet mægter fun ©erren« Drb, naar bet anamme« i ©jærtet.
geg unber eber benne griljeb, bet er mit inberlige Ønffe, at
ben maatte blive eber« ©jenbom, og berfor ffammer jeg mig
iffe veb at fomme bønfalbenbe til eber, bebenbe i Srifti Siavn:
„£aber eber forlige meb ©ub".
2! ftulbe bu bifl bertil labe tigge,
Set gjalber jo bin egen ®jaíetarü,
Set er faa onbt i $eloebe at ligge«
Set er faa gobt at tage $imlen£ 3rv,
O fpilfen falig Sag bu fif,
Om bu begtjnbte nu i bette øjeblif!
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Sil en faaban Segynbelfe er benne ©ag os ginen, itte
biot for bem, fom albrig f?ax>e begynbt, men ogfaa for bem,
fom ijave begynbt for længe fiben, tt>i „om igjen" bet Ijører
netop Ijjemnie i flriftenbommen, og at begynbe igjen, fom Ijavbe
man albrig før begijnbt sJJien faligt er bet at begynbe, naar
bet fun ffer i 3efu 'Jlavn, og Segynbelfen ffer i Ijan* 9lavn,
naar ben fun ffer meb en ærlig §ornyelfe af vor ©aabs i|Jagt.
©a er bet iffe os, jom bave begynbt, men ®ub felv Ijar gjovt
Segynbelfen veb fin gobe 2lanb, og Ijan vil ogfaa fulbenbe,
bvab ber er begijnbt, inbtil 3efu flrifti ©ag. 3eg vil faa gjærne
bjælpe eber til en faaöan Segynbelfe og ijjælpe eber fremab
paa Sejen, om vi funbe naa -Biaalet meb tjveranbre. ®ib 3
vilbe mobtage mig meb fljærligljeb, tbi ben Ijar jeg bibtil funbet,
ijvor jeg Ijar forfynbt Drbet, og ben fan jeg iffe gobt taale at
javne. $eg fommer til eöer meb en gob Sillie, tbi ®ub er
mit Sibne, at jeg vilbe gjærne virfe til, at IjanS SUienigtjeb
maatte blive fmyffet og prybet fom en Srub for fin Srubgom,
at ben maatte bære liflige frugter for fjant, faa, naar ban
fer neb til o*, benne maatte, trobs SanbetS og 'RaturenS ©ej=
ligljeb, bog være for bom bet ffjønnefte og glæbeligfte Syn.
©et var i gamle ©age, ba ®Sra førgebe for golfets
Synber, græb og nebfaftebe fig foran ®ubs tøuS. ©a fam=
lebeS en ftor Sfare af Wiænb og flvinber omfring ijam, og be
fagbe: „IRejS big, tbi benne Sag ligger big paa tøjærte, men
vi ere meb big, væv trøftig og gjør bet!" 3a mine Senner,
benne Sag ligger ogfaa mig paa fjærte, gib 3 »ilbe troebe
til og fige: Si ville være meb big, vær bu fun trøftig! S bi
vilbe 3 være meb mig, öa veeb jeg, at vor tøerre vilbe være
baabe meb mig og eber, og naar ban er meb oS, (jvo funbe
ba være imob os? Saa være Sagen ijam befalet, ijan K i
•Jlaabe til os og give os fin Selfignelfe! 2lmen."
Saalebes omtrent løb mit førfte Drb i Stege flirte; nu
jeg ffriver bet op, forefommer bet mig faa meget fattigt, bet
fan ogfaa være, bette er faalebes, men bet forefommer mig
bog, ber var noget £iv beri, ba bet blev ubtalt. tøvab Sirf?
ning bet gjorbe, veeb jeg iffe, uben for faa vibt, at jeg gif
glabere neb fra 'Jkæbifeftolen, enb jeg fteg op paa ben. 3
bet ijele taget tror jeg, at Salen gjorbe et ganffe gobt3nbtryf,
og i en ©el tøjærter fanbt ben et gobt Steb. ©er blev funget
af StoSfilbe Salmebog; Sørnene i floret fang faa ffjønt, faa
jeg tror albrig at Ijave truffet paa ftjønnere florfang; bet er
et SpørgSmaal, om ben iffe er faa ffjøn, at ben frifter ben
øvrige iDienigtjeb til at nøjes meb at lytte til. 3eg »il ijaabe,

at ben oil faa en anben og bebre Hirfning, ifær neb Sjælp
af be livlige og tette ©oner, font man iffe gobt fan tjøre nben
at fijnge meb.
3eg var ba faalebeé bienen inbfat til 5j8ra?ft Ijer paa
bette ffjønne Sanb og bar tilbragt omtrent 14 ©age ber. ©et
er faa unberligt at ftaa faa ene i en faaban ftor og fremmeb
Ärebs, og ijaarbt bar jeg næret friftet til at blive forjagt, men
jeg bar bog erfaret, at nor Serre er ogfaa til at finbe paa
fDløné £anb, og at tjan trøfler ber lige faa gobt fom anbet
Stebs. Som alle Hegne, boor jeg tjar været, ere be unge min
©læbe og mit Saab, og ben Ungbom, jeg ber tjar lært at
fjenbe, er bet i en iffe ringe ©rab. jeg bar været i benS
3Ribte og talt til bem om bet ©roens Crb, og jeg tror, ber
er allerebe lagt en Spire til et gobt ÍEjoerligljebSfortjolb mel=
lem oå.
3iaat man taler om 'JJløn fom bet ffjønnefte Sanb i
©anmarf, jaa (jar ben ¡in filint at taffe for bette Sfubåmaal,
og jeg tror ogfaa, bet er vanffeligt at finbe noget ffjønnere
paa Qorben. forventningerne maa være faa ftore, fom be
ville, be blive bog overtrúfne. 3eg bar før forjøgt at ffilbre to
ffjønne Steber veb Øfteriøen; bette trebje forbunfíer bem begge,
ftjønt jeg tør enbnu iffe fige, at bet er blevet mit Siærte faa
nær. sJRan ftulbe fijneS, at en faaban 'Jlatur maatte ubøve
en gavnlig Snbfiijbelfe paa Hefolfningen, efteriom be atterflefte
fomme til at fe ben; om bet er ©ilfælbet, veeb jeg iffe; nu
vil jeg for bet førfte ønffe, at ben maatte tomme til at ubøve
en gavnlig ^nbflijbelfe paa mig felv. 3eg vil ønffe, atilinten
meb fin grønne Ärone, fom ben løfter op mob Simlen, maa
minbe mig om at jætte mit Saab til ©ub, ber iffe beffæmmeS,
at ben meb fin Ijvibe fjarve maa minbe mig om ben Siærteté
iRenljeb, uben tjvitfen vi iffe tunne fe ©ub, og at Savet veb
ben£ fOb, faa Ijimntelblaat, fom jeg enbnu albrig tjat fet bet,
Ijvor ben tjvibe Älint fpejler fig og ligefom buffer fig neb i,
maatte minbe mig om et meget minbre, men enbnu btjbere
Hanbbab, tjvori vi maa nebbuffeå, om ellers ben tjvibe il lint
ftal funne være et HiUebe paa vort Siærteå iWentjeb. Sar jeg
mobtaget noget Sijn paa Gaturen og navnlig paa, tjoorlebeS
©ubS Stige, og Ijvab bertil tiører, vibunberlig fpejler fig beri,
ba maa jeg tilftaa, at jeg tyar lært bet vaa SønberjtjUanbå
Øftfijft, og bet er bet bebfte, jeg ber tyar lært; jeg vil nu ønffe, at
SJiønS Øfttyft maa lære mig at fe enbnu btjbere inb i benne
•JlaturenS Qemmeligbeb.
var fulbfomnten rigtigt, naar
man for et tyalvt Sunbrebe Slår fiben pegebe paa Gaturen fom

'277
en Sisboms ftilbe; Ulijffen var fun, at man glemte at be=
tragte ben jom et Spejl for ®ub3 fRige. Set er jeg vis paa,
at ben er, og be naturfpnbige maa gjøre nof faa mcerfocer=
bige Dpbagelfer i 'JlaturenS ¿Hige, enljver Opbagelfe af ®ub3
Diige3 2labenbarelje i ben er bog bebre enb bet alt fammen.
©et Øje, tjvormeb en faaban Dpbagelfe gjøres, maa ®ub3
9lanb give oS, og bet vil Ijan ogfaa, naar vi bebe Ijam berom,
og oi fun itte ville bebrøve Ijam meb at luffe vort fjærte for
tjans ijtaavirfning."

Dm ben ffjønne Satur paa Dløen, navnlig
bens itlint, ffriver Sojfen frembeleS faalebeé:
„3eg fan nof tale om iDlønå berømte Älint, tlji ben
fjtnbeé vel be flefte Steber i ©vropa, men elftet Ijøjeft — og
bet er ijnbigt, at jeg fan fige bet — af SlønS egne Seboere,
tlji flinten er bereå Stolttjeb, fom en Stubgom fan være bet
for fin Stub, en Søn for fin Glober, og en ægte Slønbo bli=
per man itte, før man Ijar lært at elffs flinten, længes efter
ben meb barnlig ^jærligtjeb, beunbre ben og (jøjt ubtale ben£
Serømmelfe.
3 benne ¿penfeenbe er jeg gobt paa Sej til at blive en
agte Slønbo, tbi Älinten og jeg ere bievne meget gobe Senner,
øg jeg fjar allerebe erfaret, at Äjcerligljeben til ben ftiger veb
Ijver ®ang, man fer ben, faa naar itte et anbet Steb veb
Øfterføen var inbffrevet paa en ganffe færegen ÜJiaabe i mit
fjærte, ba funbe jeg fnart frtjgte for at glemme bette over ben
— ja jeg veeb itte, ijvab Ubtrrjf jeg ffal bruge, men maa gribe
til et faa ftcerft fom muligt — mageløfe Stlint.
3eg ijar itte jaa
til ftlinten, tommer ber berfor fjælb=
nere, men bet foraarfager fun, at jeg længe» jaa meget mere
efter ben. @nbnu er ber noget befijnberlig fjøjtibeligt for mig
i at fomme til flinten, bet er fom om jeg ffulbe aflægge Se=
føg — jeg vil iffe fige ijoå en af be fornemme, tlji meb bem
vil jeg itte ligne Älinten — men fio<3 en af be virtelig ftore
i Sanben; et rigtig inberligt ^ortjolb er enbnu itte fremfommet
mellem mig og Älinten, faalebeá fom meb Srejbablif, ijvor ber
itte var Sale om nogen Slags llnbfeelfe eller gorlegenbeb fra
min Sibe, jeg tror jetter iffe fra ben anbenå. ®aajte tommer
jeg albrig i et jaabant gorfjolb til Älinten, faaban rigtig fom
en af mine Sige tommer jeg maafte itte til at betragte ben ;
bet bliver fnarere bet beunbrenbe fljærligtjebaforljolb, jeg
18
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fommer til at ftaa i til ben. men faalebea fan bet ogfaa blive
gobt, maaffe allerbebft. ifljceriigbeben vil iffe ubeblive; ben
er allerebe fommen, og at jeg i benne Senfeenbe i bet minbfte
er paa SBej til at blive en gob iDlønbo, funbe jeg fornemme,
ba ber var en banffføbt, ber roftebet fapiffe Stfnveij paa Ä(in=
ten§ Sfefoftning. ®a oprørte Älintebjcertet fig i mig, fom i
benne 33etpbning iffe er bet famme fom et Stenbjærte, og jeg
er vté paa, enljver ægte SJiønbo vilbe forfvare fin Älint mob
alt bet fayiffe SSæfen, fom fattea, Ijvab ber jo rigtignof er
Älintena >Prpbeife, ben ene af iDíebbejíerne til itirena Ärana;
bet ftolte §av.
Ser paa SDløena Øfttpft finber en Äappeftrib Steb mellem
Sanb og $jav, fom man vel vanffelig ffal finbe 2Jlage til.
Sanbet fremtrceber i fit ffjønnefte Smpfte, faa jeg veeb intet,
ber fattea til at gjøre bette fulbfomment. iRaturligvia fattea
ba Sfoven iffe; 33øgeffoven er ben overvejenbe, ffjønt anbre
iræer, ber tjene til at mangfolbiggjøre Sfovena Sfjønbeb, ere
ogfaa til Stebe. Srceertie ftaa lige ub til Älintena ijberfte
9lanb, og nogle vove fig faa langt ub, at man fun meb ®rn
fan tænfe paa at ffulle inbtage berea fpiaba; meb lange Clobber
bpbt neb i filintena ©runb bolbe be fig faft, men nogle fjave
bog maattet bøbe for berea gorvovenijeb veb at ftprte neb i
2lfgrunben. sJ)libt imellem biafe grønne Xrceer bæver fig ben
Ijvibe Älint i faa mangfolbige Sfiffelfer. at naar man gaar
fra et Steb til et anbet, er bet fom ©eforationer paa et Zfyeater, ber i et øjeblif foranbrea. S?er maa være en mærfværbig
Äjcerligljeb mellem be grønne Stræer og ben ijvibe Älintegrunb,
tlji Eivor bet er umuligt for ftore Srceer at gro, ber flpnge fig
be jmaa langa op ab Älintefiberne i gorbinbelfe meb en 9Jlængbe
forffjellige planter, for bet mefte grønne, bog af meget forffjel=
lig garve. Snart fer man ben bvibe klippevæg, ber bøjer fig
ub over Sovet fom en Äirtebvoelving, fnart ffraaner ben
neb mob Sovet, bevoyet meb alle mulige grønne planter; mibt
imellem alt bette bæver flinten fig fom et Äirfefpir bøjt mob
Simlen, ffuer ub over bet alt fammen og fpejler fig i Savet,
fom ligger veb bena gob.
Zty Savet er ogfaa bev til 5tebe og vover enbnu en
Äamp meb Sanbet, fom fremtræber i en faaban '-Pragt og
■Diajeftæt. ®et føler, at bet ber maa fomme i fin bele Stor=
Ijeb og meb al fin 2)nbe, om bet iffe ffal blive til Stamme.
&eb Øftfyften af Sønberjyllanb føgte betfBunbaforvante i felve'
Saiibet; Eter foragter bet alle biafe og fommer ganffe a'ene,
tlji faa vibt Øjet naar fra ^linteita Sop, fea fun Sav og
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Simmel. íDíaii føler ogfaa gobt, at om en lille 0 vooebe far
at fvøntme paa Savet, vilbe ben tun ybe bette en baarlig
Siælp; en fjærn Syft, fynlig for Øjet, vilbe tun tjene til at
forringe SavetS Storfab. Det optræber alene ftøttenbe fig til
fig felv, tun Simlen far bet til fin SunbSforvante, ber fpejler
fig i bet og giver bet fin vibunberlige, bejlige garve. Sn°raf
bet tommer, veeb jeg iffe, men faa fammelblaat far jeg intet
Steb fet Savet fom far. Dcet inbe unber Äyften antager bet
ogfaa anbre garver, og navnlig er far ben grønne garve at
fe, fom itte viger for ben grønne Sfov, naar ben nylig er
ubfprungen. Slaar Savet er i SJevægelfe, fremvifer bet fine
ffummenbe bølger, ber i Svibljeb itte vige for ben faibeMint.
Sangs meb bet«? SJrebber far bet opfaftet en lang Støtte af
blaa Slulleftene, ber oppe fra Slinten fer ub iom en umaabelig
Staalorm, ber fnor |'ig om ben fale Älint.
DavS ftaar ben tjvibe Slint meb fin grønne Srone, og.
tavs ubbreber bet umaabelige Sav meb fin blaa Simmelfaæh
ving fig veb bens gob, men SpørgSmaalet paatrænger fig far
for Sllvor: Ijvem er bog ben ffjønnefte, faem af bisfe 2Jieb=
bejlere tilfommer grifen? Det cr umuligt at ivare berpaa;.
man fan iffe foretrætte ben ene for ben anben; tunbe man
faa bet i Sinbe, nøbes man ftvay til at falbe Ørbet tilbage,
naar man venber Øjet til ben, ber ffal tilftbejcetteS. Stulbe
bet være Sanbet, fom far freintræber i en faaban 'pragt? bet
er umuligt. Stulbe bet være Savet, bet ntageløfe Sav —
nej bet er lige faa umuligt, vift er bet tun, be to funne iffe
unbvære binanben, be to fan iffe ffilleS ab, ben ene gjør ben
anben glab og meget liflig favner". Ser er vel faller ingen
Sappeftrib i ben gorftanb, at ben ene vil overgaa ben anben;
bc forenes begge om at frembybe faa ftjønt et Syn, fom bet
menneftelige Øje fan fe, be fmelte jammen for at banne et
rabis, fom maaffe i Stjønfab funbe taale en Sammenligning
meb bet tabte i GbenS Save
Slaar man brager ub til Slinten, tror jeg eller faaber
bet, at be flefte føle, bet er iffe blot en Syfttur, ber foretages.
3)lan maa være faa luftig ftemt, font man vil, naar man bra=
ger igjennem Slinteffoven, og tommer ber ben, faor be bribe
Daarne pege mob Simlen, bvor bet umaabelige Sav nbbreber
fig, faa bliver man alvorlig ftemt og føler, at ber føres et
Sprog, ber ogfaa angaar be Ding, iom børe til tSubS Slige.
Det bar i bet minbfte for mig megen Sigtjeb meb, naar man
træber inb i en umaabelig ftor Domtirfe, ftaar unber be ftore
Svælvinger og føler fig felv faa lille. Det er netop tsnbtryffet,
is*
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man faar unber Silintené hvælvinger eller mellem bené i aarne
■eller over for bet ftorepav, at man er faa lille, ligefom enbver
iperfon, man fer veb bené gob, bliver næften ufpnlig for Øjet.
¿>et er rigtignof i legemlig gorftanb, man føler fig faa lille,
men bet famme gnbtrpf gaar over paa bet aanbelige. En
faaban Storljeb og uben al $ral, tlji ber er ilte ben minbfte
$ral veb biéfe tavfe hvælvinger og Smarne eller veb bet ftore
hav — Ijvilfen jDlobfætning til oé Smaafolf, ber iffe funne
ubrette bet minbfte, uben vi ffulle tale berom, og tmor vi funne
flippe gobt fra bet, prale beraf, fiffe veb enbver Sejligbeb efter
en Smule ^aaffjønnelje og sJloé, ere faa begjærlige efter at
børe, ijvab ben ftjneé om oé, eller bvab ben bat jagt. 3laar
man ftaar paa Flinten, ba føler man, at lier fpørgeé iffe,
bvab golf fijneé eller fige, fjer gjøreé iffe bet minbfte for at
være bem til SBebag, be funne fomme og gaa, fom be ville,
tiverfen £anb eller hav rette fig herefter, men forene fig tun
om at aflægge et ftorartet íiibneébtjrb om ben ©ub, ber bar
ffabt bem, labe bette Siibneébijrb Itjbe bøjt for bem alle, ube=
fijmrebe for, om be ville mobtage bet eller iffe. £anb og h°v
opbpbe al bereé $ragt og verligbeb for at optræbe i ben meft
ftorartebe og ffjønnefte Sfiffelfe, be fappeé meb binanben, bvem
ber fan bebft, men fmelte jaa fammen til et, for at $8ibneé=
bijrbet fan ubgaa fra bem begge fom et, men forboblet i Straft;
Ijer er iffe minbfte STanfe om fmaalig SJiiéunbelfe, man faar
iffe bet ringefte gnbtrpf af, at ben ene Stobber iffe fan taale,
ben anben bar to $ofer, tbi Ijer er intet ftobberagtigt, intet
fmaaligt, uéfelt Støfen — bvilfen SJlobfætning til be ®maa=
folf, fom gaa ber oppe paa Slinten, anftille bereé betragtninger
om bené Sfjønbeb og Storljeb og ere netop Stobberne, ber fe
ffjævt til binanben, miéunbe binanben en bib brøb, fappeé
om at ftiffe binanben ub, bvor be funne, tænfefun libt paa at
foreneé, om at aflægge et bibneébprb i Sigbeb meb bet, ber
aflæggeé for bem af be ftore, forenebe SJlagter, fom fun fappeé
til ®ubé, iffe til egen 3Ere.
Saalebeé fommer man ba ogfaa til at føle fig lille i
aanbelig gorftanb, man bliver pbmpget, og bet er jo en gob
begpnbelfe, fom ©avib figer. Dg bog er bet langt fra, at
Älinten og havet maa ligneé meb be baarbe Vovpræbifanter,
fom fun gaa ub paa at flaa bereé tilhørere neb, og fom,
naar bet Itjffeé, fe ben over bem fom en geltberre over en
æalplabé, behæftet meb bøbe og faarebe. hwr man gaar,
aanber bet ntilbe Evangelium en i W?øbe mibt i al ben <Stor=
beb; bet er iffe blot bet pnbige, fom buffer frem veb b®ert
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et Sfribt ijeit over Miinterne og veb §avet? Sreb, ber gjør
bette Qnbtryf, men bet er ifær ben vibunberlige Sammenfmelten
af £anb og £av til et fælle? iblaal, bet er bette, font aflægger
Sibne?byrbet om ben ftore Mjærligbeb, ber vil fammenfmelte
himmel og $orb:
3 ni bf it løftet er mob $tm(en,
•rimten fænfct er mob 3orb,

berfor føler man fig ifte blot lille, man bliver itte blot flaaet
neb, men ogfaa løftet op, og ber fommer i .\ jærtet ogfaa Syft
til ben æble Mappeftrib, fom laber alle u?le, fmaalige £>enfyn
fare, alle btéfe utibige ®ifcipel=Spørg?maal, om hvem ber ffal
være ben ftørfte, og laber fun bette blive tilbage, at enbver vil
gjøre fit bebfte, og alle, fom fyøre fammen, viile forene? til et
for at lovprife ®ub, hvem 26ren ene tilhører
£ibt af en faaban Sroebifen bar jeg förnummet mellem
be bvibe Mlinter og fra bet blaa £>av, og ben bov jeg baft
gobt af og er fommen ligt faa opbygget bjem fva en Mlinte=
tur, join fra en Mirfegang. iDlobtage be anbre Mlintegjrefter
Let tamme ftubtryf, faa er bet iffe faa unberligt, om be fore=
træffe at bolbe bete? Mirfegang paa Mlinten for i Stege Mitte,
fom rigtignof ftaar faare fattig veb Siben ab ben ffjønne Mlint.
$vent ber imiblerti? bor Øre for bet levenbe Drb, vil maaffe
bog erfare, at bet er netop gobt at tage Qnbtryffet af bette
meb fig ub paa Mlinten. og jeg frygter for, at naar øret luffer
fig for bet levenbe Drb? ^ræbifen, faa oplaber bet fig iffe for
ben ijkæbifen, ber fyber fra Mlinten og ¿avet. Tet maa vel
være, ftulbe man lyne?, gobe Tilhørere at præbife for om
himmel og 3orb, fom fmeite fammen i ©ub? Mjærligbeb, ber
bave Syft til at brage ub paa Mlinten efter ^ræbifeit for at
fe bette billeblig og ynbig fremftillét for bere? Øjne, eller
fom faa ofte ber bave fet bet, at bet maa falbe bem let at for=
ftaa en faaban Sammenfmelten i aanbelig gorftanb
i?vor gobe Tilhørerne ere, bet veeb jeg iffe, men bet veebjeg jo not, at fan man iffe læfe i Sibelen om ®ub? unberlige
©jeminger til Selfignelfe, naar man iffe bar Troen? Øjne af
læfe meb, faa fan man lige faa libt uben btéfe fe, bvab Mlin=
ten og Ipavet i forening føge at fremftille til ®ub? 3®re —
berfor fan ber ogfaa blanbt be ftabige Mlintegjæfter være baar=
lige Tilhørere, men gobt er bet bog foruben ben gamle Sibel=
bog enbnu at have ben anben ber ube paa SJløn? Øfttyft til
at ftabfæfte og oplyfe Drbet? Sibne?byrb, gobt er bet for i|?ræ-
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-bifanten ber ube at tunne læfe fig noget til, fom tjan fan meb=
bele be anbre, gobt for Ijam en ®ang imellem ber ube at blioe
flaaet Ijelt neb, fomme til at ftamme fig over egen Sntaalig-fjeb, gorfængeligljeb og SJliSunbelfé for faa atter trøftet og
opløftet af ®ubS Äjcerligtjeb at funne aflægge SibneSbtjrb om
ben bebfte Äappeftrib, ber gaarnb paa at fremme öubS SUre,
ile mob himlen og Ijjælpe Ijinanben frem mob bette SNaal,
fom vi jo ftjnge:
ii! pimíen er alle« »or Oangfet og lørft,
£>»er Ijafler og (trætter at tomme ber forb,
Dog eifter ben ene ben anben af -pjaerte,
®om 3efu8, bor fobefte ©rober, 08 tarte."

Som tibligere berørt Ijavbe bet ffanbinaviffe Äirfemobe i
iljøbenfjavn vaft Støre færiig imellem be tfjeologiffe Stubenter;
SojfenS Srober i Äjobenljavn, ip. D. Sojfen veb dronningens
SXfpIffole, Ijolbt efter Dpforbring en Slæffe gorebrag for bem
om ©runbtvigS £iv og firfelige Setrjbning, og bisfe fortfattes
fenere af ©runbtoig felv, ber famlebe be unge paa fin Sopæl
veb gi. kongevej; Ubbrag af bisfe gorebrag ubgav Ijan fenere
unber Stavn af „Äirfefpejlet". Slanbt dilljørerne fanbteS flere
af be SWænb, fom fenere ere bievne befjenbte fom gorftanbere
for oore golfefjøjffoler, faalebes £. Scfjrøber, g. Slørregaarb,
Saagø, @. drier. Siijgtet om bisfe gorebrag naaebe ogfaa til
Slorge, og bet gav Slnlebning til, at to norffe Stubenter, Slr =
vefen og Herman Sinter, ber ijavbe £pft til at overføre
^øjffoletanfen til bereS tøjemftavn, fom Ijer neb og i Sinteren
1860—61 tog Opljolb i fijøbenljavn. gaa Siar efter oprettebe
be Sagatun føøjffole veb ramar, ben førfte Stole af benne
Sirt i Slorge. Unber fit Dpljolb ber i 1861 blev german
Sinter forlovet nteb Sojfens næfttjngfte datter -Stir, og bet
blev ben nærmefte Slttlebning til, at Sojfen gjorbe fin førfte
fftejfe til Slorge for tillige at beltage i bet ffanbinaviffe ilirfe-
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møbe, fom benne Sommer (1861) ffulbe ijolbeé i kriftiania.
Tenne Siejfe ffilbrer ban faalebeé:
„fyor mig gif ba Slejfen ub fra Stege; oeb jynbfejlingen
til kjøbenhavn faa jeg bet ftore norffe Tampffib, fom ffulbe
føre oé til kriftiania. $vor mange vi faa blev paa bette
Sfib, ba Øjebliffet fom, ffal jeg iffe funne fige, men en ftor
Tel var ber af bem, fom Søren kierfegaarb falbte „Slyngler"
og fom ba feller iffe ere faa gobe, fom be burbe være. Si
havbe en Sifp om Sorb, fom rigtignof fun var fra Slalborg,
men berfor iffe ben ringefte blanbt Tanmarfé Sifper; faa
ijavbe vi ogfaa en Stiftéprovft meb til at træbe i honé Steb,
om noget ffulbe tilftøbe bom- $eg er ingen blinb Seunbrer
af Sifper, ifJrovfter eller kræfter, men maa alligevel give Sanb=
beben üRagt veb at inbrømme, at jeg fanbt be behageligfte
élejfefæller blanbt bem.
Tet var en bejlig Sejlabé op ab Ørefunbet, og trobé
alle ffanbinaviffe Sympatier glæbebe jeg mig bog over, at
ben banffe kyft albeleé ftaf ben fvenffe ub. Ter foreftob ben
i-miblertib en vanffeligere Sammenligning enb Ijer, faa bet
funbe nof gjøreé behov at inbprente fig alle bené jJ)nbigIjeber.
Saa mange Sfibe, fom ber vrimlebe neb fra bet fnceore Stræbe,
veeb jeg albrig at bove fet; foa gif op ab, men blanbt biéfe
et franff Tampffib, jom ærgrebe oé veb at funne fejle lntrti=
gere enb vi.
9llt gif gobt Tagen igjennem paa bet nær, at abffillige
af mine Cmbebébrøbre maatte „fpilbe ©ubé ©aver", fom en
fDlatro.é ubtryfte fig, men gjorbe bet ba ogfaa meb faa fure
SRiner, at man iaa nof, bet ffete ufrivillig. Til biéfe tvungne
§)bere Ijørte jeg iffe. Saa mange af oé, ber Ijolbt Ørene ftive,
fluttebe Tagen meb en l’lftenfang, hvorefter be lyffeligfte føgte
køjerne, be ulyffeligfte, til fjvilte jeg hørte, føgte ©ulvet i ka=
hytten, hvor man hovbe Sov til at lebe efter Sønnen, funbe
t>el ogfaa hove funbet noget af ben, naar iffe et Seiffab af
Cnglænbere, hvoriblanbt nogle Tanter, hovbe tilbragt en Tel
af klatten meb at briffe Champagne og meb at le faa volb=
lomt, at jeg albrig hor hørt 2Rage.
Tiblig om SRorgenen, ba Solen ftob op, løb vi inb til '
©øteborg efter at hove fejlet forbi be forfærbelig nøgne §jælbe,
hnoomeb Sverrig ijer fremftiilebe fig. Si iftemmebe ba alle,
faa- mange, fom var paa Senene: „Ten fignebe Tag meb
t?oyb vi fer af fcavet til oé opftige". 3«g fif netop Tib til
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at jætte ajoben paa fvenff (Srunb for bog at funne fige, at
jeg ogiaa Ijaobe beføgt bet trebje af be ftanbinaviffe £anbe.
Saa gif Juren mob 9iorb og bet varebe længe, længe, inbtil
jeg enbelig øverft fra éjultaéferne Ijørte et: „Sænge leoe 9torge,"
fom Hang fnart lige faa liflig i mine Øren, fom ba bet løb!
„£anb, £anb!“ for Columbus’S -Atan fan nemlig fomme til at
længes efter £anb i en utrolig @rab, naar man ffal fejle
længe (¿nart oar vi ba ogfaa i Äriftiania fyjorb, og jeg faa
be norffe ?5jcelbe, om Ijvilt' jeg ftray opbagebe, at be fremfor
be jvenfte, jeg Ijavbe fet, var ffovbegroebe Saa gif bet faa
blibelig op ab gjorben, og Ijver en Øbelanb meb ®ubS ®aver
fom op paa Jæffet og lob, font be intet onbt Ijavbe gjort.
Jog blev bet os iffe forunbt at fe Srtbfejltngen til Äriftiania
veb Jagen. fDJørfet falbt over oS, og vi maatte titfjenbegive
vor Slntomft veb at fpnge: „Jejlig er forben”, og nogle natio=
nåle Sange til at opflamme 9iorbmænbeneS ftanbinaviffe Sjær=
ligljeb meb
Saa Srijggen var forfamlet en bel Jel Wlenueffer, men
fom iffe fijnteS enige om, bvorlebeS be vilbe mobtage os, tbi
nogle fang Salmer for o§ paa bebrøoelige Äorai=sJ)ie(obiei,
anbre fang banffe Sange og raabte: £>urra, veltommen 3
banffe '-Bennet! Jet fibfte flang bebft i mine Ører; jeg bavbe
i bet Øjeblif Ijoerfen Sijft til at fijnge eller børe Salmer,
men til at raabe og bore £urra. Jet er forunberligt, Ijoor
ben £i;b fan glæbe et TleitneffeS fjærte, naar ben tommer fra
^jærtet
Saa fnart jeg fom i £anb, fif jeg at vibe, at jeg ffulbe
bo b°2 S eye l s, borges bebfte 2Jlanb, og boab ber gjorbe bet
enbnu bebre var, at ban Ijaobe felv ubbebt fig mig tilligemeb
fiierfegaarb og Sirfebal, bet vil man ba vel inbrømme vat
gobt Selftab $eg fanbt ba ogfaa en Wicbtagelfe (jo§ bert
gamle fwberSmanb, jeg iffe ffal glemme faa let, og jeg tunbe
ijave £ijft til at fijSfe Subftiften, jeg ftrioer paa, forbi bet var
benne, ber Ijaobe berebt mig ben gobe SJlobtagelje, iffe blot
IjoS Ijam, men IjoS mange anbre tjnbige SJlenneffer i Jlorge.
Jette lille Sarn bavbe nemlig længe færbebeS ber oppe, før
jeg fom faa vibt, og bet maa b°oe ffiffet fig vel, ■bet flutter
jeg af be ntilbe Øjne, jeg mobte.
Jil .^irfemøbet Ijaobe vi enbnu 3 Jage, og taWt were
ben flogefte iblanbt oS kræften paa Äriftiansljavn, fom ifiwtbt
paa, at bisfe Jage ftulbe benptteé til en Slejfe op i
@n faaban fom virtelig i Stanb og vi var omtrent 40 paa
ben, alle fammen ffiftelige $olf, ber itte vilbe gjøre nogen
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IDloberé Sjæl gortræb. $eg ijavbe ben 3@re at førge for, at
Milpea tom meb, tií ©jengjtelb fom jeg tií at tjøre jammen
meb Stiftéprovften, ben tloge, jeg ait ijar nævnt, og faa en
slfrceft, ber iffe funbe blive træt af at tale om Sigurb Stjr,
Ingeborg og yritljiof, og for Ijvem vor Suff, en gammel en=
øjet, Ijalt og at je til grim Stari, befjenbte, at Sjcerligbeben er
en alb, font mange itanbe iffe tunne fluffe. @nbnu var ber
en femte ®ianb meb i Selffabet, iom bog iffe var femte £>jul
paa Rognen, bet var en ijJræft, en rigtig flint 9)lanb, fom bog
til fibft maatte gaa til SBefjenbelfe om, at jeg Ijavbe været
Ijané Særer. $eg ijavbe nemlig bebre inbprentet mig bette
enb ijan.
2Ren ijvilten 2Jej bet bog faa var, vi fjørte, fjuggen gjen=
nem Slipper, ber ragebe Ijimmelljøjt op paa ben ene Sibe,
mebené ber var en Sifgrunb paa ben anben. ©et ffiftebe uafbrubt meb be ffjønnefte Ubfigter over Sale og Give meb Ijiin=
melljøje Slipper i iiaggrunben. Sibt enfomt var ber, tlji vi
møbte mange flere ©raner og ftijrre enb 'JJlenneffer og ©rjr,
men albrig ijar jeg fet 'Klage til, at et Srce fan vore lige op
af en Sten, og albrig ijavbe jeg troet, ber funbe være faa ftore
Stene til i Yerben. Kline 4 Sebfagere var utrættelige i Ub=
brub af SJeunbring; jeg fab faa ftille og tænfte, faa bybt jeg
funbe. ,3eg fpurgte mig felv beftanbig, om jeg ba ogfaa mente
at funne Ijolbe faft paa bette Orb: „men mig tyffeé, ber er
ffjøuneft i ©anmarf'? ©et Ijolber Ijaarbt felv i bette øjeblif.
Saa git bet mig ogfaa fom et Sværb gjennem Sjælen, at bette
ffjønne Sanb nu er ffilt bort fra oé, og jeg mjnnebe til min
Srøft: „Sltter bet ffilte bøjer fig fammen'.
Saa fom vi enbelig til et Sebefteb; ben flogefte iblanbt
oé Ijavbe, jom rimeligt funbe være, taget 2Jiab meb og ber=
iblanbt en Spegepølfe, fom i ben ©rab fanbt fjele Selftabeté
Sfifalb, at bejl forfvanbt i et Øjeblif. Klen fra iøufet fom
nogle ub, ber fortalte, at faabanne Klaéfer af ^orbbær Ijavbe
be albrig fet, fom ber fanbteé ber inbe, og bette Ubfagn fanbt
vi paa bet glæbeligfte ftabfæftet, ijvorfor vi gav Sroen 'Dlavn
af Sorbbcerfroen Sor førfte ©ang faa og (magte jeg tjer be
berømte Klultebær, om tjvilte man paaftob, at man tunbe fpife
faa mange af bem, bet ffulbe være, uben at blive fyg, ba man
brugte at give bem til be fyge, for at be ffulbe blive rafte,
fijvorvibt bette iöevié er afgjørenbe, veeb jeg itte, bet blev i
faa $a(b et gobt Sibneébyrb for al Kiebicin.
@gnen blev ftjønnere og ffjønnete, faa vi var virtelig
nær veb at gaa ub af oé felv, alle fem, faa vel var bet, at
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Slftenen falbt paa, thi en øfenbe Siegn, ber gjorbe mig, ber af
gromtjeb vilbe ofre mig for be anbre, gjennemvaab, oar itte
i Stanb til at bæmpe ben Overfjaanb tagenbe $egejftring. sTi
naaebe til Sanbvolb $ro veb §oben af Ärogfleven, og i benne
Äro gjalbt bet om at finbe Slattelp. Senge var ber naturlig;
vié itte til alle, men vi var ftray enige om, at alle Oiftingue-rebe ifkrfoner burbe fjaoe forrangen Til faabanne Ijenreg;
nebeé foutb.n Orbenémænb ogfaa be betitlebe, og vi var ba
itte faa forlabte af alle gobe Slanber, at ber jo fanbteé en Tel
af begge Slagé blanbt oé. Qeg maatte beflage itte at børe
til nogen af biéfe Slags, hvorfor en Seng ba ogfaa blev mig
nægtet. SJlen jeg oplevebe et rørenbe ©yempel paa, ^vorlebeé
Tpben bliver belønnet, i bet jeg, fom gav efter for bem alle
fammen, til fibft veb en befpnberlig Stprelfe fif ben bebfte Seng
for min egen $erfon. @t SJlenneffe, ber veb íyeíe Slatten igjen;
nem at fnorfe fom en brølenbe £øve, forftprrebe hele bet paa
©ulvet lejrebe Selffabé Søvn, tilføjebe bette om borgenen
tiblig en Srænfelfe veb at paaftaa, Ijan Ijaobe itte luttet fine
Øjne, og jeg maatte famtibig bermeb erfare, at Drbené= og
Titelmænb bog gaa forub, i bet alle biéfe fif Ijver fin .§eft at
ribe op til firogtteven paa, mebené jeg maatte gaa, futtenbe
over ben uretfærbige Yerben eller over, at jeg itte tiavbe bragt
bet vibere i benne. Tet var en lang ftræng 3?ej, tilmeo bet
regnehe. @n lille fpinfel Smbebébrober fra bet omtviftebe Sano
fpb for Äongeaaen gif jeg forbi og maatte overlabe ijam til
hans egen Sfæbne, fom ba ogfaa blev faa grufom, at ban
maatte venbe om, afmægtig, font Ijan var, og fif ijverten Tron;
ningéné eller Äongené Ubfigt at fe. SJiine ånftrængelfer froneöeé
berimob meb begge Tele, og jeg ftob ba Oer paa Äongené
Ubfigt, mebené Taagen hævebe fig vibunberlig bejligt, og ber
laa ba Slorgeé gamle Slige ubbrebt for mine Øjne. Tet var
hele Slingeriget, hvor ©igurb Spr fjolbt £>ué, og ben ftolte
Ølaf, Slorgeé helgen, traf en $8uf frem for Ejam til Stibeheft
$eg ftirrebe ub over bet gamle 2anb, fom i $u, Ejvab jeg funbe
minbeé af beté ^iftorie, og ønffer mig i bette Øjeblif finger,
at jeg funbe fipve ber op igjen, thi jeg elffer Slorge og bet norfte
Solf.
3 Siroen ber nebe holbteé faa Slaab, om Stejlen nu ffulbe
ftanbfe eller fortfætteé inb i Slingeriget til.tønefoéfen, og taftet
være ben energiffe Stiftéprovft, ber tog Stpret i fin fiaanb,
efter at SBifpen træt af 9iejfen var bragen Ijjem, og fatte igjen;
nem, at vi alle brog vibere. Tet er utroligt, h°or bet hj<el=
per i alle SRaaber at være vant til at ftaa for Stpret; jeg er
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vis paa, at ai uben en faaban StyriSmanb ifte oar fonine
til (Snigíjeb. 5Ru fif alt ærøolet en (Sube, og Toget gif raft til
^Ringeriget.
Tet oar et bejiigt Sanb, frugtbart og beboet, lignenbe
&inbet ber Ijjenime, faa jeg paa min ©læbe ber ooer funbe
fornemme, at jeg tjaobe bog Tanmart fjært enbnu. sJlaturlig=
oiS oar Sigurb SyrS æen utrættelig i at fortælle om bam,
faa fnart ban oar fommen paa IjanS ©runb, og ba ban er
en SDlefter i at fortælle, git Tiben fortræffelig for oS, lige til
oi naaebe 9iorberf)oog i^ræftegaarb og Äirfe. .fjer maa jeg
tilftaa, at oi alle liftebe oS inb i ben fibfte, Ijoor ber oar 2(lter=
gang, og b»or eu kapellan ijolbt Sfriftetale for kræften og
mange flere. 3?i lyttebe faa anbægtig og ftille til, fom oi tunbe,
og mig fynteS, bet oar fitarere gobt gjort enb ilbe, men Stifts=
prooften og fDlanben fra Sriftianåfjaon falbte bet Uret, ffjønt
be rigtignof oar gaaebe i Spibfen. Stebets ipræft, fRorbabl
£runS brace Sønneføn og en af iRorgeS meft begaoebe fpræ=
fter, lob oS ogfaa fenere børe, at bet iffe oar gobt gjort af oS,
men jeg fan iffe falbe fra, at bet oar gobt alligeoel, og iffe
gobt at forarge fig ooer bem, ber gjærne oille børe et ©ubS Drb
og lytte ftille til. Tet maa iffe forftyrre nogen, ijoerfen af bem,
fom tale, eller af bem, fom børe. ^irettefat bleo jeg ogfaa af oor egen
forefatte, men til flinger og Q3ob bieo jeg iffe bragt, faa jeg
tror beftemt, jeg gjorbe bet om igjen, om Siejiigfjeb gaoeS. Ten
kapellan talebe, fom mig tyffeS, af tøjcertenS ©runb om oor
tøerre, bet gjorbe mig gobt at børe, og man fan fnart glemme
bam paa faaban en ¿Rejfe, faa man fan gobt i bobbelt Tor=
ftanb trænge til et iöebefteb. Skloillige Tilhørere — og bet
oar oi — ni'’a alle i'egne oære oelfomne.
Saa gif oi inb i ipræftegaarben og faa ben berømte
Stue, boor Slnna (folbjørnfen ubførte fin jøeltebebrift, Ijoorom
Äuglerne enbnu fibbe fom SSibner i ¿Bceggen. Gt bejiigt Sillebe
af benbe bong i Sirfen, og bet bar iUbneSbyrb om ben t>elte=
mobige Soinbe.
¿RejjenS -JRaal bleo tøønefoSfen, og bet uar et gobt fDlaal.
Tet oar ben førfte $oS, jeg Ijoobe fet, men ba jeg jenere
tommer til at omtale en ftørre fyoS, jaa oil jeg labe tøønefoS=
fen nøjes meb, at jeg ubtaler min SJeunbring og Mjærligbeb for ben.
fRu gif bet bientab, bet oil fige til Sriftiania, efter at be fiinfe
Srofolf i Sanboolb b«vbe ypperlig og mageløs billig beoærtet
oS. 9?i brog tilbage ab ben famme ¿Bej, og ben funbe gobt
taale at f:S to ©ange, og bet tør jeg fige, ber oar ingen, ber
fortrøb ben ¿Rejfe, ba oi rullebe inb i Mriftiania ÄI. 11 om
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Aftenen, unbtagen en enefte i Sejfefelftabet, font Ijaobe tonet
at briffe alt Sanbet i løønefoåfen, berioni ni naaebe Sriftiania
faa tiblig.
Su tom Sønbag; jeg nav om ©ftermiooagen i A-relferenå
Sirte. $aa ifJræbifeftolen ftob en Slanb, ber talebe meb en
jnag Søft, og man fit bet jlnbtrijf neb at børe Ijam, at Ijan
mente om fig feln itte at tunne fige noget, i’om nar ftort neb
at Ijøre, i alt >\atD, at be flefte anbre tunbe gjøre bet bebre
Sten biåfe ftille Drb, vanffelige not at Ijøre, liftebe fig inb i
mit fjærte og gjorbe mig faa ufigelig gobt. Set nar egentlig
bet førfte Drb i Sorge, join for 2lloor git til løjærtet ©et
var ret ben fagte Stjo, fjvori nor $crrc er, og viéfelig fif Ijan
neb benne Sejligljeb Son til at beljolbe SGren fremfor be flefte
®ange, naar fjané Drb forhjnbeé. gJræftené Savn var S e r e l é,
bog iffe ben gamle, men Ijané Søn.
£>en paa (iftermibbagen ftob ni alle nebe paa Srijggen
for at tage mob be to ©ampftibe, ber ffulbe bringe alle be
anbre, ber vilbe til Sirfemøbet fra ©anmarf og Soerrig. Sfi=
bene tom omtrent paa famine ©ib, og oner Spigerne ijørte ni
©onerne Iijbe af fæbrelanbfte Sange. Slanbt SRobtagerne nar
ber atter Strib mellem Salmefang og et ^urraraab til Sel=
tommen. 3¿g ftaa tilftaa, at jeg fluttebe mig til bet fibfte,
font Ijer fijnte? mig at uære paa fit rette Steb og at uære
bebft ftemmeube meb Sanbljeb.
©re af mine Srøbre, oirfelig fjøbelige Støbte, bragte
©ampffibene meb, og itaar jeg regner min egen Søn meb,*)
faa uar ni nu fem Sojiener paa norff ©runb. Sætterne vare
til Stebe for at aftjente bereå Sjæfter, og biåfe fif intet at
flage over, uben i altgalb over, at ben Sjærligfjeb, be mobtog,
var faa ftor, at bc vil faa onbt veb at gjengjælbe ben. ^eg
ffal rent ub tilftaa. at Ijvab ©jæftfrifjeb er, beront Ijar jeg
faaet et ntjt og mere ftorartet Segreb oppe i Sorge; jeg veeb,
bet er ©ilfælbet meb flere enb mig, og vilbe fun ønffe, vi tunbe
bringe bet til Sirfeligjjeb Ijer nebe Ijoå oå
©et var -ölanbag Slorgen SI. 9, ©oget bevægebe fig fra
llniverfitetet til ^relferå Sirte. Seftprelfen git i Spibfen, ber
efter fom Svenfferne, faa vi ©anffe, enbelig Sormænbene. Si
gif tre og tre fammen. Qeg gif neb Siben af en Ijæberlig
Sræftemanb fra Stjbfjællanb, en ftærf 3tjbe, fom plejebe at
være ben fvoerefte blanbt oé, men i Sorge fanbt Ijan fin
*)

Ten iniuærciibc ^oltetinqdntanb. ber ben (Sana uar
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Overmanb, f)Dorfor I)on, ba Ijan ¡aa íjant, ubbrøb, font ber
ftaar i SJifen- ,,©u maa for Slorbmanben i Sræéfet tube."
peter Sarfen Sfræppenborg nar nær fomnten galt affteb.
¡¡jan oar tommen fjer op og fjavbe i ben Slníebning iført fig en
Sommefié=§raffe og mente fig faalebeé jærbeleé fmpffet. @n
norft Politibetjent ttjffebeé bet itte faalebeé, men antog Ijam
for en uvebtommenbe, ber vilbe trænge fig inb i
vilbe brage Ijam ub, men faa nar ber not til at bælte ben
braoe ©annemanb. 23i vanbrebe i en lang Stare, mellem 4
og 500, jeg tænfer omtrent lige mange af Scegfolt og præfter,
fom elieré itte var til at fjenbe fra ijinanben. ©en mibterfte
©el af Sirfen blev opfplbt af bette Selftab, alt bet øvrige var
propfulbt, ifær af Svinber. ©er blev meéfet fra Sllteret baabe
før og efter Præbifen af en norft Præft, fom gjorbe bet faa
ynbigt, at jeg veeb albrig at Ijave Ijørt noget lignenbe. $an
begrjnbte faa Ijøjt, at jeg frpgtebe for Ijam, men ijan fjolbt
gobt ©onen, etfjvert £>rb tunbe fjøreé og blev faa vibunberlig
funget inb i .fjjæriet, at jeg albrig Ijar faalebeé følt 33elfig=
nelfen af SJJeéningen. 3eg tog mig ben Paaminbelfe til £>jær=
tet for ^remtiben at meéfeDrbene meget tijbeligere, og jeg tror,
bet er en Paaminbelje, be flefte Præfter funne beljøve.
Sriftiania Qfiffop, Sirup, Ijolbt præbitenen over 1. petr.,
1,20: „Stenfer eberé Sjæle i Sanbljebé Sijbigljeb formebelft
Slanben til uffrømtet ®roberfjærligljeb‘‘. præbitenen varebe
over en ©ime, men var mig iffe et øjeblif for lang, ©en
gamle Pifp talebe faa Ijjærteligt, fromt og ijbmtjgt, at bet gif
mig til fjærte alt fammen. $eg fan iffe glemme, Ijvor ijbmtjgt
Ijan ubbrøb: „Siej vi ijar iffe grebet bet, Sub give, vi ret
maatte jage herefter"! og ijvor inbtrængenbe Ijan fagbe til oé:
„fiab oé bog elfte Ijveranbre"! ©et var mig, fom hørte jeg
min egen gamle $aber tale, og bet fan vel være, at bet ffaf=
febe SÍiffoppené Drb faa meget lettere Qnbgang i mit fjærte,
©en Ijele Subétjenefte var mig i ijøjefte Srab opbyggelig, og
for mig var ber faalebeé vel begynbt. Sangen git ba ogfaa
ubmærfet, og bet var ret en Slæbe at funne iftemme ben af al
SJJagt, uben at ber var en enefte, fom faa paa en, fom tillob
man fig noget Ijalv uanftænbigt. Saalebeé er bet nemlig i
mange Sirfer; ingen fer paa ben, fom fibber og tier, men alle
fe forbavfebe paa ben, fom fynger af £>jærtet.
©oget gif faa tilbage til Univerfiteté=Salen, ben bebfte
og ftørfte, ber var til at faa, men bog for lille. SlbffiUig
©rængfel blev at bøje, nogle maatte enbog nøjeé meb at ftaa
i Samrene veb Siben af; SaUeriet var tæt befat af Svinber,
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font nteb utrolig ©aalmobigbeb Ijolbt ub ijele ©iben. tie ye Is
begijnbte fnrbanblingerne nteb en fort Qføn, herefter ©roen og
fabervor, bet løb faa liflig paa bans Sæber, beu ©to, Ijan
fit Siv igjennem bavbe ftribt for i 9lorge, fom ba ogfaa ftulbe
blioe bet egentlige StribSpunft veb bette Äirfentobe, enbog
man Ijavbe gjærne villet unbgaa bet. ©ernæft gav 3Seyel§ en
llbfigt over ben norffe ÄirfeS ©ilftanb, fom anbetftebs er
mebbelt af t)rim felv, og jeg vil fun fremfjæve beraf, fjvab ber
blev føovebpunttet, fom ogfaa meb en færbeleS Äraft blev frem:
bævet af ben gamle Stribemanb, nemlig Ijvab ©runbtvig Ijavbe
været for ben norffe ftirte, og fjvab SJlobftanb Ijan ^aube fun=
bet. SeyelS, font taler meb temmelig fvag 9løft, bævebe ben
ber meb ftor Äraft, og jeg ffal iffe nægte, bet forefoot mig,
font b<»t bernteb faftebe føaubffen til SJiobftanberne. ©ette var
vel næppe ban? Jpenfigt, men bette ffete bog, og ben blev op=
tagen; faalebes ffulbe bet ffe; Ijvab vor føerre vil bave frem,
bet maa frent.
©erefter fom ben fvenfte beretning af Qtelinber, og ben
banffe af fr. i)ammerid).
'Diøbet ben ©ag ligefont be anbre ©age fluttebe nteb
33øn og Sang. £»vab ben førfte angaar, ba blev en ^ræft,
ffiftevis af norffe, fvenffe og banffe, ubvalgt til at bolbe '-8øn-nett baabe veb sJ)iøberneS sBegijnbel|e og Slutning. -Jtu er bet
i fin gobe Drben meb Qfønuen paa begge Steber, men lange
og libt tunftige bønner ere albrig paa bereS Steb, og bette
forefont mig var mere ©ilfcelbet, enb jeg funbe ønffe. ©et,
at ber valgte? forffjellige kræfter af be tre folf, friftebe ogfaa
mere til at anftiHe Sammenligninger, om bvem ber gjorbe bet
bebft, enb bet for bønnen? egen Sfijlb var gobt. feg Ijørte
mange flage over, at bet var over bere? ©vue meb bisfe ®øn=
ner, og jeg tror iffe, at bisfe var be ringefte folf, fjverfen i
bet bele taget, ej beller i at bebe.
3)lanbag Slften var ber 9)løbe i en forening, font gaar
unber 'Jlavn af ben grunbtvigfte, beftaarvel af et ralvtjunbrebe
SJlænb og Ävinber og ftaar fom et uimobfigeligt lUbne om
Sanbbeben af SBeyelS Drb, at (Srunbtvig b«r en trofaftæenne=
frebS i 9lorge, ftjønt benne langtfra er ben enefte. Ologle
af (lirtemøbets ÚJlebíemmer vare inbbubne af foreningen, og
beribianbt var ogfaa jeg. ©enne 2lften var en af be lifligfte,
jeg tilbragte i 9lorge. ben var ogfaa ret efter mit Sinb: en
forening af Sllvor og (Sammen, fom ogfaa en 'fkæft, ber var
meb, ijtrebe. at ijan aibrig bavbe troet, at bisfe to funbe faa
gobt fammen, fom Ijan ben 2lften bavbe erfaret, ©et gif af=
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verlenbe meb Taler, 'Sang og Sfaaler, fom enljver funbe bebft,
efter at Äanb. 33run ijaobe gjort Wegtjnbelfen, i bet Ijan frem*
ftiliebe fig fom ben, ber var efter (janå egen 2)tring „ligefom
en forntanb for benne forening". -Raar jeg bebft fan minbeS,
boab jeg felv talte, faa oil man bog vel iffe falbe bet en nebrig
©genfjrerligljeb, og jeg oil ba mebbele Sæferne, at jeg talte om
SfilSmiSfen Ijoor ben i benne Yerben maa finbe Steb, ffjønt
ben gjør faa onbt, naar be ffilleS ab, font elffe ijinanben —
Ijoor ben ffal finbe Steb, nemlig mellem Sanbtjeb og Søgn,
mellem £io og Tøb, og jeg mebbelte ba be norffe fenner, at
nebe IjoS oé fanbteS nogle, fom iffe ffjøttebe om benne SfilS*
misje, og be, jom iffe vilbe ^ave ben, navnlig meb $enftjn til
be to fibfte, falbte vi Tøbbibere — 'jlorbmænbene paaftob, at
be ijavbe nogle ber oppe, fom lignebe bem paa et §aar —
enbelig ijvor ben iffe ffal finbe Steb, nemlig mellem bet men*
neffelige og friftebge, tlji Äriftenbommen var iffe fommen ijer
op for at tvæle eller unberfue bet menneftelige, men for at
tage bet unber fine finger. feg fagbe, at nebe IjoS oS var
ber nogle, fom vilbe ffille ab, ijvab ©ub ijar forenet, og bet
foretom mig at jeg berube paa ^rtjggen ijavbe mærfet Aorføg
i en (ignenbe ¡Hetning 'Jtorbmænbene paaftob, be fjenbte bet
gobt, tbi ber var abftillige, ber iffe vilbe tilftebe bem at være
jDlennefter. JDlan vil beraf fe, at Talen fanbt en gob fnb*
gang; felv ffal jeg iffe vove at falbe ben gob, men tun be*
mærfe, at en Sntaafapellan fra fijen — bfln bflr nemlig iffe
en ©ang en faft SJJanb at være kapellan tjoS —, fom falbeS
Sdjjørring, gav ben bette SlibneSbprb.
Ten alvorlige 3)lanb fra .flriftianéijavn, ^raften
penger, var ogfaa meb ben Slften og blanbt be mange ©læber
jeg ijavbe, var ogfaa ben at fe fjant faa fjjoertelig glab, ifte
blot veb 2l(vor, men ogfaa veb ©ammen, faa felv flog Ijan fig
til ben Sibe, i bet Ijan fortalte, at vi nebe IjoS oS ijavbe en
Tag, fom vi falbte SfomagerjDlanbag font iffe blot var for
Sfomagere, men en fribag for alle, ber arbejbebe ftrængt.
Saaban en Slften var benne for o§, ber ijavbe arbejbet ftrængt
Tagen igjennem meb at ijøre. — 3)t'an blev faa glab veb at
Ijøre be ffjæmtefulbe Crb af ben alvorlige 9)lanb, faa jeg er
nær veb at tro, ijele foreningen bliver falbt Stomager=9Jlanbag
eller Sfomagerlavget, ffjønt jeg iffe veeb, at nogen Sfontager
befinbeS beri — ligefom en anben forening tjoS oS, benne faa
lig font muligt, nu libt fijg, falbteS færgelavget, ftjønt ber iffe
var Spor af nogen fcergemanb i ben.
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B irte bal tog ogfaa Cröet, men bet er mig umuligt at
buffe, I)i>at> bet oar om, unbtagen at bet oar til forfamlingenS
ftore ©læbe og til ©pot ooer mig, forbi jeg flrev, fagbe ijan,
faaban en ffrceffelig og ulcefeig £>aanb, (jooroeb jeg bavbe ben
¡Oprejsning, at en i forfamíingen gao ben ©rflæring, at
BirtebalS oar meget værre, og benne ©rflæring bleo enbba af=
given af tpøjfloleforftanber ©ro ve, fom ba nel maa oære en
gijlbig ©omnier. Wlin Brober fra Befterborg øoibt en ijnbig
fíale til 3®re for ©runbtvig, fom blev mobtagen meb umaa=
belig fubel, og min anben Brober fra SHibe, StiftSprovften,
bog itte Ijam fra Siingerige=9lejfen, fortalte oS en morfom £i=
ftorie om ftong SlljaSveruS og j)t.nS ©eneral ^olefernes, ijvem
ban ijavbe laant fit Sværb, ber tunbe ijugge jpovebet af ben
ftørfte ©ijr, men ba bet itte vilbe lijffeS for Ijant, fagbe Ijan:
„3eg laante big mit Sværb, itte ntin SIrm". ©et ublagbe Ijan
om Orbet, ber maatte Ijave en 9lrnt til at føre bet, fom var
©ungen, og Ijan ønffebe os ba, at vi maatte være ftaarne for
©ungebaanbet til at funne føre Orbet, faa berveb tunbe ub=
føres ftørre ©ing enb at Ijugge §ovebet af ©pre, ffjønt bet
not funbe være Billebe paa, Ijvab vi netop ffulbe. ^Seber
Sarjen, tlji Ijan var ogfaa tommen meb i bette Sag og befanbt fig faa vel fom fiffen i £>avet, lagbe et gobt og et rø=
renbe Orb inb for Bietifterne, fom Ijan elffebe, ffjønt ijan faa
nof bereS ©oarligljeber, Ijan Ijavbe felv børt til biSfeS flot,
bavbe enbnu Benner blanbt bem, om Ejvilfe Ijan tjaabebe, be
ftulbe not tomme efter bet, naar vi fun ret vilbe ntøbe og
bære bem meb Stjærligfjeb. Blin Brober frafljøbenbavn bragte
enbnu en £>ilfen fra ©runbtvig og nævnebe abffiUige, fom
benne ubtrijttelig bavbe nævnt, og fom frpbebe fig over, at
ban fom bem i §u, beriblanbt fremfor alle $8 ey el S og i|Srov=
fterne tøerjebal, tjans enefte frie ©ittjører veb banS ©imiSprce=
biten, og f n gier, bvié Bog Ijaobe volbt ijam faa ftor en©lcebe.
Saa talte Sirve fen. Bort og foreningens formanb, og bet git
meb Sang og ©ale ben bele Slften, til vi tilfibft fang: „©et er
faa ijnbigt at følges ab", men maatte jaa fornemme, bet er jo
Sanbbeb bev i Berben, at be maa jfilleS ab, fom gjærne ville
jammen være, men ba jeg ba°be jagt farvel i følelfen af, at
mange af bisfe 'Benner faa jeg albrig mere, ba mjnnebe jeg i
tøjærtet til min ©røft: „Bien, ©ub ffe Sov, i vor ¿erres Stab
for evig famieS be biærtenSfjære". fa ©ub fte Sov; bet er
ogfaa nu min ©røft, ffilt fra bem veb bet ftore Banb, fom er
brøjt at tomme over, og ©ub fle Sov, at felv i benne Berben
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er ber en ^Dlaabe at famles paa, fom intet Sanb og ingen
Stilsmisfe fan fjinbte.
Sirfemøbet ben næfte © ag begynbte meb, at nogle engelffe
kræfter Ijaobe abftillige sUiebbelel|er at gjøre ^orfamlingen.
©et glcebebe mig at fe, at be gobe -Jlorbmænb ganffe lignebe
oS i at give bem gortrinnet, ber tale et fremmeb ©ungemaal,
ftjønt bet maatte gaa ub over bent felv, og bet ntorebe mig at
fe, IjvorlebeS be flefte af SirfemøbetS ©leblemmer anftrængte
fig for at forftaa bet fremmebe. ©ungemaal eller for bog at
give fig fDline af at forftaa bet. ©ÍI Syffe var bet ©ngelff og
ifte ©yff, ber talebeS til oS; ffjønt jeg, om bet ijavbe været
©yff, formobentlig Ijavbe forftaaet, ijvab ber blev fagt, foretraf
jeg bog bet engelffe, ijvoraf jeg iffe forftob et £)rb.
©erefter fom ben notffe Sirfeé ©ilftanb paa Sane, og
StiftSprovft genfen tog Drbet. Dm benne 2Jlanb vil jeg meb=
bele, at lian var bet virffomfte Wleblent af Seftyrelftn for
Sirfemøbet, at bet ifær ffylbes Ijam, at mange, fom bet fynteS,
uovervinbelige Anbringer blev overvunbne. .føan var ogfaa en
Tlanb, fom ret fynteS ffiffet til at rybbe ^bibringer af Sejen,
©en ftille, ybmyge SeyelS tilftob, at om benne Sraftmanb iffe
Ijavbe været, var alt gaaet over Styr. $eg ijavbe været Sibne
til, at Ijan var fommen ©runbtvigianerne i sDtøbe paa en faa
fjcerlig fDlaabe, at jeg fluttebe, Ijan funbe iffe være bereå bitre
SDIobftanber. ©ette ftabfæftebeS ba ogfaa veb Ijans gorebrag,
ffjønt Ijan netop valgte, Ejoab SeyelS Ijaobe ubtalt om ®runbt=
vig og ben firfelige Setragtning, fom bet, Ijan vilbe tage fat
paa. steningen er iffe Ijer at gjengive IjanS gorebrag, fom
anbenftebS er flet. Jgan begynbte meb en faa begejftret SfiU
bring af ©runbtvig, ifær fom ©igter, at
jRørbam fra
Syngby græb berveb, men Slutningen blev bog, at Ijan for=
faftebe tjanS Oplysning om ©aabépagten fom et Drb fra £er=
ren fom ubevislig, ffjønt Ijan byggebe paa ben og vilbe ingen
anben ©runbvolb Ijave.
©ermeb var ba ingrebet gjort paa oS; bet var altfaa
iffe oS, ber ijavbe begynbt ben faa meget frygtebe Strib, uben
for faa vibt Sejeis Ijaobe omtalt ©runbtoigS gnbflybelfe paa
ben notffe Sirfe, ber fun var en ligefrem og unægtelig Sjenbs=
gjeming.
©fter at genfen ijavbe fluttet fit gorebrag, fom blev Iført
meb fpænbt Dpmærffomijeb, opforbrebe gormanben bem, fom
Ijertil maatte Ejaoe noget at fvare, at tage Drbet. Sort forub
var SiffopSierf egaarb bleven ført ub af Salen ligbleg; fjan
var nemlig bleven fyg; tjam betragtebe vi alle fom vor £ø=
’9
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DebSinanb netop i benne Sag,
Ijan Ijavbe paa bet ffanbiita=
vifte ftirfemøbe i Stjøbenljavn vift, ijan fortjente at være bet.
ftra Ijam var altfaa ingen ipjælp at vente, og ber fijnteé ingen
at ffulle fomme anbenftebé fra. Sre ®ange lob jyormanben
ftn Øpforbring ubgaa, og ingen fremtraabte. Øet forefom mig
at være, ligefom naar veb turneringerne Dpforbnngen løb til
Ribberne om at træbe i Sfranfen for en eller anben, font var
angreben. Øet var et ængfteligt Øjeblif; jeg ventebe beftanbig
paa, ber fom vel nof en, fom fjer funbe tale, men ber fom
ingen. Øet fijnteé mig bog for galt, om ber iffe ftulbe være
en enefte, fom Ijavbe noget at fvare til, bvab ber var blevet
fagt om vor tro — faa tog jeg enbelig iDlob til mig og traabte
op — og ffjønt jeg iffe talte om mit banfenbe fjærte, font
fenere en taler gjorbe, faa var bet alligevel banfenbe. 3eg
ajorbe bet, faa gobt jeg funbe — en Sfjælm giver mer, enb
ijan tjar — men vilbe gjærne lave gjort bet bebre. ijvab jeg
lagbe fortrinlig 2tagt paa, var bette: 9laar ber frævebeé
ftriftlige SBevifer for vor tro til Saligljeb, Ijvor Ijavbe ba
flenfen bisfe Jenifer fra for, at taabspagten var Äirfené urot
felige ©runbvolb, naar Ijan fortaftebe ben fom ct øtb fra
¿ierren netop paa (jkunb af, at bisfe QJevifer favnebeé. jDlen
Ijvab jeg tillige ubtalte, var, at vi fjenbte alle bem for vore
2)lebfriftne, fom Ijolbt fig til taabépagten, om be enb iffe belte
vor Øplpéning om benne. 3eg tror, at benne Ubtalelfe Ijjalp
noget til at give ben Ijele Strib et ntilbere ^'rceg, enb mange
Ijavbe ventet, ben vilbe faa. -Díeb §enfijn til faabanne 9)lob=
ftanbere, ber fagbe, at be ærebe og elftebe Øaabépagten, men
blev tjberlig forbitrebe, forbi vi fagbe, ben var fommen fra
¿ierren felv, og vilbe Ijave oé forfjætrebe, anvenbte jeg en
Signelfe, fom fijnteé mig felv ganffe gob. 3eg fagbe nemlig,
be bar fig ab ligefom en Søn, ber paaftob at elffe fin íüiober,
men blev tjberlig forbitret paa bem, ber fagbe noget rigtig
gobt om Ijenbe, fom Ijan iffe Ijibtil ijavbe ijørt; jeg mente, at
elffebe be virfelig Taabépagten, faa maatte be glæbe fig over
bem, fom gav ben bet bebfte æibneébijrb, at ben var fra vor
¿erre felv. @lab var jeg, ba jeg flap neb fra Øalerftolen
over at Ijave aflagt et lille IHbneélnjrb om, Ijvab jeg elffer
fom en SJlober, og fom ingen ffal funne rofe jaa ijøjt, at jeg
ftulbe fortørne? herover; jeg veeb ogfaa, ber var abffillige, ber
var giabe over, at jeg fom op i et Øjeblif, ba bet gjorbe? faa
Ijaarbt befjov; jeg veeb, jeg vilbe iffe for meget gobt Ijave
unbværet, at jeg fif aflagt bette 'iUbneélnjrb, taffebe ogfaa om
Aftenen ®ub faa fmaat berfor.
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©agen <jif ellers øen meb Tyæijtning om ben famine Sag;
9lørenbe var bet for alle at børe ben blinbe ©prljolm aflægge
fit ilibneébyrb om, boorlebes ban trobé al fin Sfriftflogffab
var bleven ©jenbøber, men atter rebbet, ba ban fif Øje for
©roetté Orb; ØDorlebeé ban nu elffebe bette fom ben fafte
©runbvolb og Sf rift en, fom faftebe fit 2pé berpaa. 23i ffulle
iffe rofe oS af nogen glimrenbe Sejr, fom vel var bleven ©ih
falbet, om vor ftjge føøvebémanb var fommen til at føre Orbet,.
men bet er iffe afgjort, at bet- faalebeé bavbe virfet bebre.
3eg er vis paa, at vor firfelige betragtning bar vunbet, iffe
tabt veb bette Ävfempbe, ja jeg tør enbog paaftaa, ben vanbt
mere veb bette enb veb iDløbet i Æjøbenljavn. fivab ber ifær
fom for en ©ag, vor ben umaabelige ^nbflpbelfe, fom ben
grunbtvigffe Oplpéning bar baft ocjfaa paa bem, fom iffe i et
og alt b«oe funnet gaa inb paa ben; be mange Stemmer, fom
løb for ©aabspagtenS Uroffeligbeb, ben ©af, fom ubtaltes til
©runbtvig for, boab ban i benne løenfeenbe bavbe ubrettet, bar
23ibnesbprb berom; jeg vil fun minbe om Stiftéprovft 23 o e fen éfuutffe og biævtelige Ubtalelfe.
tilløbet enbte meb ben 23e|lutniiig, iffe at bringe ben
banffe Äirfeé ©ilftanb mere unber Omtale, ba bvab ber var
talt om ben norjleé, ogfaa gjalbt benbanffeS. ©en fibfte ©agé
AormibbagS iØløbe — tbi mere var ber iffe tilbage — ffulbe
faa inbffrænfeé til en yorbanbling om 'Dlisfionen og Sirfe=
møbeté materielle 2lnliggenber, og bvem ber iffe fværmebe for
nogen af ©elene, var iffe vibere vel til iDlobe berveb, faa
meget mere fom vi imite?, ber var enbnu meget, fom burbe
figes, beté om ben firfelige Sag, beté om, bvab ber ftob i
nøje gorbinbelfe bermeb. 2)len .JJlenneffer ipaar, og ©ub
raa’er", Ipab ban vil bave frem, bet tommer nof, og bet fom
ogfaa.
Om 'J! ftenen var jeg tillige meb mine 23røbre ube paa
23aubfuran|talten veb Jlriftiauia. tXorbmænbene vibfte nemlig
iffe al ben ©obljeb, te vilbe bevife oé, og blanbt biéfe maa
jeg nævne ülpotbefer ©i tt en, font inbbøb os alle fammen til
benne ©ur, fjørte os ub til Slnftalten, beværtebe og vifte oé
omfring. ©a ban fremftilleoe oé for Sægeii, fagbe ijan: ©et
er alle 23ojfen’er, en ilifp, en Stiftéprovft, en ©r, en ifaftor
og en ft'anbibat; 23egpnbelfen og (Snben var iffe faa ganffe
rigtige, men boab (Suben angaar, ba baaber jeg nof, ben bliver
rigtig, om 23egi)nbelfené lliigtigbeb ttæreé berimob intet vaab
©ier var ben ffjønnefte Ubfigt ber oppe, man fan tænfe fig, og
19*
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£ægen paaftob, at bebre eller renere ®anb gines ber iffe nogeu=
ftebá.
©er var fun en íjaln ©agå Aløbe tilbage, ba 6ftennib=
bagen ffulbe anvenbeå førft til Slutningå=®ubåtjeneften, bernæft til geftmaaltibet. ©e itte begejftrebe Aliåfionsvenner gif
til bette Aløbe uben ftore forventninger ba man gif ub fra,
at bet vilbe inbffrænfe fig Hl en gorfjanbling om Aliåfionen,
Ijvoraf be iffe ventebe ftort Ubbptte. Aliåfionen Ijar nemlig ben
utjelbige Sgenffab, at ber favneå virfelige Aliåfionærer, ligefom
et ®rpllup, Ijvor ber favnet en Srubgom. ijvem ber berfor
itte Ijar ben fver for Aliåfionen, fom ber fræveå, maa bog
beri Ijave nogen llnbffplbning; felv blanbt be ivrigfte Aliåfionå=
venner, fom inbbpbe til Aliåfionåntøber og føge at opflamme S3e=
gejftringen, fjar fngen følt fig opforbret ttl felv at ubgaa fom
Aliåfionær, iffe en ®ang ben ivrigfte og vel bpgtigfte blanbt
bem alle: Sjarmé. ©et fan berfor iffe nægtet, at mange af
oå, ber iffe Ijave fpnberlig Ijøje ©anfer om Aliåfionen, faalebeå
fom ben for ©iben er blanbt oå, iffe ventebe ftort af bette
fibfte Aløoe.
©r. Valfar fra ©labfaye ijolbt 2Jliåfionå=gorebraget.
fian Ijavbe ©agen forub ubtalt fig om ®runbtvigå ftore gortjenefier af jfteligionåfritjeben, Ijavbe berveb erflæret fig fom
en griljebåven, og bet var en gob Anbefaling for Ijam. £>anå
gorebrag var ogfaa noget af bet bebfte, jeg enbnu Ijar Ijørt
om Aliåfionen, og berfom tjan ftrap efter bette Ijavbe fat Sagen
til Affiemning. nemlig om alle tre ffanbinaviffe Aiger vilbe
forene bereå Aliåfionåvirffomljeb til en gællebåvirffomljeb, vilbe
gorflaget uben ©viví være gaaet igjennem, ba Stemningen,
efter bet ijelbige gorebrag var færbeleå gunftig. Saalebeå
flulbe bet iffe ffe. IfJaftor Al au vilbe ftøtte fin ÍBen og fjolbt
et gorebrag, fom viéfelig var velment mob Aliåfionen, men
blev benne for Øjebliffet til liben æaabe. geg veeb iffe ret,
Ijvorlebeå bet git til, men nægteå fan bet næppe, at gorfam=
lingen blev noget mat, før gorebraget tom til ®nbe. ©er gif
en ufigelig vemobig Aanb igjennem bet, fom aabenbarebe fig
veb en bebrøvelig og næften pnfelig ©one. geg veeb albrig
at Ijave Ijørt Drbet „Apborg" ubtalt paa en faa vemobåfulb
Alaabe, fom ba bet beflagebeå, at bette Aløbe, ber Ijaobe for=
flaffet ©aleren ben glabefte ©ag i Ijanå Siv, fun forftprret
veb en fnart forbigaaenbe Sip, iffe var bleven omtalt i be
norffe SBlabe. ©ette gav en Ubgiver af et af biåfe — jeg
veeb iffe Ijvilfet — ber befanbt fig oppe paa ©alleriet, men
Ijavbe Ijørt benne Älage meb fine tøejmbalå Øren, Anlebning
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til at fare neb meb SinbenS ¿purtigíjeb og i et Øjeblif at faa
ben (Jrflæring ført til papiret og ooerraft gormanben til Dp=
læsning, at 5lpborg=2Jløbet fanbteS omtalt i bet og bet flir, af
IjanS Slab. Ubgiueren fan umulig ijaoe uibft, at bet faalebes
»ilbe fomme, og jeg maa ba beunbre bflné mageløs nøjagtige
Äjenbffab til IjanS eget Slab, at ijan øjebliffelig funbe minbeS,.
i boilfet Sir. benne Sag ijavbe »æret omtalt. geg bilber mig
ogfaa inb at »ibe nogenlunbe Seffeb meb, £jvat> ber ftaar i
Subftiffen, men bertil ftræffer mit Äjenbffab fig iffe.
gnbtrijffet af 3JlauS gorebrag »ar iffe Ijelbigt for 2)liS=
fionens Sag, bet tror jeg at funne paaftaa, og ba bet »ar
fluttet, fom et anbet Äorebrag, ber »ar bette faa uligt fom to
gorebrag i famme ©ungemaal funne uære binanben, men fom
better iffe funbe antages at fremme SliSfionenS Sag paa ben
ttRaabe, fom bet tilfigtebeS. ©et »ar nemlig Sirfebal, ber
Ijaobe forlangt Drbet og fif bet ogfaa for et gorebrag om Dr=
tfjoöoriSme og s}3ieti*5tnez fom nær »ar bleoet inbebrænbt, men
nu brøb ub fom en Sulfan. ©et »ar bet bøbe og bet falffe
Scefen, ber ble» befæmpet, DrtboboyiSmen, fom »ilbe inbfnerpe
2lanben inben »isfe SæreformerS ®rænfer, SietiSmen, fom »ilbe
fuæle ben »eb fine felvgjorte £oue. ©et »ar et alvorligt Drb
nannlig til Sorbmænb og fnenffe, men ba til mange banffe
meb, om at løsrive fig fra bisfe 2lag og at brtjbe ub til gri=
beb af bette gcengfel. ©et »ar et i Sanbbeb alvorligt Drb,
og jeg tager iffe i Setænfning at falbe bet MirfemøbetS ®IanS=
punft. ©et uar umuligt, at bet funbe flinge gobt i alles Ører,
og bet uar unberligt, men tillige et SeuiS paa bet leuenbe
Drbs lilla gt, at ©aleren fif £ou at fontme til (inbe, ba bet jo
iffe fan nægtes, at SJliSfionen bleu meget fvagt berørt, faa ber
funbe Ijave næret ®runb til Slfbrijbelfe. gor øurigt maa jeg
ogfaa beflage, at ©oleren iffe gif nærmere inb paa SDliSfionen,
buorueb Ijan funbe Ijave unbgaaet Sebrejbelfen for at baue
brubt inb paa et uberettiget Steb og funbe baue faaet £ejlig=
beb til at uife, at naar man faalebes uil Ijave gjort SJiiSfionen
til en Sligt for alle Äriftne, boab enten ber er kræfter og
iDlobenbeb bertil eller iffe, faa er bet atter DrtbobojiSmen eller
SietiSmen, fom ubøoer bereS ©rtjf ueb at (ægge Slag paa, ber
iffe fan bæres. -Dette ffete fun meget fuagt, og ber fattebeS
ba belier iffe paa Stemmer, fom »ilbe ba°e ©aleren ftanbfet,
buortil gormanben, fel» greben af Segejftring for bet liufulbe
gorebrag, førft lob fig benæge, ba bet »ar faa gobt fom bragt
til @nbe. Sø« fit ®teb eller iffe, vift er bet, at bet uar et
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•gobt Orb og for faa vibt paa fit rette Steb, font Oct vvjfetig
gjorbeå baarbt bebov.
Slu oilbe man bave afgjort, om SJliåfionåfagen ffulbe
■forbanbleå oibere, eller om iffe ben banffe flirfeå Silftanb
ffulbe npbe fin Slet oeb nu at fomme til fyorbanbling, og §or=
famlingen ftemte for bet fibfte. Senne Sejr fjøbteé bprt nof,
ba bet gao Slníebning til, at Sic. Slot be fif Orbet og benpttebe
bette til bet enefte onbe Ubfalb mob ©runbtvig, fom ber lob
paa feloe Sirfemobet. SJlan trængte til SSallaft, fagbe Ijan,
naar Sfibet gif for faa fulbe Sejl fom Sirfebalå ni)å, fom i
bet fyele taget Äirfeffibet nebe boå oå. Siftop 5DI a r t e n f e n blev
fremftillet fom ben SJlanb, ber ubgjorbe benne nøbvenbige
SBallaft, men beroeb fif Saleren Slníebning til at fcette ®runbt=
oig i onbt Sipgte, naonlig bo§ Slorbmænb og Svenffere, fom
iffe fjenbte faa nøje SSeffeb. ©runbtvig figtebeå uben vibere
for enhver af beSragballeffe ^aaftanbe omSaaben, figtebeå for
ben $aaftanb, at benne beroebe iffe paa $efus Äriftus, men
paa Støberen eller ben, ber bærer Carnet. $oab ©runbtvig
ijar ffreoet om ifJroeftefriljeb, íienfaftebeá paa en faa loé SJlaabe
— Saleren ptrebe felv, lian vibfte iffe rigtig, t)vab ©r. bavbe
■paaftaaet — at bet nof funbe egne fig til at oceffe -Bliátanfe,
boå b vem ber iffe fjenbte nøje '¿effeb.
'fjaa alt bette fif bon beå ocerre intet Svar, tbi £ a m m e=
rich, ber var ben enefte, ber fif Orbet, tog intet $enfyn bertil,
bvorimob bon vifte, at naár man enbelig frævebe vibenffabelige
Jenifer for ben firfelige betragtning, faa favnebeå biåfe ingen=
lunbe, og jeg tror virfelig, at ban veb at fremhæve abffillige
groeffe og lalinffe Gitatev af Sirfefcebrene, gjorbe et iffe libet
§nbtrpf paa abffillige, men felv erflærebe ^an, at ban iffe
bpggebe fin Sro paa vibenffabelige bevifer; ban tog fit Sæbe
blanbt bornene og troebe paa Orbet af fterrenå SJlunb til oå
efter SJlenigbebenå levenbe bibneåbprb. S)leb fit eget Sivå
Erfaring bavbe $eber Sarfen alt forub ftabfæftet, at førft ba
finber Sjælen $vile, naar „Sroen meb barme om Orbet flaar
Slrme". Selv bavbe ban længe lebt efter benne £>vile, men
ba fanbt ban ben, forbi ba tog ban vorherre i ffavn. fjanv
mar føgte berpaa at berolige Svenfferne meb §enfpn til birfe=
bal, i bet ban forfifrebe bem om, at benne ingeniunbe vilbe
beforbre Umoralitet, men var en nibfjær gSrceft, ber føgte at
fremme alt, boab gobt og elffeligt var, fun var ban en fyjenbe
af be bøbe former og felvgjorte ipaabub, og 3)1 a u fremftob
nu fom ^orfvarer af be grunbtvigffe præfter, fom ban fjenbte
bebre enb be flefte ovre fra ftyn, boor bereå .fjovebfccbe faa
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oel font bans eget var. Selv var Ijan langtfra at være en
©runbtvigianer, og ingen ffulbe figte ijam berfor, men Sivet
var paa bereS Sibe, bet funbe Ijan iffe nægte, og ivrige var
be i at nblægge Sfriften og Ijolbe gorfamlinger, men bet bavbe
Ijan mob bem, at be iffe vilbe rigtig til at tugte meb Soven
og iffe antage fig ©lisfionen. „Set fan jeg iffe libe eber for",
fagbe ban og flog bermeb ©ør bam, fom ftob boS, paa Sful=
beren. Sette gorebrag blev tjolbt i en ganffe anberlebeS frej=
big Sone enb bet foregaaenbe og gjorbe, fom bet foretom mig,
et rigtig gobt gnbtnjt, ffjønt bet fan iffe nægtes, bet var for=
unberligt at Ijøre en ©lanb fige, at Sivet var paa ®runbt=
vigianerneS Sibe, men ban, ffjønt en ©en af Sivet, var iffe
paa ben.
Ser blev enbnu beljanblet abftillige minbre væfentlige
Sager, meb jjenfijn til Mirtemøbets næfte Sfljolbelje, gorbanb=
lingernes Dffentliggjørelfe o. f. v , bvorpaa gormanben fluttebe
©løbet meb en inberlig og ijjærtelig Søn. Se brænbenbé
SpørgSmaal var Eomne paa Sane, fagbe bon, og bet var vel,
bet funbe iffe være anberlebeS, men nu vilbe bon tun ønfte,
at bet SpørgSmaal maatte blive brænbenbe for enbver af oS,
bvorlebeS vi ftulbe blive falige, og for enbver af oS kræfter,
bvorlebeS vi bver i fin MrebS maatte tunne fremme bereS Sa=
ligb'ebs Sag, vi bovbe at arbejbe iblanbt. Sen bjærtelige
■Diaabe, bvorpaa bette blev ubtalt, gjorbe et btjbt Snbtrijf,
faa Guben var gob, bet tør jeg paaftaa, fom overbovebet
ben fibfte Sags ©løbe var bet livligfte og fatte Mronen paa
Særfet.
©u gif gorfamlingen til SrefolbigbebS=Mirfen, en np
ftor og bejiig Mirte; ben blev propfulb i et Øjeblit, hvortil be
utrættelige Mvinber bibrog bereS.
Serefter forfamlebeS vi alle for fibfte ®ang i grimurer=
logens ftore Sal til et geftmaaltib. Ser var tommet en glab
og tjærlig Stemning over alle, Sitterbeben, fom muligen fan
bave funbet Steb unber Striben, var forbi, og vi følte oS,
jeg vil itte fige fom Srøbre i vor §erre, men fom ffanbinaviffe Srøbre, ber maa bolbe fammen, bvorban bet enb gaar.
Se foregaaenbe Sage bavbe Seftprelfen not egentlig itte
ønffet Sang eller Saler, faa bet var meb ©øb, at ©ør bam
tilfæmpebe fig ot faa ubbragt en Staal for ben fvenfte Monge
meb Drbet fra ©ingeriget anvenbt paa bom: Mjærligbeb er
en 3lb, mange Sanbe flutte ben itte. Sog var bet itte Se=
ftprelfen, ber lagbe bam ^anbringer i ©ejen, fnarere bem, font
mene, at veb et Mirfentøbe, om bet faa er veb et ©libbagSborb,
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maa ber itte tafeé eller fpngeé uben om firfelige Sing, fjojt
ba naturligvié, tlji elleré førtes ber jo Samtaler blanbt ®jæ=
fterne om forftjeÚige Sing. Set er en fotunberlig Stræ=
ben efter at bevare ©tinnet af en ©ubeligljeb, fom iffe finber
Steb.
$aa benne Sag »ar bet 93eftenimel|en, at ber ffulbe
baabe ftjngeé og taleé Stiftéprovft genfen baobe ftrevet flere
fmutte Sange i ben 9lnlebning. Ser blev ba ogfaa Ijolbt
en SJlængbe Saler, be bebfte »ar paa norft Sibe af ’Be pelé,
paa fvenft af $a mm ar og paa banff af Söirtebal. Beyelé talte
til iSxt for Sanmart, bané gøbelanb, ijvor bané SJlober bavbe
fært bam be førfte Soner, om Sanutarfé Sifligljcb, om bané
fijærligbeb til be banffe Sletter, bané Sængjel herefter, enbog
ban elftebe 3loige, bané gæbrelanb. §an talte faa ftille og
bnbt rørenbe berom, at jeg tør fige, ber blev itte mange banffe
Cjne tørre, og jeg ertlærer bané Sale for ben bebfte, forbi
ben var ben bjærteligfte. Rammar talte til 9<Sre for 9iorge;
ban minbebe om, boorlebeé ber i gamle Sage var en fvenft
Monge, fom vilbe bave Mrig meb 9iorge, men bané golf ftob
op og ertlærebe bam, at be vilbe bave greb meb 9iorge. Set
vilbe Svenfterne enbnu; be unbte ogfaa 'Jiorge ben gribeb,
fom bet bavbe, men forlangte enbnu mere, cg bet var ftjær=
iigbeb af 9lorge, faa bet blev en Staal for greb meb 'Jlorge,
gribeb i 9iorge og Mjærligbeb af -Jiorge. Sir febal talte for
ben norbiffe Mirte og minbebe om, Ijvorlebeé ber var blevet
tæmpet for ben, veb Stiileftab, ba 9iorgeé Jpelgen Diaf falbt,
veb $arrefteb, b» or Mnub Savarb bræbteé af grcenbebaanb,
ber, b°or Milben ubfprang meb Sægebomé Mraft, veb Silben,
bvor Sverrigé mageløfe ©elt @uftav Jlbolf fejrebe og falbt for
•Jlorbené Mirfe. 9iu Ijavbe »i været famlebe i biéfe tre Sage,
og vi bavbe ftribt meb binanben, men vi bavbe flaaet oé fam=
m n, tbi Mjærligbeben bavbe vunbet Sejr. Dg nu vilbe ban
inbftævne -Jlorbmænb og fvenffe at møbe veb Sannevirte,
•Jlorbené fælleé Ørænfe, at vi ogfaa i Mampen for bet fælleé
gæbrelanb maatte flaa oé fammen 911 ben gubel, ber var
over biéfe tre Saler, er iffe til at ubfige.
Selv tom jeg ogfaa libt meb, og bet ftete i en noget
minbre bøjtibelig Sone, tbi man »il not inbfe, at be foregaa=
enbe Saler gav itte Stum for bet minbfte Smil, geg minbebe
ba om bet gamle Drb: .,93el begijnbt er bal» fulbenbt", bet
bavbe jeg følt gjalbt Mirfemøbet veb at bø« ben gamle Sifpé
Ijærlige Drb og ben unge ^ræft’é ijnbige SDleéfen; i Salen
var ber jo libt fncevert, faa abffillige bavbe maattet føge i
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¿tamrene, ffjønt bet tjaobe intet gobt Drb paa fig, og nogle af
bent, ber Ijaobe faaet $labS i Salen, oar bievne faalebes
trijffebe af Senner og Srøbre, at be friftebeS til at fige fom $S=
lænberen til greberif ben 6te, ba benne belønnebe tjans 3iib=
fjoerljeb: „©et er for meget, bereS Selærværbigbeb!" SJlen
be bebfte blanbt oS baobe maattet føge op paa højene, og bet
oar Svinberne, ber bolbt ub paa ©alleriet be tre ©age til
6nbe, bisfe mageløs ubljolbenbe Ävinber, font man oar ijøflig
imob, Ijuor bet iffe gjalbt noget jpnberligt, men ftubbebe til
Sibe veb bøjtibelige S.’jligbeber. bisfe Ävinber, fom enbnu i
bette Øjeblif bolbt ub ber oppe paa ©alleriet, nøjebeS meb at
glæbe fig ooer, at oi fif baabe oaabt og tørt, ffjønt be fif
ingen af ©elene. flirfemøbet var vel begijnbt, og bet var
ogfaa oel enbt, bet funbe aHerbebft mcerfeS paa ben fijærlig=
beb, ber nu til fioft fluttebe oS fammen.
Ijavbe iffe Ijolbt
faa meget af alle bisfe Slenneffer, ba jeg brog fjer op, fom jeg
nu var tommen til; bet var fanbt, Ijvab ber var blevet fagt,
at vi bavbe flaaet oS fammen, og berfor vilbe jeg ubtale min
©af og min ©læbe over bet trebje ftanbinaviffe Æirtemøbe.
©erefter tog en anben ©aler Drbet og fagbe, bet var fjant meb
mig i ben omvenbte Drben, tlji Ijan ijavbe ftjnteS gobt om
mig, før jeg fom fjer op, men efter at jeg var tommen, og efter
at jeg fjavbe talt fra bette Steb, ftjnteS (jan flet ifte om mig.
©isfe Drb ubtafte (jan faa alvoriig, at alle troebe, Ijan var
virtelig bleven vreb over, ijvab ber var blevet jagt — men
jaa føjebe Ijan til: ©bi meb be Drb, Saftor Sojfen talte om
be norffe Ävinber, bar ban vnnbet alle bereS £>jærter, og bem
var bet, ban faa gjærn • vilbe vinbe — nu vi'be Ijan bog for=
føge berpaa veb at ubbringe et Seve for bem. SaalebeS trat
ben truenbe Sti; over til alles $ornøjelfe ipaftor 2R a u ub=
bragte herefter et Seve for Sepels, bu^ ftore ^ortjenefter og.
©Iffværbigljeb ban fremíjcevebe meb ftcerfe Drb. ©et var en.
©læbe at fe, meb Ijvilten 3ubel bette Seve blen mobtaget af:
bele gorfamlingen fom et SibneSbtjrb om, i bailan ®rab
Sepels er elffet enbogfaa af beni, fom itte bele bans ^t0©et ftjneS ba beller iffe muligt anbet enb at elfte benne ftille,.
tjbmijge Stanb, ber ofrer fit Siv i ÄjcerligbebenS ©jenefte og
er for mig et mærfeligt SibneSbtjrb om, ^oorlebeS vi veb at
gjøre bet gobe tunne bringe be baarlige IWennefterS Santunbigbeb
til at tie. Se pel S tatfebe navnlig be banffe Senner, fom
fom bam faa f¡ærlig i £>u, men blanbt alle bisfe maatte ban
fremljoe en Sianb, Ijois Stavn bavbe lijbt faa mange ©ange
unber ftirfemøbetS ^otijanblinger, ben SJlanb, b^m ban blanbt
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alíe fUlenneffer ffylbte meft: ©runbtvig, over l;am vilbe Ijan
ønffe ®ubs fBelfignelfe og Subé greb. sDleb 3ubel blev bette
Ønffe mobtaget. og vi, fom Ijavbe inberligen ønffet, at ban?
9lavn ogfaa veb benne Sejligijeb maatte blive i^ufommet, funbe
itte anbet enb Ijjærtelig glæbe oé over, at bet blev nævnt af
f;ané bebfte og ælbfte 5>ett iblanbt oé. Sfter at enbnu en
’bjærtelig ¿af var bragt Sejhjrelfen, ben bpgtige ftormanb og
be norffe kærter og fBcertinber, ftilteé vi ab, fom bet fore=
fom mig, i ftor Äjcerligljeb og meb et inberligt Ønffe om
at maatte famle? om to Slår veb bet næfte 9Jiøbe i Äjoben=
'bavn.
©en næfte ©ag brog jeg meb ©ampffibet til jyreberifé=
:ba(b for at beføge ben Slnferffe familie paa 31 øb,til Ijvilfen
jeg var bleven fnyttet veb et færegent Saanb. 9løb er et bej=
ligt Steb, tæt uben for 3: pen, liaor fra man ub over ben ffjønne
$ave, ber ffraaner neb mob $avet, jer ®pen, ^æftningen jyre=
beriféften og ben fvenffe filippefijft. familien felv veeb jeg iffe
■at ffilbre bebre enb veb bet 33eré, fom mebené jeg var ber,
■beftanbig fom mig i ©anfer:
2)et cr faa fjpggeligt attenitebs,
•poor fmaa og ftore ijar et i Stnbe,
Cg bet, fom brager be flore Vatö,
3 Vicertcfamvet cr inherit inbe,
3* ret er (Jaminen
'lit tjotbe fammen,
fRaar 3a og Amen
Sr vjoertet« Sprog.

3 ^orbinbelfe meb mine Srøbre, fom fenere font ber
I>en, tilbragte jeg ber uforglemmelige ©age og følte meb livet
©ag:
■Mt bet er Sammen
'Jt leve fammen,
■VDor 3a og 'Urnen
®r ftjeertigtjeb.

SSi beføgte i benne ©ib ^æftningen g-reberiféften og faa
>ben for nogle 'Har fiben oprejfte fDlinbeftøtte for Äarl ben 12 te
■paa bet Steb, livor I>an falbt. ®i gjorbe en fRejfe til S arp en
og faa bet mægtige 3?anbfalb, for tiüilfet føønefoéfen maa vige.
IJieb ab ben ftore og mægtige @lv fom ©ømmerftoffene fejlenbe
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albeles rolige og uben at ane ben gare, fom foreftob bem,
men faa fnart be var tomne inb unber ben prægtige £»cenge=
bro, ftijrtebe be neb i ben forfærbelige go?. Te blev ufijnlige
for Wnnefter? Øjne, men faa mange af bem, fom ijolbt fig
rnibt i ^oöfen, jaa? atter fejlenbe neb ab (Siven paa ben anben
Sibe, efter at be Itjffelig var fomne igjennem golfen. Te,
fom iffe ijolbt fig i fDlibten, blev grebne af en .fjvirvelftrøm,
ber bragte bem inb i en Slunbban?, Ijvorfra ingen funbe ub=
fri bem, og fom vebblev faa længe, inbtil be veb at ftøbe? mob
Ijinanben albele? fortcerebe?. Äun nogle enfelte blev faftebe
mob Sanb og faalebes rebbebe. Tet var for mig et ftorartet
og forfærbeligt Sillebe paa Slenneffer, ber fra ben jævne og
rolige Sanbring gjennem Sivet føre? inb i bet? grifteljer og
Äantpe, fom ba, naar be iffe Ijolbe faft veb ben Tro, ber er
bem given til bermeb at bevare? i alle garer, føre? ub paa
be vilbe SBeje og finbe bere? llnbergang; fun faa ere be, fom
ba blive rebbebe.
Ogfaa be umaabelig ftore norffe Stove meb be ljimmel=
Ijøje fiante ©raner og gprre fif jeg at fe, bi?fe Stove, Ijvor fra
be utallige Tømmerftotfe fom,’ font blev gjennemfavebe veb
Sanbfraft til Sjælfer og Sræbber. Øet ffete meb et forunber=
lig flagenbe Jptjl, fom om be vaanbebe fig unber Smerten veb
©jennemfavningen.
3 greberif?ljalb Siirfe præbifebe jeg ben lObe Sønbag
efter Ørin. for en ftor fDlængbe SJlenneffer, og ben 9be Slvguft
forlob jeg bet ijnbige Støb og bet? enbnu tjnbigere Seboere i
gølelfen af, at bet er vemobigt at ftille? ab for bem, fom
gjærne ville være fammen, fejlebe tilbage til Striftiania for
ber fra ben ncefte Tag at rejfe til Äjobenfjavu. Siffop Äietf e=
gaarb, fom i al benøib bavbe væretftjg, var nu bleven raft
og ffulbe netop ben Tag? (Sftermibbag ijolbe et gorebrag i
ben famme Sal, Ijvor Sirfemøberne fjctübe været ijolbt. Ter
git jeg faa tjen og fanbt Salen propfulb af Slænb og Ävinber.
Siftoppen ijavbe oalgt (Evangeliet om 3Ju? og Slitobemu?
tillige meb be førfte Ser? af bet 4be kapitel i got). (Evangelium
at tale over. Tet bele gorebrag blev ijolbt meb meget Siv og
blev børt meb fpænbt Dpmcerfiombeb.
Slæfte SJlorgen tog jeg Stfffeb meb ben elffelige Se?el?,
fom fulgte Siftoppen og mig neb til Tampffibet; vi fejlebe ba
neb ab gjorben og fagbe garvel til Äriftiania og alle be ijn=
bige Steber lang? meb gjorben. Ta vi tom ub i bet aabne
føav, faa jeg efter be norffe Stjfter, faa længe bet var muligt
at øjne bem, og ba be forfvanbt, tog jeg vemobig Slfffeb meb

304

bem 3eg ijavbe lært at elffe Sorge og enbnu mere be norffe
golf, blanbt ijvilfe jeg Ijavbe funbet en Sjærligfjeb faa ftor og
fíjen, at jeg meb (Sub§ ijjælp ifte ffal glemme ben.
Sætte ©ag naaebe vi ftjøbenljavn; ber tilbragte jeg
enbnu en ©ag og fom faa tilbage til bet Støn» £anb, ijvor
fra jeg var bragen, ©et er jo ogfaa gobt og ijnbigt at bo
paa be banffe Sletter, allerljelft naar 3)løn§ fííint ftaar i 93ag=
grunben og minber paa en forunberlig venlig og tnilb Slaabe
om be norffe Jjælbe. Su veb at tænfe tilbage paa benne Ijer:
lige bRejfe maa jeg taffe ©ub, fom unbte mig ben, og bebe ijam
om, at ben maa blive mig til Selfignelfe"

3 be førfte Siar, Sojfen var iØræft i Stege, ftob Ijan i
ben bebfte gorftaaelfe baabe meb Sij og Sanb; Stjfogben, ben
befjenbte iJJolitifer hoffer hage — en af gørerne for bet
nationalliberale Sarti og ben ©ang golfetingémanb for §jer=
tingfrebfen — blev iffe alene .Sojfené perfonlige Sen, men
fluttebe fig ogfaa til bam i firfelig føenfeenbe, og bet Ijavbe
en iffe ringe Settjbning for Sojfen» Sirffomtjeb, ba vage
Ijavbe en ftor gnbfltjbelfe, navnlig paa Sijbefolfningen. 3 po=
litiff henfeenbe var ber vel nogle minbre Slfvigelfer imellem
bem, faalebes i Spørgsmaalet om en Äirfeforfatning, men bet
var bog iffe mere fremtræbenbe, en£ at Sojfen, ba hage ftil=
lebe fig og blev valgt fom golfeting^manb i Stege, funbe give
fjant fin Stemme. 3ntiblertib begtjnbte nu mere enb tibligere
■Ulobfætningen imellem bet nationalliberale og bet „bonbevenlige" Sarti; noget egentligt højreparti fanbte^ iffe ben (Sang,
ba ©ob^ejerne unber greberif ben fijvenbeå Segering næften
ganffe Ijavbe truffet fig tilbage fra al ©eltagelfe i bet politiffe
£iv, men befto ftarpere blev Striben mellem be førnævnte
Sartier, ber paa ben ©ib var omtrent lige ftærfe i go(fetin=
get. ©et var ben (Sang, at ©runbtvig beffrjlbte be national;
liberale for, at be iffe ijavbe anbet Stogram enb at være
„llbonbevenner". Dprinbelig ijavbe be begge været enige om
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føæobelfen af ben alminbelige Valgret, men i 1860 fremfom i
„Sagblabet" be betjenbte Sirtitler af be (Soninff, fom førfte
®ang oifte, at ber i ben nationalliberale ffrebé oar SDlcenb,
fom oilbe inbffrænte Valgretten og turbe oære fig bette gor=
maal betjenbt. 3 Vegpnbelfen oilbe ijJartieté Sebert oel itte
oebtjenbe fig be Sonincté Slnffueljer, men Siar for Siar bleo
SJliéftemningen imob Vonbeoennerne ftærfere, og ^rrjgten ftørre
for, at be mulig tunbe faa glertal i begge Sing. Vojfen belte
itte benne grpgt; Ijan faa fulbt oel nu fom tibligere, atVonbe=
oennerne Ijaobe bereé ftore gejl, men Ijan Ijaobe ben Sillib til
golteté funbe Sané, at Ijoab ber oar ret og billigt, bog oilbe
fejre til fibft, og Ijan tunbe albrig oære meb til at inbffrænte
ben Valgret, fom en ®ang oar goltet ffjæntet, ba Ijan be=
tragtebe bette fom en ftor Uretfærbigljeb, naonlig imob alle be
fmaa i Samfunbet. Sit be nationalliberale mere og mere Ijaobe
gjort fig fortrolige meb en gnbffræntning af Valgretten, tom
imiblertib for en Sag oeb ben betjenbte 3)tring unber gor=
berebelfeme til gorfatningélooen af 18. Sloob. 1863, at benne ffulbe
fremtibig oære „Værer af Ijele oor tonffitutioneHe Uboitling",
uagtet Sanbétinget efter benne Soo oilbe blioe fammenfat paa
en temmelig ariftofratiff SJlaabe.
Slu tom alle be førgelige Vegioenljeber i 1863 og følgenbe
Siar. Ubfalbet af ben ulpffelige itrig oar et tungt Slag, fcerlig
for Vojfen, ber paa faa mange SJlaaber følte fig tnrjttet til
Sønberjtjllanb, bog opgao Ijan albrig tøaabet om, at bet tabte
ffulbe tomme tilbage. 3 be følgenbe Siar bluéfebe ben politiffe
Strib op til en ftørre føøjbe enb nogen Sinbe; faa oel en Sel
af Vonbeoennerneé gørere fom be nationalliberale opgao ben
alminbelige Valgreté ©runbfætning, og oiftnot oar bet 'en
gølge af be to ipartieré gjenfibige SRiétillib, at be git inb paa
en ©runblooéforanbring, Ijooroeb bet fremtibige tøerrebømme
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i SanbStinget faa gobt fom fulbftcenbig blev lagt, iffe fom før i
be nationalíiberaleS, men i (SobSejerneS $cenber.
jjuor libet Sojfen følte fig ffiffet til politiff Sirffomijeb,
og Ijvor onbt bet enb gjorbe ijam at maatte brijbe meb flere af
fine bebfte Senner i Stege, faa funbe (jan i benne Strib iffe ijolbe
fig tilbage, men maatte ftille fig i bereS fRæffe, fom af ijberfte
(Sone føgte at værne om ben gamle ©runblov; veb SanbStingS=
valget i jllæftveb i goraaret 1866 (bet fibfte i ©anmarf, fom
blev foretaget efter ben aim. Salgrets (Srunbfætning) blev Ijan
valgt til SDleblem af SanbStinget og beltog nu fammen meb
(Srunbtvig i ben forte SeSfion, fom fif bet befjenbte førgelige Ub=
falb, at ©anmarfs Stiges før faa frie (Srunblov blev inbffrænfet til
ben, vi nu Ijave. Unber SagenS Seljanbling i SanbStinget
ptrebe Sojfen fig blanbt anbet faalebeS:

„©erf.m Snuben nu ffal overljuggeS meb bet ffarpe
Svcerb, fan jeg iffe je rettere, enb at bet (amme Slag vil
ftille bet banffe yolf ab i to omtrent lige ftore ©ele, Ijvoraf
ben ene ©el vil mobtage ben itije Sov meb ftor Sorg, og ben
anben ©el egentlig fun meb (Slæbe, for faa vibt ben gjærne
ønffer at faa benne Sag bragt til en Slfflutning. ©erjom bet
oirfelig var faa, at vi veb at gaa inb paa bette nrje Ubfaft
funbe faa bet, fom vi visfelig trænge til, yreb og Sio og (inDrægtigtjeb, fijneS mig ogfaa, jeg funbe give mit Samtijffe ber
til; men bet er netop bette, ber ftaar for mig, at fjerr ber væ=
ret Strib og Splib før, ba vil ben blive enbnu ftørre, og jeg
fan iffe fe, tjvorlebeS benne Strib ffal funne blive bi=
lagt, ©et forefommer mig faalebes, at berjom vi for $rem-tiben ffulle Ijolbe fyeft for vor Örunblov, vil bet fun blive en
©læbeSfeft for ben ene ^alvbel af golfet, men berimob en
vemobig SJlinbefeft for ben anben, hvortil fun bet .jjaab fan
være fnijttet, at bet maaffe en (Sang i ©iben fan blive muligt
at gjenvinbe, Ijvab ber er tabt, føvab vi ønffe og begjære, er
— ijvab ber alt er blevet ubtalt —, at benne Sag om muligt
fan blive unberfaftet en ntj fprøvelfe. 3eg ijar albrig nogen
Sinbe tviolet om, at be Wiænb, font Ijave arbejbet paa at
bringe Sagen til bens nuoærenbe Stabe, Ijave gjort bet, forbi
be ijave været overbeoifte om, at bet var ^Væbrelanbet gobt og
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gavnligt ©et er iölcenb, Ijvoraf en ftor ©el (jar været ©alS=
rnæitb for vor friljeb fra löegtjnbelfen af, og font vi for ert
ftor ©el enbogfaa ffylbe ben friljeb, vi ijave mobtaget, 9)lcenb,.
fom fra iSegijnbeljen af Ijave tjejfet griljebsflaget, men fom —
bet maa vcere mig tillabt at fige bet — nn foretomme mig
ligefom at ville Ijejfe bet famme §rii)eböftatj paa Ijalo ©tang,
fteg Ijar berfor ben inberlige Overbevisning om bisfe SDicenbS.
Stetfcerbigljeb og ftjærligljeb til gæ^lonbet, at berfom bet veb
pberligere ©røftelfe af ©agen var muligt at vife bem, at 2lf=
gjprelfen i bette Ójeblif vilbe være førgelig og tung for vort
^æbrelanb, vilbe be visjelig ogfaa gaa inb paa itte at frem=
tvinge en faaban. ©erfont jeg ifte Ijavbe ben ©ro om bem,
var bet jo albeleS prfeSløft at tage Sagen op paa ntj, tiji at
forfjanble meb bem, fom iffe ville fe, bet nytter flet iffe. Wien
jeg Ijar ben inberlige ©ro om bisfe banffe Wlænb, at be gjærne
ville fe og labe fig overbevife, faa at be muligvis funbe fomme
til at fe Sagen i et anbet SyS. 3eg vil tillige ønfte, at biéifegobe Wlcenb ville være overbevifte om, at bet er oS en bpb
pjærteforg, berfom vi nu veb benne enbelige Slfgjørelfe ffulle
være afffaarne fra enljverWluligljeb af at venbe tilbage til ben.
gamle Sov, fom vi elffe, at bet vilbe være oS en bijb §jcerte=
forg, berfom vi nu virtelig for ftebfe ftulbe være nøbte til at
tage 'Jlfffeb meb ben. ^eg vilbe ønfte, at be funbe og vilbe
tro paa, at bet er oS en btjb føjcerteforg; tlji faa vilbe be
ogfaa tro, at bet
vi maa ubtale, fommer af en inberlig.
ftjærligljeb til vort fvcebrelanb og-fra vor inberfte og bebfteOverbevisning, og faa vilbe be tillige, i bet be ville agte vor
Sorg, om be enb iffe funne forftaa ben, bibrage til, at bet
Weberlag, vi maa vcere forberebte paa at libe, iffe ftal blive
lebfaget meb £jaan og Spot, fom ber ellers nof funbe være
©runb til at frugte for vilbe ffe. Wien tjvorban bet enb ffal
gaa, vil jeg ubtale, at jeg vil iffe fortrpbe, at jeg Ijar været
meb at værne om ben gamle ©runblov inbtil bet fibfte. Qeg
Ijar tjilfet ben meb ©læbe, lebfaget ben meb inberlig ©elta-:
gelfe, fet, at ber unber Sp af ben er fremvoyet et firfeligt og
borgerligt Siv i ©anmarf, jom jeg iffe nogen Stnbe før Ijar
fet. 3eg i)ør fet meb Sorg, at benne Sov er bleven inbffrcen=
fet, men jeg Ijar trøftet mig meb, at bet var et ÄjoerligIjebS=
offer, ber blev bragt for bem, for tjviS ©fijlb intet ÄjcerligIjebS=
offer var for tungt; jeg ijar glæbet mig til og Ijaabet paa, at
ben funbe vinbeS tilbage, og berfor fan jeg fun Ijer ubtaie,
at jeg umulig fan fortrijbe, at jeg nu ogfaa er meb at værne
om benne Sov inbtil bet fibfte, og bebe om, at bet Wej, jeg
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ubtaler, maa blive beiraglet fom et sJlej, ber ubgaar fra mit
fjærte» inberfte ©verbeviéning."
©et lijttebeé itte at opretljolbe ben alminbelige Valgret i
ben Stitfelfe, fom ben var given af greberit ben fijvenbe; i fDlibten
af guli SJtaaneb 1866 vebtogeé ben npe ©runblov faa vel i
Sanbétinget fom i gortetinget, bog begge Steber meb et ringe
Overtal af Stemmer, gorgjæveé gif ©runbtvig og©fdjer =
ning i gorening til kongen for at abvare Ijam imob at un=
berftrive Soven; ber blev intet føenfpn taget bertil, og faalebeé
ubfont ben Sov, ber fremtibig ftulbe fpalte bet banffe golf i
to næften fjenbtlige Sejre. Saabe ©runbtvig og ©fdjerning
forubfagbe, at bette vilbe ffe, fom bet ba ogfaa laa i felve
forfatningen, ber opftillebe to i bereé ©ilblivelfeémaabe faa
forftjelligartebe Ramte. ©et ^arti, fom bet førft maatte gaa
ub over, var bet nationalliberale; fin ©illib og ©unft fjoé ben
ftørre ©el af fortet Ijavbe bet vunbet veb at frembjælpe og
ftøtte ben alminbelige Valgret; nu, bet fvigtebe bennegane, bar^ar=
tiet fig ab fom ben SJianb, ber ffar ©renen over, lian felv fab
paa. ©et varebe ba perter iffe længe, inben partiet tabte
næften alle be folfetingéfrebfe, font laa'uben for govebftabené
Dmraabe, og bet funbe itte vinbe ©rftatning i Sanbétinget,
Ijvor Steaftionen nu var eder maatte blive eneraabenbe. ©et
er fanbfpnligt, at flere af iJJartieté bebfte 3Jlænb bragte bette
¡Offer itte ubeluffenbe af føab til eller frpgt for „33onbeven=
nerne", men at be, af £enfpn til ben ubenrigffe ^Jolitif troebe
bet nøbvenbigt at faa en tjurtig ©nbe paa ©runblovéfortjanb*
Ungerne, at Sanbet funbe optrcebe meb ftørre og famlet Rraft,
naar bet Øjeblif fom, ba ben prøjéfxffe S3ælbe vilbe blive fnuft
af bet formentlig ftærte Rejferbømme i grantrig; ogfaa i benne
tøenfeenbe berebteé ber partiet en bitter Sfuffelfe, ba bet tvært imob
var grantrig, ber i 1870 blev fnuft unber Sammenftøbet.
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SJlan fan nteb Sanbbeb fige, at bet nationalliberale $artiå
$iftorie fra 1863—70 nar en Slætte af fejlflagne $ort)aabnin=
ger, og bet nar intet Unber, at bet næften ganffe tabte fin
politiffe Snbflpbelfe, ber unber ffreberif ben fpoenbeå Slegering
baobe næret faa fretntrcebenbe.
Slefterne af bet nationalliberale fgarti faftebe fig nu i
Sirmene paa ©obåejerné — bereå' gamle SJlobftanbere, fom be
altib før Ijaobe betegnet fom „Sleaftionen", og bannebe meb
bem et forenet „§øjre", mebenå Stteften af SSonbeoennerneå
SSarti, ber ogfaa nar bleoen tjatvt opløft unber ©runblooåfanu
pen, forenebe fig meb ©runbtoigianerne til bet faafalbte „for:
enebe SBenftre". Saalebeå opftob ba be to partier, imellem
fjuilfe dampen bar næret ftaaenbe lige til oore ©age.
©et oar meb et tungt fjærte, at SØojfen oenbte biem fra
ben fortoarige Stigåbagåfamling; ©runblooeiiå ^¡nbffrænfning
oar for bam et faa fmerteligt ©ab, at ban efter ben ©ib iffe
mere oilbe eder funbe beltage i nogen ©runblooåfeft; i fine
©aler til Ungbommen opforbrebe Ijan ftabig til, at be ffulbe
føge ot erbveroe bet tabte tilbage, og felo opgao ban albrig
bette $aab, men trrftebe fig meb, at bet oilbe naaå famtibig
meb ©jenerfjoeroelfen af bet banffe Sønberjtjllanb. ©e oar
tabte i forening og ffulbe ogfaa oinbeå igjen paa famme
SJlaabe. ©et gjorbe bom bitterlig onbt, at ban paa ©runb af
ben politiffe ÄampftiUing maatte brtjbe meb mange af fine
bebfte fenner, baabe i og uben for fin nærmefte SBirfefrebå;
ofte tænfte ban af ben ©runb paa at føge fin Slfffeb fom
$ræft i Stege, men belå følte ban fig for gammel til nu at
begpnbe en $rimenigbeb, belå funbe ban iffe unboære præftelig
5?irffombeb; efterbaanben milbnebeå bog ben politiffe Strib
paa løn; efter en Stæffe SSalgfampe, ber førteå meb ftor 33itterbeb fra begge Siber, og b»or be nationaHiberaleå £ooeb=
20

310
organ „gæbrelanbet' ftabig angreb Sojfen og meb urette gav
bam Sfylb for alle Stribens gølger og llbffejelfer, ble» „Sen=
ftre" faa ftærft paa øen, at be nationalliberale maatte opgive
enhver ffltobftanb, og i Sfteraaret 1869 blev SojfenS næftælbfte
Søn grebe, føøjffoleforftanber paa Dløbfilbe, faa gobt fom en=
ftemmig valgt til ^rebfenS golfetingSmanb, en Slabs, Ijan fiben
ben ©ib uafbrubt bar inbtaget.

gaa Slår efter, ben 27be SJiaf 1871, Ijavbe Sojfen ben
Sorg at mifte fin tjære føuftrn, ber i længere ©ib Ijavbe libt
af Sryftfvagbeb; be ijavbe ba været gifte i 37 2lar og Ijavbe
i (ifteraaret 1859 fejret bereS Sølvbryllup; trobs bet, at (jun
bverten i firfelig eller i foltelig og politiff Ipenfeenbe funbe
bele Sxjn meb bum og faalebeS i bette ftob i fDiobfætning
baabe til bum og Sømene, var bun bog bum en lige faa tro=
faft Støtte font bem en gob sDlober; veb fin fafte Äarafter
raabebe bun ofte Sob paa SojfenS faa let bevægelige og let
forjagte Sinb. Om Ijenbe ffriver b«u faalebeS •
„3 et langt Samliv meb benbe lærte jeg at fjenbe ben
Ävinbetroffab, fom bolber ub til ©nben, og IjenbeS otte Søm
lærte ben SJloberfjærligbeb at fjenbe, boem intet Offer er for
tungt, ©et er vor ©røft. at bun fanbt føvile i ©roens, $aa= ■
bets og ^jcerligbebenS Orb; bet foftebe Äamp og Strib, befto
oprigtigere var bet, befto mere tør vi fnytte vort føaab bertil
for benbe. -öleget gobt bur bun givet mig — langt mere, enb
jeg bur forffylbt — bet bebfte gjemte Ijun bog til fibft. gaa
SJlinuter før benbeS Øjne luffebeS, ubraabte bun meb fyøj
SRøft til mig: „Sub velfigne big, Sojfen! Sub velfigne big!"
geg veeb, Subs Selfignelfe er ben bebfte, men íjenbeS er
næft efter ben, — begge binanben beri lige, at be var ufor=
ffylbte.
Saa velfigner jeg benbe igjen for al benbeS ©rofaftbeb,
for boert et fjærligt Offer, bun bur bragt, for be otte Søm,
fom ftaa fom levenbe SibneSbyrb om, at SubS Selfignelfe bur
bvilet over oS. Subs greb være meb ijenbe, og bun bevare
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Ijenbeä SWinbe i vore .fjjærter, tit vi, fom vi fyaabe, faroles
meb ijenbe oer, tjvor intet forftijrrer greben og ©læben."
3 bet følgenbe Sinar ubfoíbebe S3ojfen en SSirffomljeb,
ftørre enb nogen ©inbe; fornben Sfeftribelfeii af fit vibtftrafte
©mbebe og Ubgivelfen fom Ijibtil af fin Subftiffe fit Ijan to
nye Stirffonifjeber — Dpretljolbelfe af Støb til be golteljøjffole
og ben Søvent lj alf fe SKiSfion. Sil t>an£ ftore ©læbe Ijavbe
tjans Søn grebe i 1836 bygget og oprettet iRøbfilbe golfe=
ijøjffole, næppe en gjerbingvej veft for Stege; i be foregaaenbe
Slår Ijavbe t>an ftabig Ijolbt gorebrag ber ube, men ba grebe,
fom før fagt, blev goltetingsmanb og faalebes maatte fortabe
Stolen, blev „gamle Qfojfen", fom Ijan nu alminbelig falbteS
over tjele Sanbet, ben egentlige Sfærer ogfaa af benne S?irf=
fomljeb. ©t enfelt Siar flijttebe Ijan enbog ub p.ia tpøjftolen
at bo for bebre at funne leve fammen meb ©leverne. 3 en
gnbbijöelfe til at beføge Stolen ffriver ban faalebeS:

„Set gorljolb, Ijvori ie‘J ftaar til benne Stole, vil jeg
falbe et bebftefaberligt, og bermeb ijar jeg maaffe ubtalt et af
be ømmefte gorljolb i Sllenneffelivet. ©et er vel tvivlfomt,
ijvem ber ligger tpjærtet nærmeft, børnebørnene eller ens egne
børn; bebftefaber og bebftemober er ynbige Siavne, og bet
ligger jo ligefrem i Drbet, at intet fan være ømmere, ©erom
vil jeg iffe ftribeS meb nogen, ba jeg iffe en ©ang felv veeb
bet, men inberligt er gorljolbet, og inberligt er ogfaa mitgor=
Ijolb til Støbfilbe golteljøjffole. ©en er nu bleven omtrent 5
Siar gammel, og ben fmvbe en gob og glcebelig begijnbelfe og
en gob gremgang. ©a møbte ben en ijaarb Stæbne, ben blev
faberløS ©en SJlaitb, jom var bens gaber, og fom var
binbelebbet mellem Stolen og mig, maatte forlade ben. .van
maatte inb i SiigSbagen. Slian fan fige: ©et bebøvebe ijan
jo iffe, ber var jo ingen, oer tvang ijam bertil. ©et er ber
egentlig ingen ber veeb, og faa liøbig jeg enb faa f>a,lt for=
labe Stolen, billigebe jeg bog, ijan brog inb i StigSbagen, ba
golfeftemningen var for ijam og falbte Ijam ber inb. StigSba=
gen er vor forfte jjøjffole; paa en vis SJlaabe fan man fige,
at alle be anbre ere til for bens Sfijlb; fijufer ben fjen
20*
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niifter fin SMijbning, faa er vor griljeb, vort golfeliv tabt, og
faa er bet lige meget, livor alle §øjffolerne ere Ijenne. geg
veeb gobt, at bet er temmelig fæbvanligt at bære liben Sigt
for Siigåbagen, bet er nof muligt, ber fibbe abffillige vigtige
tøøjffoielærere, fom mene, at beres ©jerning er langt ftørre og
bettjbningåfulbere enb Sligåbagenå. geg anfer benne ®etragt=
ning af Sligåbageit for noget af bet førgeligfte i vort golf, og
er ber noget, fom varsler betå llnbetgang, ba er bet benne
betragtning, ©et fan være naturligt nof, at be, fom efter=
baanben tabe bereå gnbfltibelfe paa SRigåbagen, fatte Slag til
ben og føge at nebfætte ben i golfetå Øjne. Slien livem ber
bar vort golfeliv og vor golfefribeb tjær, maa Ijolbe paa
jRigåbagen, tlji ben er et bærn for begge ©ele, og er ber faa
nogen, fom man Ijar ben ©iHib til, at Ijan vil og fan virfe
paa SRigåbagen i ben rette Slanb, ba maa lian iffe bolbeå tit
bage, ba maa Ijan iffe Ijolbe fig felv tilbage, livor bprebar ben
Stilling enb fan være for Ijam, Ijan maa fortabe.
Saalebeå gif bet gorftanberen for fRøbfilbe golfetiøjffole,
Ijan gjorbe ret i at brage inb i Sligåbagen, ba golfeftemnin=
gen falbte ab t)am, og lian ffal Ijeiler iffe forlabe ben, faa
længe benne Ijolber paa Ijam. Wien Sfolen blev faberløå ber=
veb. Stent bøbe ben iffe, vi Ijolbt paa ben, Ijvab vi funbe,
men erftatte, Ijvab ben bavbe tabt, funbe vi iffe — meb £>en=
ftjn til et S3amå gorførgelfe tror jeg nof, en gaber er bebre
enb en Sebftefaber, tilmeb naar ben fibfte bar anbre 58ørn at
førge for. ©et gif tilbage meb ben og. ben fpgnebe, faa man
enbog funbe nære grijgt for ©øben. gor mig bar benne
Sfole været en Äilbe til megen ©læbe og megen Sorg, og
mu, ba jeg faa ben fpg, var ben for mig Slnlebning til ibel
Sorg.
■Dien bø maatte ben iffe, bertil var ben alt for gob, bertil
var benå Segpnbelfe for lovenbe, og bertil var ber for benå
Sfijlb bragt alt for ftore Ofre. Dg bog maatte benå Stifter
iffe venbe tilbage, tbi ban bavbe et ftørre Äalb. ©a gjalbt
bet om at faa en SRanb, fom var ffiffet til at ijjælpe ben op;
ban var iffe nem at finbe, men flaa iffe alle SJlærfer fejl, faa
er ban bog funben. Søren SJliffelfen Sørenfen bebber SRauben,
Siavnet flinger ba iffe fremmeb i banffe Øren; ban er en
meget funbftabårig og begavet SJianb, bonbeføbt, benne Stanb
færlig bengiven, fulb af gver for at bæve ben op til bet rette
©rin, meb vaagent Øje for ©ubåriget og golfelivet, en gri=
bebåmanb af ben Sirt, fom iffe blot felv vil bave gribeb, men
ogfaa unbe anbre ben. ©et fpneå, fom ber ere alle SMingelfer
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til Stebe for at være en bijgtig gorftanber for en goltebøjffole Øilmeb faar É»an gobe kræfter til fin Ipjælp, til jaa=
banne fjaaber jeg, man vil lienregne mig felv; ijar jeg.
enb itte funnet ijolbe Stolen oppe i bens forlabte, faberløfe
Øilftanb, faa fan jeg bog nof ftøtte ben.
sUlen er nogen førft fommen paa Änceerne, faa er bet
iffe let at fomme paa Seneite igjen, bet gjælber i alle Sivé=
forljolb, ogfaa niebtpenfpn til Jpøjffolerne. Særere fpneé nu at
være til Stebe, men nu gjælber bet om ©lever, be ere jo lige
faa nøbvenbige fom be førfte. ©et gjælber blot om, at be
funne faa ®ang paa Stolen, font be ijave íjaft før. ©et er
Dertil, jeg beber „Subftiffcn"é Sæfere at bibrage, Ijvab be funne.
3eg tror, at jeg tør inbeftaa for, at be, fom fomme til oé,.
ffutte faa en gob SSefjanbling, jeg tror, at jeg tør inbeftaa for,,
be ffulle iffe fortrpbe at Ijave været ^er. Sanbet er bejligt,
Ijvor Stolen bor ^jjemnte, ffjønnere ipiet ejer ©anmarf iffe,
ber finbeé maaffe intet ffjønnere i Ijete Serben enb 3Jiøné Mlint
$e(t bøbt er ber ba itte fjeller i aanbelig gorftanb, ffjønt jeg
tilftaar, at ben aanbelige Sfjønbeb b«r paa øen fan itte ntaale
fig meb ben timelige; fjer er Sané for ffribeb og ^olfeligtjeb,
ber finbeg faa meget Siv, at ber ogfaa er Äamp. Slig fijneé,
Ijer er meget, fom maa brage unge Slennefter til Wné Sanb
— felve Sfolené Stifter vil itte fjælben ftaa i bereé SJlibte
og tale oplivenbe Drb til bem.
Saa laber jeg ba bette Drb ubgaa til alle mine og
„Subftitten"é Senner meb Søn om, at be ville ijjælpe oé at
faa vor Stole ret paa $obe igjen. Øe ffutte nof faa at tjøre
om ben, og jeg baaber, at „Subftitfeu" ffal funne bringe gobt
Subffab til bem".
©enne Dpforbring blev iffe uben Sirfning; bet Itjttebeé.
at opretbolbe Stolen, og bet var ftebfe en ftor ©læbe for Sojfen.

3 1873 afløfteé Äanb. Sørenfen af Særer 3»b- 21 n =
berfen, ber før tjaube været Særer paa ©jebveb $olfeljøjffole, og unber boné Sefttjrelfe bar ©folen beftaaet lige
til nu og ubfolbet en rig Sirffombeb. 3fær bar ^igeflolen
om Sommeren været ftærft beføgt. Dm Sojfen fom i>øiflole=
lærer ffriver en af b<iné ©lever faalebeé:
„Ten 3Ranb, ber var Sjælen i tøøjffolelivet paa Jløbfilbe,
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og IjviS >perfonligt)eb 9)íinbet atter og atter brager frem for
mig, oar kræften i Stege, g. 6. Sojfen. Sige fra Siøbfilbe
SfoleS Segynbelfe til fine fibfte Siar beltog lian nteb Siv og
Srjft i Slrbejbet fom (pøjftolelærer og var efter fine 50leblærereS
SibneSbyrb ben fibfte til at tabe SJlobet og ben førfte til at
Ijolbe føaabet oppe.
3eg buffer faa tybelig førfte ©ang, jeg faa gamle Soj-fen. ©et var et Sar ©age, efter at jeg var tommen til 9tøb=
tilbe, at bun tom tjørenbe veb SJtibbagStib i en lille ©nfpeen^
bervogn. føan var felv Suft. 3^9 fua bum jpringe af Sog=
nen faa let fom en tyveaarS Sjngling. ©er var over b°nS
Stittelfe en ©lanS af ^riffljeb og Siv, og bans Øjne tinbrebe
faa ungbommelig, at man glemte be íjüibe Softer, ber bog
flæbte bum faa gobt, og at ban var bøjt oppe i be tres. $a,
ban buvbe bevaret fin Ungbom, og l)un nævnte bet meb Stott=
beb. „3 fulbe mig gamle Sojfen, bet er et SJavn, jeg egentlig
itte fyneS om; tbi bet tunbe not være, naar bet tom til
Stpffet, at jeg trobs mine graa £»aar er yngre enb mangen en
■af jer", fvarebe bun paa en SytønffningStale, en ©lev Ijolbt
til bum paa bunS gøbfelsbag. Dg ban buvbe tufenbe ©ange
Slet. fbvor mange unge SJlenneffer maatte itte ønffe fig blot
©ienbebelen af bans 3lb og ©nergi! .'pan var UngbommenS
JJlanb, og fine bebfte Äroefter viebe Ijun bet, ber er ungt i
vort golf, ©erfpr var føøjftolen bunS Syft, og IjunS ©ale
præget af Sommerens Sarme, rig paa Sune og Stemning,
©eitne b«nS Ungbommeligljeb vifte fig ogfaa i IjunS baglige
gcerb. SJleb .ojærtenS Syft beltog „Sræften" i vore fmaa^øjs
tibeligljeber, og bun var en ypperlig gører i Segen og funbe
træbe fin ©anS fom ben bebfte. ©a gorftanberen fpurgte
barn, om bun vilbe være meb til bette SlarS (1876) Älintetur
(©leverne paa Sløbfilbe gjøre en aarlig ©ur til SJlønS Älint),
fvarebe ban unbvigenbe, faa vi bavbe opgivet $aabet om at
faa barn meb. SJien bvor overraffebe blev vi itte, ba vi an=
tom til Sifelunb, vort SamlingSfteb, og b«u fmilenbe og for=
nøjet mobtog oS. ®n Sanbring paa SJlønS Älint er i Ijøjefte
©rab befværlig; men gamle Sojfen bolbt tapper Stanb. Saa
©ilbagevejen blev bet et forrygenbe Sejr meb Storm og Sne.
©er var flere tapre SNcettb, ber nu tabte SJlobet; ba minbebe
Sræften oS om, at vi b«»be funget: „@r itte bit følob fom
bin Sltrn af 3æw" i nten var Sirmene af 3®m, faa maatte
Senene være af Staal, og meb Staalben maatte man ba nof
tunne tiåre ben ©ur. Selv git bun faa rolig og ftøt, font om
Uvejret albrig vebfom bum, faa bun (ærte oS veb fit ©pempel,
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at bet at gaa fig ftagtrcet eller faa en vaab SLrøje er Smaa=
ting, ber iffe en Sang ere et Orb vcerb 9)nfefijge Ijavbe $oj=
fen et gobt Øje til, faa om ben Slag3 Sjenvorbigbeber vilbe
Ijan iffe Ijøre Sale.
„Ser er nogle Saarer, jeg fætter langt ftørre i£ri§ paa
enb be fofteligfte SSbelftene, og ber er en Satter, ber i mine
Øren flinger bebre enb ben ffjønttefte 2)iufif. Set er be Saarer
og ben Satter, fom fommer fra Jpjærtet, og jeg taffer vorherre
for, at ban bor labet mig ffue bisfe perler og Ijøre benne
Wiufif iffe faa faa Sange i mit Siv". Senne Ubtalelfe fra et
gorebrag paa Støbfilbe bftr ie9 opffrevet orbret. Sen er fa=
rafteriftiff for b«ué SBirffombeb i bet Ijele, men meft for íjaná
Særergjerning. s)taar ban ftob P<ia Äatfjebret i ft'arleffolen,
faa bfln i heglen fun lutter fmilenbe og fornøjebe Slnfigter
omtring fig; tbi ber var faa meget vittigt i ljan3 gorebrag,
faa mange pubfige gnbfalb og ©rinbringer fra boué eget Siv
iblanbebe, faa ljau§ Sinter var be meft fornøjelige af aUe.
3 gørftningen fortalte ba^ græffe Subefagn og morebe fig
viftnof ijjærtelig over be mange IMnfigter, paa fjvilfe man funbe
Icefe ben tjøjefte Srab af gorbavfelfe over bUfe æventijrlige
Sagn, SBeb en Samtale efter et gorebrag var ber en, ber
mente, at bet var „Søgn alt fammen"; men jaa var ber en
anben, ber meget rigtig inbvenbte, at bet funbe albrig pasfe;
„tbi f<m vilbe faaban en SDlanb fom.Sojfen iffe fortælle bet".
Sræffe Subefagn, banffe’ ?$o(feæventyv, Äcempevifer og
Orbfprog frembrog bou ofte for o§, og Ijan bavbe en forun=
herlig hjffelig tøaanb til at finbe bet poetiffe Sulb og brage
bet frem uben Silgift af ©laffer. 6n Sang talte ijon om bet
poetiffe, men mente, at bet var vanffelig at faa fat paa. $an
bavbe bog altib funbet megen ipoefi i be gamle Sagn og Sange,
og ber vilbe Ijon anbefale oS at føge ben, ba vi ber fagtenå
letteft funbe finbe ben. Ser var nof golf, fom vibfte, at man
ffulbe gaa ub i ben grønne Sfov eller neb til tøavet for at
blive poetiff ftemt; men bet var invita Minerva, og vi fjenbte
nof fra et tibligere gorebrag, at bet var iffe af bet gobe at
tvinge Subinben eller blot at forføge bet. -Ulen lægge os
efter at fijnge „Äong Äriftian", bet funbe vi gobt gjøre, ba
bet var en mageløs poetiff Sang, og gob- Smålo en af be
rigtige poeter.
©gentlig Ijiftoriffe gorebrag Ijolbt gamle Sojfen fjælbnere,
og tog ijan en Sang imellem et älffnit for, faa var bet meft
for at belyfe en enfelt iJJerfonligljeb eller Sanfe. Sitter og atter
fom ban i fine gorebrag til at omtale Sønberjpllanb, fom ban
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elffebe inberlig, og fom ban alorig blev træt af at bebe for.
©fter at bave fortalt 2©ventijret om bet vibunberlige Sælte,
ber ufijnliggjorbe fin fDlanb og paa Øjebliffet beforbrebe fjant
ber ben, boor ban ønffebe fig, ijtrebe ban: ,,©ænf ©em nu,
at ©e var i SØefibbelfe af et faabant Sælte, Ijvortil vilbe ©e
ba bruge bet? fDiaaffe er ber nogle, fom flet ingen ©ing vilbe
bruge bet til, og bet er værft for bem, for faa bave be vift
iffe ret meget, be Ijolbe af. feg veeb nof, ijoortil jeg vilbe
bruge mit. feg vilbe fare lige til Serlin og iffe labe Sié=
maref i 9lo, før ban gav oé Sønberjijllanb tilbage."
3 fine Sørbagétimer talte Sojfen fæbvanlig over friftelige
i©mnet, og bané flille,
Drb var faa gribenbe, at:
biéfe ©imer ftaa for mig fom be førfte, jeg bar oplevet i 9tet=
ning af friftelig forftjnbelfe. hvor funbe bog iffe be evange=
lifte fortællinger fængéle oé, naar Ijan fortalte bem! fa ber
mærfebe jeg fom ingen ©inbe før eller fenere ..'Diagten i bet
milbe Drb". .ijan Ijavbe en forunberlig ©vne til at røre fijcetJ
ter, og bet vifte fig navnlig i ^Jigeffolen, boor bet nof iffe var
fjælbent at fe ijele ©folen meb ©aarer i Øjnene i Ijané ©i=
mer; men bet var jo netop be Jperler, Ijan fatte faa ftor iffrié
paa.
f ben fibfte ©ale, fom ijan Ijolbt til oé, ©agen før vi
forlob Stolen, minbebe Ijan oé om hellenerne, ber var ben
menneffelige Dplijéningé Særere, og om bet ®ubé folf, ber
tom meb Siv og Sægebom fra fin Songe, ber ogfaa var en
Serbenéerobrer, men meget grunbigere enb iMleyanber, forbi
ijan inbtog hjærterne. Si ijavbe jo fet, at bet gif ¿©ventijreté
helte gobt, naar be fif ben rigtige hjælp; ben ijavbe ijan tit
omtalt og bab oé íjuffe paa be tre mægtige hjæipere: ©ro,
haab og Æjærligijeb. h°Ibt vi faft veb bem, faa vilbe vi og=
faa nof vinbe iprinjeéfen.
©a i fjor Subffabet om gamle Sojfené ©øb bragteé
ub over Sanbet, var ber vel mange, fom blev minbebe om,
tjvilten ®jælb be ftob i til benne fDlanb. ©em, ber ere i
ben ftørfte ©jælb til Ijam, ere vel Ijané ©lever fra iRøbfilbe.
©tulbe en eller anben af bem læje biéfe Sinier, vil Ijan vel
fagtené finbe, at be fun baarlig fvarer til bet Sillebe, ban felv
bærer af fin gamle Særer. ©et er vanffeligt at fæfte finefnb=
trtjf til papiret, ©en, font iffe er ©igter, fan i fin Sfrift
tun give en mat 2lfglané felv af et Sillebe, fom fvæver for
fjané Sjæl i ben flarefte ©fjønbeb. 'Diin Jøenfigt bar ba ogfaa fun været at ntinbe bem, ber fom jeg bave været SojfenS
©lever, om bet ijnbige Sillebe, be »iéfelig alle fjave af bam."
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3 Öftbr. 1870 afljolbteS ber i ftjøbentjavn et ftørre
SDliSfionSmøbe, font Sojfen overværebe; veb bette tom bet frem,
at bet banffe SDliSfionSfelffab fjaube nægtet at ubfenbe (S. £ø =
ventral, forbi tjan Ijavbe et anbet Syn paa 3NiSfionen enb
SelffabetS Seftyrelfe; Sojfen biev fjenbt meb Søventljal og.
erfarebe nn, at bet, benne vilbe, juft var noget lignenbe fom
bet, Srunbtvig ijavbe anbefalet, og font Sojfen altib ijavbe
givet fin Tilflntning Tet gav ba Slnlebning til, at ber bato
nebeS et nyt jDiiSfionSfelffab til ilbfenbelfe af Søventijal, [jvis
førfte Seftyrelfe foruben af Sojfen, ber blev Sjælen beri, fom
til at beftaa af kræfterne $ofj. glaufen, 3R. sJJlel by og.
fl. Say og Saarbinænbene Seler Sarjen i TonS og S.
6 fjr ift of fer fen i Srenberup. Om benne 2)iisfion ffriver
Sojfen faalebeå:

„tet er nu 46 2lar fiben, ben Setragtning, font falbeSben firfelige eller ben grunbtvigffe, blev gjort gjælbenbe Tet
ffete førfte Sang i ÄirfenS Sjenmæle fra 1825 Srunbtvig.
ijavbe ganffe vift ben famme Tro ben Sang, fom Ijan Ijar nu,
og bet var ben gamle friftelige Tro, Ijan føgte at forfvare mob
aUe benå angribere. Ta tjan mente at ijave benne Tro af
©friften, mente (jan ogfaa ijan maatte forfvare ben meb Sfrif=
ten eller rettere meb Sfriften bevife, at ben var ben rette.
■Dien faa ftøbte Ijan Ijer paa ben Sanffeligljeb, at Slobftanberne
beraabte fig lige faa fulbt paa ©friften fom Ijan og beviftemeb Sfriftfteber, at ben Tro, be befjenbte, var ben rette frifte=
lige Tro. 3 benne Strib var bet faa, at Subs 2lanb lebebe
Ijam til ben Opbagelfe, Ijan gjorbe, tljiljvor meget ber faa enb
er blevet fpottet meb bette Ubtryf, ifær naar man vover at
føje „mageløs" bertil, faa er bet bog bet enefte, fom tjer pasfer.
$avbe ijan nemlig opfunbet en ftirfegrunb, fom iffe før [javbe
været til, faa var ben bermeb ftrap bevift at være falff, efter;
fom ingen fan lægge nogen anben Srunbvolb enb ben, font
er lagt, men benne Srunbvolb funbe meget gobt være bleven
ffjult, og ba trængte ben til at opbageS, bet vil fige brageS
frem for Tagens SyS. Tet var TaabenS SaØt Srunbtvig
fæftebe Øjet paa, fom ben rette Srunbvolb for firifti Äirfe,.
fom bet SibneSbyrb, ber maatte afgjøre Ijvab ber var Äriften=
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bom, ber Ijverten Ijaobe fin Dprinbelfe fra Sfriften eller funbe
efter ben rette«, fom ben ©runboolb, oor ^erre ijefu« ftriftu«
felo tjaobe lagt, faa ingen funbe lægge en anben, og §ufet,
fom brjggebe« berpaa, ffulbe ftaa uroffeligt efter Ijan« eget
Drb. Tet oar benne ©runboolb, fom iffe oar bleoen bortfaftet
Ijer i oort ^æbrelanb, men oar bleoen ffjult og ooerfet,
faa ber oar otéfelig faa, ber lagbe oibere SJlærfe til ben, eller
ijoem bet falbt inb at btjgge paa ben fom ©runbbjørneftenen
eller efter ben at afgjøre, tjoab ber oar Äriftenbom. Stu oar
bet, at ©runbtoig brog til Sibe, Ijoab ber ffjulte ben, og pegebe
paa ben for alle bem, fom nilbe fe. Dg bere« Tal oar for
Slloor ringe, faa felo i Siarene 1832—33 oar bet enbnu anfet
af be flefte for et albele« loft og ubegrunbet ^aafunb. fjor
mig oar Taaltépagten i ©runben en fremineb Ting lige til
btéfe Siar, ba jeg oar ©runbtvig« Tilhører i ben tijfte Äirfe
paa Äriftian«ljavn, men Ijoor jeg ben ©ang Ijenoenbte mig
meb ben Dplp«ning, font jeg nu mobtog, bleo jeg afvift fom
meb noget, ber flet ingen ©runb Ijaobe. Sinbberg optog ben
grunbtoigffe SSaaftanb og fæmpebe for ben unber Spot og
£aan i en Stæffe af Siar; core ffriftfloge oar omtrent enige
om at crflcere ben for løéSnaf; Slfgjørelfen af, fjonb ber oar
ftriftenbom, maatte frembele« blioe bere« Sag efter Sfriften.
Slu er be 46 Siar Ijengaaebe, fom jeg førft nreonebe. 3
benne Tib Ijar ber bannet fig et sparti, fom falbe« ®rubtoigia=
nere Stavnet Ijave be faaet af SWobftanberne Tere« Tal er
bleoet ftørre og ftørre blanbt kræfter og Sægfolf. Slien bev
fom man tror, at bet fun er blanbt btéfe, at ben grunbtoigffe
Dplp«ning om Sirfegrunbeit bar fuubet ftøbgang, tager man
ftorlig fejl. Ter fan baabe ocere gobe og baarlige ©runbe
til, at man iffe oil oebfjenbe fig Stavn af ©runbtoigianere,
gobe, forbi man iffe oil falbe« efter nogen anben enb
Sriftu«, baarlige, forbi man frpgter eller ffammerfig for benne
Yerben — men bb«b enten ©runbene ere af ben ene eller ben
anben Slag«, faa er bet vift, at bere« Sal, fom oebfjenbe fig
Taaltépagten fom ben ene rette Äirfegrunb, uafljcengig af al
Sfrift, fom lagt af oor Jperr'e, fom bet afgjørenbe for, tm^b
ber er Äriftenbom, er enbnu meget ftørre enb bere«, fom fjaoe
faaet Stavn af ©runbtoigianere, og jeg tør paaftaa, at ber er
fun faa baabe blanbt kræfter og Sægfolf, Ijoem Æriftenbommen
ligger paa fjærte, fom iffe mer eller minbre ere paaoirfebe af
ben grunbtoigffe Dplij«ning; man beljøoer fun at læfe ben inbre
S)ii«fion« Tibenbe, fom bog iffe fan gjcelbe for et grunbtoigff
SBlab, for at ooertijbe fig berom.
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©et er berfor utroligt, Ijoilfen fremgang bet bar faaet
ijer i vort gæbreianb, Ijvab ber førfte ©ang blev nævnet iblanbt
oé i Naret 1825. Nlan fan nof anveube Ijerpaa, Ijvab ber
fortælles om profeten @IiaS og Ijans ©reng paa bjærget
Karmel. profeten bab til ©ub om Negn og bøb ©rengen at
fe ub mob £>avet, men benne fagbe: $eg fer iffe bet minbfte,
men ben fijvenbe ©ang fagbe (jan: $eg fer en lille <5fi; fom
en Nlanbs $aanb flige op af $avet", og benne Sfij ubbrebte
fig over bele .jjimlen, og ¡¡Regnen falbt i (Strømme. 3 lang
©ib maatte be, ber var ligefom fatte paa llbfig for at fe,
Ijvab fremgang OpltjSningen fra 1825 Ijavbe, fige: Si fe iffe
bet ringefte, men ben lille Sfij fom bog ogfaa (jer til Sijne,
og nu Ijar ben fnart ubftraft fig over Ijele vort gæbrelanbs
himmel, og vi tør Ijave faa meget ftørre ©illib til, at bet er
ffet veb ©ubS Kraft, fom vi vibe, at be, font ellers bave
Nlagten i vort ^æbrelanb i bisfe Siar, tjave ba fnarere anvenbt
ben imob enb for benne OpitjSniitg, og jeg mener, at bette
Ijar været benne faare gavnligt, men bog maa be, fom bave
fet, IjvorlebeS bet ftob til meb ben fra førfte Segijnbelfe, for=
bavfeS over ben fremgang, ben Ijar baft »g alle be, fom bave
funbet ^Selfignelfe beri, (jvaö enten be ialbeS ©runbtvigianere
eller iffe, Ijave ba nof ©runb til at taffe ©ub for, bvab ber
er ffet
Si tør ba nof fige, at ©ub paa benne Nlaabe bar ffjceiv
fet vort ffæbrelanb eller rettere ben friftelige Wlenigbeb i famme
en Selfignelfe fremfor noget anbet £anb; men lj«r gjælber ba
ogfaa vor (perreS formaning, at man iffe ffal jætte fit £i;S
unber en Sfjæppe, men paa en Stage, at bet fan ffinne for
alle bem, fom ere i £>ufet. Naturligvis maa bet ba nærmeft
ligge oS paa fjærte at labe bette £ijS fomme til at ffinne for
alle bem i vort ^æbrelanb, til bvem bet enbnu iffe bar naaet,
faalebeS, at vi vile bem ben til bereS ©aabSpagt, fom ben
rette ©runbvolb og ben rette $Prøveften for, bvab ber er Kti-ftenbom. 3eg tror nu ogfaa, Pette ffer, og jeg tror, at bet ofte
og mange Steber ffer meb lige faa ftor 3ver af bem, ber af
ben ene eller ben anben ©runb iffe ville falbeS ®runbtvigia=
nere, fom af bem, ber finbe fig beri, fiben man nu enbelig vil
falbe bem faalebeS. Se vi tjen til anbre ?anbe, ba bliver bet
vel egentlig fun Norge, om Ijvilfet vi funne fige, at bette £tjS
bar naaet ber til. ©erfæmpeS nn ben famme Kamp, fom (jer
for en ©el Nat fiben; ber er bet vel enbnu fun ben lille Sf ij,
fom faaS paa .vimlen; om ben ffal naa at ubbrebe fig font
ber boå oS, veeb fun ©ub; bet er rimeligt, at bet vil ber fofte
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baarbere Kamp enb f)o? oé. Qeg ftal i benne dnlebning an=
føre nogle mærfelige Drb af (Srunbtvigé Kirfefpejl. ©fter at
ber er vift, paa Ijvilfen diaabe Dlaoerne føgte at inbføre Kri=
ftenbom, figeé ber: „daar oi berfor tjeller itte i ben følgenbe
SRibbelalber eller veb tforny elfen (deformationen) i dorge,
Kæmperé £anb, mpbe nogen naonfunbig Kæmpe for ©roené
Sag. ba maa oi vel finite, at Kriftenbomnten ber lige fra Se=
gynbelfen er bienen alminbelig forfynbt og opfattet iffe font et
©vangelium meb ®ubé Kraft til Saligfjeb, men enten fom en
blot Kirfetjenefte eller fom en ny £ov, faa dorge enbnu l>ar
fin ©vangelift til gobe, fom bog efter alle Satéler vil oære en
inbføbt, ber finter ©roen og ©aaben i bcreé friftelige danb
og Sanbbeb ubenlanbs, men maa være berebt paa en fjaarb
Kamp meb fine Sanbémcenb og vil fun veb at fæmpe unber
ben aanbelige ^rifjebié Sanner funne unbgaa et brat og førge=
ligt deberlag."
daar bet ber figeé, at ber maa fæntpeé unber ben aan=
belige ^riljebé Sanner, faa maa vi vel buffe paa, at bet, at
ber ftal fæmpeé i fyriljeb for @ubé digeé Sag, ftaar ogfaa i
nær gorbinbelje meb ben grunbtvigffe Oplyéning om ben rette
(Srunbvolb; at bet er faalebeå, fan allerebe feé beraf, at jo
mete nogen gaar inb paa Denne Oplyéning, befto mere tommer
ban ogfaa inb paa, at al Kamp for (Subé dige fræver griljeb,
ligefom ber enbnu er noget anbet, fom ogfaa ftaar i ^orbinbelfe meb famme Oplysning, og bet er en anben Setragtning
baabe af bet menneffelige og folfelige enb ben, ber elleré gjør
fig gjælbeube, bvor Kriftenbom forfynbeé- ©et er muligt, at
benne ^riljebé og Slenneffeligbebé Setragtuing iffe bar trængt
faa vibt frem fom Oplysningen og Kirfegrunbvolben, men vift
er bet bog, at mange blanbt bem, fom flet iffe ville gaa for
©runbtvigianere, bog ere fomne baabe ^ribebé og 9JienneffeIig=
bebé Setragtningen meget nær; jeg vil enbog fige, lige faa
nær font mange af bem, ber falbe fig (Srunbtvigianere; bet
bliver man nemlig i Sirfeligbeben flet iffe berveb, at man fal= ■
ber fig faalebeé.
Sift er bet, at ben grunbtvigffe Setragtning bar gjort fig.
gjælbeube i vort fyæbreitelanb i en overorbentlig bøj ®rab, og=
faa b”ab fyribebé og Sienneffeligbebé Spørgémaalet angaar;
man bører berfor ogfaa, jeg funbe næften fige alle
boébvent ber er frifteíig Sané, fige, at be baoe lært meget «Í
(Srunbtvig og fyave barn ufigelig meget at taffe. 3eg bører iffe
til bem, fom fige om alle faabanne, ber iffe i et og alt funne
gaa meb, men fom bog gaa meb i, b^b ber er og bliver .§o-

321

uebpunEtet: Oplivningen om Äirfegrunbvolben, at bem regne
be flet itte, og meb bem oille be itte Ijaoe noget at gjøre; jeg
mener, at ftaa be meb os paa fiirfegrunbvolben og betragte
ben fom lagt af vor Rerre felv, fom urottclig og uafhængig af
al Shift, faa funne vi flutte oS fammen meb bem, l)vor bet
gjælber at virfe for, at ben famme Oplivning maa ubbrebeS.
©g nu er netop Spørgsmaalet, om itte benne DplpSning er
trængt faa mægtig igjennem i vort gæbrelanb, at ben 3Jie=
nigtieb, fom flutter fig til ben, maatte vcere ftærf nof til, at
ber fra ben funbe ubgaa en SRiSfion til Rebninger. Æet er
en Selvfølge, at en faaban SRiSfion maatte føge at lægge ben
©runboolb, over Ijoilfen Spfet Ejer Ijjemme fjo§ oS er opgaaet,
bet blev altfaa ÆaabSpagten, fom ffulbe være Srunbvolben,
paa ben ffulbe ber bpggeS, og Opgaven paa ingen SJlaabe være
at banne faabanne Äirfepartier, fom ber finbeS i be faafalbte
friftelige £anbe i ©vropa, eller orbne IRenigbeber efter evropæiff
SRønfter faa libt fom at føge at ombanne Rebningerne til ®v=
ropæere. -Dian ffulbe netop labe bem befjolbe bereS @jenbom=
nteligljeb faa vibt muligt, fun labe ben igjenføbeS af Äriften=
bommen. ®et ffulbe altfaa pære en almenfirfelig, folfelig
■Dlisfion faalebes, at bet funbe ffjønneS, at ben var ubgan=
gen fra ben banfte SRenigbeb, EjoS Ejvilfen Spfet var opgaaet
baabe over bet friftelige og bet folfelige, faa om vi nogen
Sinbe fom ber, vi ba funbe føle oS Ijjemme eller i alt $alb
Ijøre be fjenbte Æoner om ben rette ©runboolb, yriljeben og
bet folfelige.
®n faaban SRiSfion er bet, vi gjærne vilbe virfe til i bet
Raab, at ben SRenigbeb Ejer Ejjenrme, for Ejvilfen en faaban
OplpSning er oprunben, er nu faa ftærf, at ben fan bære en
faaban SRiSfion. 3eg ftoler i benne Renfeenbe lige faa meget
paa bem, ber itte falbeS ©runbtvigianere, fom paa bem, ber
falbeS faalebes, naar be blot oebfjenbe fig ÆaabenS ifagt fom
ben rette ©runboolb, lagt af vor Rette felv og uopløfelig
fnpttet til Æaaben — be, fom gjøre bet, ville ogfaa nof være
meb baabe meb Renfpn til friljeb og ^olfeligfjeb, faa vibt bet
ubfræveS. 3eg ijar i benne Renfeenbe fluttet mig til SRænb,
ijvoraf nogle falbeS ©runbtvigianere, anbre iffe, men alle ere
vi enige om at virfe til, at en faaban SRiSfion maatte ubgaa
fjer fra Æanmarf. 3 Seftprelfen er berSRcenb af ben grunbt=
vigffe Sletning og af ben inbre SRiSfion, fom Ijer rcette ljinan=
ben Raanben til at virfe fammen i SRisfionSfagen, og vi baabe,
at mange af begge Sletninger vide fnptte fig fammen til bet
famme SRaal. ®i bave to unge SRænb, Søventb« I og Rex'5
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man $enfeit, font gjærne ville være WiUfionærer meb bette
gormaal for £)je, fom jeg tmr føgt at ffilbre. Efter ben Se=
ftemmelje, fom nu er tagen, ffulbe be førft fenbeS ub om et
Slår, forbi Rerman ^enfen iffe fan blive færbig før, og vi
vilbe gjærne, be ffulbe følges ab, tilnieb Søventljal ogfaa funbe
Ijave gobt af i ben ©ib at forberebe fig enbnu noget mere til
fit Äalb. Si nære et lille Raab om. at bc faa funbe brage
bort fra beres gæbrelanb meb Drbinationen her hjemme fra.
3eg bar føgt paa en 9iejfe belé i gijen bels i Spllanb
paa forfijellige SJløber at jætte §olf inb i (Sagen, og faa vibt
jeg ijar funnet ffjønne, Ijar ben funbet en gob SDlobtagelfe.
©er ffal jo mange Senge til, naar be begge ffulle ubfenbes og
unberfjolbeé ber hjemme fra, men vi baabe, at be ville iffe
fattes, ligefom vi ogfaa baabe, at ben ©aalmobigheb vil fin=
beS, fom Ijer nbforbres, tlji bet er flart, at tore to 9)lUfionæ=
rer funne iffe labe noget egentligt Subffab Ijave fra fig, før be
ber ube blanbt Rebningerne baae lært (Sproget, faa be funne
begijnbe at forfijnbe bem Evangeliet. ©er fræveS Rjærtelag
for (Sagen — bvorvibt ben ©el af ben banffe SJlenigbeb, fjoé
ijvilfen Rjærtelag for en faaban Slisfion fan ventes, er ftor
nof, og Rjcertelaget ftærft nof, bet vibe vi iffe, men bet baabe
vi, og bet er netop, bvab vi ville forføge. §Bi venbe oS til
alle bem, fom glæbe fig over ben Dpltjéning, ber er opgaaet
for oS ber bjentme, ijvab enten be falbeS ©runbtvigianere eller
iffe, og vi Ijaabe, at be ville være meb og ijjælpe til, at benne
•Sag maa hjffes, at Rebningerne maatte faa ©avn af -ben Dp=
lijSning, fom vi Ijave mobtaget, og vi Ijave bet Raab, at naar
ber opftob Slenigljeber ber ube, font bijggebe paa benne ©runb=
volb, bannebes efter biéfe SJienneffers egen Ejenbommeligheb
unber griljebenS banner uben at være afhængige af oS Ijer
hjemme, Rebningerne ba vilbe floffe fig om faabanne 9Jienig=
Ijeber, og Sijfet ubbrebeS vibt omfring.
©il at virfe for en faaban SliSfion vilbe jeg gjærne være
meb. 3eg nævitebe før ben lille <Sftj font et Sillebe paa ben
grunbtvigffe Cphjsning, ba benne førft opgif — jeg vil Ijer
nævne ben famme lille (Sti; fom et Sillebe paa ben Slisfion,
jeg (jaaber paa. ©er vil vift gaa en ©ib (jen, ba be, vi ftille
paa Ubfig, ville fige: Si fe iffe bet minbfte, men vi fjaabe,
ben ©ag vil fomme, ba be ville fige, vi fe en lille efg fom
en SfanbSljaanb buffe op af Ravet, ©eitne Wlanbsljaanb er
RerrenS Raanb, fun ben fan give benne (Sag Segijnbelfe og
fremgang, og bet er i ©illib til benne, jeg ijaaber, ben lille
<Sfij ffal ubbrebe fig vibt og brebt unber Rimten, og SelfigneU
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fen ftrømme neb fra ben oner ¿forben og be ÍDiillioner .Veb=
ninger, fom bo paa ben. Tlen er bet enb vor IjjerreS fjaanb,
foin fan fremme benne Sag, faa vil Ijan bog gjærne bruge
3)ienneffer§ føcenber, jo flere jo bebre. 3eg beber berfor aUe
bem, fom Ijave glæbet fig over ben fafte ©runb, paa Ijvilfen be
Ijave funnet Injgge, have funnet glæbe fig over ©roen, fom var
bem given af vor £erre felv, uben at be ijavbe nøbig at fpørge
be ffriftfloge, om ben ogfaa var ben rette, Ijave glæbet fig
over, at be bave faaet øje for, at b»ab ber bører ©ubå æige
til, trive§ fun unber §ribeb§ Sol, bave glæbet fig over ben
DpltjSning, at bet friftelige vil iffe flaa bet menneffelige og
folfelige ibjel, men forgplbe bet, ligefom naar Solen ftaar op
og forgijlber alle Stuer — ja alle be, fom beri bave funbet
©læbe, bem bebe vi ber at være meb og ræffeføaanb til benne
©jerning. 98i vibe nof, bet er fun en lille ^aattbSræfning,
enbver fan vbe, men funne mange SBeette fmaa banne en ftor
3la, faa funne mange $ænber ogfaa brage et ftort SceS —
men fremfor alt baaber jeg paa vor föerreS 9laabe. 'Kaar
jeg tænfer paa, Ijvab ber er ffet tyer ftjeninte i be fibfte 40
Star, faa er bet faa vibunberlig ftort, at bet berettiger til at
baabe alt af benne ©ub§ Taabe. ©ro vi, at Sijfet er gobt,
at Srjiet er fanbt, font er opgaaet over o§, fjvorfor ffulbe ban
ba iffe ville labe bet opgaa over Ipebningefolfene? ©et vil
ban ogfaa, men ban vil tillige, at vi ffulle jætte vort
paa
Stagen og labe bet ffinne for alle bem, ber ville fe veb bet.
Dg bertil er bet, vi ville gjøre et gorføg, ogfaa langt borte fra
vort gæbrelanb."

3 2lnlebning af benne Tiis fion foretog Sojfen nu tal=
rige Rejfer trinbt omfring i Sanbet; bvor ban fom frem, præ=
bifebe b°n i Äirferne og b°lbt i Sneglen folfelige yorebrag
famme ©agS ©ftermibbag. Dm benne bans æirffombeb ffriver
s$aftor Sitnb iæium, ben ©ang i Fjaltring, blanbt anbet faa=
lebes:
„Tlen af mere blivenbe ^etijbning for mit gorljolb til
SSojfen blev næfte ©ang, jeg faa barn, ©et var veb bet banffe
TliSfionSfelffabé ftore Tløbe i Sjøbenbavn ben 25be og 26be
Dftober 1870, tlji ber var bet, at ©runben lagbeS til en fri
Sammenflutning for at ftøtte Søventbal og german ¿fenfen.
©en 25be Dftober bolbteS bet ftormenbe Tløbe i Äafino, ijvor
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IDliSfionefelffabet blev angrebet af forffjellige, mellem tjvilfe
$obanne3 ¿laufen i RpSlinge vel var £ovebmanben, og bvor
fra SelffabetS Sibe et Ijeftigt SDlobangreb rettebes mob Søven=
tljal og t)ané „WliSfionSfpn". Tagen efter, ba Rlisfion§felffa=
bet bavbe valgt fin forntjebe Seftijrelfe, Ijvori Stat RørbamS
^nbtræbelfe vel var en ^nbrømmelfe til Oppofitionen, IjolbteS
et privat Rløbe i Salen i SingaarbSftrcebe, f>vor ©laufen og
@. Sojfen vare Jpovebmcenbene, men ogfaa .fjoff fra Salle=
filbe (nu i Ubberup) talte. Seb ben Sejligijeb rafte be to
førftnævnte tjinanben raanb, og Sojfen fagbe bl. a. paa fin
Siaabe: „3eg l)ar bibtil iffe funnet libe ben inbre SliSfion,
men nu fan jeg faa ubpre gobt libe ben". Tet var vel egent=
lig ©laufenå Serf on, ban var fommen til at libe, men at et
grifinb fom bet, ber i be Tage talte ub af benne, funbs fomme
fra ben Sibe, overraffebe vift Sojfen, faa bon fif bebre Tanfer
om Retningen i bet bele, men ©laufen var jo og ben @ang
unber SirfebalS Saavirfning. Sift er bet, at ber var noget
faare frift over 61. i be Tage. Seg glemmer albrig, ba ber
veb bet ftore Støbe i ©afino var flaaet til bans og be anbre
Opponenters Ungbommeligbeb, ben Slaabe, bvorpaa ban fva=
rebe: Tet maa gobt figeS, at jeg er for grøn til at tale imob
faa gamle Slænb og tale meb i faaban Sag, for jeg tænfer:
„SlUenfalS beliere grøn enb visfen". Ten 25be om 2lftenen børte
jeg ogfaa $. 6. Sojfen i „Tanff Samfunb". f?ørft talte
Tbeobor penger over ©rbfproget: „Sjæriigljebs @ang er al=
brig for lang, gaar ben enb 7 Stil iTøbmørfe, og bvertSfribt
•er et Stampri til over Ænæbenet". Terpaa begpnbte Sojfen
meb at ubmale „ben bøbelige Rngft, ban bavbe fibbet i, for
at penger ffulbe tage bet fantme, b°n bavbe tænft at tale
-over, ifær ba ban børte, bet ffulbe være over et Drbiprog, og
bemæft bolbt ban faa bet ^orebrag ban vift oftere tjolbt i
•noget forffjellig Sfiffelfe, om at „man ffal lave fig til i §or=
’ftuen, før man træber inb i Stuen". Ten 2lften talte ban
om Sivet og levenbe Teltagelfe beri fom Stuen og om Tbea=
tret fom en af be gorftuer, bvor man ffulbe lave fig til, men
flagebe over, at ban forrige 3lften bavbe været i bet fongelige
Tljeater, men ftjnteS iffe, ber blev virfet meb Stuen (b. e.
Sivet, bet banffe Siv) for Øje. Seb bette RliSfionSmøbe fif
jeg førft Teltagelfe for SøventbalS Sag. Rcefte 2lar møbteS
jeg atter meb
Sojfen for famme Sags Sftjlb. 3 Sin=
teren 1870—71 bavbe jeg i Fjaltring baft Seføg af Seler
Sarfen, og ba ban ben følgenbe Sommer tænfte paa et ftort
SRøbe bl. a. for at famle Äriftne om Søventbals Ubfenbelfe,
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ffrev fian ogfaa til mig og iitbbøb mig til at fomme og faa
nogle Senner meb bvilfet ogfaa flete ©en 4be Quit lb71
famlebe« »i i ftort ©al i ©on« og Omegn, ben 5te var bet
ftore Støbe. Aftenen forub for bette børte jeg Sojfen og Seter 2ar=
fen bi«putere om Sifobemu«. S Sarfen paaftob, at ban« §renv
træb n veb $efu Qorbefeerb var beftemt Sevi« paa, at ban
troebe paa $efu« og fluttebe fig til ban« Senner, men Sojfen
bævbebe, at bet at fjenbe« veb ..verren fom bøb albrig fan
være Sevi« paa, at man tror levenbe paa batnJ ban. pbebe
ber fun en Äjoerligbeb«gjerning, ban gjærne uben ©ro funbe
oife ben, ban agtebe og tænfte paa meb en vis Semob. Sien
bermeb vilbe Sojfen iffe nægte, at Sifobemu« funbe være
fommen til ben levenbe ©ro. © n 5te efter Slibbag, veb
Ijvilfen bet førfte Sjolb 'pifenbe var 150, b°lbte« bet ftore
Støbe i ©aarben, ba S^r Sarfen« Sal umulig funbe rumme
o«. Sojfen var af S- Sarfen anmobet om at lebe Sløbet;
fian inblebebe bet meb et ©ilbageblif paa tibligere Støber 1)0«
S- Sarfen, i bet ijele paa bet gubelige fvorfamling«liv, og talte
om, tjvorlebe« be Ijavbe funget:
tjar jeg fimbet bet jeg griwber
9R:t Staiigljeben« Enter pu;
Den (Srunb er 3e»u Døb og Shtnber,
'
$nor ben før Yerben« ©”uubüoíb taa";

fiben var ben levenbe Srunbvolb gaaet op for bem i ©ro<m«
Drb, men berfor bpggebe be lige vift paa 3efu ©øb, men be
ffilte iffe ben fom fór fig felv ub fra ©roen« anbre Seb. $an
gif faa over til at tale om S?i«fionen og flog faft, at om enb
be, ber vilbe ftøtte Søventbal, iffe var enige i alt, var be
enige om be to ©runbfætninger: Äriftenbommen« ©runbvolb
er ©roen« Drb veb ©aaben, og: Äriftenbommen vil iffe bræbe,
men frelfe og frebe om bet menneffelige og folfelige. ©et
blæfte noget ben ©ag, og bet var libt vanffeligt at børe unber
aaben $immel, og Ijoor be mange Slenneffer let funbe volbe
Uro, berfor fagbe Sojfen, ba ban overtog Sebelfen af gor=
Ijanblingerne: „Su maa 3 alle være ftille/ ingen maa gjøre
Warm, iffe en ©ang Seter Sarfen."
Sort efter begtjnbte Sojfen« berømte Sejfer for Søven=
tbal« Sli«fion. $eg ffrev ba til barn nteb Søn om ogfaa at
fomme til Fjaltring, og Ijcm fom førfte ©ang i 1874. ©en
19be Slvguft bentebe jeg fjant i Semvig, ban fom ba fra Stor«
21
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og var noget træt af Siejfeit; ben (Sang var ber itte Qærnvej
til Semvig, faa Ijan var ijørt fra Struer i ^oftvogn; fin gø=
lelfe af fftejfetté Sængbe ubtrijtte ijan veb at fige: »geg er
vié paa, ©anmarf er et af be ftørfte Sanbe, paa forben."
Sllligevel git Ijan, mené vi opfjolbt o? i Semvtg, op paa be
mægtige batter veb iltjen og frijbebe fig veb Úbfigten over
fiimfjorben og ben ftore Slatur i bet Ijele; Ijan glemte ej fjeder
at forlange ben $atte ubpeget, Ijvor „Sonben fra Semvtg"
var reben neb meb Svenfferne. ©agen efter var Ijan om
gormibbagen meb mig paa SJovbjærg, Ijviå Sfrænt Ijæver fig
ben imob ICO Slien over SBefter^avet; jeg troebe albrig, bet
funbe mjtte at opforbre Ijam til at ftige neb, men lob bog et
Drb falbe om, at bjærget var fmuffeft nebe fra, og faa gif
ban meb mig neb ab be temmelig bratte Sfrænter, bvorgorb=
bunben ibelig gleb unber gøbberne, og fpaferebe berpaa iffe
faa fort nebe paa ^avftoffen, ban var meget glab veb føaoet
og veb at tale meb giflerne. Dm ©ftermibbagen præbifebe
ban trob« $øfttravlbeben for fulbt §ué, og benne ipræbifen
gjorbe bijbt gnbtrijt paa faare mange. Saa vibt jeg minbet,
var ©erten*): „ijan, fom bör begijnbt ben gobe ©jerning i
eber, ffal fulbfomme ben til gefu Jtrifti ©ag". iUft er bet i
alt ga(i), at Ijan talte om færten til gefu Srifti ©ag. og faa
be fmaa«, ber fom ®ørn var gaaebe fra benne Berben. Dm
Slftenen famlebe« min ftore Stue fulb af SJlenneffer, Ijan
fab ba eller ftob vel op, mené b«n talte, i et bjørne af Stuen
og fortalte om Slégaarbé 33efæftning, tjoorfor Dbin vilbe bort=
givet Sol, SJlaane og greja; ban ublagbe benne Sefæftning
om Staten« æærn for Sirte og Sfole. ©agen efter igjen for=
lob ban oé, »g
boobe faaet et uforglemmeligt gnbtrijf af
bam fom (Sjæft i vort §ué. føvor var Ijan utrættelig, altib
fcerbig til blidelig Sllvorétale og bog faa fulb af Spøg,
føan b«vbe forlagt fin Salot om Sporgenen (ben blev fiben
funben i ban« Seng) og beffrev oé, Ijoorlebeé ban altib laa
i Ärig meb fine ©ing, be vilbe gjemme fig for bani, bnn troebe,
bet laa i, at be var noget ffabefro, forbi be faa Ijoné gorle=
genbeb. 2lt ogfaa b<m tænfte paa 33efoget bo^ oé meb (Slæbe,
gav b«n oé et ftjønt 53evié paa veb i „SBubftitten" i gortæl*)

tommer iXanfer om, at tjatte lejt beftemt uar: Tet famine
@inbetog vare i eber, fom og var i 3eftt? firtftu«; bet var
SJcejten tit belte Øinb fjer og t fParabi«, ban talte faa gritienbeom, gribenbe if«r for goreefbre, font bavbe Størn, ber var bobe.
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linger fra ¿Rejfen at omtale bet Sogn og ben ^ræftegaarb veb
^tavet, Ijan ijavbe beføgt, uncevnt, men let fjenbeligt.
„Oftere enb Ijvert anbet 2lar fan jeg itte fomme famme
Steb", ffrev ban, ba jeg klaret efter bab t>am lægge SBejen om
ab oS 9Ken 1876 fom ijan igjen. Sa var imiblertib S8alg=
menigljeben oprettet i 'Jlabojognet SBøvling, og ber vilbe Ijan
til, men berfor vilbe Ijan iffe fvigte Fjaltring, fj°ert Steb
ffulbe Ijave fit Støbe, Ijan ffaanebe fig fanbelig iffe. Sen 11te
September fom Ijan til SBemb Station og ijolbt for en $ore=
bragsforening ber fit fvorebrag om, at man „fanger flere fyluer
meb en Sraabe honning enb meb en Sønbe SSbbite"; efter
bette ftob en gammel jDlanb fra ©gtten, ellers ben ®ang en
iDlobftanber af firfeligt og folfeligt Siv, og fom Ijavbe øbt fit
Siv veb føaarbfjeb og -firoceSlyft, op og taffebe Ijam ftærft be=
væget. Sen Slften tog'Ijan til ÍSalgmenigbebenS ^ræftegaarb.
Sagen efter præbifebe Ijan i bens Sirfe og ijolbt næften umib=
belbart efter folfeligt SDtøbe i ^aftor 3eSfenS Sabe; om 2lfte=
neb fulgte ban meb mig til J-jaltring. £ier fif vi faa atter en
bejlig Sag meb fjant ben 13be. -van præbifebe efter at ijave
været veb £mvet om ^orntibbagen over „ftjærligljeben, fom
ffjuler StjnberneS jDiattgfolbigbeb". 3 benne tjkæbifen talte
Ijan om bet politiffe ipartivoefen, at vi Ijver ftulbe følge vor
Overbevisning, men tro bet bebfte om Ijveranbre, tro, at boer
vilbe ftolfets ®avn, og faalebes fafte itjærligbebenS Sfjul over
be anbreS i vore Øjne vrange Syn og Seftræbelfer. „SDJan
bar falbt mig QlenftreS Sjæleførger", nbbrøb ban, „ja ®ub
give, jeg funbe blive fjert, faa vilbe jeg bebe mine fenner om,
mebenS be fæmpe efter bebfte Overbevisning, at tro gobt om
be anbre og bevare Sjærligbebeit til bem." Uopforbret tilbøb
ban, at ban
Sime efter Sirfetjeneften vilbe tale i Sognets
Stole; ber var bet ban begynbte meb be Orb: „$eg er fra
en 0, font tjebber 9)tøn, bet er ber nu ingen af eber, fom
veeb, bvor er." Ser fortalte ban bl. a., at gigerne paa ¿Høb=
filbe i Penne Sommer tit Ijavbe funget om 3yben. fom er ftærf
og fejg, og nu crfarebe '-Bojfen baglig SybettS Sejgljeb, fjanS
líbljolbenljeb nemlig til at ijøre. (SilerS talte ban ¿er omåifa=
livet, navnlig bvorlebeS vore fyæbreS Segninger beraf vifte
bereS SattS for et æbelt -Dleitnejfeliv. Sagen efter igjen, ben
14be lebfagebe jeg Ijam til Sfive, buor eu anben af bans
yngre fenner tog imob Ijam. Set var fibfte ®ang, jeg faa
bam.
iDten jæonlig glæbebe ijan mig meb *8reue, og ban vifte
mig ftor Sillib og fyortroligljeb i ben Sag, ber laa bam faa
•21*

328
inberlig paa ftjcerte, SøventlialS SliSftonSjag. ög naar og=
faa jeg er faft og bjcertelig bunben til benne Sag, ba er bet
vel for bet, jeg fer i ben, men tillige forbi ben blev et Saanb
mellem mig og ben tjære gamle Sojfen og ffaffebe mig et nær
mere Stjenbftab til l>am, enb jeg ellers vilbe faaet, og bette
Jtjenbffab tiører til mit 2ivS bebfte sUiinber"

®isfe lange 2)liSfionSrejfer forefalbt i iibSrummet 1870
—77. Seb Sejligljeb beføgte tian be flefte af SanbetS golte=
Ijøjffoler, tinor lian altib oar veltommen fom gorebragSliolber;
færlig beltog Ijan ^oertSlar i GfteraarSmøbeme paa ©jebveb
tøøjftole, og bet bibrog til, at bisfe blev faa talrig beføgte, at
ber til entelte Siber var tjen imob tufenbe tilhørere. ®en
fibfte af be ftørre SlliSfionSrejfer var i (Sfterfomnieren 1877;
efter at fian førft fiavbe præbifet flere Steber i ÍJorge, tog
ban meb ©ampffibet til greberifshavn og tiolbt nu -Støber i
SenbfpSfel og langs QpllanbS Øftfpft; ogfaa bette 2lar beltog
lian i Sfolemøbet i ®jebveb. Sfjønt 'ban var træt af fRejfen
og mere aanbelig anftrængt, enb tmn felv vibfte af, vilbe h«n
bog itte føge fcvile, men liolbt en SRæffe gorebrag over bibelfte
Ssmner, ber af tilhørerne blev opfattet fom noget af bet
bebfte, be £)“obe ^ørt af ham. tisfe gorebrag blev fenere
mebbelte i Subftiffen; til gnblebning ffrev lian faalebeS om
betie 3Jløbe:
,.®er var nogen Strib om -Havnene, Særermøbe eller
Sfolemøbe; jeg tror not, bet blev vebtaget i bet minbfte af
gorftanberen, at Sfolemøbe ftulbe vinbe grifen, men mig
ftjneS rigtignot, at goltemøbe paSfebe bebft, tl)i ber var alle
SlagS golf famlebe, og alle SlagS ting blev ogfaa forhanb=
lebe, faa -Havnet goltemøbe fiineS ogfaa at pasfe bebft. geg
vilbe ogfaa meget bebe om, at bette Havn maatte blive beniite
tet næfte ®ang, om vi leve faa længe. ®er flæber noget
ftrætteiig tjebeligt baabe veb Sfolemøbe og Størermøbe, man
tommer til at Icente paa Dmorbningen af vortStolevcefen, paa
forhøjet Søn til Størerne, og ffjønt begge tele funne være højfi
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fornøbne, faa ere begge Tete inberlig fjebfommelige, faa naar
jeg bar en SJliétanfe ont, at bet er, bvab ber væfentligft ftal
forbanbleé, oil jeg allerbelft b°^e mig tilbage. §8eb bette
SJløbe bleo ber iffe talt ftort om noget faabant. -ölan fagbe
i $jor: Strømmen gaar til Sjebveb, og bet var fanbt, men
ben Strøm gif ogfaa i Siar fin gobe ®ang og lob fig iffe
ftanbfe af &øftené Travlbeb, bverfen naar bet var Siegn eller
Tørvejr. Te fom fjørenbe i Sogne, fom tog 16 ab (Sangen,
be fom om Tagen, men fomme Tiber ogfaa om Slatten SJlan
fijnteé, ber var fulbt i forvejen, faa man øjnebe iffe nogen
Ubfigt for bem, ber fom. til at be ffulbe faa Slatteleje, tbi
Soften bavbe bet flet ingen Sløb meb, beretf var faa flcrDver
fløbigbeb, at naar ©jæfterne ijaobe fpift veb be lange beeffebe
Sorbe og Ijovbe »«get Siabfen for bem, font maatte vente til
anben Seljanbling, faa var ber lige faa meget tilbage fom fra
Segtinbclfeu, faalebeå faa bet ba ub. Tet fom iffe af, at alle
biéfe ftaffelå SJlenneffer ittgett Ting funbe fpife, tbi mig fore=
fom bet i bet minbfte, at be bovbe en ønffelig Sippetit, faa
ønffelig, at jeg miéunbtc bem ben, forbi jeg befto værre bovbe
faa libt beraf. Terfor vafte bet iffe ben ringefte Sllarnt, om
ogfaa ber lige mibt unber SJlaaltibet fom en Sneå SJlenneffer
og flere, bet var blot, at be maatte vente en liben Stunb, tbi
faa var ber nof til bem. Slattelejet fijntes mere ubegribeligt.
Ter var en SJlanb, ber gif unber Siavn af Svartermefter,
fom Ijavbe at orbne bet bete, baabe bvab Silaben o<j Slattelejet
angif. tøvorban bon bat fig ab bermeb, var mig juft iffe
ganffe flart, allerminbft meb £>enfpn til bem, fom fom veb
Slattetib. Stan fagbe rigtignof, at naar bon ftob meb en Sneé
SJlanb, fom var baabe trætte og føvnige efter Siejfen, faa fulgte
ban omfring meb bem fra ben ene til ben anben Stue, og bvor
ban opbagele, at ber var et libt paåfenbe Stum i en Seng,
puttebe bon en af fine (Sjcefter ber neb, fom ftray fov inb og
opbagebe førft om SJlorgenen, Ijvem bon Ijavbe belt Seng meb.
Tet veeb jeg iffe, om bet gif faalebeå til, men paa anben
SJlaabe ijor jeg iffe funnet forflare, b°or biéfe Slattegjcefter
blev af, fom om SJlorgenen fom nof faa fnjbefulbe til Stebe
og ftemte i meb:
<?om gugien glab i <efcu og $ang
UbflptKr meb fin SWorgenfang.
©jenføbt üeb íRattcíjbiíe

Si fpurgte beller ilte efter, bwr be bovbe faaet ben
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Slattebvile fra, bet attgif better itte oS. fom intet ijavbe tabt
berveb. geg í>ar veb benne Sejligljeb flet itte i Sinbe at be=
røre Wløberne — bet fan maaffe fomme en anben ©ang —
fjer er bet fun 9)berværferne, jeg vil berøre. ©obaf, ©obaf,
íjvor funbe be bog rtjge ©obaf — ja jeg veeb iffe, om 50iøbet
funbe bave gaaet uben benne æble Sting ©et var bet førfte,
og bet var bet fibfte, man greb til. Wløberne gjorbe en Stanbs=
ning i benne 9lt)belfe, og bet var gobt, tfji ellers vibfte jeg
itte, bvorlebeS ©obaffen ffulbe funne bove flaaet til, fom jeg
tror leverebeS gratis af gorftanberen. ©er var mange af btéfe
©eltagere, fom jeg uben for Wløberne og -Biaben albrig faa
uben $iben i Wlunben, tlji belbigvis fpillebe piberne §oveb=
rotten. Wien Ijvor funbe be ellers Jtjnge og blive veb at ftjnge,
jeg taler Ijer om Sangen uben for Wløberne, jo flere æerS ber
var i en Sang, befto IjeUere vilbe be ftjnge ben, og tjveni ber
funbe fomme meb en ntj ©one, funbe gjøre ftormenbe fiijffe.
SBejret var gobt ljr»er ©ag faa nær fotn en, men ba regnebe
bet, faa bet funbe forftaa, faalebes fom jeg tror, at bet alene
Ijar funnet regne i benne Sommer, ©liers vanbrebe be
gjærne i ftore Sfarer op og neb ab Sanbevejen, og naar tiiau
nærmebe fig libt tjen til faabanne Sfarer, mærfebe matt ftrap,
at bet gif fitjbettbe meb Samtalen, ©et fan nof være, at ©a=
lerne troebe, at bet var gnbbolbet af bereS gorebrag, ber blev
brøftet, jeg tør alligevel iffe inbeftaa berfor, fnarere funbe bet
vel være ©ilfælbet meb faabanne mere enlige ^anbriugSmænb,
fom fulgtes ab to ab (Sangen. ga ©ub veeb, Ijvab be talte
om, men meget gobt blev ber talt, og mangt et 33efjenbtffab
blev ftiftet af ben QJeffaffenbeb, at møbeS be ab Slare, ba
bliver bet meb milbe øjne, geg, font i be ©age Ijørte til be
ffrøbelige, git faa ftille omtring og tænfte meft paa be gore=
brag, jeg ftulbe bolbe, og fom jeg bog ogfaa naaebe at faa
Ijolbt lige til bet fibfte. Wien jeg lagbe tillige gobt Wlærfe til,
IjvorlebeS Stemningen var blanbt golf, og jeg fif ba gnbtnjf
af, at man var rigtig gobt fornøjet meb alt. geg opinuntrebe,
fom jeg altib Ijar plejet, til, at man ffulbe Ijøre gobt efter og
ftjnge gobt tøegge ©ele blev opfijlbte, fjenbeligft var bog bet
fibfte, tlji bet maa figeS uben at (afte noget af be tibligere
Wløber, at jaaban Sang fom paa bette bar ber albrig været,
©ertil bibrog vel ogfaa en ©el Seminarifter, fom overvcerebe
bette Wløbe.
©et falbt mig unbertiben inb, om iffe gorebragene Ijelt
funbe unbværeS, og at man funbe nøjes meb Samtaler i ftørre
og minbre Ärebfe og gotijanblinger i gcetteSffab. geg tror
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aUigeoel itte; ^orebragene ere $vi(epunfter, font itte tuntie
unboæteS, Samtalen git bebre efter bem, ffjønt jeg juft iffe
tror, at ben brejebe fig om 3nbt,olbet af bem. $eg oilbe ønffe,
at jeg turbe traite bem, fom fiolbt gorbrag, meb, at bet oar
bisfe, be famtalebe om — jeg oeeb not, at betoille be faa gtj=
felig gjærne Ijaoe, og mange bilbe fig inb, at man ooen paa
et faabant gribenbe ¡yorebrag itte tan tale om anbet — men
bet er en Jgejltagelfe. 3eg figer itte, atgorebragene ere glemte
meb bet famme, be ere fjørte, men man griber iffe til at
tale om bem, Ijellere om noget anbet. Sag efter tan bet not
fomme til §ort>anbling mellem entelte, og ber fan mebbeleS
Referater, naar ber hjemme fortælles om, Ijoab ber er fjørt,
fom ere bebre enb be, ber etters gioeS."
Gfter at Sfolemøbet i ©jeboeb oar fluttet, præbifebe Ijan
enbnu et Sar Steber, nemlig i Soirring og $ornborg, men
herefter bleo Ijan faa affræftet, at Ijan itte funbe fortfætte
Stejlen, men maatte blioe i forjen?; fiægen ber erflærebe, at
Ijan leb af aanbelig Doeranftrængelfe, og paalagbe Ijam, at
Ijan iffe maatte fortfætte fine -SliSfionSrejfer. ©fter et Sar Ugers
Dptjolb i tøorfenS, Ijoor Ijait meb Dmtju bleo plejet af fyrøten
2. Sleb Sager, IjoS Ijoem Ijan ijaobe faaet Sopæl, bleo Ijan
faa raff, at Ijan funbe taale Ipjemrejfen til Stege, men bet
foftebe Ijam ftor Seloooeroinbelfe, inben Ijan funbe befoemme
fig til at gioe efter for Stegen og afltjfe be iffe faa 3)løber,
ijan ffulbe tjaoe Ijolbt i SeftjijUanb og paa $ijn. 3 tet føigenbe Slår oar ban unber ftabig Sægebebanbling, og ban maatte
inbffrænfe fine Slejfer til ben nærmefte ÄrebS.
3 Sinteren 1879 ben 29.3anuartalteban fibfte ©ang før fin
Stjgbom oeb et offentligt fDløbe i Støbfilbe ^orfamlingSfal; Slatten
berpaa ramtes ban af et apopleftiff Slagtilfælbe, ber gjorbe
bam lam i ^jele ben bøjre Sibe og fort efter fulgtes af en
Sungebetcenbelfe, ber oar faa aloorlig, at alle oentebe bans
Sortgang, ©et bleo bog iffe ©ilfælbet, Sioet fejrebe enbnu
ooer ©øben, men Samljeben oebbleo, faa ban oanffelig funbe
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gaa og funbe fun benytte ben venftre £aanb. jjanå ælbfte
©ønnebatter tøerbiå maatte ftrive for ijam efter Tiftat, og
paa benne SJlaabe oebbleo tjan enbnu i nogen Tib at rebigere
S3ubftiffen og beførge fin vibtftrafte SJrevvepling. Om bette
Slagtilfælbe, ber bavbe ramt Ijam, ligefom tjans i 1875 afoøoe
Srober £arå, ffreo tjan faalebeå:
„Tet var om Slftenen ben 29oe januar 1879, at ber
var SJløbe i %or|am(ingåfalen paa fRøbfiIbe. Ipøjffoleforftanber
Slnberfen tjavbe Ijolbt et $orebrag om Sutljerå Sevneb, og jeg
Ijavbe lovet, om jeg funbe finbe paa noget, ba enbnu at ijbe
et lille 33ibrag famme Slften. Tet falbt mig ba inb, at bet
nof funbe gaa an at frembrage et Stpffe, fom far mange Siar
fiben Ijavbe ftaaet i „Subftiffen", og font bet forefom mig not
funbe være til Savn at brage frem igjen. Wiin Tante falot
ba paa Tamofleå^Sværbet, fom jeg meget gobt minbebeå, at
jeg en Sang Ijavbe ffrevet om i „Subftiffen ". tøvab betegenfc
lig var, ber bragte mig til netop at brage bette frem, vibfte
jeg iffe ben Slften og veeb bet vel egentlig Ijeller ifte nu, men
bet fom nu faalebeå, og jeg tænfer, bet ffulbe faalebeå fomme,
og jeg tror nof, at faalebeå fom bet fom, ogfaalebeå fom bet
fom, ber fulgte efter, fif bet en mere enb alminbelig Setpbning,
og jeg tror enbog, at bet fan faa en faaban for bem, ber nu
læfe bet bag efter
3eg minbebe om Tamofleå, ber var ben fprafujanffe
Tyran Tionijfiuå’å løofmanb. Tenne bavbe tit lagt SJlærfe til
ben Segjærligbeb og .^enrijffelfe, fom Tamofleå lagbe for Ta=
gen, naar tjan faa fin tøerreå overfløbige SJlaaltib og faa barn
leve fom ben rige -JJlanb, Ijver Tag fjerlig og i Slæbe, flæbt
i purpur og fofteligt Sinneb. jjan inbbøb bftnt ba til at
fomme ben næfte Tag og inbtage og nrjbe al banå tøerligljeb.
fian ntobtog 3nbbtjbelfen og næfte Tag inbtog ban Tprannenå
$labå tillige meb alíe be Siijbelfer, fom plejebe at tilfalbe benne.
¿an faa fig om meb ftort Selbetjag paa alle biåfe Jderligbeber,
inbtil ban fif Øje paa et Sværb, ber bang meb fin épibå
lige over banå ¿oveb. Ten $labå, fom var Ijam given, og
fom ban felv banbebegjæret, maatte ban iffe fortabe; men ber=
meb var faa ogfaa al banå Slæbe forbi, og ban ønffebe intet
betlere enb at fortabe benne $labå og venbe tilbage til fit eget
¿jern. §or Tijrannen var ber nu i Sirfeligbeben et faabant
Sværb, fom bang over banå $oveb og truebe banå £iv meb
fjare Ijoert Øjeblif; tbi ber var mange, ber tragtebe barn efter
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Sivet og vilbe gjærne berøve Ijam bet, t>vab Øjeblif be tunbe.
— @t faabant Sværb fænger over I>vert SWenneffeS tøoveb
og truer invert 9)lenneffes Siv, og bet meb en Søb, ber ligner
bet Sværb, ber bang over ben rige WianbS $oveb og funbe,
Ijvab øjeblif bet ffulbe være, ftijrte bam til føelvehe. Sen rige
SJlanb faa bet ifte, og Ijavbe nogle af be ©jæfter, ber fab veb
Ijans Sorb, braget ben ^are frem, ber truebe Ijam, faa vilbe
Sorbets ©læber være bievne forftprrebe, og be var næppe
bievne bubne til ©jreftebub tiere. Set fom alligeoel, ffjønt
(jan iffe faa bet eller anebe bet. baaret braft, Svcerbet traf
ijam og ftprtebe Ijam neb i bet .pelvebe, Ijvor ban opvaagnebe.
2 er fanbt Ijan ingen Srøft bo* be ©jæfter, ber Ijavbe Ijaft
Sel i bans £>erligtjeb.
(pave vi nu ellers faaet vore Øjne oplabte for, at vi ere
Spnbere, og at Spitbené Solb er Søben, netop ben Søb, fom
traf ben rigeSianb, faa hænger et faabant Sværb over enbver
af oS, vi vibe, bet maa træffe os, fun iffe, bvab Øjeblif bet
vil fte. ålt Plenneffer funne leve i Sigegplbigljeb for et Svrerb
af ben 2lrt, er vift nof og bar fin ©runb beri, at man flet
iffe fjenber Spnben og berfor tjeííer iffe, boab ben fører meb
fig. Stimeligvié Ijar bette været Silfcelbet meb ben rige 'JJlanb
og alle tjans Sorbvenner, ber muligvis mangen ©ang bave
ubtalt beres Ønfter om, at ban enbnu maatte leve mange 2lar
og berebe bem lignenbe ©læber fom i Sag Saa vanfteligt,
fom bet nu enb fait være, at Plenneffer faa bereS Øjne op
for bet Sværb, fom ijænger over beres voveb og truer bem
meb Unbergang, faa er bet bog ffet mange ©ange, og vi funne
not fige, at bet var Soven og profeterne, ber bjalp bem bertil,
fom ben rige 9Jianbs Srøbre lige faa libt Ijavbe agtet paa
fom ban felv og berfor Ijelier iffe fif Øjet op for bet Sværb,
ber truebe, før bet var for filbe; men naar Øjet oplabes ber=
for, faa fommer man iffe blot til at fe, b°ab ber truer, men
ogfaa til at fe, b°ab ber fan afvenbe bet truenbe. SajaruS,
fom (aa nbeit for mibt i fin ©leubigbeb, faa iffe blot bet tru=
enbe Sværb, men ogfaa b°ab ber afvenbte SruSlen; tbi ba
ogfaa Sraaben braft for Ijam, og Svcerbet, fom bang i benne
Sraab, traf bam, ba bavbe bet miftet fin Sraab, ffulbe nu
iffe føre Ijam til føelvebe, men til ^BarabiS, Ijvor ben ©ubS
(ingle bar bam, ba Simen var fommen. Set fom af, at ban
bavbe lært at fige: „Søb, bvor er bin Sraab, fjelvebe, boot
er bin Sejr, taffet være ©ub, fom gav oS Sejr", berfor fe vi
bam b»’le i ^reb i SarabiS og vente paa ^errenS ftore Sag,
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ba Ijan ffulbe fe Ijam fomme i Sfyen og opløfte fit fioneb meb
©læbe.
Du tjcenger Soærbet ooer oort fiooeb, og oi oibe, at
fiaaret oil brifte, og Soærbet træffe oé maaffe i benne Stunb,
maaffe i benne Dat. SJilbe man faa fige: fioorlebeé fan ba
nogen af oé lægge fig til finite meb greb og Do, nu Datten
foreftaar? faa oil jeg bertil foare- 3? i faa bebe Øub berom
for gefu ®fylb; Samofleé maatte tigge og trygle Syrannen
om at labe b<»n flippe for ben gate, ber truebe Ijam. æi
bane iffe en Syran, men en ©ub, fulb af Daabe og 3Jiiffunb=
Ijeb, fom felo figer: „$alb paa mig paa Døbené Sag, og jeg
oil tiøre big, og bu ffal prife mig", fioorban bet faa enb
ftaar til meb oé, faa lab oé følge benne Ijané f¡ærlige gor=
maning, og naar oi ba gaa til finite i benne Dftenftunb, om
ba enb fiaaret ffal brifte, og ©ocerbet ffal træffe oé, faa
Ijar bet miftet fin Sraab, ffal iffe føre til Søben, men til
£ioet.
Sermeb ffilteé oi ab, entjoer gif til fit og lagbe fig til
finite. So Sinter herefter oaagnebe jeg og oar lam paa fjøjre
Drm, fiaanb og gob. geg faa beri Søbené fifre 33ub, tlji
paa ben 'Diaabe Ijaobe jeg altib betragtet benne Sygborn.
Sog fynteé mig i Ijint Øjeblif, at Søben ijaobe miftet fin
®raab. Set løb til mig: Su Ijar bog bine ©ynberé gorla=
belfe, faa Ijar bet jo ingen 'Døb. Du er ber fjengaaet ooer 4
Uger, og bet fer ub til, at ©oærbet iffe ffal mebføre Søben,
ej beder ben timelige Søb, men jeg tror bog nof, at jeg ffal
blioe faa aloorlig paaminbet om at befale mig ®ub i SBoIb,
faa jeg iffe let nil funne glemme bet, og naonlig minbeé bet
lille Dftenoeré:
„Soo ba, foD i 3cfn Srmr,
®iger alle letbens ?arme,
?eg er i min 3efit ©fjob,
{an mig flat af Wlortet fare,
{an tnin fibfte ©øun »il gjore
©olig, rolig, fogte, fob".

geg boober, at be mange, fom oar til Stebe Ij’n Slftett
og erfarebe, bforlebeé bet gif mig, oille beroeb faa enDlinbelfe
om bet famme og blioe ftyrfebe i Sroen paa, at om enb fiaa=
ret ffal brifte, og Snærbet ramme oé, bet ffal bog iffe føre
bem til Søben, fom beber ©ub for gefu ®fylb at fri bem af
al gare."
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(Senere [fren ban faalebes til fine SBenner:

„,,53ubftiffen"é Stefere ffulle bog være blanbt be førfte,
font faa et lille Drb fra mig, efter at jeg Ijar gjenoptaget
at ftrive til mine tenner. ®et ftjnteé iffe, iom benne ©jen=
optagen ffulbe være bleven mulig i min ftore 'Hfmagt, men et
lille fjærligt Drb ipneé jeg bog enbnu, at jeg fan ubfenbe, og
tjaaber, at fennerne ville tage til Staffe bermeb og foretræffe
bet for flet intet.
ipneé at være i fremgang, og ben lille
itraft, jeg enbnu Ijar tilbage, vilbe jeg gjærne anvenbe til
©læbe for bem, fom elffe mig, og jeg vil ønffe, at jeg maatte
funne tilbringe ben lille Slib, fom enbnu maatte forunbeé mig,
meb Staf til ©ub og i et $jærligbebé=®amfunbétiv, faa vi
maatte ftprfeé i Stroen paa ben ©ub, fom tjar forenet oé.
3 ben Äamp, fom tjer tjar været ført mellem £iv og
®øb, Ijar jeg erfaret noget af ben Sejr, fom overvinber
S)øben, og font meb ©ubé tøjcelp albrig ffal glemmeé, men
ber er meget tilbage; berfor (ab oé bebe meb og for fjver=
anbre:
„2ab for o«, fom paa big tro,
Sivets Siomfier overgrc
©ravns morte Sitje;
Dg veb üirtegaarbéns ?ort
®ift fra oS (jver ©tijgge fort
SWeb bin Ijvibe Sitje!"

Stil bem, font føle fig forenebe veb Kjærligbebené Qiaanb,

fra

© 53ojfen."
St>et gif alligevel ftærft tilbage meb kræfterne; for at
brage §orbel af ben friffere £uft fipttebe tjan fra Stege ub
til SRøbtilbe; Ijvor fvag tjan enb var, funbe tjan Ijer iffe (abe
være at beltage i llnberviéningen paa ^jøjffolen, og ffjønt tjané
^orebrag felvfølgelig bar Spor af tjané (Svæffelfe, tabte be
bog iffe i Snberligtjeb. 3 ©fteraaret 1879 maatte Ijan op=
børe meb 53ubftiffen og noget fenere meb al aanbelig 33irffont=
Ijeb, ba Spgbommen mere og mere Ijavbe flaaet fig paa 9(anbé=
evnerne, fjoorfox* tjan ba ogfaa maatte neblægge fit Sntbebe
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fom -}8raft i Stege. Dm Ijan? førgelige Silftanb i ben fibfte
Sib ffriver kræften Sty. Aørbam faalebe?:

„Set var tunge og fvare Tage, Oer tom for bom, — og
bet var vemobigt at fe ben før jaa legem?; og aanb?ftærte
3Jlanb fibbe bunben til fin Sæneftol. Tog bor tyon jaaban
tyolbt en ^rabilen for mig, fom jeg itte glemmer geg be=
føgte bont for et ^ar Aar fiben paa Aøbfilbe, boor b«n ben
©ang boebe. Ta jeg en Aften fom inb til Ijam, fab bon meb
Alterbogen opflaaet foran fig og lafte i ben, m n ba ijan faa
mig, gav bon mig SBogen o’g bab mig me?fe Aabverorbeue for
fig Stjønt jeg iffe forftob benne Dpforbring, fulgte jeg ben
bog, og ba jeg var farbig, fagbe bon meb bpb Sorg praget i
boer en 9Jiine: „Se, btéfe Drb, fom jeg bor elflet og levet i,
bem fan jeg nn iffe mere buffe! 3eg lafer tyver Sag paa
bem, men fan iffe lare bem". — ®n Soinbe, join meb ftor
og opofrenbe Mjærligbeb plejebe tyont i btéfe Aar, fortalte mig
fenere, at tyon tit om Aatten, naar Ijan iffe funbe fove, lob
tanbe £tj?, forlangte at faa Alterbogen, og ber (aa faa ben
gamle ^Braft og lafte over paa Sro?befjenbelfen, gabervor og
3nbftiftelie?orbene, btéfe Drb, fom bet var ban? btjbe £jarte=
forg, at tyon iffe mere funbe tyufte — geg tanfte ba: „Jpoor
Aienneffet? Sfat er, ber vil ogfaa Ijan? vjarte vare", og
Ijvab tyon iffe mere bor til Aebe i fin ^ufommelfe, bet ligger
vtéfelig gjemt i Sjalen fom ben« bebfte og umiftelige @je."
3 Sommeren 1881 foretog bon fig ben fibfte Aejfe til
gtjllanb og opbolbt fig i tangere Sib beté i ASb eltoft, bel?
i ®jebveb og var enbnu faaraft, at bonfunbe bolbe minbre
gorebrag begge Steber; famme ©fteraar flijttebe bon til M j ø =
benbovn og fom til at bo paa ®l. kongevej Ar. 107 i
Stuen. ®angen var nu bleven faa baarlig, at bon maatte
fjøre? omtring felv paa ®ulvet i Stuerne. @nbe(ig ben 17be
Septbr. 1882 falbte ®ub ijam ber fra.
6fter at bon i Søbet af Sommeren baobe befunbet fig i
legemlig ftenfeenbe nogenlunbe vel — enbog tyavbe foretaget
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en 9iejfe til Slarvebe —, fif ijan Statten mellem ben 8be og
9be Septbr. et nyt Slnfalb af fin gamle Spgbom; bet ptrebe
fig paa ben Slaabe, at ban vebblev at fove uben at give anbet
Sivétegn fra fig enb Slanbebraget, og bet fpnteé næften, fom
Ijan itte vilbe vaagne op mere. ©il Stebe veb bañé Seje var
IjanStrofafteogmangeaarigeSpgepíejerffe SofieSlaémuéfen,
bañé ©atter 3utta 2RøHer og bañé Sønnebatter $erbié. ©en
lite om SJlibbagen overraffebeé be veb, at lian plubfelig flog
Øjnene op og faa fig fmilenbe omfring. £ægen blev ftra?
bentet, og ban ertlærebe, at ber var inbtraabt en tjenbelig
Sebring, faalebeé at ber enbnu tunbe være £>aab om, at ban
funbe leve en ©ib; ba be tilftebeværenbe fiben mebbelte ben
fuge bette, fvarebe Ijan fun meb et Sut, og be fit 3nbtrpt af,
at bet nu var bañé Ønfte at ffilleé lier fra. $ be følgenbe
©age ilarebeS bog Sevibfttjeben faalebeé, at Ijan baabe tjenbte
be omftaaenbe og, ffjønt meb Sefvær, tunbe ubtale fine Ønffer
famt Stavnene paa fine Søm og nærmefte Senner; ban vilbe
gjærne børe Salmen: „Sit fige Serben ret farvel"; be fang
ben balve Salme for bam, men funbe itte tomme overSerfet:
,^om i ben fibfte Stattevagt", og valgte berfor bané 3)nblingé=
falme: „SJtin ©øb er mig til gobe", og fremfagbe „©roen"
og „gabervor". ©en følgenbe ©ag ønffebe ban, at be ffulbe
læfe et Sttjtfe af Subftiften for bam, og be valgte bertil Stik
bringen af Saren Sinter Sojfené ^orbefærb (ber finbeé i Slar=
gangen 1866 Sibe 377), fom ban ijelt igjennem fulgte meb
Dpmærffombeb; be 3 beri foretommenbe Seré:
„Vbab bu bar for mig t Tange lar,
tiareft mig i £ag for øje ftaar;
tlji i Softenbftaren
bar bu, fobe ftaren,
fobe ft bog mob mig i fcøji og Saar.
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Úoab bu altib oar for Rar og 2ft or
og for o«, bet lægge« i bet Örb:

D, bn futile, futile,
føbe, tube, ¡ñilbo,
øjeflaic lide Staren »or!
£)g alt, íjuab bu bar for aubre uteb,
berom fun be fel» fan gi’e ©efteb;
meu til $aaret graatter,
og til 2aebett blaatter,
ljtr bu alle »ore« ftjærligljeb."

maatte be gjentage flere Wange.
■Ratten mellem ben 15be og 16t>e fif Ijan et mjt Xilbage=
falb, og Sicegen erflcerebe nu, at fian* fibfte Stunb var nær;
Ijan Ijenlaa fra nu of i en bvaleagtig Tilftanb, og fun gjennem
^liftet gav Ijan en enfell Wang til Äjenbe, at ber var noget,
fom t>an ønffebe at fige, men iffe funbe faa íagt; en Wang
rafte ijan bog £>cenberne op og fif raabt temmelig 1)0jt: „Som
nu! fom faa!" ifaa Spørgsmaalet, om bet var nogen af be
tilftebeværenbe, lian falbte paa, rijftebe Ijan paa føovebet, men
ba be fpnrgte, om bet var 3efu* Sriftité, niffebe Ijan glab. —
$ra nu af forlob SBevibftljeben Ijam ganffe; en let og efter
Sægené ©rflæring fmertefri Tøbéfamp begijnbte, og SI. 4
Sønbag @ftermibbag var ben fibfte Sivégnift ubfluffet. gørft
bag efter fanbt be, at ijan felv fjanbe folbet ¡øænberne over
Srijftet. Te fang ba:
©o» føbelig fo» bløbelig,
lut bitte Øjne til!
®ub Saber ubi himmerig
2)itt togter oære »il.

2)ig Äriftu« ga» et eoigt tfaab,
ban og for big er bob,
og til Ijan« Vi» bu i bin 3)aab
tneb ftanben cr gjenføb.
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•pan fenbcr fine Siigíe neb
i ni duggen Ärcbö at flaa;
tyi hit bit øje SBarn meb greb,
®nb3 Øjne aabne flaa.

Stray efter at £øb$falbet var blevet befjenbt, læfteé føh
gente ©igt i flabene:
Jer gaar et ©nt gjennem ©tovenes falbenbe ©tygger,
og overalt, boor ®iibsfrt)gt og grtyebsfiuo bugger,
iöubftiften løber fra (Sranbe til nærmefte @ranbc;
©niertc og ©org fig meb tyfenbc Srinbringer blanbe.

St, tlji
minbeS
minbeS
niinbes

vi brageS naturligt t Janten tilbage,
bin UngbomS og SWanbboniS be benfarne Jage,
bin Kraft og ©egejflring far Sonbslivets gremme,
bin Jaab og bit Drb og bin fjærlige ©temrne.

Jrofafi bn føgte at fitytte Sbeeu til £iuet:
trofaft og tjærligt bn brugte b?t <funb, big var givet;
ftyrfenbe, vorffenbe talte bin 9tyft til be fvage;
iægebom bragte bit vingebc Drb mob f)ver ftlagc.
Jpbt i bin ©jæl laa bens ©riinbattorb, ftjoedigljeb, inbe,
bet fom et £t)S gjciincm SRørfet lob dejene finbe
SDtaneffefjæieii at brage, bevæge og røre
og veb bin vaanb til bens evige Dpfjav at føre.

2f Uret og Jvang, af Jontyeb og ©miger en paber
ftob bu i Krebs af bin glot fom ben elftebe gaber.
Kuiibc bu alles $aaftjønnelfe enb itte vinbe,
©lægter af fmaa bog velfignenbe freber bit SWinbe.
(S. ©rammer.

Sorbefcerben fanbt (Steb Sønbagen ben 24be <Septb.
2Ilt oin Sørbagen famlebeg en Ärebå af æenner i Jljø=
benhavn om
QJaare i ©elligaanbStirtenéÄapel; Äiften var
prijbet meb en -Dlængbe Äranfe, blanbt anbet en mægtig £avr=
bærfranS, ber to ®ange omflpngebe Äiften; ben var fra Ung=
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bommen paa ©jeboeb (Seminarium, og bertil fnpttebe fig 3Jiin=
bet om ^orebrag, Eian Ijaobe ijolbt paa «Seminariet om
fiaorbærtranfen blanbt ©raterne, 2(irens uuiSnelige ÄranS,
fom be Ijigebe efter langt ftærtere enb efter ©ulb og ©obs.
@fter Slffpngelfen af (Salmen: „2lt fige Serben ret farvel",
talte førft Rafter
3 en fen oeb trinitatis Äirfe, og herefter
ipaftor 6. $ of trup, fom fluttebe meb trosbefjenbelfen og §a=
beroor; blanbt anbet betonebe roftrup, at ben afbøbe færlig
Ijaobe oæret en Digternatur, trobs bet, at Ijan boerfen brugte
9tim eller S3er4. til «Slutning bragte 91. 3. 3enfen fra 96bel=
toft be møbte en tat fra familien.
Derefter bragtes Siften om 33orb i Dampftibet „3ampa",
fom næfte -Korgen Äl. 7 afgit til «Stege.
Ter fejler !jen en Snaeffe i Dag unber 0,
Tend íabning er en ®abe tíí gamle Tanmartø Sfjøb,
Dg SRorgenrøbcn ^iifer ben gpngenbe SBaar,
— Ten í;iífte bam i Äiften i mer enb ftjbti flår. —

Dg Tannebroge fat n fer bentobig fin gi g:
— Äuu nøbig bit bet fine be banffe tfcltcø £ig —
?angt better bet ønffeb, fra ttRaftenø bøje Top
flt fe fom før bam løfte fit Die ftolt bor op.

„Ten ftar'efle ferre" ban gab ftg glab i Solb,
Dg ban gab bQtn baabe Sluflning og ©labinb og Sfjolb.
®ubØ SWenigbcb i ttlorben ben tjente ban tro,
$oø ben ¡tal barmt band SRinbe i mange Slagter bo.
Saa ton ba, Rirtetlo.tfe, fra ftpfien ber nb
Dg fenb til gamle ©ojfen bet fibfte Sønbagøbub!
Til goebrejorbø bløbe og mcberltge gabn,
Tu følberfiare 9øfge, bu boere bam i $abn!

(5n fpnft fbinbe.

æeb. 2lntomften til Stege mobtogeå Stiftet af en Blot
Saabe, fmpftebe meb floromvunbne §lag, og btéfe fulgte i
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©ampftibets fljoíoanb unber flirtetíotfernes Slingning. $aa
^avneplabfen nar opført en 26'report nteb be tre norbtfle
giag, og Ijer ftob Wns JBanbenbrøbre opftittebe meb beres
ganer (Sojfen nar IGreåmeblent af æaabenbroberforeningen).
æaabenbrøbrene bar fjant nu fra ©ampffibet igjennem be fíag=
fmpWebe ©aber op tií flirten, ber forub nar ppntet meb
flranfe og ®rønt, og Ijer fmxjtfebeS fliften pberligere meb en
Uenbeligfieb af flranfe, ber nar tjibfenbte baabe fra nær og
fjærn. @t firftemmigt «Sangtor affang følgenbe «Sang:
SUiiig, Äirteflotfer, lt)bt, fling ^øjt mob Øty!
(5n ¿jaelelaengfel btjb er nu ftet gglbeft.

Äalb inb fra nær og fjærn, fra 2anb og 8i),
at bringe ban; i Tag ben fibfte tøljlbefl!
®i tomme ung og gammel, b®i og lav,
boer oerbdlig øtilleoaeg i Tag maa falbe;
naar oi od famle om ben Ijaered ®rao,
ftal Tanten en tnn oaere Ijod od alle.

®er
ber
ber
ber

Ijørte oi faa tit band milbe Wøfi,
tyfte altib „greb meb od" band Øje,
b*nteb’ mange førgenbe ftn Trøft
oanbt ban $jaerter, oanbt bem for bet Ijøje.

Tet Ønfte, fom ban til fin SWenigbeb
faa tit bar talt, ftal ttjbe nn b?r inbe
fra o« til barn: greb være meb big — greb!
3 2Gre bolbed ftal bit rige SHinbe!

derefter talte $aftor
fiolen faalebeå:

Diønne (Sønberup) fra præbife-

„€>oo nu inb i greb, bu tjære,
foo nu føbt i 3efix Wavn,
fyngenbe ®ubd Sngle boere
brat big i bin grelfer« gaon.
Tøben, ftben gefud oanbt,
løfer tun, bf ab €tynben banbt;
22
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bine íceuter, naar be fmcite,
banned til et pyíbeitt ©ælte.

3a, „Tu fjære", bet ffal vcere bet førfte Drb, font i Tag
ffal lybe veb Sojfená Stifte. fjau tiører jo iffe benne Tiltale,
men bet er gobt for o¿ felv at faa ubtalt, ijvab ber rører fig
i vort fjærte. 3a, „Tu fjære", tbi Ijan var et SJienneffe, fom
befab forunberlig rige Saner til at vinbe Äjcerligljeb, man
maatte Ijoíbe af Sojfen, jeg funbe gjærne fige, enten man vilbe
eller iffe. tovor elffebe fian iffe fine Søm, ja bem alle, font
veb Slobeté Saanb var fnijttebe til Ijam. 3« bet gjør vel,
funbe man fige, alle, i bet minbfte alle æble SRennefter, faa
bet var vel iffe ejenbommeligt for Sojfen. 3a ®ub ffe Sov
for al æbel ^amiliefjærfigbeb, og ®ub ffe Sov ifær for ben
gaber= og SJloberfjcerligtieb, ber varntebe, ffjcermebe og lyfte for
oS alle baabe i vore Sørneaar og fiben, ben var viéfelig iffe
minbre enb Sojfené Mjærligbeb til fine Søm. Sien bet er
Siaaben at vife ben Mjærligbeb paa, Slaaben at ytre fig paa,
ben fan være forffjellig. Dg fom Sojfen i bet Ijele var et
ejenbommeligt Slenneffe, fom bané Ijele Sæfen var noget for
fig felv, faa traabte ogfaa ljan§ Mjærligbeb til bans Søm frem
paa en ejenbonimelig, paa en Ijam egen Slaabe. 3vgen veeb
bette bebre enb Sørnene felv, men ogfaa for o3 anbre, jom
fom til at ftaa l>am og Ijanå Ipus nær, maatte bette være
paafalbenbe, i ijvor bøj en ®tab lians letbevcegelige Sinb var
afhængigt af gamilienS og færlig Sørneneé Se og Sel, faa
ben minbfte Svingning i Sørneneå Siv faa vel til ®læbe fom
til Sorg greb Ijam overmaabe ftærft, funbe ligefom betage
Ejarrt. 3a ijan var en mærfværbig øm gaber, og i be fibfte
trange Siar, ba b«nå ellerå faa flare Slif ofte omtaagebeå,
altib forftob ban bet bog ftraj, naar ber talten til bam om
bans Søm, faa var ban ftraj meb, ja paa bet allerfibfte, ba
Tøben lagbe fin folbe $aanb paa Ijans varme fjærte, funbe
ban iffe bø, før ban bavbe faaet nævnt Savnene paa alle
fine Søm. Tet var alt bet bebfte, ban ejebe paa benne 3orb,
ban vilbe Ijave meb, ba ban flog Øjnene op mob ftintlen og
fagbe fit fibfte Drb: „Mom nu, £>etre gefus" 3o vi forftaaben
gobt ben Taare, fom tinbre i SørneueS øje, naar be nu veb
Sojfen^ Mifte fige:
Sou mi inb i greb, bu tjære,
fou nu føbt i 3efu Dlauii,
fyngenbe ®ub« ¿ugle bære
brat big i bin grelferä gavn.
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SBen ogfaa vi anbre ville forene o3 meb Sørnene og
fige: Tu tjære Sojfen, vi font ijavbe ben Spite — og jeg
Ijolber bet i Sanbljeb for en Stjffe for mig — at fomme til
at ftaa itte blot i Tifcipelforljolb, men i iBenneforljolb til benne
mærtelige SJianb. Slibrig glemme vi be ftille Timer, vi Ijave
baft meb fjant, faa barnligt et -Dlennefte ogfaa unber be fjvibe
§aar bar jeg albrig fjenbt, og fjcelben Ijar ¡e3 truffet nogen
meb en faa ren Tante. 6ngel bliver ingen af o3 Ijer P<w
forben, Sojfen var bet Ijeíler itte; men faa libt Ijan funbe
taale umilbe Øjne ljo§ anbre, og vi vibe, ban var meget føl=
fom i faa £>enfeenbe, faa libt funbe Ijan felv gjemme paa Sre=
ben til nogen; bet var en Stjrbe, ban iffe funbe ubljolbe at
bære ret længe, og faa funbe Ijan fafte ben af fig paa en for=
unberlig pbmtjg og fjcerlig SJlaabe, og faa var (jan gl<*b fom
et Sarn oven paa.
SJlen, Senner, bet vat iffe blot SJlenneffet Sojfen, vi i
Tag ffulle tale om, bet var ogfga om kræften Sojfen. Dg
naar jeg nu forlaber bet mere perfonlige for at gaa over til
at tale om SojfenS '^ræftegjerning, faa veeb jeg, jeg rører
veb ilWinber, fom gribe bpbt inb i mangt et fjærte i benne
ftore gorfamling, tlji fra betts Steb, Ijvor ie9 i ®ag ftaar,
bar ber gjennem 20 Star fra be Sæber, fom nu ere forftum=
mebe, (ijbt en gorfijnbelfe faa inbtrængenbe, faa bijb og faa
flaugfulb fom fra faa eller ingen anben ^ræbifeftol i Tan=
mart Dg fom vi fiffert tør tro, at ber ube paa Äirfegaarben,
Ijvor IjanS Støv nu ffal gjentmes, flumrer mange af eber§
fjære, fom næft @ub Ijave Sojfen at taffe for, at be flog Øj=
nene op i $arabi«, faa ere be mange taarefxjlbte Øjne fytt i
Äirfen i Tag et talenbe Sibneébprb om, at ber var bem, fom
forftob SojfenS Sirffoinljeb iblanbt eber. . Dg Ijvorbau ftulbe
bet være anberlebeé? Tet var jo en Untuligljeb, at et faa=
bant SibneSbprb funbe være aflagt paa et Steb gjennem 20
lauge Siar, uben at bet maatte blive til Selfignelfe for mange.
Dg bet var jo iffe Ijer alene, Ijan talte; ogfaa ber uben for, i
hjemmene, i bané- eget .pjem meb be unge Slonfirmanber, veb
Sijgefengene, veb Tøbslejerne og veb be aabne ©rave, altib
var bet ben famme milbe Støft, fom iffe blev træt af at falbe
og loffe Sjælene t»l (Sub fjaberé aabne Slaabefavu meb vor
£>erre 3efué veb ^aanbeit. Saa ville ogfaa 3 not være meb
nu til at fige, at ogfaa eber var Ijan tjær, Ijjærtetjær, tlji be,
fom ijave været meget for o§, be blive o3 jo fjære, og ber er
vift mangen en Sjæl Ijer, fom i Tag fuffer faa ftille og figer:
3a ijan var meget for mig.
22*
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'»Vien Sojfens Sirffomljeb [tratte fig jo langt ub over
i>ette <5ogit, benne 0, Danmarf var Sojfené Sogn. Overalt
Ijar tjané 'Jiøft lijbt, og overalt, Ijvor l)an tom frem, famlebe
fig ftore ©tarer om Ijam, alle vilbe be gjærne Ijøre Ijam, og
alle, fom Ijørte fjant, blev forunberlig grebne og paavirtebe af
tjané paa en ©ang faa milbe og bog faa ftærte Sibneébrjrb.
Derfor er ber nu Sorg, itte fjer alene, IjeleSanbet over førgeé
ber veb Sojfené Saare.
Dg Ijvab var ba bet ejenbontmelige veb Ijané $orfijn=
belfe? ijvab var bet, ber gjorbe, at tjan blev faa elffet og var
til faa ftor Selfignelfe? Sar bet tjané Segavelfe, var bet tjané
inbtagenbe tperfonligljeb? ogfaa vel bet. -Bien itte bet alene,
nej ber var noget anbet, noget ftørre. Dg jeg betjøver blot at
nævne tjané $jærtigtjeb tit bet menneffelige for at blive for=
ftaaet. Det var et Særfjenbe for Sojfen, at tjan i langt tjøjere
<©rab enb nogen anben, jeg tjar truffet, elftebe og troebe paa
'bet æble menneffelige, ber enbnu trobé Stjnben finbeé i
neffenaturen fom Sibneébijrb om bet oprinbetige ©ubébillebe.
$vem funbe fom ijan ffilbre Slobertjærligtjeben, ijvem
funbe fom Ijan tolfe be btjbe ©vigljebélængéler i et 9Renneffe=
brrjft, ijvem funbe faaban male Savn, Suf, Singer eller Dit=
givetfené jubtenbe ©læbe baabe Ijoé ben, ber giver og ben,
ber mobtager Dilgivetfen. Dg Ijvor tunbe Ijan tale om^aabet
og om itjærligfjeben, bet æble menneffelige $aab og ben æble
menneffelige ^jærligtjeb! ^fte faalebeé, at ijan, fom faa tit
ffer, fammenblanbebe bet menneffelig æble meb bet friftelige,
faa Ijan ffulbe mene, at bet æble i -Blenneffenaturen funbe
træbe i Stebet for ben ®ubé Slaabe, ber funbe vinbeé veb ben
barnlige Dro paa Stjnberneé ‘gorlabelfe for Ärifti íibelfeé og
Døbé Sftjlb, nej, men tjan Ijavbe en mærfelig fitter Dro til,
at ijvor ber levebeé et æbelt SJlenneffeliv, ber maatte ogfaa en
‘©ang, tiblig eller filbe, Sængfelen vaagne efter at blioe
■forenet meb grelferen, ber fatte fit 2iv til for oé af Äjcer=
iigljeb, ber maatte bet tabte tunne finbeé, bet falbne oprejfeé.
■Blen bet anbet, fom var ©runbtonen i Sojfené §ortpn=
belfe, bet var bette, at vi i Sametroené Drb meb ^orfagelfen
Ijave ©ubé ufvigelige Drb til oé, faa vi i bette Drb, talt til
oé veb Daaben, Ijave, naar bet mobtageé af et Sarnefjjcerte,
fulb Sitferljeb for, at vi ere ©ub gaberé Sørn i vor fjerte
$efué Äriftné, faa vort Saligtjebéljaab, netop forbi bet er
brjgget paa tøerrené eget Drb, paa tjané Slftale meb oé iDaa=
ben og iffe paa tøeéning, gobe ©jerninger eller Stemninger,
er faa troværbig tilfifret oé, at vi meb benne Dro i Slunb
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og vjærte albrig noget Cjeblif beljøoe at tvivle paa, Ijvor bet
bærer tjen meb oS, at bet nemlig ba altib gaar tjjem ab til
bet tøjern Ijer oven til. ya btéfe to ©ing var bet ejenbommelige veb Sojfens Sræbifen, tjans ftærfe ©illib til bet mebføbte menneffeligeS Slagt og IjanS enbnu langt ftærfere ©ro
paa ©roSorbetS Slagt. Cg naar bet faa er fagt om Sojfen,.
at Ijan Ijar lært ©anmarfS kræfter at præbife, ba vil jeg,
fom ffulbe være IjanS Slebbjælper i be førfte 8 Sar, Ijan var.
fjer i Stege, men font i boert §alb blev uenbelig mere Ijjulpen
af ijam, enb jeg Ijjaip bam, gjærne og villig fige ja til, at
for faa vibt man fan lære at præbife af Slenneffer, ba var
ber ingen, man bebre lærte bet af enb af Sojfen, fom præbi febe faa jævnt, faa naturligt, meb faa libt paataget Sæfen.
©et er fjælbent at træffe tøjærteligbeb og flår ©anfegang faa
ban forenet fom boS bant, faa ber er ingm ©vivl ont, at ban
Ijar ijaft en overorbentlig ^nbflijbelfe paa ben tjngre Sræfteflægt juft meb tøenfijtt til CrbetS ^orftjnbelfe.
Saa lab-ba nu mig paa egne, paa mangfolbige 5|?ræfteveunerS, paa ben banffe SlenigbebS Segne bringe en bfcertelig
©af, iffe til bam, ber nu iffe barer ben, men til ben fjære
@ub, fom gav oS bam, fom gav [jam be ftore SanbS= og £e=
gentéfræfter i ben lange SrbejOStib. Su bar ban funbet
ben tøviie, Ijan faa Ijaarbt trængte til. (Sub ffe 2ov, vi tør
fijttge':
3)øbeii, fiben 3efu« oaiibt,
iøfer fun, ijnab Stynben banbt.
5)ine Vænfer, naar be finc'te,
bannee tií et gtjibent Sarite.

©Iji bet er, lj»ab ©øben nu bar maattet gjøre, ben bar
albeleS ffiftet statur, fiben 3efuS felv bøbe for at tage Slagten
fra ©øben. Sn fan ©øben iffe længere binbe, nu fan ben
fun gjøre et, bet, ben nøbigft vilbe gjøre, nemlig løfe alle be
VibelfenS, Sorgens og Savnets Saanb, (Subs Søm for Spn=
bens Sfplb fuffe unber ber i Støvets £anb. Saaban bar
©øben ffiftet Satur. ©erfor er vor fjære Sojfen nu en fri
og Itjffelig Sianb. Cg be fiænfer, ban i bet fibfte Sar Sar
var |aa Ijaarbt bunben meb, be ere jo nu fmeltebe i @ubS
Mjærligbeb og ombannebe til et gplbent Sælte, faa vift fom vi
jo nof tør tro, at be fibfte ©rængfelSaar bane for bam,
bvor tunge be enb var for bans Senner at fe paa, b°ft ben
Settjbning at fmjtte bam fafterc til fin og vor tøerre ogSlefter.
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Dg nu lab oé betjente og bebe bet iEroené og fiaabeté
Drb, Ijan faa ofte Ijar befjenbt og bebet meb oé, i tjvilfet Ijan
nu er inbflumret, og i tjvilfet oi ffulle famleé meb Ijam og alle
æennerne i be evige ©oliger."

lifter Slffijngelfen af Salmen: „3lt fige ©erben ret §ar=
vel", talte ben afbøbeé ©rober, tpaftor fparaib ©ojfen fra Sap
fjøbing, faalebeé:
„3nbflumre ftal jeg ba meb Sijft
fom ®aruet »eb fut fDloberø ®rt)ft
t 3efu grelferarmt!

3a naar bet tun maa blive Slutningen paa ben Strib,
fom vi alíe maa ftribe for-at fige ©erben ret
og font
albrig lærteé ijer paa 3orb, var Sefué ej i fit Drb Ijoé oé,
fom Ijan var tjjemme, og fom bog faloer fvær for Sjøb og
©lob, forbi veb Støvet fænger bog vor Sjæl, og Slangen
biber i vor £æl, ffjønt Ijan bené £oveb fnufte; maa bet tun
blive Slutningen paa benne Strib — faa ber maa lijbe inbe i
oé: Som fjerte Qefué! og vi maa inbflumre fom ©amet veb
fin 3)loberé ©rijft i 3efu ^reiterarme, ja ba er bet vel enbnu
vemobigt og fmerteligt, fom bet er for oé i S^ag, at tænfe
paa, at vi albrig mere Ijer nebe ffulle fe be milbe Djne, fom
nu ere luffebe, Ijøre ben milbe Siøft, font nu ex forftummet —
albrig mere funne gaa til Ijam og tjente ÍHaab, fom vi faa ofte
gjorbe — men ba ffal bog Smerten og ©emoben vige for £ov=
fangen:
®nb fte ío*)! bet Ijjemab gaar,
bib op, Ijttot Saberfjitfet ftaar,
tjøjt over Sorø og ®ravr!
$vor pintmelbroberen, ®ubø Søn,
bog Ijar berebt en ®labø faa ftjøn
for bem, fom $jembe babe!

Qeg ftaar nn Ijer veb min fjære, gamle, trofafte ©roberé
©aare, Ijoé Ijvem jeg faa ofte Ijar føgt og funbet 3taab. Dm
jeg ba nu i bette Djeblif funbe føge sJtaab Ijoé Ijam om, Ijvab
jeg, Ijané fibfte ©rober, ffal tale — ba tror jeg, Ijan vilbe
fvare — ja, jeg fijneé, jeg Ijører Ijam fvare: ¿al om, Ijvab
ber ligger big meft paa fjærte — om, Ijvab ber er big fjæreft
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at minbeå fra vort Samliv — Ijvab vi faa ofte talte fammen
om — nemlig om Sivet i vort Sarnbomåbjem, tal om Sefter=
borg.
SSoi-e egne Shrnebage, i bet bebfte gabedjjem,
intet er imob bem, »i fmage
meb ®nb« £øn i ^ct^íefjem;
naar gjenføbte i tjans fllcmn
ijan 08 tager ømt i §atm
og meb mer enb Snglerøftcr
eber Sörober er og løfter.

3a om faabanne Sarnebage i bet bebfte gabetbjem Ijar
vor Samtale ofte brejet fig — jeg fan fige, i ©runben, I)t>er
©ang vi fom fammen paa libt længere Slib, ogfaa naar jeg
beføgte bom i bejtbfte Slår, fom falbt faa tunge og mørfe for
Ijam. £>an bovbe en ftor .ftjærligfjeb til bet gaberbjem ber paa
3orben, fom var oå bet bebfte, og ÜJÍinberne ber fra nar bijbt
robfæftebe i bart^ fjærte, ljnn tunbe blive faa glab veb Ijoer
en SDlinbeblomft, ber broget frem fra ben Ipjemmetå $ave.
Saa ffal ba ogfaa mit Drb ber ”eb bonå Saare minbe berom.
Sor Sarnbomåtib falbt vel iffe fammen, i bet b«n, fom
var en i»alu Sneå Slat ælbre enb jeg, allerebe var fommen ub
fra hjemmet, ba jeg var Sarn; men for oå minbre Søbftenbe
faftebe bon en egen ©lanå over hjemmet, Ijoer ©ang ban be=
føgte bet, og bon (ærte oå at elffe bet. Jøan bor faa bejlig
beffrevet bet i, Ijvab bon father „Stubentenå £jemrejfe", og jeg
vil tun heraf minbe om, bvab Ijan ffriver: „Si Søm boobe
et Sjcerligljebenå Siv at betragte, fom var bebre enb alle Drb.
©ubå Selfignelfe Ijvilebe herover, og banå Saabeå Sol ffin=
nebe paa bet; men bet vilbe være trøfteåløft at minbeå bet,
berfom vi iffe Ijavbe ftaabet, at benne Sib ffal fomme tilbage,
faa fanbt fom bet er Æjærligbeb, ber gjør bet uforglemmeligt
for oå. Slive vi fun Sørn igjen, tommer Sarnbomåtiben og=
faa tilbage." Set er ba ogfaa ben tamme Sante, bet famme
Jøaab, fom er ubtalt i bet Drb, at biåfe Sarnebage intet er
imob bem, vi fmage meb ©ubå Søn i Setljleljem, naar gjen=
føbte i banå 9lavn ban oå tager ømt i gavn og meb mer
enb ©nglerøfter ialber Srober oå og Søfter, faalebeå fom bon,
vor Jperre gefuå, rafte fin tøaanb ub over fine Sifciple og
fagbe: „Se min 3Jlober og mine Srøbre, tbi boer, fom gjør
min gaberå Silje, fom er i ipimlen, bon er min Srober og
Søfter og 9Kober." 3« bet var banå tøaab, blive oi fun faa=
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lebeS Søm igjen, ba fommer SarnbomStiben langt Retligere
og ftjønnere tilbage i gaberljufet É>øjt ooer ÄorS og ®rave.
■JRen jeg Ijar en inberlig &at. font ben vel iffe pngfte, men bog
fibfte af Srøbrene fra vort Sarneijjem (jer nebe, at bringe ijam,
fom jeg nu iffe ffal fe eder tnøbeS meb mere ijer nebe, en itu
berlig 5Eaf, forbi ijan var oS Søffenbe, ba vi var fmaa, en
forunberlig fjærlig og trofaft Srober, og Ijan lærte oS visfelig
iffe blot at elffe og at minbeS SarnbomSÍjjemmet, men blev i
mange Wlaaber ben Srober, font førte an i ijemmet og førte
an paa Sivets Sej.
Dg ligefom Ijan felv Ijavbe et gaberljjem, fom for fjant
Ijavbe været bet bebfte, faa (jar ijan ogfaa givet eber, 3 Fj°n§
otte Søm, et faabant at minbeS. §an ijar været eber en gob
og fjærlig gaber, Ijan var glab i fine Sørtt — og vilbe gjærne
fe eber giabe. — 3a Sorg og ©læbe — alt bet bebfte, ijan
ejebe, bet belte ijan fulbt ub meb eber. 3«g befjøver visfelig
iffe at minbe eber om, ijvor ijan elffebe eber, men ber er bog
ending, jeg vil fige eber enbnu §an ubtalte flere ©ange om
benne gaöerfjcerligijeb til eber, bet er forunberligt — be ere
mig fom Srøbre og Søftre — bet var mig en ntcerfelig Ub=
talelfe, men er bet ifte netop faalebes, ijan, af ijvem algabeu
figljeb ijar 9iavn i himlen og paa3orben — er bet ifte netop
faalebes — (jan ijar aabenbaret fin Äjcerligljeb; — talebe ©ub
ifte meb -DlofeS, fom en SJtanb meb fin Srober, og vi ftjnge i
3ulefalmen, at ©ub faa IjjærtenS inberlig af ©vigfjeb ijar eiffet
mig og er min Srober vorben. ©berS gaberS Mjærligtjeb var
en 2lfglanS af gaberfjæriigljeben i fpimlen. v
3 ben betjenbte Salme: „fétjggelig rolig! ©ub er bin
Solig, inberlig ftjøn'*, er ber et SerS, ber lijber faalebes:
lit beg ber nebe — tptfelig fjebbe
ffai, boo bifl tror!
3 himmerige tør ban inbtige
frit paa bit Drb!
3a, i bond
fra Xaarerned Dal
Wrapper bit bpgger tii .pimnierigd @a(!

®et er en ©jengivelfe, ligefom Salmen i bet tjele af £>avibS
84be Salme, faalebes af bet SerS: „Salig ben 2Ranb, ijviS
Stijrfe er i ©ub, og i ijviS fjærte er be rene Seje, gaar ijan
gjennem SEaarebalen (Slorbcerbalen), ba forvanbieS ben til
Sanbtilber, en Stegn af W'iiffunbijeber omgiver bem." ®er er
tun et Wlennefte, paa ijvem ben Stilbring fuibelig pasfer, bet
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er bet iVteiinefle 3efuå Sriftué, font er og Sub tillige, ben
SDavibå Søn, fom Tcioio i fine Salmer ibelig fluer tjen til,
fom bet fulbfomne 'Ulennefte og falber fin tøerre. §ané Sang
fjer paa forben i Støveté ®ragt, bet var fom ben falige
2Jlanb, flvié Styrfe er i Sub. ¿¡jan figer bet felv: $eg er i
Råberen, og gabeten er i mig, be Drb, fom jeg tater, tater
jeg iffe af mig felv, men Råberen, fom bliver i mig, gjør
Sjerningerne. ¿pan var ben SJlanb, i flvié ijjærte er be rene
3Beje, tfli flan var uben Sijnb, og ber fanbteé iffe Svig i Ijané
sDlunb, og Ijvor ijan brog frem, ber opvcetbebe Silber, og en
9legn af 3Wiflunbtjeber omgav bem faalebeé — fom netop ®van=
geliet i SDag om, flvab ber flete veb 9lainé ^Sort, om tøerrené
„Sræb iffe" og flané: „SJu llngerfvenb, jeg figerbig: flat op“,
vibner om og afmaler for oé. 3a fun paa Ijam, vor fcerre
3efué Sriftué, Sub og 9Jlanb, paéfer flin Seflrivelfe fulbtom=
ment; men naar "bet tjebber: „9l(t bog flernebe, ítjffeíig flebbe
flat, flvo big tror," ba faar bet bog fin 2lnvenbelfe paa vor
¿perreé fmaa, og bet befto mere, jo mere be flave lært at flave
bere¿ Stijrfe i Sub, jo mere be vanbre i ilaabepagten, jo mere
gorfagelfené og Xroené Drb vinber 2Ragt i bereé fjærte, og
jo mere be bebe imob be urene 3Seje: „Se, om jeg er paa en
ilej, fom fører til Smerte, teb mig paa (Svigflebé æej" — og
meb ben Siro og meb ben 33øn gjælber bet: „3 himmerige
tør bu inbfige frit paa Subé Drb, ja i bit tejarte fra Siaa=
rerneé "Dat Xrappe flan bygger til ¿ámmerigé Salfe faalebeé
var ber ogfaa byggiet Strappe fra íaarerneé ®al — i Ijané
i'jærte, veb flvié 53aare vi nu ftaa — faalebeé bliver ogfaa
flan nu trøftet over al Sorgen, over alle Seftjmringetne—
trøftet i SBarnefljemmet, paa flvilfet flan flaabebe, ®arnefljem=
met i Subé ^arabié. iölen flan Ijar ogfaa unber fin Sang
fler nebe, iffe blot fler paa iDløn — men trinbt omfring i alle
jjanmarfé (fgne — været til Sirøft for mange — ogfaa flvor
flan brog frem — opvalbebe Silber, og en ¿Regn af 2Riffunb=
fleber flrøntmebe neb. iDerfor vil jeg paa mangeéSSegne frem=
ijave et tafnemmeligt SJibneébijrb om, flvab flan flat været for
mange fmaa Søflenbe — baabe aanbelig og legemlig — til
at bringe Sirøftené Silbe til at opvalbe for bem i Staarebalen
og til at bringe Subé fDliffunbflebé ¿Regn over bem; men (ab
oé meb flinanben og for flinanben pri-fe Subé btjrebare 9Rv
flunbfleb, fom ffjuler oé unber fine linger, matter oé af fit
Snfeé Sobe, giver oé at brifte af fine Slaberé Strøm, og vil
labe oé fe £ijé i flané Srjé — til Sirøft over bem, ber fove
meb Subé 3>*b i Sravené Sfjøb, men paa up ffal tøerren
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Iooe, tatfe Ijøjt for Rvilen fob, ja for Sejr over Soben. Ung=
bomSliv i SJlorgenrøben, RøjtibSfærb ab RerrenS SBej tit b>n
Sal, fom fijnfer ej. — Simen."
Serefter talte 91. 3. genfen fra 9©beltoft:

. Rerre, nu labe bu bin Sjener fare i greb efter bit Orb,
tlji mine øjne Ijave fet bin grelfe, fom bu berebte for alíe golfs
Slaftjn, et £ijS til at ftinne for Rebningerne og en Rerligljeb
for bit golf gSrael." Set var gamle Simeons Orb, ba ijan
ftob meb gefuSbarnet paa fine Slrrne. 9lu vilbe tjan gjærne
fige benne Berben et gobt og fjærligt garvel, ba Ijan Ijavbe
opnaaet bet bebfte, Ijan vibfte, at fe SBerbenS grelfer, fe fiijfet
oprinbe over SSerben til Rerligljeb for IjanS eget golf. Ser
er meget i biSieØrb, fom paSfer paa vor gamle „SBebftefaber".
Ogfaa Ijan var en RerenS Sjener, ingen vil frafjenbe Ijam
bette RæberSnavn. Ogfaa Ijan Ijavbe fet ®ubs grelfe, iffe blot
meb SroenS Øje og i Raabet, men legemliggjort i IjanS 9)te=
nigtjeb paa gorben, fet fiijfet oprinbe mibt i -Biørtet og ftinne
over SJlenneffeljeben IjanS eget golf til Rerligtjeb. Ogfaa IjanS
Slttraa var bet nu til fibft at fare bort igreb. — ga, bet var
bans £ijft og (Silæbe at tjene fin Rerre og fortijnbe bet ftore
gulebub: ©ber er en grelfer føbt, og bet var IjcinS ftørfte
Sorg til fibft, at Ijan timbe itfe mere. Serfor hjber nu et
ømt „garvet, far i greb!" efter Ijam fra golfet, baabe fra
bem, ber bo paa Sletten og fra bet bøje 9torge. geg taler
nærmeft for at bringe 2lfffebsíjilfen fra gijllnnb, fra Øftjijllanb
og SSeftjpdanb, fra Reben og ©gnen omfring Rimmelbjærget,
Ijvor man meb Sat minbeS IjanS milbe ©vangelierøft. — ga,
bet var jo ben, Ijvori Ijan Ijavbe fin Stijrfe. Ran fom iffe
juft for at fige: „®ræb itfe!" fom Rerren i SagenS 6vange=
lium; tlji ber var gjærne en Saare i al IjanS Sale; men fom
■DiofeS faftebe Sræ i bet bitre SBanb, faa bet blev føbt, faa=
lebeS forftob ijan ben Äunft at milbne Saareit, tage bet bitre
bort fra ben, faa ben blev veinobig føb, fomSRorgenfolen brøb
frem igjennem ben.
geg ønffebe at mebbele et lille æibneSbijrb, fom jeg bar
fra en gammel SDlanb i æeftjijllanb, bet er nu alierebe mange
Star fiben, jeg bbrte bet. dampen Ejanbe i bisfe ©gne været
baarb imellem ben gamle Äriftenbom og ben inbbrtjbenbe 5?an=
tro. Ser var flrjbt mange bitre Saarer, og Striben Ijwbe
bragt Raarbbeb i Rjærteme, faa man friftebeS til Sømmefijge
og til at flippe ben evangeliffe 2J?ilbljeb og Sagtmobigijeb.
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©a ble» Söojfen af en Sen talbet til Egnen og til at tale i en
ftor gorfamling. Dian Ijavbe børt fige om bam, at Ijan Ijørte
til be faafalbte ©runbtoigianere, ber vilbe føre golf fra ben
trange Sej inb paa ben brebe, magelige Sanbenej, og man faa
itte milbt til Ijam. — ©et er os alle befjenbt, |vor ftor $ris
Ijan fatte paa et milbt Slif, og Ijan ijtrebe veb ben fiejligljeb
til Ijin gamle Dlanb: „©et er ifte evangeliffe Øjne, ber ntøbe
mig Ijer." gmiblertib gif bet fjer, jom bet ofte gif Ijam felv
blanbt Dlobftanbere. Gfterfjaanben fom ijan talebe, forfvanbt
be mørle Sfijer og gav SpiabS for en milb ©aarebug, og ba
Dløbet var enbt, fappebeS man om at trpffe IjanS Saanb til
Slfffeb.
Et anbet lille SibneSbtjrb ffal jeg mebbele fra bans fibfte
9iejfe i grjilanb. ©et er af en Dlanb, Ijvté Sinb var ftjgt og
omlejret af mørfe ©anfer og goreftillinger. „Sojfen," fagbe
Ijan, „er ben enefte Sræft, jeg fan taale at Ijøre. Sllt bet,
fom ellers vil væffe gnjgt og mørfe ©anfer i mig, bet forftaar
Ijan at ublægge til ©røft og greb for mit fjærte."
fige üt garüeí,
men ®c!fommen! o, Ijoor gjærne!
Ijar ni rigtig tjær en <Sjai,
er ben nar bog i bet fjarne.

©et var altib fvært for Sojfen at faa fagt garvet, van
føjebe gjærne til: „Si fes igjen," og i bans Selmagts ©age
ijeb bet fom ofteft enbnu: „Ogfaa nof ber i benne Serben."
— ©e fibfte trange ©age ffulbe fagtenS ijjælpe ijam over bette
Sjærg, Ijjælpe bam til ot tage Sraabben fra ©øben, faa vi
ogfaa ber fan fjenbe gaberljaanben. ©enne Saanb Ijolbt Ijan
jo faft paa til bet fibfte. „2llt ftaar i@ubS gaberfjaanb" ofv.,
bet ffulbe fijngeS for bam fyoer ©ag fammen meb ©roens Se=
fjenbelfe og Setrens Søn. — Saa ville vi enbnu fun minbeS
IjanS fibfte Drb tjet i Serben. San laa uben at funne mæle
et Drb eller røre et Sent, ©a flog ban meb et Øjnene op,
ftrafte £»cenberne frem og raabte: „Äont nu, font faa!"
SaalebeS bar Seeren (abet fin ©jener fare i greb. Si
fenbe vor SlfffebSbilfen efter bam og beijolbe IjanS „garvel, vi
feS igjen," i bet vi bolbe SlpoftelenS Drb frem for oS: ©øb,
bvor er bin Sraab? Selvebe, ljo°r er bin Sejr? — ©ub
være ©af, fom giver oS Sejr formebelft vor Serte gefuS Ärv
flus."
Efterat enbnu ffJaftor 3B u I f — SojfenS Efterfølger i Stege —

352

ijavbe talt nogle Drb, bareé Siften afkræfter ub af Sirten, ijvor
ben atter mobtogeé af Saabenbrøbrene og bareé af biéfe gjen=
nem ben ftagfmpffebe ^ooebgabe tilSirfegaarben; Sigfølget oar
faa ftort, at vet fplbte Ijele Giaben. Seb ©raoen forrettebe
$. Sojfen Sorbpaafaftelfen, hvorefter Sojfené evigerføn §erman 21 nf er fra Diorge fremfagbe følgenbe SDigt:
Siingt at fante bam i Støvet,
tungt at vare i;am berøvet.
Saaban Saber, faaban $cn,
fom vi albrig faa igjen.

$ar enb Støvet fit nn travet,
Sal bog, ®ub, at Ijan tar levet.
Søbt vi minbed, Riønt i ®raab,
alt band Sevneb, al bane Saab.
fRaar ban frem til Striben møbte,
felv af Saar i £øn ban bløbte.
Serfor unber mørfe ®rtjn
graabtungt var bane milbe Stjn.

W?en i Striben, fom ban ftulbe,
flob ban tjat og faft tilfnlbe,
ffjønt man uuber Kampen« Slag
følte ©ariietd -rjærtelag.
gulb af Svo band Såler vare,
gobt ban tunbe ®aaber tiåre,
lifligfl bog band Sale flang,
naar fra $jartetd Styb ben fprang

$>uft og Smilet gjennem Saarer,
trøflig over bet, fom faarer,
fom naar Solftin unber 9tcgn
regnbufarver Støvetd @gn.
£ar eitb Støvet fit nu travet,
Sat oog, ®ub, at ban bar levet;
føbt at minbed, ffjønt i ®raab, *
alt band £iv og al band Saab.

x
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Serefter affang $ørn og børnebørn følgenbe Sang af
•Nanna Senfen:
ftom ^eiligaanb, o fom!
meb ftlartjeb fra bet (jøje,
jag Sorgen fra vort Sinb
og Xaagen fra oort Øje.
£), fjjaty od, faa oi fan
en Suggefang nu toabe,
fom maa i himlens Vanb
oor Tjære gaber giabe.
£), lab band ftjarligljeb
od rigtig fammenbinbe,
faa oi bgaberd gjeb
maa gjemme føbt band SNinbe.

3a oenbe fraftig om
fra alt, fom fjer od fritter.
®io od, at raabe: tom!
Som ban, naar Øjet brifter.
garoel bu ftger enb
til od, bu gaber tjære,
men og: Si fed igjen,
boor ber er gobt at oare.

hvorefter tøøjffoleforftanber
Sojfen rettebe en ©at til be
forfamlebe og navnlig til Saabenbrøbrene, bet nteb be mange
©annebrogåflag vibnebe om, at Sojfen (javbe været en golfet^
og gæbrelanbetå SKanb, og ¡ærlig til ben trofafte Svinbe Sofie
9laåmu£fen, ber ijavbe plejet ben gamle i fyxnå fibfte Siar
unber Ijanå trange Stjgbom
©en følgenbe ©ag affjolbteå en SJiinbefeft paa 9tøbtilbe
føøjftole, fyvor iperman Sinter talte faalebeå:
,$jære Senner! $eg vilbe ogfaa gjærne være meb at
rejfe et SRinbe over ben tjære gamle Sojfen. ©a jeg er fra
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SRorcje, er jeg jo for jaa vibt allerebe et SibneSbtjrb om, at
ben afbøbe forftob at træffe ^olf til fig langt borte fra. 3eg
Ijar fjenbt Ijam allerebe for over 20 2lar fiben gjennem Ijané
Subftiffe, ber ogfaa i Diorge Ijar gaaet fra tus til
for
at famle be friftne og oplabe og varme tjærterne for alt, Ijvab
ber er fjøjt og ffjønt, men ba ifær for Subs Drb. ©et er
mere gjennem bette ejenbommelige Slab, at ijan fj«r ijaft en
faa betijbelig Snbfltjbelfe i Dlorge, enb gjennem fin forunberlige
•Diaabe at præbife paa. ©en Äriftenbom, Sojfen forfijnbte,
var, fom ben ffulbe være: en íilbebelfe af Sub i 2lanb og
Sanbtjeb. fjan overførte til l'lorge i et jævnt og tiltalenbe
Sprog Srunbtvigs gebigne, men ofte for -Dlenigmanb bunfle
©anfer. ©esuben ombanblebe Subftiffen jo alle be SpørgS=
maal, fom var oppe i Skiben, ligefom bens Qnbflijbelfe ogfaa
blev ftørre berveb, at ben font ftabig. ©er var over Söojfen^
Subftiffe et Sfjær af Socfi. fom iffe er alminbeligt. 3eg funbe
nævne mange Syempler Ijerpaa, men ffal blot erinbre omSfil=
bringerne af ben bibelffe ^iftorie og farlig ben Sfilbring af
©avib, Ijan beri Ijar givet, ©e, fom ville ijave,, et sDlinbe om,
tjoeni Sojfen var, beljøve blot at læfe benne for at forftaa,
Ijvilfen friftelig ©tjbbe og Äjenbffab til ÍDlenneftetS 'Jlatur ban
ejebe. ©enne Äongeffjalb maatte ogfaa, efter Sojfens 9latur,
fomme til at ftaa for bam font
Qbeal. ©avib var jo en
opvaft og meget begavet Wlanb, ber i en ung Sliber fom til
at ftaa i en meget betroet Stilling unber SubS umibbelbare
Saavirfning. s?an var langtfra pletfri eller noget SJlønfter i
alle ijenfeenber, men bavbe en forunberlig @vne til at bbre
SubS Sløft og opfatte gubbommelige Snbffijbelfer og $aavirf=
ninger. ©ette var ogfaa ©ilfælbet meb gamle Sojfen. jpan
bavbe fine Svagbeber, §ejl var bet iffe; tbi Ijon fjælebe iffe
for bem og vilbe gjærne være bem fvit. SJlan b«r
«t
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ban gjærne vifbe børe jig roft af anbre; bette var iffe faa,
men ganffe vift vat ijan iffe ligegijlbig for, ont ijané Cljerning
blev uben 33irfning, Ijan vilbe gjærne vibe, om Ijané Drb
blev forftaaebe. Sit ijan var glab veb, at golf fijnteé om
Ijam, bet var ingen gejl, bet mobfatte er fnarere gorfængelig=
Ijeb, tlji bet vibner fun om, at man iffe vil være befjenbt, at
man iffe er tjævet over en faaban menneffelig gølelje, tjvilfet
bog ingen er, men kojfen var alt for barnlig og fanb en 3ia=
tur til, at Ijan funbe lægge Sfjul paa benne gølelje. 2Jlen
ofte fom bet frem fom en Spøg fra fjant, og bet er vel bette,
ber er blevet miéforftaaet af golf, fom iffe Ijave funnet forftaa
Spøg, i'an« barnlige 9latur fom ogfaa frem berveb, at ijan
tog fig felv og fin gamilie meb i SBubftiMen, og jeg vil tilftaa,
at fom bet ijar været mig en SXSre at fomme i gamilien, faa=
lebeé Ijar bet ogfaa moret mig at fomme meb i æubftiffen.
Tet var ogfaa, fom coftrup Ijar fagt, en ©jenbommeligljeb veb
ijané ^ræbifener, at ijvab enten bet gjalbt Sijnb, Sorg og
griftelfer eller grelfe ogSlaabe, faa tog Ijan altib fig felv meb.
£an lignebe ogfaa Tavib beri, at Ijan var en begavet 3latur,
Ijan var, fom Jøoftrup fagbe forleben, en rig Tigternatur,
iffe faalebeé, at ijan lavebe pijntelige og fijngelige S3eré, men
faalebeé, at Ijan meb faa Drb funbe oplabe Tøren for en
fjøjere Yerben; ban følte bet btjbefte og bunflefte i 2)lenneffe=
bjærtet og forftob at forme og fremftille bet. g bané Siv var
Sorg og ©læbe fammenlænfet, albrig var bon uben SBaabe og
albrig bog foruben 9laabe, men berveb fom Ijan ogfaa til fin
bijbe gorftaaelfe af SRenneffeté Sijnb, galb og Dprejéning.
geg beunbrer tjam for benne btjbe Stjnbéerfjenbelfe, ijan funbe
lægge for Tagen, noget, fom elleré bjærtet bløber veb. geg
beunbrer barn, naar ban meb forgfijlbt, fønberbrubt fjærte
funbe træbe faa frejbig frem og tale faa mefterlig, altib bane
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be fcrtrinligfte Ubtrpf paa rebe tøaanb. 9)lan mcerfebe ba net
noget faaret og fønberbrubt i Älangeu. nten beéuagtet faa ban
meb manbigt, oprejft >2lnfigt frejbig inb i tøimmerig. ©eteg=
nelfen „ben glabe Äriftenbont" om ©ojfens er baabe træffenbe
og albeleS bagoenbt. tøan oar en glab Äriften for faa oibt
Striftenbommen er bet enefte, ber tan rebbe oé fra gortoiolelfe
ooer ®øben, og bet friftelige tøaab bet enefte, bD°ri man tan
fe benne meb ©læbe i -Købe; men nnar Söetegnelfen bruges i
onbffabsfulb ©etijbning, faa paSfer ben flet iffe paa Ijam.
©anffe oift funbe bon nære glab fom et ©ant og gjøre mange
glabe meb fig, men bon bor i fit Sønfammer Ijaft baarbere
Strib enb be flefte, Ijan tjat, font ber er fagt, forbrugt meget
af itriftenbommen for at bolbe fig oprejft, ban bor ofte maattet
tage et boarbt 5Eag for at bolbe fig faft ®ette gjorbe, at E>an
bleo en ftjnbig Sjæleførger, bon forftob ben Sunft at faa golf
til felo at fortælle, boob be fejlebe, forftob at finbe bereS
tøjærtelag, forftob ogfaa, naar golf fom til Ijam — ber er jo
golf, fom ftjneS, bet er ganffe intereSfant at fomme til kræften
og flage ooer en eller anben formentlig gejl b°^ bem —, at
fige til bem: „9lej tjære, bet er iffe ber, men ber, bu bor
bin Soagbeb," uben at ftøbe bem. tøan forftob fom ingen
anben at føre l>ele bet menneffelige £io inb unber ftriftenbonv
men. tøan formaaebe at flaa gorljænget til Sibe, at faa Sftj=
erne til at reone, faalebes at en poetiff, døjere, aanbelig
©erben traabte frem for ©liftet. ga, bon »or en oelfignet
SRanb!"

Gn line ton« til $n|tor Sojien« Snntc
(gra fenner paa SUiors).
Äim uu, 3 Mioffer, for ©tøoet, fom ftebed tit $oile,
fim om ©ubs-greben, fom fjer ooer ®raüen ffal fmile,
tim for bet ^tøo,
fom oidner tjen oel fom Vøo,
mend op ab Sanben mon tie!

Sibn for band ©tøo, t)üab ban ofte Ijar oibnet Ijer neben,
oibn, at oor grelfer er tommen meb ©læben og greben
neb til entjoer,
fom tun ©ubdfreben bar tjær,
fom enb Ijar SWinber fra (Sben!

Sibo, fom Ijan oibiteb: IjgS Sefud er grelfe at ftnbe,
íjan gao fit Vio for oor griljeb og Vio od at oinbe,
brøb oore Saanb,
løfte til grib eb oor ftanb,
oil tun meb Jtjarligljeb binbe!

Sibn, fom Ijan oibneb: meb Mjærligbebdaanben ben retie
Äjarligbebd gaber fit fritjøbte Sam oil forlene! —
Jtjarligljebd Orb
oar bet ban taleb paa 3orb,
fliilbt, fqa b£t fmelfebe ©fene,
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iDMbbeb og tfjærligbeb tyftc jo ub af ban« £)je,
iDíiíbíjcb og Stjærligtjeb var bet, ijan« Drb maatte føje,
bjærtelig £ro
bavbe bo« ijam fæftet So,
vibneb for irte og b*K-

ftim ba, 3 blotter, faa frebelig miibt veb ban« Saare,
miiib om ban« Viv, om ban« Drb, fom jo albrig var bac.rbe
vibn om band £ro,
fom gav barn Olæbe og 9to,
Rrcbcn, ban clfteb faa faarc!
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