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Forord.

Foreliggende Bog er ikke fremkommen efter 
en forud lagt Plan; den er vokset frem af sig 
selv efterhaanden.

Det var forst Bestemmelsen som Manuskript 
at udgive Talerne ved Termansens Jordefærd og 
Mindedigtene ved hans Dod. Men saa gjorde 
jeg opmærksom paa, at der vist var mange, der 
gerne vilde eje disse Taler og have en lille 
Mindebog om Termansen, og at man let kunde 
finde en Forlægger til en saadan Bog, naar man 
ledsagede Talerne med en Levnedsskildring, f. 
Eks. med en saadan, som jeg havde skrevet i 
Maanedsskriftet »Jylland«. Det var nemlig den 
mest udførlige af dem, der fremkom i.Anledning 
af hans Dod. Termansens Familie syntes godt



om Planen og vilde være glad ved, hvis jeg 
kunde og vilde udføre den.

Saa tog jeg fat igen, søgte ny Oplysninger 
og omarbejdede ovennævnte Skildring. Jeg 
henvendte mig blandt andet til Formændene i 
Rigsdagen og opfordrede dem til at flette en 
Blomst ind i Termansens Mindekrans. Begge 
svarede de meget imødekommende. Folketingets 
Formand, Sofus Høgsbro, havde i Øjeblikket saa 
travlt, at han ikke kunde; men hvis det maatte 
vente nogen Tid, vilde han gerne skrive lidt. 
Og saa skrev han et Stykke, som jeg har givet 
Overskriften: »N. J. Termansen og S of ns Høgs
bro«*}. Landstingets Formand, C. Liebc, skrev 
til mig, at dersom Termansen ved sin Død endnu 
havde været Medlem af Landstinget, vilde han 
ikke have forsømt fra Formandspladsen at omtale 
ham, og det vilde have været saa naturligt at 
yde ham al den Anerkendelse, han ved sin hele 
Personlighed, sin levende Fædrelandskærlighed 
og dybe religiøse Alvor i høj Grad fortjente, 
paa denne Vis at dvæle ved hans Minde vilde

*) Ved en Fejltagelse, hvorfor jeg beder om Tilgivelse, er 
Sofus Høgsbros Navn kommen til at staa baade oven over 
Stykket og under det.



have været ham (Liebe) personlig k^re. Nu, 
da Termansen alt i flere Aar havde ophørt at 
være Medlem af Tinget, lod det sig efter den 
almindelige Regel, der følges, ikke gøre.

Sofus Høgsbro meddelte mig, at Termansen 
en Gang havde skrevet en Fremstilling af 
sit Livs Udvikling, som han havde givet 
Frederik Barfod. Jeg henvendte mig til Barfod, 
som straks overlod mig den. Den havde 
folgende Forord: »Disse Meddelelser overgives 
Frederik Barfod til Ejendom. De er nedskrevne 
for det Tilfælde, at de mulig efter min Død 
kunde paa en eller anden Maade være til 
Nytte for Personal-Historien. At der ingen 
Kritik er anvendt paa Fremstillingen, vil denne 
selv bedst vidne om. Og at de derfor næppe 
egner sig til mere end til »Materiale«, vil vistnok 
være klart. løvrigt gives de til fri Ejendom for 
Barfod og dem, han efter sig vil skænke dem 
til. Der hviler ingen anden Baand paa Ejen
dommen end de, som Venskab og Takt af sig 
selv lægger derpaa.« I Henhold til dette Forord 
og med Henvisning til dets Slutning var Barfod 
saa venlig at give mig fri Haand over Termansens 
Manuskript.

Skulde* jeg nu bygge min Livsskildring af 



Termansen paa hans Optegnelser eller skulde jeg 
give dem helt? Hans Optegnelser giver et saa 
sandt og træffende Billede af ham, at jeg var 
ikke længe om at bestemme mig til at give dem 
helt. Hvad jeg saa kunde tilføje, vilde jeg samle 
under et og meddele for sig bagefter.

I første Stykke af Bogen meddeles saa 
N. J. Termansens Selvskildring, ligesom han selv 
har skrevet den. Skrivfejlene har jeg tilladt mig 
at rette, og efter Højskoleforstander L. Schrøders 
Raad har jeg udeladt et Par Sætninger, mest 
fordi de kunde give Anledning til Misforstaaelser. 
Ellers er der ingen Ændringer foretagne. Brevene 
i Tillæget har han selv afskrevet, og de Ude
ladelser, der er gjorte i dem, har han selv fore
taget.

Mens jeg syslede med dette, kom Em i l 
Elbcrlings Afhandling om Termansen i »Højskole
bladet«. Den omhandlede særlig hans politiske 
Virksomhed og var langt udførligere end det til
svarende Stykke i min Af handling. Jeg bad ham 
om Lov til at lade hans Afhandling fremkomme 
i Mindebogen, og det havde han intet imod.

Saadan er Bogen kommen frem. Derved er 
den maaske nok bleven noget spredt i det. 
Enkelte Ting er behandlede flere Steder, men én 



rød Traad vil man dog finde gennem det alt, og 
det er en ærlig Stræben efter at tegne et helt 
og sandt og træffende Billede af den dygtige, 
ædle og elskværdige jydske Bondeskikkelse. 
Maatte det nu blot være lykkedes os.

Mange har jeg at sige Tak til for al den Vel
vilje, de har vist mig, og den Hjælp, de har ydet 
mig under dette Arbejde. Nogle Mænds Navne 
er alt nævnt. Blandt dem gentager jeg den 
gamle Frederik Barfods Navn. At han vilde 
overdrage mig Termansens Optegnelser, mig, der 
var aldeles ukendt for ham, er noget, jeg ikke 
noksom kan takke ham for. Alle de mange andre, 
hvis Navne ikke er nævnede, beder jeg ogsaa 
modtage min Tak — Bogens Forlæggere ikke 
mindst, der har stillet sig saa velvillig overfor 
de forskellige Ændringer, Planen er undergaaet.

Dermed sender jeg saa Bogen ud, idet jeg 
beder Termansens mange Venner og alle, der 
glæder sig ved vor Historie, at tage venlig imod 
den og anbefale den til Venner og Kendinger.

Bakkehus, den 18. November 1892.

Poul Bjerge.



Slægt, Barndom og 
Ungdomsaar,

fortalt af N. J. ler mansen selv i 1871.

•»Enhver Personlighed vil altid lindes 
at være Udtryk dels af egne oprindelige 
Anlæg, og dels af det Samfund og den 
Tid, hvori den træder frem.«

Det er en god gammel nordisk Sæd at 
spørge efter sine Fædre. De gamle Nordboer 
holdt med Omhn Slægttavlen vedlige, og det er 
vel sagtens de senere Tiders Trællestand, der 
har bragt den store Del af Folket til at glemme 
Fædrenes Navn. Nu spørger man forgæves en 
Bonde om ældre Navne i Slægten end Bedste
fader og Bedstemoder, selv de, der ved lidt mere, 
bryde sig tidt ikke om at vide det og forplante 
Kundskab herom til deres Børn. Kan det m aaske 
gøres behov en Gang imellem at tilraabe de 
adelsfødte:
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»— hvad vil du med de Aner, 
som er begravet, 
stærk Strom med egne Vover 
gaar gemmem Havet,«

saa kan det behøves, at Bonden faar Øjet op for, 
at et er at bevare Fædres Minde, et andet at 
sove ind paa deres Navn og Idræt, at ogsaa i 
den Henseende gælder det, at

»Mindet lader som ingen Ting 
er dog et lønligt Kildespring,« 

at der er en dyb og inderlig Sammenhæng mel
lem Slægterne, der aldrig ustraffet lader sig 
overse eller fornægte. Efterhaanden som Synet 
klares for Folkeejendommelighedens Betydning, 
maa ogsaa Øjet aabnes, og Hjærtet vindes for 
Ihukommelsen af sin Fædrene og Mødrene Æt.

Det er gaaet med min Fædreneæt som med 
de fleste andre Bondeætter, den har glemt sit 
Udspring og Løb gjennem Tiderne. Jeg slutter 
kun af Navnet Terman og Term ansen, der findes 
saa hyppig i Ribe Egnen baade »for norden 
og for sønden Aa«, men ellers ikke har hjemme 
noget andetSted i Danmark, at det er én Bonde
slægt, der har levet og udbredt sig i denne Egn 
i Aarhundreder og med ægte jydsk Sejghed 
klynget sig til Fædrehjemmets Jordbund. Det 
ældste Aktstykke, jeg har set Navnet i, anføres 
af T Becker i hans Skildring af Slægten Limbek; 
der skrives det Termindsen. Dette »i« kan dog 
godt være en Skrive- eller Læsefejl.
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I første Halvdel af forrige Aarhundrede 
boede der i Store Andst — mellem Kolding og 
Ribe — en Bonde ved Navn Morten Termansen. 
Hans Søn, Terman Mortensen var Degn i Vejen 
og Læborg. Hans Søn Niels Jokum Termansen, 
født 1754, død 1816, var Kromand i Vejen, og hans 
Søn, Terman Termansen, født 1792, død 1828, 
er min Fader. Det er, hvad jeg ved om Mands
siden af Slægten.

Om Kvindesiden ved jeg lidt mere. Ter
man Mortensen var gift med Katrine Butzow, 
Datter af Præsten Niels Jokum Butzow, der var 
Kapellan vg Præst for Vejen og Læborg Menig
heder i over 40 Aar (1720—62). Han var en 
Søn af Rektoren og Jubellæreren Ole Butzow, 
hans Moder var en fynsk Præstedatter (Giessin g 
Jubellærere II, 2. S. 132). Min Bedstefader var 
gift med Karen Beate Bang Søltoft, Datter af 
Kand. theol. Peder Bang Søltoft, Degn i Brørup 
og Lindknud. Lengnick siger i Stamtavlen over 
Slægten Søltoft, at den er af engelsk adelig Æt, 
uden at han giver Grund for denne Paastand. 
Navnet er, synes mig, godt dansk. Peder Bangs 
Fader Kristian Søltoft var Præst i Nørre Snede 
og gift med Dortea Kirstine Bang, Datter af 
Borgmester Peder Bang i Ribe og Hustru Ane 
Baggesdatter. Denne Bang findes ikke paa den 
Bangske Stamtavle i Giessings Jubellærere; men 
Dr. O. Nielsen har fra Gehejmearkivet skaffet 
mig Afskrift af hans Ansøgning om Borgmester 
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Embedet, hvori han beraaber sig paa sin Slægt 
og dens berømmelige Stamfader. Med min Far
broder Peder Bang Termansen, der dode ugift 
1848, uddøde Navnet Bang i vor Familie. Dét 
jeg imidlertid fik oplyst, at det var den gamle 
vidt udbredte Slægt, den tilhørte, har jeg atter 
optaget det i mine 2 yngste Børns Navne.

Degnen Peder Bang Søltoft stod i stor An
seelse for Fromhed. Han gik hver Aften op til 
Kirken for derinde at holde Bøn, og han forsomte 
det aldrig selv i de mørkeste Aftener og det 
strengeste Vejr, og det uagtet Kirken ligger 
langt fra By ude paa Marken. Saaledes hedder 
det idetmindste i de gamles Udsagn om ham. 
Sagnet har endvidere tillagt ham en vis drøj 
Vittighed og anført som Eksempel følgende: 
En Søndag skulde et Fruentimmer, der havde 
født et uægte Barn, staa aabenbar Skrifte i 
Lindknud Kirke. Præsten var imidlertid selv 
mistænkt for at være Fader til Barnet, og da 
Degnen om Morgenen kom til Præstegaarden 
for at køre med til Sogns, lister han sig til at 
se, at Præsten til Tekst havde valgt Bileams 
Ord til Aseninden: »Havde jeg et Sværd i min 
Haand, skulde jeg dræbe dig.« Da de kom til 
Kirken, hviskede Degnen til Fruentimmeret, at 
saasnart Præsten havde udtalt disse Ord, skulde 
hun straks svare: »Ak Herre, spar mit Liv for 
Frugtens Skyld, som det har baaret dig!« (Det 
skal være et Bibelsted, men jeg ved ikke, hvor 
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det staar). Den stakkels godtroende Pige gjorde 
som Degnen havde sagt, og Følgen blev, at 
Menigheden brast i Latter, og Præsten tabte 
Traaden i sin velstuderede Skriftetale.

Min Bedstefader Niels Jokum Termansen 
var i en vid Kreds bekendt for sin klare For
standighed og sit tørre Lune. Han var i Besid
delse af en Del Kundskaber i adskillig Retning 
og vidste at hjælpe Folk med Raad i vanskelige 
Sager. Han kendte gerne et eller andet Fif, 
hvorved skikkelige Folk, der havde ondt ved at 
undvære Sønnerne, kunde faa dem fri ved Ses
sionen, og ellers i andre Tilfælde hjælpes ud af 
en eller anden Klemme, hvori de var bragt ved 
smaa Uoverensstemmelser mellem Livet og Loven. 
Formedelst disse og andre gode Egenskaber nød 
han en stor Anseelse blandt Folk i Egnen. Han 
var Sognefoged i mange Aar, men synes ikke 
ret at have kunnet klare denne Stillings Pligter 
under Forhold, som den store sædelige Slaphed, 
der fulgte med og efter Krigen 1807 —14, frem
kaldte. Han fik pludselig sin Afsked, og dette 
skal han have taget sig saa nær, at det voldte hans 
Helsot. Han havde lært Guldsmede Haand- 
værket, men brugte det kun til Fornøjelse. 
Han ejede en lille Gaard, men synes ikke 
at have haft Sans for Bondegeming. Det 
var hans Lyst at færdes iblandt Folk, og til 
Krovært sk al han have været godt skikket. Men 
han blev ved at bo i en gammel forfalden Kro- 
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gaard; thi han havde en stor Uvilje mod at 
bygge. »Sæt ikke eders Formue i Kalk og 
Sten«, var en af de Le veregler han gav sine 
Børn. Engang imellem maatte han dog bedre 
lidt ved Bygningen og udvide den. Den gamle 
Etatsraad Wormskjold gæstede altid min Bedste
fader, naar han var i Vestjylland paa Besøg. 
Wormskjold var en høj Mand og kunde derfor 
ikke gaa opret i Krogaardens Stue. Engang 
kom han, efterat der var bygget lidt nyt, men 
fandt ligefuldt Stuen for lav. »De bygger nok, 
Termansen, men ligefuldt skal man bukke sig 
herinde.« »Ja«, svarede Bedstefader, »men det 
er ogsaa den eneste Maade, hvorpaa man kan 
faa en Mand som Dem til at bukke for sig.« 
To af hans Døtre var gift med Brødrene T. og 
P. Thomsen, der begge have været Stenderdepu- 
terede, den ene i den slesvigske, den anden i 
den jydske Stænderforsamling. En Datter var 
ugift. Sønnen, P. Bang, var Rebslager.

Min Fader tjente først ved Grænseopsynet 
og fik senere en lille Bestilling som Havnekon
sumptionsbetjent i Nykøbing paa Mors. Han 
var i sin Ungdom Egnens største Spasmager og 
Sjælen i alle de unges lystige Lag og Løjer. 
At han var almindelig afholdt af alle, der kendte 
ham, lader sig forklare af hans særdeles god
modige Væsen, men det er ikke saa let at for- 
staa, at denne noget overdrevne Godmodighed 
ikke gjorde ham uskikket til en (Terning, der
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tidt forlanger Strenghed mod vedkommende. 
Imidlertid véd jeg ikke, at hans Foresatte har 
klaget over ham, Han døde kun 36 Aar gam
mel, da jeg var 5 Aar. Jeg har derfor ikke 
noget klart Billede af hans Skikkelse og Person
lighed.

Min Moder var en Gaardmandsdatter fra 
Brørup. Hun var smuk og en ualmindelig livlig 
og dygtig Natur, men delte det lette, flygtige 
Blik paa Livet, der synes i saa høj Grad at have 
været hin Tids Kendemærke. Hun døde 1866 
i en Alder af 72 Aar.

Min Bedstefader paa Mødreneside var en 
af de trofaste, ærlige Sjæle, hvis Ja og Nej over
alt er saa god som Ed og Underskrift. Han 
havde været Fæstebonde under Estrup i Malt 
Sogn, men købte sin Gaard i Slutningen af Fir- 
sindstyverne. Han virkede saa kraftig som Selv
ejer, at han foruden Gaarden ejede en ikke ube
tydelig Kapital, der imidlertid gik tabt ved 
Pengeomvæltningen 1813. Jeg mindes ham grant 
som Olding, der i mange Aar havde gaaet og 
baaret paa en smertelig Sygdom, der dog aldrig 
svækkede hans Aandskraft. Hans Bogsamling 
bestod kun af en Bibel, Müllers Huspostil og 
Kingos Salmebog; men den blev brugt, og 
baade Søgne- og Helligdage læste han højt deri, 
naar han havde en Fritime. En Gang traf jeg 
ham i et Sørgehus, hvor en af hans Børnebørn 
laa Lig, og Folk var samlede om Kisten. Da 
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kom han, den Gang en snehvid Olding, og satte 
sig ved Siden ad Kisten og sagde med en høj 
og inderlig bevæget Stemme: »Uden I omven
der Eder og bliver som Børn, komme I ingen
lunde ind i Himmeriges Rige.« Jeg mindes 
ikke, at noget af mine Barndoms Indtryk i 
Øjeblikket virkede saa gribende paa mit unge 
Hjærte og skrev sig deri med mere uudslettelige 
Træk.*)

Mine Forældre giftede sig 1822. Jeg blev 
fodt i Vejen den 15. Marts 1824. Da min Fader 
1827 blev kaldet til den lille Bestilling i Nykø
bing og ejede intet hverken af Gods eller Penge, 
fandt Slægtningeme at af de 3 Børn, mine For
ældre den Gang havde, var det de to for mange 
til en Husholdning, som den, der ventede ham

*) Et andet Sted fortæller Termansen om ham, at, skønt han 
var Søn af en Fæste- og Hoveribonde, der havde levet i 
en Tid med tunge Kaar for Bonden, maa han alligevel 
•»have faaet en ordentlig Opdragelse; thi han var en for sin. 
l id vel oplyst Mand, der skrev en fast og smuk Haand og 
hele sit Liv viste, at han tidlig havde faaet Sans for noget 
højere end det at trælle for Føden.« Og Folk fortæller, at 
han lærte sine Børn at læse, at regne og skrive; det sidste 
gjaldt dog blot Drengene. Pigerne havde ingen Gavn af 
det, for de brugte det blot til at skrive Kærestebreve, sagde 
den gamle. Pigerne øvede sig i Kunsten alligevel. Naar 
de kunde faa fat paa et Stykke Kridt, overmalede de Kobæs- 
lingcrne dermed; men det blev nærmest som en Slags 
Præntning, idet de søgte at tegne Bogstaverne, som de 
kendte dem fra de trykte Bøger.
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der med de knappe Indtægter. De to ældste, 
en Søster og jeg, som da var 3 l/a Aar, skulde 
derfor blive og opdrages af Slægtninge. En 
Soster til min Moder var gift med en Gaard- 
mand i Læborg Sogn. De havde ingen Børn, og 
jeg skulde saa udfylde Savnet. Jeg mindes 
levende den Aftenstund, da jeg ved min Moders 
Haand vandrede til mit ny Hjem. Som Barn 
havde jeg en sjælden god Hukommelse. Der er 
meget, jeg husker tydeligt fra mit 3. Aar. 
Saaledes staar et Tordenvejr, der i Foraaret 
1827 drog hen ovør Egnen, saa levende for mig, 
som om det var i Gaar. Endnu er det, som saa 
jeg Lynene blinke og hørte Haglene rasle ned 
mellem Lindetræets Grene udenfor Vinduet.

Alin Plejefader var en Mand tilaars, en 
dygtig, stræbsom og saare tarvelig Mand, der 
aldrig smagte enten Tobak eller stærke Drikke. 
Han var af et muntert og skæmtsomt Væsen og 
vidste at aflokke næsten alt, hvad der mødte 
ham i Livet, en morsom Side. Det er, synes 
jeg, tidt nu i vor Tid saa fattig paa denne god
modige, hjærtelige Skæmt, der kunde strømme 
fra hans Læber baade i hans eget Hus mellem 
hans faa Husfolk og især i smaa og større 
(iildeslag, hvor der var flere, der kunde dele 
den og give et lille Bidrag med. Det er denne 
forunderlige, godmodige og barnlige Munterhed, 
der vist er et ejendommeligt Træk i det danske 
Folks Karakter, der har bidraget uendelig meget
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til at holde Modet og Haabet oppe i de tunge 
Dage. Min Fader havde uagtet Skilningen i 
Alderen været hans Hjærtens Ven, og for min 
Bedstefader, hvis Navn jeg bar, nærede han en 
næsten sønlig Agtelse og Kærlighed. Hvis det 
er muligt, at nogen kan elske en andens Barn, 
som en Fader elsker, saa blev en saadan Kær
lighed mig til Del. Han var af en gammel 
Bondeslægt, der i flere Hundredaar, efter det 
nedarvæde Sølvtøj at slutte, havde boet i det syd
lige Jylland, og hvis Navn er Poder. Han var 
imidlertid trods sit muntre Væsen ingenlunde let
sindig; tværtimod var han i Grunden en alvorlig 
Mand med megen Tænksomhed.

Min Plejemoder var vel den eneste af en 
stor Sødskendeflok, der havde arvet Faderens 
alvorlige og fromme Væsen. Men den rationa
listiske Tid, hvori hun var opvokset, havde givet 
Fromheden hos hende sit Præg. Hun var en 
sjælden viljestærk Kvinde, der intet Arbejde 
skyede, hvad enten det var inde eller ude, og 
»skrap« var hun baade som Husholderske og i 
alle Maader. Endnu i hendes firsindstyvende 
Aar er hun gerne den, der er først oppe i vort 
Hus, altid før Solen, og sysler med Husger
ningen fra Morgen til den sildige Aften.*) Det 
første hun lærte mig, var at holde mig ubrødelig 
til Sandheden, og det blev mig saaledes til Natur,

*) Hun døde 1882. Udg. Anm.



at jeg ikke som Barn kunde sige en Usandhed, 
hvormeget det end kostede at følge Sandheden. 
Og saa lærte hun mig at bede. Naar jeg om 
Aftenen, inden jeg overgav mig til Søvnen, bad 
Fadervor og læste de smaa »Hjærtesuk« og 
Salmevers af gamle Kingo, som hun havde lært 
mig, saa jeg lige ind i en Himmel straalende af 
Lys og Skønhed, saa jeg endnu maa undres paa, 
hvordan de ubeskrivelig dejlige Billeder kunde 
opstaa og male sig for Barnesjælens Øje. Men 
Indtrykket beholdt jeg, selv da alt andet tabtes 
eller forvirredes for mit indre Syn i Tvivlens 
mørke Timer.

Jeg yttrede meget tidlig Lyst til at læse, 
og det var min Plejemoders store Glæde at have 
mig siddende hos sig paa min lille Barnestol og 
stave og læse med mig, imens hun flittig drejede 
Rokken. Jeg havde stor Lærenemhed og læste 
allerede i mit 5. Aar Birchs Bibelhistorie. I mit 
6., 7. og 8. Aar læste jeg Bibelen og malede 
mig selv i Fantasien de skønneste Billeder til 
baade den gamle og ny Pagts Historie og til 
Beskrivelsen af de profetiske Syner. Denne 
Læsning skænkede min Barndom nogle af dens 
gladeste og bedste Timer. Ellers var Huset 
naturligvis ikke forsynet med Bogskatte, skønt 
der var mange flere Bøger dér end i de fleste 
Bøndergaarde. Min Plejefader havde nemlig i 
mange Aar tjent Provst Haar i Vejen som Avls
karl. Da Provsten døde barnløs, skulde hans 



store Bogsamling sælges ved Auktion. Arvin
gerne gav Tjenestetyendet Lov til at tage af 
Bogerne, hvad det troede at have Brug for. 
Men min Plejefader var ikke hjemme i Bogver
denen, og derfor blev det, han valgte, ikke meget 
værd. Der fandtes imellem de af ham udséte 
Bøger et Bind Ligprædikener af den bekendte 
Præst Nikolai Jonge. De tiltalte mig, og jeg 
læste dem højt om Vinteraftenerne for Husets 
Folk ved Skinnet af Lyseklynene paa den aabne 
Arne. Hvad der senere blev en yndet Læsning 
for mig, var en tyk Bog, der indeholdt en Mang
foldighed af Skildringer af Naturens Rige med 
det Formaal at vise, at det alt var et Værk af 
en almægtig, vis og god Gud. Men for en 
Fejls Skyld havde han medtaget et Værk af den 
bekendte tyske Filosof Christian Wolf »Fornuf
tige Tanker over alt, hvad et Menneske har at 
gøre og lade^. oversat paa Dansk, og denne 
Bog med sit sirlige Bind og Snit, med Titelblad 
af hveranden Linie sorte og hveranden røde 
Bogstaver tiltrak sig ofte min Opmærksomhed, 
og jeg gjorde i Tidernes Løb ogsaa flere alvor
lige Tilløb til at læse den, men fik aldrig helt 
Bugt med den. Fra disse Strejftog ind paa 
Literaturens Marker vendte jeg idelig tilbage til 
Bibelhistorien. Jeg var saaledes hjemme deri, 
at jeg tror nok, jeg kan sige med Sandhed, at 
da jeg var 8 Aar, var der næppe nogen enten 
af den gamle eller den ny Pagts Boger, uden at
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jeg vidste Besked om dem og* kunde straks 
finde, hvad mærkeligt der kom paa Tale af, hvad 
der stod deri. Der var i Byen en gammel Af
tægtsmand, der havde læst en Del i hans Dage. 
Ham skiftede jeg ofte Ord med, om det jeg læste, 
og naar han og min Plejefader i Aftentimerne 
toge Plads ved Arneluen, satte jeg mig gerne 
ved Siden ad ham med Bibelen paa Skødet og 
spurgte ham saa til, og det var min store Fryd, 
naar jeg kunde »binde« ham, som det hed, saa 
han blev mig Svar skyldig. Min Plejefader var 
stolt af mig. »Du skal faa at se, at der er 
noget ved den Dreng, og at vi faar Glæde af 
ham«, sagde han af og til til min Plejemoder. 
Han saa imidlertid ikke meget af min Fremtid, 
thi jeg var kun 8 Aar, da han dode. Omflytningen 
fra mine Forældres Hus til Plejeforældrenes 
havde vel sagtens ikke gaaet helt sporløst hen 
over mit Indre, dog mindes jeg ikke nogen 
egentlig Sorg der ved. Men dette Dødsfald gik 
mig til Hjærte med en virkelig Sorg, saaledes 
som Barnet kan sørge.

Som Barn var jeg bly og blød og i det hele 
stemt til Alvor, skønt jeg gerne vilde lege og 
havde aaben Sans for al barnlig Glæde. Støj og 
Pjank var mig derimod utaalelig, og Dans kunde 
jeg ikke taale at se paa. Denne Følelse af en 
indre Uvilje mod Dans har været mig selv en 
uforklarlig Gaade. Men den har været saa stærk, 
at jeg tror, jeg aldrig kunde have giftet mig
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med en Pige, der elskede Dans. Jeg har en 
Gang i de unge Aar alvorlig forsøgt paa at 
trodse og overvinde den; men jeg blev i Danse
stuen grebet af en saa overvældende Tungsinds
følelse, at jeg maatte flygte og fandt først Ro, 
da jeg knælende ned i Bøn under den stille 
stjerneklare Nattehimmel. Men den Følelse har 
jeg haft saa klar som noget, da jeg senere kom 
til at læse om vore gamle nordiske Danse, hvor 
Ridderen med sin Mø »traadte den Dans 
omkring« til Kæmpevisens Toner, at havde det 
været den Dans, vi havde haft, saa havde jeg 
været med kanske til Velsignelse for mit 
Ungdomsliv. Og jeg har med Glæde set, at 
Bournonville et Steds har udtalt, at kunde vi faa 
den gamle nordiske Dans frem igen, da vilde 
hans Kunst først ret komme til at tjene Livet. 
Men det vil nok længe blive et. fromt Ønske. 
Senere da Pietismen for Alvor trængte frem med 
sit rør ikke, smag ikke, da maatte jeg med Kraft 
kæmpe imod den Dom, den i Kristendommens 
Navn fældte over Dansen.

Min Skolegang begyndte regelret med den 
lovbestemte Alder af 7 Aar. Skolen var af de 
paa Grundlag af »den indbyrdes Undervisning«, 
bedst indrettede og ledede. Her var alle denne 
Metodes Krav fyldestgjort lige til Normaltamp 
og Normalfløjte. Saadan Plage i egentlig For
stand følte jeg ikke, at alt dette Væsen var, dér 
blev drevet; thi jeg havde let ved at fyldestgøre 



alt, hvad der fordredes. Men aandlos var det 
og blev det. Læsebøger var der faa af, og de, 
der var, var tørre og baade saft- og kraftløse. 
Lærebøgerne, der skulde læres ordret udenad, 
var lidet skikkede i og for sig til at give Barne- 
hjærtet Næring, mindre blev de det ved Maaden, 
de lærtes paa. Men hjemme læste jeg, hvad jeg 
kunde faa fat paa, og hvor jeg kunde faa en 
Bog tillaans, gik jeg gerne milelang Vej for at 
hente den. Min Plejemoder havde giftet sig paa 
ny, og min anden Plejefader havde Sans for 
Læsning og saa gerne, jeg bragte noget til 
Huset, som han saa læste med. At købe en Bog 
faldt den Gang sjælden en Bonde ind, og selv 
ejede jeg ikke en Skilling at købe for. Da 
Biskop Tage Muller i 1834 var Paa Visitats i 
Skolen, gav han mig P. O. Bojsens »Fædrelands- 
Katekismus« som Belønning for »Flid og god 
Fremgang«. Det var en lykkelig Dag i mit 
Barndomsliv; det var den første Bog, jeg ejede. 
Den var rigtignok tør, men jeg elskede den, og 
mange af dens simple, trohjærtede Ord om 
Kærlighed til Fædrelandet er vist ikke gaaet helt 
sporløst hen over Drengens Sjæl.

1837 begyndte Schouw, Ørsted, Drewsen og 
Mynster at udgive nogle Smaaskrifter med Titel 
»Læsning for Almuen« i Hefter, der saa ud som 
den gamle Almanak. De kostede 3 Skilling 
Heftet, og jeg var da i mit 14. Aar netop saa 
heldig at eje 6 Skilling, og de anvendtes paa
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Stedet til at købe de 2 eneste Hefter, der udkom55 ). 
Senere blev jeg rigere, jeg fik 10 Skilling til 
Gave, og saa saa jeg efter i de Bogfortegnelser, 
jeg havde haft Lejlighed til at kende og se, for 
dem kunde Thieles lille Piece om Thorvaldsen 
faaes. Dette blev indtil mine modnere Aar hele 
min Bogsamling. For Resten maatte jeg hjælpe 
mig med Laan, og det, jeg kunde faa, var tilvisse 
tarvelig. En Nabodegn havde en Del Bøger, 
deriblandt ikke saa faa tyske. For at faa Gavn 
af dem med, gik jeg til ham en hel Vinter hver 
Aften, en lang og trang Vej for at faa lidt 
Undervisning i Tysk. Det varede ikke længe, 
førend jeg havde saa megen Færdighed heri, at 
jeg kunde læse baade Prosa og Poesi paa dette 
Sprog. Meget har jeg rigtignok ikke vundet 
derved. Jeg læste dog den Gang blandt andet 
Rollins gamle Tiders og Folks Historie, oversat 
paa Tysk, og senere Schiller. Dette var efter 
Konfirmationsalderen, og da tog jeg rigtig fat i 
alle mine Fritimer: Søndage, Vinteraftener og 
Spisetiden samt den Tid, der ellers anvendtes til 
Middagssøvn. Det var Læsning, Regning og 
Skrivning, jeg gav mig af med, alt paa egen 
Haand naturligvis. Hvad jeg kunde faa til Laans

*) »Læsning for Almuen« udkom med Nr. 1 i 1836 og Nr. 2 
i 1838. Det første Nr. var paa 36 Sider og kostede 2 
Skilling, det sidste paa 64 Sider og kostede 4 Skilling.

Udg. Anm.
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af Boger, var saare tarvelig; det var i Sandhed 
en bogfattig Egn. Der er talt i hoje Toner om 
den store Indflydelse, Teatret har øvet paa det 
hele Folks Dannelse: men jeg har ofte spurgt: 
Ved hvilke Midler har det da virket paa Mæng
den? Det maatte vel da være Præster og andre 
Embedsmænd, der har haft Lejlighed til at oplyses 
af Teatrets Sol, der har bragt dens Straaler med 
ud til Gavn for Almuen. Ja, jeg har ikke for- 
nummet noget dertil, hvor jeg har levet og 
færdes. Jeg vidste ingen den Gang, 'der enten 
havde Sans for eller Kendskab til vore Digtere, 
til Oehlenschlager, Evald og Holberg — Grundtvig 
var det vel sagtens ubilligt at forlange, de skulde 
kende noget til — ingen, der kunde eller vilde 
skaffe en videlysten, lærebegærlig Dreng af 
Almuen lidt Hjælp.

Jo, én var der; men ved særegne Forhold 
kom jeg forst noget sent til at kende ham, nemlig 
i mit 20. Aar: Filip Kristian Fa g lede, forst Præst 
i Malt, senere i Vejen og Læborg. Han havde 
som Student været i Huset hos gamle Nyerup, 
havde omgaaedes med Rask og andre af den 
Tids fremragende Mænd. Derved var hans Øje 
bleven aabnet for Digtekonst, Historie og nordisk 
Dannelse og for det hule og tomme i Latineriet 
saavel som i vort højere og lavere Skolevæsen. 
Han kendte vore Digtere og ejede en meget 
god Samling af deres Værker og tillige en Del 
af andre Folks Digtere, dels i Originalsproget og 
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dels i Oversættelse, og han meddelte mig gerne, 
hvad han havde og noget af, hvad han selv fik 
til Laans. Her fik jeg da nu Lejlighed til at 
kende Oehlenschlager, Schiller, ‘Shakespeare og 
en stor Del mér dels af dramatisk, dels af lyrisk 
Digtning. Ogsaa for Historie og Naturhistorie 
havde han Sans, og jeg fik blandt andet her 
Grundtvigs Haandbog i Verdenshistorien, der fik 
flere Tanker og Følelser i mit Indre til at vaagne 
end næsten alt, hvad jeg før havde læst. Tit, 
naar jeg f. Ekspl. læste Kofods Verdenshistorie 
eller andre ligedanne Historiebøger, tænkte jeg: 
Det er da underligt, at der kan tales saa meget 
om den Magt, Historien har til at danne Stats- 
mænd og i det hele til at danne Aander. Jeg 
havde saaledes læst Jens Schelderup Sneedorfs 
Skrifter, hvor der tidt blev talt om denne 
Historiens store Indflydelse. Men nu sagde jeg: 
Ja, nu kan jeg nok forstaa noget af den Tale. 
Da jeg kom til at læse 2. Bind og begyndte at 
læse: »Menneskeslægtens Levnetsløb«, saa stand
sede jeg og gik flere Dage ved mit Arbejde og 
gentog disse Ord og grundede paa dem. Kuglede 
stod ligesaa ene omtrent i sin Omgangskreds, 
som jeg blandt Almueungdommen, og det for
nøjede ham at tale med mig om, hvad vi begge 
læste og glædede os ved. Intet Under, at jeg 
trods al Adskillighed, der senere traadte stærk 
frem baade i religiøs og politisk Henseende, vandt 
denne Mand kær og endnu mindes ham med
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vemodig Kærlighed. Ham skylder jeg Tak for 
det bedste og lærerigste, der oplivede og oplyste 
min Ungdom*).

En anden Mand var mig ogsaa i den Hen
seende til ikke saa lidt Hjælp, især før jeg lærte 
Fuglede at kende. Det var den føromtalte P. 
Thomsen, Kromand i Vejen. Han var altid i en 
eller anden Læseforening eller havde Bøger fra 
en eller anden Lejebogsamling. Men han 
læste selv kun til Tidsfordriv, som det hedder, 
og det, jeg fik hos ham, var følgelig af meget 
blandet Indhold. Jeg læste en grumme Del 
Romaner og anden let Læsning, af og til var 
der ogsaa noget af vægtigere Indhold. Men det 
var navnlig Blade, han hjalp mig med. En Tid 
holdt han »Fædrelandet«, det var 1840. Her 
gjorde jeg først Bekendtskab med det politiske 
Livsrøre i mit Fædreland, og Schouws Taler i 
Roskilde Stænderforsamling om en fri Forfatning 
klang med Styrke ind i den iéaarige Drengs 
Indre og blev der inde. Det var navnlig 
»Danevirke«, hvorigennem jeg fra 1840 af med 
den dybeste Deltagelse fulgte hele Kampen for 
Modersmaalet i Sønderjylland, og hvad der ellers 
levede og rorte sig i Fædrelandet.

Jeg blev konfirmeret 1839 af Præsten J. O.

*) Han døde 3. Jan. 1856. Han har baadc viet mig til min 
Hustru og døbt vort ældste Barn.

Forf. Anm.
2*
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Boving (dod 1864 som Præst for Egtved og 
Ørsted). Han var en meget begavet Taler og i 
Grunden en alvorlig Mand, men uden Beaandelse 
som Præst. Han prædikede af og til saa 
»mynstersk , at jeg, da jeg mange Aar derefter 
læste Mynsters Prædikener, kunde genkende hele 
Stykker, som jeg havde hort i Læborg Kirke. 
Den rationalistiske Konfirmand-Undervisning, jeg 
fik hos ham, gik sporlost hen over mit Indre. 
Et Ord af hans Mund tog jeg dog med mig. 
Dagen før vor første Altergang samlede han os 
omkring sig og talede jævnt og alvorligt med 
os om den nu afsluttede Skoletid og den Eremtid, 
vi gik i Møde. »Glem aldrig Jesu Navn; begynd 
hver eneste Dag i jert Liv deri, gak i det til jert 
Arbejde, og læg jer hver Aftenstund til Hvile i 
dette Navn«. Dette Ord beholdt jeg, for dette 
mindes jeg endnu Manden med Tak. Udenads- 
læsningen af Balles Lærebog og hele den ratio
nalistiske Udlægning deraf kostede mig egentlig 
slet ingen Møje; men ufrugtbar blev det for mit 
Liv, det fik jeg snart at føle og kende.

Syndsbevidstheden blev vækket ved min 
første Altergang. Dermed var Spliden ført ind 
i mit Indre. Hen paa Sommeren overfaldt 
Tvivlen min Sjæl. Det Mørke, den bredte der 
over, mindes jeg med en Gru, som intet andet 
af, hvad mit Liv har ført med sig af onde Kaar. 
Hvordan og hvorfra denne sorte Sky steg op, 
det er mig ubevidst og uforklarligt. Hvis min 



Skoleundervisning rigtig havde taget Barnetroen 
ved Haanden, mon jeg saa ikke havde været 
værnet derimod? Nu var Ungdomsglæden visnet, 
inden den fik Tid engang til helt at udfolde sig. 
Nu blev Ungdomstiden en tung og angstfyldt 
Vandring ad en ensom Vej — ene skulde jeg 
gaa der med min indre Kamp og Smerte. Skridt 
for Skridt skulde nu Taagen overvindes, og i 
denne Kamp for at vinde Lys og Sandhed er 
der mer end én Rationalist, der kæmpede med 
ærlig Hu for sin Tro paa en levende Gud og 
hans Forsyn og paa >evigt Liv herefter«, som 
jeg paa dette Trin af mit Livs Udvikling har 
meget at takke. Dette er saaledes Tilfældet med 
Jerusalem, en tysk Præst fra forrige Aarhundred, 
og Prof. H. X. Clausen. Thi det var ikke et og 
andet i Religionen, Tvivlen gjaldt. Alt var 
rystet. Men hvad end fik klaret ved Mænd 
af denne Retning, det blev langt mere tilbage, 
og der var aldrig fuld Tilfredsstillelse ved, hvad 
jeg fandt. Noget lignende gik det mig med 
Mynster, hvis Prædikener og ^Betragtninger« jeg 
senere lærte at kende. De tiltalte mig overmaade 
og gavnede mig virkelig. Men naar jeg med 
Mynster kom til Sacramenterne, saa var der 
noget i mit Indre, jeg véd ikke hvad, der følte 
sig utilfredsstillet, der trængte til mere, og denne 
stille Trang forte mig i Manddoms-Aarene til 
Grundtvig. Der fandt det urolige Hjærte Hvile 
som et Barn hos Moderen, derfra har det aldrig
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følt nogensomhelst Trang til at gaa bort eller 
søge videre.

Kristian den 8. Tronbestigelse og den friere 
Luftning, der herved gik hen over Landet, 
Kravet paa folkelig Deltagelse i Samfunds
styrelsen, virkede selvfølgelig stærk ind paa mig, 
og det slesvigholstenske Uvæsen, der i de 
følgende Aar mere og mere afsløredes, viste mig, 
hvor haardt vi trængte til Offentlighed, Tale- og 
Skrivefrihed, da Mangelen heraf kunde fremkalde 
saadanne Onder.

1843 fandt Studentertoget til Upsala Sted. 
Hvem der kunde have været med dér! Men jeg 
maatte nøjes med at følge did i Tanken, men i 
denne var jeg ogsaa levende med, og hvert Ord, 
der blev talt og sunget ud, som igennem Offentlig
ligheden kom til min Kundskab, fik sit Indtryk 
og bar sin Frugt hos mig.

Folkefesterne var begyndt. Jeg hørte Efter
klangen af Talerne og Sangene paa Himmel
bjærget og Skamlingsbanken og længtes saare 
did. Men hvordan skulde jeg faa Tid eller 
Raad til at komme med? Fra mit 18. Aar 
maatte jeg ene som Karl gøre Gaardens Arbejde. 
Min Plejefader gik med Ploven og Vognen. 
Resten tilfaldt mig, aldrig havde vi Daglejere. 
Jeg har aldrig længtes bort fra disse Kaar. Naar 
jeg blot i mine Fritimer kunde have en Bog, der 
ret tiltalte og glædede mig, naar jeg blot kunde 
være Vidne til, at Livet vaagnede trindt omkring
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mig, og Folket mer og mér blev sig selv bevidst, 
saa kendte jeg intet Savn. Men Haabet om at 
være med, hvor Ordet lød i Tale og Sang, opgav 
jeg ikke; jeg krævede ikke selv at komme til 
at fore Ordet, jeg var glad ved at hore.

Saa kom den 4. Juli 1844*). Q? med den 
en venlig Lejlighed for mig til at komme med. 
L. Skau havde jeg længe længtes efter at se. 
Som jeg der saa ham i hans simple Bondedragt, 
saadan tænker jeg mig ham altid, naar hans 
Navn bliver nævnet. Jeg saa med Beundring op 
til den unge Bonde, der jo kun var en 7 a 8 
Aar ældre end jeg selv. Hvert Ord i hans Tale 
var som ud af mit eget Indre; men alligevel 
blev jeg ikke varm derved. Det blev jeg der
imod ved Lehmanns glødende, taarebevægede 
Tale og ved Plougs: »Held, Hæder, Frihed og 
Sejr for hele Norden!« Barfods med stort Efter
tryk udtalte Vers:

Højt i Sæde paa Kanelers Slot 
kullede Gert sad varmt og godt« osv.

kunde jeg paa Stedet udenad. Men først og 
fremmest var det Grundtvigs Tale, der slog 
Ild og Funker af min Sjæl. Endnu staar hans 
Skikkelse, som jeg den Gang saa den, saa 
levende for mit Øje, som om det ikke var 27

*) Hesten paa Skamlingsbanken.
Udg. Anni.
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Aar, men kun én Dag siden. Ikke et eneste 
Øjeblik vendte jeg Øjet og Tanken fra ham 
under det 5 Kvarter lange, men, som det forekom 
mig, kun ligesaa mange Minutter lange Foredrage 
og jeg synes endnu, jeg ser og horer Dannebrog 
vifte over hans Hoved i den friske Vestenvind. 
Hver en Streng i mit Indre gav Genlyd, og jeg 
glemte næppe noget Ord. I lange Tider efter 
gentog jeg dem for mig selv i mine stille 
Arbejdstimer, som de forfriskede, oplivede og 
berigede. Der var for mit Vedkommende — 
men vist for mange flere — fuld Sandhed i, 
hvad han sang Dagen efter:

()rdct lod, som Tordenbrag
ruller over Skoven, 
ramte og som Tordenslag 
kasted Glans paa Voven .

Det er den mærkeligste Dag i mit kiv, udbrod 
jeg, da den var til Ende, og endnu staar den for 
mig i Mindets Glans som en af de mærkeligste 
og indholdsrigeste, jeg har levet. Aldrig for var 
Ordets Magt ble ven mig saa klar, aldrig for var 
den fædrelandske Luftning strommet saa hjærte- 
mild og med saa frisk et Aandepust hen over 
mit Indre. Den alvorlige, tidt saa tungsindige 
Stemning, som laa over mit enlige Ungdomsliv, 
var blusset op til Mod og Levelyst. Nu var det 
værd at leve; thi nu var der noget at leve for. 
Og skønt jeg ikke tænkte mig selv som virksom 



Deltager i det store Folkelivsarbejde, saa blot at 
være Vidne dertil — det var en Glæde og Lykke! 
Denne store Folkeskare, vel tolvtusende Mænd 
og Kvinder, disse vingede Ord og livfulde Sange, 
det havde jeg hidtil kun hørt om, nu havde jeg 
selv hort og sét det — hvad varslede ikke det 
for Fremtiden!

Da jeg første (lang mødte paa Sessionen, 
mente Lægerne at have sét Anlæg til en Legems
svaghed. En Anmærkning i Protokollen i den 
Anledning saa betænkelig ud. Folk var den 
(lang endnu ikke vænnet af med Tanken om at 
lidt Penge kunde hjælpe en lille Grund til at 
blive en afgørende Grund for Sessionen. En 
anset Slægtning af mig havde faaet A nmærkningen 
at se og talede under llaanden med mine Pleje
forældre om, at de vil ikke vilde se paa en lille 
Sum for at faa mig fri. De kunde nødig und
være mig og sagde derfor, at den kunde de nok 
have Sind til at ofre. Det fik jeg forst Nys om 
sildig Aften før Sessionen. Det blev en urolig, 
kvalfuld Nat. Aldrig, syntes jeg, havde større 
Fare truet mit Liv. Skulde jeg bære det paa 
mit Hjærte hele Livet igennem, at jeg havde 
unddraget mig for at være med at værne Fædre
landet. Aldrig kunde jeg jo saa hore et glødende 
Ord om Kærlighed til Fædreland og Folk med 
Glæde. Aldrig kunde jeg tale med derom uden 
at slaa mig selv paa Munden. I den tidlige 
Morgenstund fik jeg de gamle i Tale og bad
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dem dybt bevæget om at lade Sagen gaa sin 
Gang og holde ud den Tid, jeg var borte. De 
lovede det, og det næste Øjeblik fik jeg ved
kommende i Tale, og han slap ikke, førend han 
lovede ikke at gøre mindste Forsøg paa at faa 
mig fri. Da jeg erklæredes for fuldstændig 
tjenstdygtig, tror jeg til Ære for Sessionen at 
kunne sige, at der intet havde været at gøre, 
men Tanken om det blotte Forsøg var mig 
uudholdelig. Jeg trak en Frilod, men blev til 
Slut bestemt til at uddannes som Forstærknings
mand ved Artilleriet. Derved naaede jeg mit 
Ønske paa en dobbelt Maade: dels at uddannes 
til at deltage i Fædrelandets Forsvar og dels at 
opholde mig en Stund i København og se dens 
Mærkelighed er.

De 4 Maaneders Øvelse (fra 10. Maj til 28. 
Aug. 1846) gik for mig som for andre. Men 
Fritimerne var ubetalelige for mig. Der var ikke 
noget seværdigt, som var tilgængeligt for Folk 
af alle Klasser, uden at jeg fik det at se. Thor- 
valdsens Museum var den Gang ikke færdig, 
men Frue Kirkes Forhal stod aaben visse Dage, 
og did gik jeg tidt for at frydes ved Mesterens 
skønne Værker og modtage det store stille Indtryk 
af dem. Men Evangeliet, som andre sige, de skal 
forkynde for Beskueren, og som jeg trængte saa 
højlig til at høre, det bragte de rigtignok ikke, 
hverken til mit Øre eller Hjærte. Selve Kirkerne 
besøgte jeg flittig, ofte baade Formiddag og 
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Eftermiddag. Meget af Evangeliet hørte jeg 
heller ikke der.

Anden Pinsedag 1846 var jeg første Gang i 
Vartov. Salmen: »Fra Himlen kom den Hellig- 
aand« var tilligemed et Par andre trykt og omdelt 
paa et løst Blad. Sangen løftede og glædede 
mig; men Grundtvigs Prædiken kunde jeg den
gang ikke magte. Han, som med sin folkelige 
Røst greb saa forunderlig ind i mit Hjærte, stod 
med sit kirkelige Vidnesbyrd endnu for mig som 
i det fjerne.

Martensen, den Gang Professor, prædikede 
af og til i Slotskirken. Af alle Prædikanter, som 
jeg hørte den Sommer, fik jeg mést Indtryk af 
hans Prædiken. Søndag efter Pinse prædikede 
han over Fortællingen om Jesus og den store 
Synderinde. Han talede saa indtrængende og 
saa klart om Syndens Væsen og dens Kilde, at 
mit ved Rationalismen forvirrede Syn paa dette 
Punkt blev klaret. Jeg saa, at det, jeg kæmpede 
i mod i mit eget Indre, og som jeg saa de mørke 
Spor af trindt om mig, at dette gaadefulde onde 
var Virkningen af en eneste Sygdom, og at 
denne var Slægtens sørgelige Fællesarv. At fra 
den kunde hele Slægten saalidt som den enkelte 
deri frigøre sig selv. Jeg trængte altsaa ikke 
blot til Frelse, men til en Frelser. Det er 
underligt at erfare, hvorledes Fejlsyn paa en 
enkelt af Kristendommens Grundsandheder for
virrer hele Synet, og hvor usigelig meget et
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enkelt Led ret belyst bidrager til at kaste Lys 
paa det hele.

Rationalismen havde i Førstningen rakt mig 
en hjælpende Haand til at klare visse Grund
sandheder. Men Tankebygningen, opført af dens 
Stene, rystede efterhaanden, saa jeg følte, dér 
var ikke trygt at bo. Efterhaanden trængte 
Livets alvorlige Krav frem, og jeg* følte, at jeg 
ingen Ping kunde gøre til Gavns, inden mit 
Indre kom helt til Ro. Pietismen, der brod frem 
fra Fyn med en voldsom Magt, kom ogsaa til 
min Egn og rystede mange op som ved et 
Tordenbrag. Heller ikke jeg blev uden Indtryk 
af Brorsons Salmetoner fra de dybt grebne og 
rystede Mænds og Kvinders Læber; men hele 
denne Opvækkelses lovmæssige Skikkelse, dens 
mange Regler og Skranker, der forkyndtes som 
ligesaa mange Saligheds Vilkaar, kunde ikke 
vinde mig. Dertil var min Natur, saa bevægelig 
den end var, dog for dyb. I Foraaret 1847 
havde jeg imidlertid ved at læse en Missions
prædiken af Birkedal følt mig underlig grebet 
og tiltalt, saa jeg rigtig længtes efter at se og 
tale med den Mand. Næsten daglig voksede i 
denne Sommer Trangen til Fred i Hjærtet. I 9 
Aar havde jeg under alle Omskiftelser ellers 
stadig gaaet og grublet og grundet og kæmpet. 
Næppe har jeg i de Aar lagt mig nogen Aften 
til Hvile, uden at en vaagen Time først maatte 
gennemgaaes under urolig tvivlende Tanker. En 
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om Lov til at gaa til Omme, der laa 6 Mil ude 
paa Heden nord for mit Hjem. Jeg gik vild 
adskillige Gange, saa de 6 Mil nok blev til 7. 
Fra Hjemmet gik jeg ved Solens Nedgang, kom 
derfor først til S. Omme lidt før Kirketid. 
Præsten sad i sit Værelse og skrev. Jeg bad 
ham om en Samtale efter Kirketid, og dertil 
svarede han venlig ja. Men den Gang bar, 
synes mig, hans Ansigt ganske anderledes Præg 
af indre Kampe og Smerter end nu. Han var 
nylig kommen hjem fra en Rejse til Øerne. 
Dagens Evangelium var Herrens Ord om Fari
sæernes og de Skriftkloges Retfærdighed; men 
han dvælede mest ved forrige Søndagstekst: 
Peters Fiskedræt. Det gjorde paa mig et mægtigt 
Indtryk at høre denne brusende, dybt bevægede 
Sjæls Udtryk i Ord, der syntes at gløde, især da 
han med smeltende Røst og Taarer i Øjet bad 
Herren velsigne hans Ord, saa det maatte gives 
ham i Dag at vinde om end kun én Sjæl for 
hans Rige.

Siden gik jeg hen til Præstegaarden. Han 
modtog mig meget venligt, tændte sin Pibe og 
satte sig hen til en gemytlig Samtale. Men den 
blev der ikke noget af. Det hjalp ikke at han 
tændte Piben, jeg troer en halv Snes Gange, den 
gik lige saa tidt ud igjen. Det hjalp lige saa 
lidt, at der fra hans Familie adskillige Gange 
blev kaldt paa ham eller at flere af Sognet kom
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og ønskede at tale med ham. Vi gik lige los 
paa Sagen, og det blev Kamp, og det med 
skarp Klinge. Og Kampen var tilvisse ikke om 
Smaating, men om, hvad der for os begge gjaldt 
Liv og Død i evig Forstand. Det vilde selv i 
den næste Time have været umuligt for en af 
os at gengive Samtalen, saa mangfoldig og be
væget var den. Længe havde jeg følt, at jeg 
trængte til at faa mine Tanker ogTroessætninger 
prøvede i et alvorsfuldt Ordskifte med en virke
lig troende og klar Personlighed. Længe, alt for 
længehavdejeggaaetogvejetdemimit eget Indre: 
Tanke mod Tanke, Grunde for og Grunde imod. Kun 
altfor længe havde jeg raadspurgt Bøgerne uden 
at finde Svar. Birkedal var vist Manden som 
maaske næppe nogen anden. Da jeg gik fra 
Præstegaarden følte jeg, at hele den rationalistiske 
Tankebygning ej blot var rystet, men styrtet. 
Sjælden har vist en enkelt Time været mere af
gørende for et Menneskes Livsretning end denne 
Time var for min. Det var en forunderlig 
hevæget Hjemfart. Nu følte jeg paa den ene 
Side, at der maatte brydes med indlevede, kære 
Forestillinger, Livsbetragtninger, Meningsfæller, 
kære Venner og Slægtninge — paa den anden 
vinkede der Fred fra en Havn, som jeg længe 
forgæves havde søgt efter. Og i Grunden følte 
jeg, at hvad der var styrtet, det var kun, hvad 
en dyb indre Følelse længe havde hvisket til 
mig om. Det holder ikke i Længden. Men
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hvorom alting var: Jeg følte fast og klart: Det 
er Sandhed, og den skal følges, koste, hvad 
koste vil. Da Solen gik ned, naaede jeg Hjem
met. Jeg havde da først arbejdet en hel Sommer
dag, saa spadseret 13 Mile og oplevet mit Livs 
betydningsfuldeste Time. Det var den 11. Juli 
1847. Der gik 11 Aar, inden, jeg talte med 
Birkedal igjen.

1848 kom saa med sin mægtige Bevægelse. 
Da Krigen brød ud, laa jeg syg og afkræftet af 
en langvarig Feber. Det var min Sorg, at jeg 
ikke kunde følge mine Kammerater, naar der 
kom Bud. Men der kom ingen Indkaldelse til 
mig. De ved Artilleriet lærte Forstærknings- 
mænd var der i Førstningen af Krigen ingen 
Brug for. Jeg maatte først i Hjemmet gjennemleve 
Krigens Uro og Spændinger. Først kom den 
forunderlige Nat (26. eller 27. Marts), da Rygter 
om de udbrudte Slavers og væbnede Friskarers 
Fremrykning rystede hele Befolkningen op med 
Skræk. Rygtet kom til os fra Sønderjylland, 
uden at nogen ved, hvordan det er opstaaet. I 
Nærheden hærjede og brændte de vilde 
Skarer, altid var det et Par Mile mod Syd. 
Saaledes hed det gennem hele Jylland. Fjern og 
nær hørtes Kirkeklokkerne ringe i den stille 
mørke Nat. Var det Danmarks Ligklokker, eller 
ringede det en ny Dag ind? Væbnede med 
Bøsser, Høtyve, Leer og Spyd stormede Skarer 
ned til Kongeaaen. Tidligere paa Vinteren 
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var der opstaaet sære Sagn i vor Egn, Trop
per havde man set drage frem og tilbage. Eolk 
var vaagnet om Natten ved Lyden af Kanoner. 
Før Paaske hørte jeg følgende Sagn fra Sønder
jylland: En Skildvagt, der stod Post i Kron værket 
ved Rendsborg, saa en Nat en Hærstyrke 
komme fra Syd. Dens Fører standsede Hesten 
og raabte 1848! og drog mod Nord. Derefter 
kom en anden Hær, dens Fører raabte 1849! og 
drog ogsaa mod Nord. Men derpaa kom en Hær fra 
Nord, dens Fører standsede Hesten paa samme 
Plet som de andre to, raabte 1850! og da han 
red sin Vej, satte hans Hest sin Fod saa haardt 
i Stenene, saa der blev Mærke deraf. Hvordan 
opstaar slige sære Syner og Sagn, der indeholde 
som en Spaadom om det kommende?

Det var tunge Dage, der ventede os derovre 
efter Slaget ved Slesvig. Koldingegnen blev 
straks besat af Fjenden, og vi fik at vide, hvad 
det er at være Trælbonde, og det for Landets 
Fjende. Preusserne saa vi for Resten den Gang 
paa med milde Blikke fremfor paa Slesvighol- 
stenerne. Aldrig glemmer jeg det rystende 
Indtryk, Synet af disse ménsvorne Skarer med 
det hvide Bind, Skændselsmærket, om Armen 
fremkaldte hos mig. Da jeg den 24, Maj drog 
hjem fra Ægt i Kolding og Vejle, var jeg saa 
forpint, at jeg bad inderlig og brændende til 
Gud, at jeg maatte blive fri for at se dem, førend 
jeg skulde mode dem paa Valpladsen. Jeg saa
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dem heller ikke før den 8. Maj 1849 foran 
Frederits. Hvad der imidlertid pinte mig ligesaa 
meget, om ikke mere, var de diplomatiske For
handlinger. Jeg syntes, at en Sag som denne, 
hvor Striden gjaldt paa den ene Side den klare 
Ret, paa den anden et skummelt Oprør, der 
kunde ikke være Tale om nogen Firen, om at 
slaa lidt af og mægle, men om med Tro at gaa 
paa med dragen Klinge, indtil vi sejrede eller 
faldt.

I Vinteren 1849, efter at jeg endnu hjemme 
havde maattet hore om den uhyggelige Ende 
paa Kampen ved Brøns, det eneste Forsøg paa 
en P'olkerejsning i vore Krige, blev jeg endelig 
kaldet til Deltagelse i Kampen, var først et Par 
Maaneder i København og blev derpaa sendt 
med en Artilleri Deling til Frederits, der i Vinterens 
Løb var bleven istandsat til Forsvar. Did kom 
jeg netop paa den ulykkelige 5. April. Det var 
kun svagt med Voldenes Fasthed, og da Efter
retningen om vore Troppers Tilbagegang fra 
Søndeijylland kom til os den 7. April, blev den 
første Kanon lagt op paa Volden ved Maaneskin. 
Det var en gammel 12-pundinger, ikke stort 
bedre værd end at sælges som gammelt Jæm. 
Det var ikke nogen glædelig Paaskefest, vi gik 
i Møde. Jeg vil ikke tale om, at vi havde Slid 
og Slæb fra Morgen til Aften med at faa Brisker 
og Kanoner lagt paa Voldene; men da fik vi 
Budskabet om den ulykkelige Egernfjordskamp.

3
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Den 7. Maj saa vi Rogen fra de brændende 
Moller i Dons og (Tudso og senere hen paa 
Dagen vore tilbagevigende Tropper samt Røg
kransene fra de springende Granater nede ved 
Snoghøj, hvor et Batteri laa i Landgangsfartojer. 
Portene lukkedes efter vore Folk i Aftenstunden, 
og nu skulde det vise sig, om Fæstningen kunde 
holde den Torn, der ventedes. Det var en 
bidende kold Dag, og om Natten fejede Østen
stormen hen over Bastionerne med en saadan 
Styrke, at Sand og Smaasten idelig rog os i 
Ansigtet. Og vi havde hverken Ly eller Skjul 
mod Vejrets Rasen; men vi ejede et Mod, der 
agtede lidt om slige Smaating og længtes kun 
efter at komme til at lade Fjenden fole Virknin
gen forst af vor 84-pundinger, hvoraf vi vare 
stolte, og senere maaske ved en Storm, som vi 
ventede, af vore smaa Metal Kardætskanoner, 
som vi kunde skyde saa hurtig med, at vi nødig 
vilde tro, at nogen Stormkolonne kunde naa til 
Voldgraven end sige længere. Vi menige Sol
dater havde desuden ondt ved at tro, at Fjenden 
kunde slæbe det tunge Belejringsskyts fra Rens
borg til Frederits, da han ingen Skibe havde.

Den 16. Maj Kl. 4 lyste et uhyggeligt Lyn 
ind gennem Vinduet, hvor jeg laa i Kvarter; et 
frygteligt Brag fulgte, og vi vidste nu, hvad der 
var begyndt. Denne forste Bombe knuste Gavlen 
paa et lille Hus, hvor en enlig Enke boede med 
4 Børn. Det gik nu Skud i Skud, og vi fik
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Syn for Sagn, at det var ikke Smaaskyts, men 
168-pundinger Bomber, de brugte mod os. Det 
var dog kun et Forspil, vi havde den Formiddag 
paa, hvad der skulde komme. Kristi Himmel
fartsdag (den 17. Maj) begyndte Bombardementet 
Kl. 4 og vedblev hele Dagen. Kl. 7 var der 
Ild i flere Huse. Den sorte Rog fra Branden 
blandede sig med Krudtrøgen, og hele Byen var 
snart hyllet ind i et uhyggeligt Taageslor. Da det 
er en agerdyrkende By, var der en Del Halm 
og Hø i Husene, og det var i det, Ilden fængede 
Kreaturene sloges lose ud af Stalden, og der var 
en ubeskrivelig Koncert af det ængstelig brølende 
Hornkvæg og Hestenes vilde Hvin, der fo’r 
omkring som aldeles rasende. Befolkningen 
skyndte sig med at komme bort; men det var ikke 
gjort paa én (-rang. I Middagstimen, da jeg var 
fri for Vagt, fulgte jeg med for at hjælpe Bohave 
til Havnen. Hele Havnepladsen laa oversaaet 
med allehaande Bohave fra kostbare Mobler og 
Sengklæder lige ned til Støvekoste uden Børster. 
Her blev det saa imellem hinanden kastet i 
Baade og ført over til Fyn, kastet der paa 
Strandbredden og saa kort ind i Landet, alt i den 
grændseloseste Forvirring og Uorden, saa vistnok 
næppe nogen Ejer saa Halvdelen af sit Toj siden. 
En voldsom Tordenbyge gennemblødte alt og 
ødelagde meget. En Lykke dog med alt dette, 
at denne Udvej var aaben. Gid den Tid var 
forbi, da folkerige Stæder bliver Fæstninger; thi
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i Sandhed (Teneral Werder havde grusom Ret, 
da han svarede paa Strasborgemes Opfordring 
til at lade Kvinder og Børn rejse: »Nej, de er 
netop vore bedste alliérede.« At se paa, at 
Mødrene gik med deres spæde Børn paa Armen 
for at søge Ly ved Voldene, at se og høre paa 
saarede Oldingers og Kvinders Jammer, det tror 
jeg ikke, vi havde holdt ud. Hvor Brystet 
aandede let, da der intet andet var at ramme for 
Fjendens Kugler end tomme Huse og Soldater, 
hvis Kald det jo var at ofre Livet.

Det er imidlertid ikke nogen let Stilling at 
forsvare en belejret Fæstning. Der fattes næsten 
altid det ophøjede ved et Slag i aaben Mark. 
Og det trætter ved den Uvirksomhed, hvori 
man saa stor en Del af Tiden skal staa og se 
til, mens Fjenden arbejder sine Værker altid 
nærmere ind paa Fæstningen. Den utaalmodige 
hensynsløse Skyden, som Soldaten helst vilde 
overgive sig til, skader kun og koster Penge. 
Dog af og til, naar alle Fjendens Batterier spil
lede, og vi fik Lov til at svare ham med al det 
Skyts, der kunde række ham, da kunde man 
ogsaa der have opløftende Timer. Dette var 
saaledes blandt andet Tilfældet den 3., 5. og 8. 
Juni, da Oberst St. Paul faldt.

Den 3. Juni var en Søndag, en yndig Som
merdag. Hele Besætningen med Undtagelse af 
Vagtmandskabet, i alt 4000 Mand, var til Guds-
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tjeneste under aaben Himmel, kommanderet des
værre; det var Skyggesiden ved denne iøvrigt 
saa højtidelige og gribende Kirketjeneste. En 
Prædikestol var rejst af Trommer: Den store 
Allarmtromme danner Bunden, paa den skal 
Præsten staa, Siderne af Stolen danner en hel 
Del mindre Trommer, i Stedet for Himmel vajer 
et Dannebrogsflag der over. Der omkring sam
les nu de ordnede og prydede Skarer i en stor 
Firkant. Der begyndes med Salmen: »Vor Gud 
han er saa fast en Borg.« Et lille Salmehefte 
er delt omkring til alle Soldater. Præsten C. C. 
Boisen holder en hjærtelig, jævn Prædiken over 
Dagens Evangelium og henvender til Slut et 
alvorligt Ord til Krigerne om Haab og Udhol
denhed i den ulige Kamp, Derefter synges 
Salmen: »Forfærdes ej du lille Hob«, eller: »Ej 
Hærens Tal gør sejrrig; thi Gud i Himlen 
raader.« Brigademusikken hår ledsaget Sangen, 
og nu, da der afmarcheres, spiller den: »Den 
tapre Landsoldat«. Hvor vi lærte at elske denne 
Sang og føle, hvorledes den med Ord og Tone 
var sunget ud af Folkets Indre. Hvad enten 
den lød i et muntert Lag, paa Marschen, naar vi 
gik fra Gudstjeneste eller Ligfærd, jeg syntes 
altid Indtrykket var lige velgørende. Denne 
Dag havde vor Forsamling nær faaet en alvorlig 
Ende. Vi havde næppe forladt Pladsen, inden 
Kuglerne fejede hen derover. Et nyt Batteri
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var aabnet af Fjenden, næppe 1200 Alen fra 
Volden. Det blev vel bragt til Tavshed, men 
forst efter flere Timers Kamp og Tab fra vor 
Side baade af Menneskeliv og Kanoner.

Natten derefter fandt et alvorligt Angreb 
Sted paa vor Forpoststilling. En Nattekamp er 
ved Dunkelheden og den krydsende Ild samt 
Kuglernes fæle Hvin uhyggelig gribende og 
spændende. Da lærte jeg Kanonfeberen at 
kende. Om man i denne Tilstand »ser alting 
klarere og ligesom gennem et brunligt Luftlags 
som Goethe har sagt, det ved jeg ikke, da det 
var Nat. Kl. var 1 1, Natten stjerneklar, men 
diset. Jeg var paa Post og saa Bavnene blusse 
som Tegn til Angreb, hørte straks derpaa Skyd
ningen begynde, og havde Tid nok til at over
veje Alvoren ved en Storm, som vel nu kunde 
ventes. Kampen rasede stedse voldsommere og 
nærmede sig, mens Allarm trommerne kaldte hele 
Besætningen under Vaaben. Da paa én Gang 
følte jeg det risle koldt ned ad Ryggen som Is, 
Kulden udbredte sig over Hjærtekulen, og i 
næste Øjeblik klaprede Tænderne i Munden, og 
hele Legemet rystede som i den stærkeste Kold
feber. Jeg husker godt, jeg hviskede til mig 
selv: Saa tabte du Modet, just som du trængte 
haardest dertil. Men Gud ske Lov! det varede 
ikke længere, end til jeg fik ret løftet Øjet opad 
til den stjernelyse Himmel og Hjærtet til ham,



39

uden hvis Vilje, ej en Spurv falder til Jorden.*) 
Roligere har jeg aldrig været, som da vi der
efter gik mellem de hvinende Kugler og redte 
til Forsvaret. Fjenden blev kastet af de udsendte 
Afdelinger, dog holdt han et større Omraade end 
for, hvorpaa han straks anlagde Løbegrave.

Den 5. Juni, den Dag da Danmarks Riges 
Grundlov blev Underskrevet, var en Festdag for 
Fjenden, jeg tf bf én Fødselsdag for en af de 
tyske Konger. Den.blev indviet ved en voldsom 
Beskydning af Fæstningen og saa imod Aften 
en stormende Musik. Da morknedes Himlen og 
et Tordenvejr drog hen over vore Hoveder med 
Lyn i Lyn og Brag i Brag. Jeg stod ved Siden 
af en Ven paa Gaden, da Præst C. C. Boisen kom 
gaaende hjem, træt af Besøg hos syge og saa- 
rede. Han sagde: »Nu gaar jeg i Seng; sjælden 
eller aldrig i mit Liv har jeg følt saa dybt Sand-

*) I den Skikkelse lolte jeg hverken før eller siden Naturens 
Rædsel for Døden. Men jeg mindes, at mange Gange, 
naar en Granat syntes at komme lige ned paa mig eller 
sprang ved Siden ad mig, at da et øjeblikkelig Rædselsgys 
greb mit Indre. Det ængstede mig, da jeg mente, det var 
Mangel paa Tro. Men en god Ven (R. Ottesen) hjalp mig 
tilrette ved at tyde mig Skriftens Ord: »Døden er den 
sidste Fjende.<; — Ogsaa da jeg første Gang saa en saaret i 
sit Blod (det var Løj tn. Mcyern, saaret ved Kolding 23. 
April), gik der en Rystelse gennem mit Væsen. Siden 
gjorde Synet af døde og saarede lidet Indtryk. Krigen 
hærder Menneskefølelsen, tilsidst endog umenneskelig.

Forf. Anni.
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heden af Davids Ord: »Hellere være i Guds 
end i Menneskenes Hænder.« Netop den samme 
Følelse havde jeg selv. Men senere tænkte jeg: 
Derude har det lydt med Sang og Klang om 
deres Planers nærforestaaende heldige Udfald: 
Fæstningens Fald og Danmarks Underkuelse. 
Og da er det, som den usynlige Haand skriver 
Ildskriften paa den mørke Himmel lig den, der 
skreves paa Væggen ved Belzazars Gæstebud. 
Fjenden har selv sagt, hvad ogsaa Kendsgernin
gerne viste, at fra den Dag af var Lykken ikke 
mere med ham som før, og 6. Juli udførte den 
skrevne Dom.

Saa tungt som det en Gang imellem kunde 
være at staa der i Ugevis, skilt fra Omverdenen 
og trykket af den Overmagt, der raadte og 
huserede i Landet, har jeg dog i alvorsfulde Øje
blikke staaet paa Volden og gentaget Nelsons 
Ord den 2. April: »Ikke for alt i Verden vilde 
jeg være noget andet Steds end her.« Oberst 
Lunding havde ganske vundet min Tillid. Hans 
Optræden gjorde paa mig Indtrykket af en Soldat 
fra Top til Taa, hvem Æren og Pligten gjaldt 
mer end alt ellers. Med dyb Harme hørte jeg 
de ubillige, hadefulde Domme, der baade under 
og efter Belejringen udtaltes om hans Færd. Jeg 
var hele Tiden vis paa, at han vilde forsvare 
Fæstningen til det yderste, og denne Tillid gav 
mig en god Modvægt mod den eneste Frygt, jeg 
led af, men som ogsaa engang imellem pinte mig 
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ikke lidt, en Frygt, som man vel næsten kunde 
kalde latterlig: Frygten nemlig for at blive 
Slesvigholstenernes Fange. Den Tanke, at blive 
slæbt til Rendsborg af Oprorerne, var mig saa 
forfærdelig, at Udsigten, at komme til at slaas- 
til sidste Mand og blive liggende paa Valpladsen, 
ligefrem var mig vederkvægende. Og det troede 
jeg fuldt og fast, at Oberst Lunding var Manden 
for at føre et saadant Forsvar, og derfor havde 
han min uindskrænkede Tillid.

Var end min Post paa Volden bleven mig 
kær, saa vilde jeg den 6. Juli nok været et andet 
Sted end der; men da vore Kammerater gik ud 
fra Fæstningen, maatte vi indtage vor vante 
Plads. Vi kom ej en Gang til Skud fra min 
Bastion (Prins Kristians), da der just, som vi 
skulde dertil, kom Bud, at vore Afdelinger var 
trængt saa hurtig frem, at de var blandet med 
Fjendens paa vor Skud-Omraade. Vi blev da 
blot Øjenvidner til den store Kamp; men ogsaa 
dette var noget saa forfærdeligt-skont, at Billedet 
deraf aldrig tabes. Natten efter den stormfulde 
5. Juni var meget stille og smuk. Maanen 
sejlede gennem Sølvskyer og spejlede sig i Beltet. 
Ingen tænkte paa at gaa til Hvile. Mens de 
25,000 Mand, der nu var inden for Voldene, 
samledes Kl. 12 for at modtage deres Ordrer og 
rede sig til hver sin Dagsgerning, var der en 
ubeskrivelig højtidelig Ro udbredt over alt. Det 
kom mig for, at det stille danske Hjærtemod nu
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var kommet ret op, mens alt Pral og Overmod 
var borte. Da Udrykningen begyndte Kl. i, 
staar det for mig, som det var meget dunkelt 
og disigt; men det kan være, at det er ikke saa. 
Det første Skud faldt nogle i oo Alen udenfor 
Kongensport ved Vejen til Treide omtrent Kl. 
1V2. Det gik i en vidunderlig Fart fremad, især 
for de Mezas Folk; men saa stod det ogsaa 
ængstelig stille lang Tid, ja gik tilbage i 
uhyggelig Fart ved Igumskanserne. Men da saa 
Schleppegrell kom ud, — Sagnet melder, at han 
red frem for sine Rækker med Ordet: »Børn! I 
Dag er Gud med os!« — gik det med en rolig 
Sejrsgang fremad og fremad, indtil Kampen havde 
trukket sig saa langt tilbage, at vi tabte Afde
lingerne af Syne og kun af Krudtrogen kunde 
skønne, hvor den endnu var levende. Kl. 1 1 
forkyndte Røgkransene fra Passet ved Davre
balle, at her var endnu Modstand; det var da og 
den sidste.

Det var en travl Dag fra Slagets Ende til 
Aften med ikke alene at bringe alle Sejrens 
Trofæer ind i Byen: alle hans Kanoner, Morterer 
og øvrige Krigsredskaber, men ogsaa med at 
bringe alle Slagets Ofre ind. I katolsk Kirke, 
der var ryddet, laa Ligene af de danske over 
hele Gulvet i en Dynge mer end Alen høj. 
Oberst Kæsemodel laa paa Altret, som om han 
endnu var Hovding for den store Skare. Tyd
skerne laa i et Hus, der var under Bygning.
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Solen gik ned, medens dens Straaler farvede 
Sommerhimlen med sit lyse Guld. Da lod der 
Sang over Slagmarken. De sejrende kom hjem 
efter en Dagsgerning, stor og rig som faa i vort 
Fædrelands Historie. Dens sidste Time bruger 
de til, opløst i Kæde, at gennemsøge Markerne 
for at se, om nogen af de faldne Kammerater 
endnu skulde ligge der. Rundtom Fæstningen i 
en stor Halvkreds brænder lystige Blus. Det er 
Fjendens Lejrhytter. Skønnere St. Hans-Blus har 
vist ingensinde lyst paa Danmarks Vænge!

Den danske Ungdom vil aldrig kunne fatte 
Gavnligheden af Garnisons- og Kantonnements
livet med dets Driveri og Kedsomhed. Da 
Vaabenstilstanden var sluttet, syntes vi, nu kunde 
de lade os gaa hjem, til Krigen atter kaldte. 
Men det vil sagtens vare noget endnu, inden den 
store Del af Officererne kommer bort fra den 
Betragtning, at Støvlettjenesten, Livet i Kasernerne 
og Vagtturene med alt, hvad det forer med sig, 
just er Soldaterstandens Blomst. Jeg maatte 
med endel andre ældre Kammerater ligge hele 
Tiden fra Sept. 1849 til Juni 1850 i Nyborg, 
hvor der var indlagt en lille Afdeling, der havde 
med Hærens Materiel at skaffe og hed Telt
parken. Vi havde bogstavelig talt intet at bestille, 
og* dog blev det anset for en Umulighed at faa 
Lov til at rejse hjem blot i nogle Dage. Jeg 
læste da den Vinter bort, — det vil sige, jeg 
slugte et Lejebibliotek. Bedre Aandsfode var
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ikke at faa. Thi vel var der et Læseselskab i 
Byen af Præster, Skolemænd og Borgere, der 
ejede en ikke ubetydelig Del Bøger og stadig 
fulgte med Tiden. Men de »rejsende«, som 
kunde blive Medlemmer, var — bevares — ikke 
menige Soldater! At Officererne var deri, det var 
en anden Sag. I Lejebiblioteket fandt jeg dog 
Steffens, som jeg ikke kendte før.

Hen paa Vinteren befalede Overkommandoen, 
at en Del af os, hvoriblandt jeg, skulde afgaa til 
Jonquiéres Batteri, saasnart et nyt Felttog 
begyndte. En Maaned efter blev dette »kontre- 
manderet«, som det hedder. , Den Bitterhed, som 
denne Skuffelse voldte mig, er det, som jeg 
endnu føler Brodden af. Og jeg har sjælden i 
mit Liv været saa dybt rystet af Harme, som da 
en Officer var kaad nok til at gøre Nar ad mig, 
fordi jeg ikke kunde skjule min inderlige Sorg 
over Udsigten til at skulle blive liggende bag 
ved Hæren, naar det atter gik til Kamp. Men 
jeg synes ogsaa, at det næsten kan kaldes en 
blodig Synd at benytte sin overordnede Stilling 
ligeover for en stakkels ung Soldat til at spotte 
ham, fordi det kan mærkes, at Hjærtet flammer 
i ham efter at være med, hvor hans Kammerater 
skal gaa i Ilden. I øvrigt skal jeg tilføje, at det 
var misforstaaet Pligtfølelse fra Officerens Side. 
En Soldat maatte ingen Vilje og Ønske have 
uden hans foresattes. I andre Henseender var 
han en god Mand, og jeg kom endog til at
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holde meget af ham, inden vi skiltes den 13. 
April 1851. Da én af mine Kammerater ved 
denne Lejlighed yttrede: »Ja, det er godt, saa 
beholder vi da Lemmerne hele«, blev jeg siden 
underlig grebet ved, at netop ham traf den 
Skæbne at faa Benet knust under en Ammuni
tionsvogn, da vi om Sommeren rejste til Assens.

I Assens blev vi saa den 20. Juli udskibet paa 
Transportflaaden, nu under Kapt. Tégner. Med den 
sejlede vi til Flensborg, hvor vi forblev stationeret 
i Havnen til Februar 1851, idet vi hele Tiden 
forsynede Hæren med alt, hvad den trængte til 
af »Materiel«, fra Krudt og Kugler og lige ned 
til Rømnaale. Føreren for denne Afdeling hed 
Geltzer og var den Gang Major.

Jeg har altid været et Længselens Barn og 
en Gang imellem lidt der under, men aldrig har 
jeg følt dens Magt saa overvældende, som da 
jeg den 24. Juli stod paa Dækket af den Skon
nert, som man havde smedet mig fast til, og 
hørte Kanonerne ved Stenderup Skov. Det var 
i nogle Øjeblikke, at Hjærtet slog saa voldsom i 
mod Brystet, som det skulde sprænges. Endnu 
synes mig som da, at et Haab, som Livet havde 
givet mig Løfte paa at se opfyldt, blev mig 
uretmæssig berøvet. Men den Gang havde jeg 
jo begyndt paa, hvad jeg, Gud ske Lov! dog 
siden ej har glemt, at stamme smaat: »Gud! din. 
Vilje ske!« Det maa jo have været det bedste,
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der skete, skjont jeg vistnok baade lever og dor, 
uden at det bliver klarere, hvorfor det skulde ske.

Fra Flensborg rejste vi den i. Febr. 1851 
til Als og laa i Sønderborg og Avgustenborg til 
13. April. Da vendte jeg hjem til mine gamle 
Plejeforældre og min vante Dont.

1 den flensborgske Købmand Liitken Ander
sens IIus havde jeg i Vinteren 1851 lært en 
Pige at kende, som jeg siden fornam, jeg ikke 
mere kunde glemme. Da jeg i Efteraaret (14. 
Novbr.) 1853 overtog mine Plejeforældres lille 
Gaard, hentede jeg hende hjem, og den 9. Decbr. 
blev hun min Hustru. Hendes Navn er Katrine 
Marie Magdalene Nielsen, og hun var Datter af 
en Haandværker i Lygumkloster. I de 18 Aar, 
vi har levet sammen, har vi haft 7 Børn, 3 Drenge 
og 4 Piger, hvoraf den ene Dreng døde 10 Aar 
gi. 1866. Min anden Plejefader var død 1864*).

*) Senere er der fodt dem én Dreng, og der er dod 3 Born. 
Her anføres de alle:
1) Kirstine Marie Magdalene, fodt 27. Oktbr. 1854, dod

9. Febr. 1874.
2) Andreas, fodt 28. Marts 1856, dod 7. Jan. 1866.
3) Ane Mathilde, fodt 4. Oktbr. 1858, gift 18. Septbr. 1879 

med Friskolelærer Soren Jensen i Skattelov; dod 17. 
Decbr. 1886, Der er to Born efter hende.

4) Johanne Birgitte, fodt 29. Maj 1861, gift 18. April 1890 
med Pastor Frederik Melbye.
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Straks, da jeg blev Ejer af Gaarden, valgtes 
jeg til Medlem af Vejen-Læborg Sogneraad, 
Nytaar 1854. I 1858 fandt man imidlertid, at 
man trængte til mig som Rigsdagsmand. Ham, 
vi havde, var Folk kede af, og da ingen anden, 
som nogenlunde kunde fyldestgore Kravet, var 
at faa, modtog jeg Kaldet og blev valgt i Bække 
forste Gang 13. Juni 1858*). Saa bad jeg mig

5) Niels Poder Blok, fodt 17. Marts 1864.
6) Anne Bang, fodt 25. Fcbr. 1867.
7) Terman Bang, fodt 25. April 1871.
8) Olav Bang, fodt 15. Juli 1873, død 4. Maj 1874.

Udg. Anm.
Det var efter indtrængende Anmodning fra enkelte Venner, 
at jeg i Midten af Maj 1858 gav Lofte om at stille mig 
mod H. Jensen, -divis ikke en anden Mand, som Kredsen 
kunde være tjent med, stillede sig«. Et Prøvevalg skulde 
holdes i Kolding. Jeg var syg og ude af Stand til at 
mode, men jeg gav Pastor Hansen og N. J. Thomsen i 
Vejen Lov til at nævne mig som Kandidat, naar de forst 
havde spurgt D. Ejler, Kredsens tidligere Rigsdagsmand, om 
han vilde stille sig; thi i saa Fald maatte de ikke nævne 
mit Navn. Han svarede bestemt Nej, og saa blev jeg 
anbefalet. Umiddelbart derpaa erklærer Ejler, at nu vil han 
stille sig. Den 3. Juni holdes et nyt Prøvevalg i Damgaard 
Kro. Jeg modte der tillige med de andre to Kandidater. 
Her holdt jeg mit forste offentlige Foredrag, der havde til 
Følge, at saa godt som hele Forsamlingen stemte paa mig. 
Før den Dag var mit Navn og jeg selv ubekendt for Kred
sens Vælgere. Udenfor min egen Kommunt, tor jeg nok 
sige, at der næppe var 10 Mænd, der kendte mig. Paa 
Valgdagen blev jeg kaaret med saa godt som alle Stemmer.

T. 
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fri for Sogneraads-Kaldet, da jeg altid har følt, 
at jeg ikke magter mange Ting paa en Gang.

Rigsdagen, Rigsraadet efter Grundloven 18. 
Novbr. og Kirkekommissionen har saa siden været 
de eneste offentlige Hverv, jeg har haft.

Tillæg:
Breve fra N. J. Termansen til hans Hustru i 1864.

Kobenhavn, den Febr. 1864.

I Dag modtog jeg saa dit Brev, kære Marie! 
og det gav mig det Svar, som jeg i mit Indre 
havde sukket til Vorherre om at give mig — 
om jeg skulde rejse hjem eller ej*). Alt mit 
Tøj var pakket, og jeg beredt til i Morgen at 
tage med Toget herfra.

I Gaar kom saa hertil den knusende Efter
retning, at Hærens Forere har befalet den at gaa 
fra Dannevirke. Det er ikke de mange 100,000 
Rigsdaler, vi har sat paa denne Befæstning, og 
som er hensynsløst spildte, det er ikke dem, 
Smerten gælder. Det er Nationens, det er det 
danske Folks Følelse, der er saaret paa det

*) Paa Grund af Sygdom i Familien.
Forf. Anni.
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dybeste, og det er en Mistanke, ingen helt kan 
fri sig for, der knuger Hjærterne i denne Stund. 
Generalen har end ikke med en Stavelse under
rettet Krigsministeriet om denne skæbnesvangre 
Beslutning, og endnu i denne Time véd denne intet 
om Grunden dertil. Kongen rejste derover forrige 
Søndag Nat, og Monrad rejste med. Sidstnævnte 
kom til Byen i Dag Kl. 11, en Masse Mennesker 
modtog ham paa Banegaarden med den dybeste 
Tavshed. Ingen hilste, men heller ingen løftede 
sin Røst paa anden Maade. Et Møde blev 
sammenkaldt i Rigsdagen i Eftermiddags Kl. 4, 
hvor han traadte frem og gjorde Rede for sin 
Rejse; men vi fik intet Lys om Grunden til 
Hærførernes Beslutning; som det syntes, var den 
ham ligesaa uforklarlig som os. Jeg tror dog, 
alle fik fuld Indtryk af, at han havde handlet 
ærlig i alle Henseender. Derom har jeg iøvrigt 
aldrig næret Tvivl. Mit Hjærte har aldrig 
kunnet nære Mistro til Monrad i denne Hen
seende. General de Meza og hans Stabschef er 
nu kaldt til København for at stilles for en 
Undersøgelsesret, jeg haaber for en Krigsret, 
hvor den strængeste Dom maa blive deres Lod, 
hvis de ikke kan retfærdiggøre sig.

Jeg har aldrig troet, at Dannevirke kunde 
holdes mod en overlegen Fjende; men at løbe 
fra den uden Sværdslag, ser grulig ud. — — —

Rigsdagen har i begge Ting vedtaget sin Op-
4
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fordring til Befolkningen i København om at holde 
sig rolig. Det er naturligvis ikke paa den Maade, 
som der var begyndt paa, at vi skal udtrykke 
vor Folkesmerte, og det er kun ved Lovens og 
Rettens Vej, de skyldige skal rammes. Det er 
ikke danske Mænd værdigt og heller ikke fra 
gammel Tid Skik i Danmark at dømme nogen 
uhørt.

Rigsdagen er i denne Tid Landets eneste 
folkevalgte Forsamling. Jeg haaber, at den 
erklærer sig selv for Rigsforsamling og gør 
Krav paa den fulde politiske Myndighed, som 
Rigsraadet ellers besad sin Del af. At dette 
sker, dertil vilde jeg gerne efter ringe Evne 
bidrage mit; men jeg frygter tillige, at Modet 
og Enigheden skal svigte. Jeg føler, at vi i 
denne skæbnesvangre Stund har her et Kald, 
som jeg ikke uden med stor Uro i Hjærtet 
kunde forlade. Men — i dette Øjeblik rykker 
Fjenden frem imod mit Hjem. Vel har jeg 
endnu det Haab, at han ikke overskrider Konge- 
aaen. Men derfor er der selvfølgelig ingen 
Sikkerhed. Enten gaa fra mit Kald her eller 
overlade Jer i Fjendernes Haand uden at kunne 
trøste og hjælpe Jer, — Gud vor Fader! hvilke 
haarde Vilkaar, der kan stilles et Menneske- 
hjærte!---------------- ------------- — Jeg vil da med
barnlig Tro lægge Jer i Guds Faderhaand, ved 
hans Faderhjærte. Mit Haab skal ikke staa til 
Skamme, saa sandt han er den trofaste Gud.
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Da vi i Dag kom i Kirke, traadte Grundtvig 
frem for Alteret. I Dag kunde han ikke holde 
sædvanlig Gudstjeneste. Han talte derpaa fra 
Alteret et dybt bevæget Ord om Fædrelandets 
Ydmygelse, Nød og Trængsel. »Herrens Haand 
er svar over os, thi vi har syndet med vore 
Fædres. Dernæst bad han saa mange af Menig
heden, som vilde, komme til Herrens Bord. 
Næsten hele den samlede Menighed gik til Alters. 
P. A. Fenger og Køster hjalp ham ved Alter
gangen. Atter traadte han frem for Alteret og 
bad med smeltet Røst den treenige Gud i Naade 
se til det lille Folk, som han har vogtet og 
værget saa længe. Selv forlangte han de Salmer, 
som vi sang: »Naar i den største Nød vi staa« 
og »Urolige Hjærte, hvad fattes dig dog«.

Aldrig har jeg været med til en saa gribende 
Kirketjeneste. — — — — Solen skinner igen 
efter Storm; Gud, giv Taalmodighed saa længe.

København, den 12. August 1864.

Kære Marie! Dagene kommer og gaar, og 
intet andet Forbindelses-Middel med Dig og 
Hjemmet er blevet tilbage for mig end Tanken 
og Hjærtets Følelse! Kun ét Brev har jeg faaet 
fra Dig, og Gud véd, hvor mange eller hvor faa 
af mine, der er naaet hjem til Dig. Ingensinde 
har jeg undgaaet Savnets Tryk, aldrig bliver 
man helt hjemme uden for Hjemmet, aldrig 
bliver jeg hjemlig stemt ved Livet i Hoved- 

4*
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staden, selv i dets bedste Skikkelse, og der er 
saa meget i Folkeraadet, der ikke tiltaler mit 
Hjærte, saa helt hjemme bliver jeg heller ingen
sinde der. Men denne Gang er Stillingen ganske 
anderledes tung end før.

Du véd, jeg var ikke glad i Fjor Efteraar, 
da den Forfatning blev vedtaget, i Følge hvilken 
vi sidder her. Alt i flere Aar blev det mig mere 
og mere klart, at det Parti, der stod for Styret 
(det national-liberale), nærede den Tanke at faa 
den Grundlov indskrænket, til hvilken jeg følte 
mig knyttet med hele mit Hjærtes Haab for mit 
Folks Fremtid. De mente, at det skulde lykkes 
derved, at Sønderjyllands Tilknytning blev brugt 
som Paaskud. Et Paaskud, hvis Uholdbarhed i 
Grunden den største Del af Folket maaske 
vanskelig vilde formaa at gennemskue, men som 
jeg for min Del baade gennemskuede og offent
lig udtalte mig* imod. Thi det stod klart for mig, 
at ikke ved at indskrænke den grundlovmæssige 
Frihed, men ved at udvide den til alle Danske 
og altsaa ogsaa til Sønderjyderne, kun derved 
kunde hele gamle Danmarks Rige enes og varig 
sammenføjes. Forfatningen blev vedtaget, som 
bekendt. Alting syntes at føje Hall. Sverrig- 
Norge vilde indgaa Forsvarsforbund med os, 
selve Preussen lod til at gaa ind paa Holstens 
fuldstændige Udsondring. Selv folkelige Mænd 
i Rigsraadet gav efter nogen Modstræben efter 
med Forbehold om senere at se at faa For-
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fatningen ændret i Overensstemmelse med Grund
loven af 5. Juni. Da kom som et Lyn fra den 
klare Himmel: Kong Frederiks Død. Arveretten 
til Hertugdømmerne bliver tiltrods for klare 
Kendsgerninger og indgaaede Traktater gjort 
gældende af Avgustenborgeren, og i et Nu er 
Stillingen ændret. Det var med et tungt Hjærte, 
jeg tog mod denne Forfatning, fordi jeg klart 
saa det betænkelige i at holde paa den i det 
skæbnesvangre Øjeblik, og det endnu betænke
ligere i at arbejde mod den, da man derved kom 
til at virke den tyske og ufrisindede Retning i 
Flænderne. I Haab om, at i en senere Kamp 
mellem de to Grundlove den af 5. Juni vilde og 
maatte sejre, fandt jeg mig i det uundgaaelige; 
men jeg følte, at et skæbnesvangert Næt var 
draget om os. Jeg skønnede, at vi allerede var 
hildede deri, men Uvejrsskyerne trak tættere og 
tættere sammen over vort Floved, og Anelser 
saa tunge, som aldrig før, knugede mit Bryst. 
Du husker vist godt disse for mig saa tunge 
Dage og Nætter, den grufulde Drøm Nytaarsnat, 
der først veg med sin Rædsel, da Jesu Navn 
pressedes af det beklemte Bryst. Du véd, at jeg 
i de senere Aar, naar det utaalmodige Raab lød om 
Afgørelse af Striden med Tyskland ved at erklære 
»Krig paa Liv og Død«, at jeg da aldrig tog 
Del deri, men stedse raadte til ikke at fremkalde 
Krigen, men berede os paa at modtage den, 
naar den ikke længere kunde undgaaes, modtage



54

den da paa Fædrenes Jordbund, paa Sønder
jyllands Grund. Jeg havde længe nok bevæget 
mig iblandt mit Folk, i Forsamlingen af dets 
udkaarne Mænd, til at se, at hele den velbegyndte 
Udvikling af vor unge Frihed og den vaagnende 
Folkeaand langt fra var trængt gennem til Fol
kets Flerhed; at vi derimod stod paa den halve 
Udviklings og Umodenhedens Standpunkt, befandt 
os i en Overgangstid fra det gamle til det ny, i 
en Dæmring, hvori Øjet ikke ser klart, i en 
Alder, hvor den modne Kraft fattes. Jeg var 
mig fuldt bevidst, hvor lidt det ægte Folkelivs 
Tanke- og Hjærteguld var renset fra det slette 
Partivæsens Slakker, hvor svagt endnu det Liv 
rørte sig, der vækket op ved Aandens Røst og 
med den til Ledestjærne kendte og vilde fri den 
folkelige Vækst af alle gode Kræfter, der maa 
og kan virke sammen mod det ene Formaal: 
Det hele Folks Fællesvel i enhver Henseende, 
timelig og aandelig. Det, som jeg navnlig 
frygtede for, var, at Krigen skulde komme 
med de indviklede Forfatningsspørgsmaal som 
Grund eller dog som Paaskud, i Stedet for at 
komme som en aaben Kamp med Tyskland om 
Sønderjylland. Det sidste vilde føje hele Folket 
sammen Haand i Haand som i 1848, det første 
bringe usalig Strid ind i Folkets Rækker. Nu 
kom det desværre saaledes. Forfatningen af 18. 
Novbr. var ganske vist kun et hykkelsk Paaskud 
fra vore Fjenders Side, men i Folket selv har
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det forvildet mange svages Tanker. Kongeskiftet 
førte hele den gamle Tids Tanker frem paa ny 
og gav Tilbageskridtsmændene en mægtig Støtte. 
Vi havde en Hær, hvori der var de bedste 
Kræfter, nogen Hær kan eje, men den svækkedes 
ved Sydslesvigernes Forræderi, dens Mod blev 
bøjet og dels ødelagt ved slet Ledelse. Over
gangstiden viste her igen sin sørgelige Indflydelse, 
idet de gamle Førere endnu var der, i hvem 
Uviljen boede mod den ny Tid, og Krigen, som 
de sagde, var kun for et Stykke Papir. Monrad, 
som ved Nytaar overtog Regeringen, besad, det 
er min Overbevisning, en god Vilje til at føre 
Sagen til en Afgørelse, hvormed det danske Folk 
kunde være tjent. Men han havde Tilbageskridts
partiet paa den ene Side og paa den anden 
udenlandske Magter, hvis Upaalidelighed og 
Uretfærdighed der skulde en større Menneske
kender end Monrad til at gennemskue og vogte 
sig for. Thi Monrad er, trods al hans Klogskab, 
ikke Menneskekender, og derfor er han bleven 
skuffet baade her og der.

Alt dette har, siden Krigen begyndte, staaet 
klart for mig, og vel vidste jeg, at Vorherre 
havde begyndt en god Gerning hos os, men 
ogsaa at, hvor hans gode Gerning skal fremmes, 
der maa hans tugtende Haand føles; det gælder 
ligesaavel Folk som den enkelte. Jeg har tilvisse 
ikke sat ubetinget Lid til vore Fæstninger og 
Volde, til vor Tapperhed og Krigslykke; men
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alligevel anede jeg ikke, at Dannevirke skulde 
rømmes paa en saa jammerlig Maade, at man 
saa hensynsløs skulde lade vore Krigere slagte 
paa Dybbølbanke, at man med en ligesaa 
hensynsløs II skulde løbe fra Frederits, og mindst, 
at man sovende skulde give Als i Fjendens 
Hænder. Den sidste Del af Krigen siden 26. 
Juni kunde have været undgaaet og Freden 
sikret med Besiddelse af den danske Del af 
Sønderjylland. Men hvis er Skylden? Granske 
sikkert maa Monrad bære sin Del af den, fordi han 
i Statsraadet har givet efter for udanske og vel 
ogsaa for alt for »ejderdanske« Raad, og tordi 
han lod sig skuffe af en Stemning i England og 
Forsikringer fra visse Folk om Hjælp derfra, 
men selv herhjemme er det vel et stort Sporgs- 
maal, om vor Stemme, der vilde have støttet 
ham i Kampen for dette Maal, ikke var bleven 
overvejet af deres, der vilde have modvirket 
ham der.

Saa kom Als’ ulykkelige Fald, og saa kom 
Visheden om, at den Hjælp fra Udlandet, der 
havde danset som Lygtemænd for saa manges 
Øjne, ikke var at vente, og saa saa’ vi her et 
nedslaaende Syn. Den stortalende Del af Køben
havnerne med samt deres Ordførere tabte Modet 
dels ved Ulykkerne, dels ved den fjerne Udsigt 
til, at Faren ogsaa kunde ramme her en Gang. 
Stemningen blev: Fred til enhver Pris. Dag
bladets Redaktør skrev den 10. Juli en Artikel, 



57 

der udtrykte denne Stemning, og — næste Dag 
gav Kongen sine Ministre Afsked. C. Moltke. 
Bluhme, General Hansen o. fl., Absolutismens 
gamle Tjenere og Skabere af den ulykkelige 
Helstatspolitik, sidder nu ved Roret. Deres 
Opgave skulde være at bringe en bedre Fred 
end andre kunde opnaa, og deres Virksomhed 
har bestaaet i at nedskrive den Fred, vore 
ubarmhjærtige Fjender har villet sælge os.

Dersom nu Rigsraadet end ikke var slaaet 
med den samme Modløshedens og Forsagthedens 
Aand som den store Del af Folket — den er 
det desværre, — men om det end ikke havde 
været, var alligevel dets Stilling hartad fortvivlet. 
Carlsen, den eneste Mand, som kunde tænkes at 
tage Regeringens Tøjle el ter disse Ministre, 
har endog nedlagt sit Mandat, fordi han ikke 
kan sige ja til Freden, og, man mener 
tillige, fordi han føler, at det Grundlag ikke er 
til Stede, som den Regering skulde bygge paa, 
for hvem det skulde lykkes at fremkalde den 
Enhed i Sindene, der ikke maa mangle, hvis en 
Folkekamp skal føres. Dette Ministerium kunde 
tilvejebragt Enighed mellem Partierne, hvis det 
vilde have sat sig i Spidsen for en Folkekamp; 
et andet Ministerium vil staa ligesaadan overfor 
Hærens Førere og visse Partier som det forrige, 
og saa er Ulykken igen til Stede. Denne 
Betragtning bøjer og maa bøje manges Mod. 
Jeg" behøver ikke at sige Dig, at jeg i denne 
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forfærdelige Tid ønskede mig ethvert andet Sted 
end her. Dog, jeg har forudsét, at en saa 
frygtelig Afgørelses Stund og det tunge Valg 
kunde komme, og nu, da den rykker nær, er det 
ogsaa mit Haab til ham, der ved sin Sandheds- 
aand kan skænke Lys og Fred, at jeg skal 
finde dem.

Det er min Stolthed og Glæde, at Befolk
ningen derhjemme ikke har været med til de 
modløse Klager over Krigens Byrder, som er 
komne andet Steds fra. Derved har denne 
Del af det danske Folk frelst sin Sjæl fra Blod
skyld. Thi Blodskyld er det, om vi vil købe en 
Fred ved at sælge vore Brødre i Sønderjylland, 
og den Fred, vi derved køber, er ingen Sjæle
fred, og det Liv, vi derved redder, har tabt alt, 
hvad der giver Livet Velsignelse. Vi kan maaske 
nu ikke afværge det frygtelige Livsvilkaar, som 
en saadan Afgørelse vil bringe os, men vi kan 
fri os selv for at tage Del i denne Folkesynd 
og saaledes overlade Resten til ham, der ogsaa 
kan frelse fra den dybeste Afgrund, naar hans 
Time kommer.

»Kunde Folket i denne Stund enes om til
sammen at bede Gud om det danske Folkelivs 
Bevarelse i det Navn, hvori han har forjættet 
Bønhørelse, naar to eller tre bede deri. Men selv 
om det ikke kan det, saa vil jeg dog haabe, at 
de gør det i det skjulte med den Følelse, at 
Vorherre ikke tæller Stemmer, men vejer Hjærter,
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og véd at samle Bønnerne fra de smaa Kredse af 
to eller tre til en stor Fællesbøn, hvortil hans 
Børn lægger Jesus-Navnet, og denne Bøn vil han 
høre og velsigne til mange Slægters Liv og Fred 
og Glæde«. Omtrent saaledes endte Grundtvig 
forrige Søndag sin Prædiken, og idet jeg af 
Hjærtet gør disse Ord til mine, vil jeg dermed 
slutte.

Gud i Vold! Husk, at hvordan det end 
gaar, op og ned, det Ord skal Vorherres de 
smaa altid finde sandt:

»Saa gaar det altid under Sky, 
tor paa Guds Ord vi stole: 
Velsignelsen er daglig ny, 
som Straaler gaa fra Sole«.

Vi tro paa Gud Fader den almægtigste! — —
— Levvel — — — — — —

Kobenhavn, den 6. November 1864.

Kære Marie! Ligesom i afvigte Sommer er 
det under en mørk og stormende Himmel, Dan
marks Rigsraad har samlet sig. Hvad der saa
ledes med Uro rører sig igennem den udvortes 
Natur, er et Billede paa, hvad der bevæger 
Hjærterne. Den Kulde, der nu visner den sidste 
Blomst paa Marken og vrister de sidste skrumpne 
Løv fra Kvistene, udtrykker Dødskulden, der 
knuger alle danske Mænds og Kvinders Hjærter 
og Sinde, men med dobbelt Styrke deres, af
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hvem det kræves, at de med deres Stemme skal 
sætte Seglet paa den frygtelige Afgørelse.

I Gaar Kl. 12 samledes vi første Gang til 
den alvorsfuldeste og tungeste (Terning, som 
nogensinde har været ikke blot vort Folks, men, 
jeg siger vist ikke formeget, noget Folks lov
givende Forsamling forelagt. Med dæmpet 
Stemme oplæste Førsteministeren (Bluhme), om
givet af hele det samlede Ministerium, de Ord, 
hvormed Kongen, det vil sige Ministeriet, udtalte, 
hvorfor Rigsraadet var sammenkaldt: for at give 
Samtykke til Freden og saa vedtage de For
andringer i vore Forfatningsforhold, der som 
Følge af Freden maatte blive nødvendige. Naar 
før i lyse eller mørke Timer et Budskab lød fra 
Kong Frederik til Folkets Forsamlinger, genlød 
der fra disse altid et hjærteligt: Kongen leve! 
Nu hører man et Kongebud, og Dødsstilhed 
svarer derpaa. Atter samledes Kl. 2 hvert Ting 
for sig. Med samme Pomp og samme Stilhed 
fremlagdes den korte, kun af 2 Linjer bestaaende 
Beslutning til Samtykket. Kun 2 Linjer! Og i 
dem ligger et helt Folks Skæbne maaske for 
lange, jeg havde nær sagt alle Tider! Det er 
kun et eneste lille Ord, der kræves til Svar, og 
dog kan det Ord ende et helt Folks Livsglæde, 
maaske slutte dets Levnetslob!

I Aftes Kl. 7 samledes Tinget indenfor 
lukkede Døre for at forhandle som Udvalg. Det 
var i flere Henseender et alvorligt og betydnings
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lemmer udtalte sig om Enkeltheder i den ulykkelige 
Fredstraktat; men snart gik det over til Drøftelse 
af det store Spørgsmaal om Ja eller Nej! Der 
udspandt sig nu en alvorlig Forpostfægtning, der 
baade klarede Sindenes Stemning og meget med 
Hensyn til vor indre Stilling, hvorledes den er 
trykket af og præget med Forsagthed. Paa den 
ene Side, for Samtykket, kæmpede Klein, 
Mourier-Petersen, Qvistgaard, Hall, Fallesen, 
Cornelius Petersen o. fl. Paa den anden Side 
Birkedal, Barfod, Hother Hage og jeg og tildels 
Monrad og Steenstrup.

1 Aften har vi haft et Møde hos os i vor 
Bolig (Badstuestræde 9, 2.,) af alle dem, der nær
mest høre sammen: Birkedal, Barfod, Hother 
Hage, Pastor Strøm, P. Nielsen Lykkesborg, 
F. Hammerich, Viborg, Rdpstorff, Hasle, C. V. 
Nyholm, Krabbe, P. V. Olsen, Høgsbro, Corn. 
Petersen, Dinesen, Pastor N. J. Jensen, Wøller, 
Jens Jørgensen, Jens Jensen og jeg (Borgmester 
Finsen var ved Sygdom i Familjen hindret i at 
møde). Du vil se, at vor Kreds er forholdsvis 
lille, og selv i den viste sig ved de dybt bevægede 
alvorlige og hjærtelige Udtalelser, der faldt, at 
ogsaa her var Tankerne og Synet adskillige. I 
Morgen skal vi samles paany for at berede os 
til de offentlige og sidste Forhandlinger og 
Afstemningen. Denne vil saa finde Sted Tirsdag 
eller Onsdag. Snart ruller Tærningeme! Og
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Danmarks Dødsdom underskrives af Folket selv 
— -med Blod! Thi det er Sønderjydernes Blod 
og deres Børns Blod, hvormed vi køber os Fred! 
Dog, er end Dødsdommen fældet og underskrevet, 
han, den barmhjærtige Gud i det høje, han kan 
benaade! Hos ham »er der Udgang fra Døden«. 
De dybe Hjærtesuk fra den lille Flok vil han, 
kan han ikke lade svinde hen i den tomme Luft. 
Og hans er jo dog »Riget og Magten!«

Jeg har i Nattens Stilhed skrevet disse 
Linier; jeg trængte dertil. Trods al den Kærlig
hed, hvormed man her kappes om at gøre mig 
Opholdet let, stiger Hjærtesavnet i saadanne 
Prøvens Timer frem med en underlig Styrke. 
Det er Dig, jeg er vant til at lette det tunge 
Hjærte for og sammensmelte med i Fællesbønnen 
til vor Gud og Frelser i Sorgens og Ængstelsens 
Timer. Nu, jeg véd, vi beder sammen, og over 
os og over vort ulykkelige Land vaager Guds 
Fader-Øje, som nu i Midnattens Time de milde 
lyse Stjerner overjorden! — — —------— — —

København, den 20. November 1864.

Kære Marie! Du har faaet mit Brev af 9.» 
skriver Du. Jeg haaber, at Du ogsaa har faaet 
det af 6., skønt der ikke er gaaet meget tabt, 
om Du ikke har faaet det, thi det var ligesom 
det sidste skrevet under Indflydelse af den Sjæle
spænding, jeg da gik i.

I Aften kan jeg skrive roligere, endskønt
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mit Blik paa Tingenes Tilstand i mit Fædreland 
ingenlunde er lysere, thi hver Dag gør det mere 
og mere klart for mig, at vi gaar i folkelig Hen
seende en Nat i Møde, som den Slægt, der nu 
lever, næppe ser Ende paa. Alligevel er jeg 
roligere nu. Jeg bærer den Bevidsthed med mig 
fra Kampdagene, at jeg redelig har villet gøre 
mit det lille, som jeg kunde, og hvad der stod i 
min Magt, for at vi ikke skulde komme hen, 
hvor vi nu er, og jeg er mig bevidst, at naar 
jeg siger dette, da er det kun i Følelsen af 
Vorherres Naade, der virker i vor Skrøbelighed 
baade at ville og kunne, hvad han vil med os i 
Sandheds Tjeneste. Nu, jeg ser godt, klarere 
med hver Dag, at mit Haab om et glædeligt 
Fremskridt ad vor unge Friheds Vej sammen 
med alle, der er danske og »danske vil være«, 
— jeg ser godt, at det er glippet, og hver For
handling, vi nu fører i Rigsdagen efter Fred
slutningen, aabenbarer, hvad jeg har for udsagt, 
men hvad flere af mine Venner ikke ret har 
villet tro paa, det, at vi efter Samtykket til 
Freden er som en slagen Hær med Hensyn til 
Kampen for vore indre Fremtidsspørgsmaal. Vor 
Stilling er uholdbar, hvor vi tager Stade, og vi 
bliver trængte tilbage og tilbage, indtil vi maa 
slutte en ligesaa ulykkelig Fred i det indre som 
i det ydre.

Dog, jeg har sagt Sandhed, naar jeg ovenfor 
har sagt, at jeg ser roligere paa Tingenes Ud-
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vikling; thi jeg har kæmpet mig til Ro paa det 
Stade, som Verdens Bølger vel formedelst min 
Tros Svaghed kan rokke, men med Guds Hjælp 
aldrig skal rive mig fra.

»Kast du kun al din Smerte 
paa Herrens stærke Magt, 
og haab, o haab mit Hjærte, 
vær trøstig, uforsagt! 
Du er dog ej den Herre, 
som alting raade bør, 
Gud monne Sceptret bære, 
og alting vel han

Dette lille Vers af Gerhard, tror jeg, gik gennem 
mit Indre hver Dag, mens jeg 1849 st°d paa 
Volden i Frederits. Nu kommer det igen som 
en kær Ungdoms-Ven med Trøst i min Mand
doms Kamp og Smerte. Min Hjærtens Ven, P. 
O. Bojsen, nævnede et andet for mig den sidste 
Aften, vi talte sammen:

»De høje Bjærge, som vor Hytte 
end true hart med Undergang, 
dem vil ej Aanden fra os flytte, 
men jævne lig den grønne Vang, 
som Havets Bjærge tidt man saa 
sig jævne ud til Bølger blaa!«

Det sker, naar han byder, hvem Vejret og Bøl
gen lyder!

Grundtvig prædikede i Dag med Styrke og 
Inderlighed over Herrens Ord: Mit Aag er 
gavnligt, og min Byrde er let. Hans Aag er
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Daaben, mildt, thi han bærer det selv med sit 
Ord. Hans Byrde er Nadveren, let, thi den er 
Kærligheden, der bæres af hans Kærlighed, der 
har saa let ved at bære os over Livets Angster, 
ja, den bærer os ikke alene over Døden med 
dens Gru, som den kaster fra sig i Graven, men 
den bærer os til det evige Liv hos ham selv og 
hans Fader i Evighed. Da jeg var der i Efter
middags, blev der talt om Grundtvigs Haab til 
Herrens Gerning blandt det danske Folk, og det 
Sporgsmaal blev opkastet: Kan man ikke tænke 
sig, at Folket selv kan gøre sig uværdig til, at 
denne Herrens Gerning kan blive ved iblandt 
os, saa han flytter Lysestagen et andet Sted. 
Grundtvig udviklede da sit Syn paa Kristenfolket 
og Danskerfolket paa den forunderlige dybe 
Maade, som man maa have hørt for at fatte, 
hvilket Indtryk det gør. Tankegangen var i 
Korthed denne: Jeg har i mit lange Levnedsløb 
vundet den Overbevisning, at hos intet andet Folk 
paa Jorden kunde jeg med min Røst have staaet saa 
frit og fundet en saadan Ørenlyd som her. Intet 
Folk er mere hjærteligt end det danske, saa hvis 
Herren her skulde afbryde sin begyndte Gerning, 
saa kan vi ikke se noget andet Sted, hvor han 
kan fortsætte paa den Maade. Kirkehistorien har 
vist, at Menigheden i Jerusalem stod som den første 
om Nadveren. Saa kom Græker menigheden, der 
samlede sig om Daaben, dernæst den romerske, 
der sluttede sig om Troen. Det gik nedad

5
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Bakke. Midt i Levnetsløbet var Anglermenigheden 
stillestaaende. Saa kom Opgangen: Luther be
gyndte med Troen, i vore Dage samledes 
Menigheden om Daaben, og den sidste vil slutte 
sig om Nadveren, der fuldender Levnedsløbet. 
Skal Menigheden om Daaben faa sin Betydning 
som Led i Guds Kirkes L evn edsløb, saa var det 
Grundtvigs Mening, at dér, hvor den var begyndt 
hos det danske Folk, der maatte den vokse og 
fuldendes. Herren har begyndt her, fordi han 
saa, der var Hjærte for Ordet, Jordbund for 
Sæden; han vil fuldkomme trods vor Skrøbelig
hed, og det var den Tanke, der stod for ham, 
da han sang:

•»Hvor fandtes (hids Rige da paa Jord
’med hans Ret, hans Fred og hans Glæde, 
naar ej længer hørtes i høje Nord 
Dansker-l ungen sødt at kvæde«.

Herren vil bevare sin Menighed og det danske 
Folk for dens Skyld. Saaledes har Grundtvigs 
Rost jo nu i Grunden lydt i 50 Aar, og at den 
lyder saa endnu, tykkes mig at være et Tegn 
fra den Herre, han har tjent, et Tegn, der 
styrker mit Haab. — —



Mere om N. J. Termansen.
Af Poul Bjerge.

Vil man spørge gamle Folk om, hvad Ind
tryk de har af N. J. Term ansens Slægt, saa faar 
man Oplysninger, der falder godt sammen med, 
hvad han selv har fortalt foran. Der bliver intet 
at ændre ved Personernes Sjælepræg, der kan 
kun tegnes enkelte Træk til, snm maaske kan 
gøre, at deres Billeder kommer til at staa endnu 
tydeligere for os.

Mange nulevende har kendt hans Fader, en 
Del hans Fa’erfader, og enkelte véd ogsaa noget 
at fortælle om Bedstefaderen, den gamle Terman 
Degn i Vejen, som Folk kaldte ham. Alle er de 
enige om, at det var saadan overordentlig elsk
værdige og fornøjelige Mennesker; naar man var 
i Nærheden af dem, var man nødt til at være i

- *
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godt Humør. En gammel Kone har fortalt, at 
naar der var Gilde i Vejen, og Terman Ter- 
mansen (se Side 6) ikke var med, saa var der 
heller ikke noget ved Gildet. Og om Niels 
Jokum Termansen (se Side 5) fortæller en ældre 
Mand, at naar han kom i By, saa kunde han 
næsten ikke komme hjem igen; Folk vilde 
ikke give Slip paa ham. Han var nemlig saa 
lystig eller morsom i det, og saa var han et 
Jæm til at fortælle Historier, saa man ikke havde 
kendt hans Mage. Naar han vilde til at hjemad, 
saa gemte de hans Hat eller Stok eller Fodtøj, 
og saa, mens han ledte efter det, faldt der flere 
Historier af, og meget Løjer kunde der komme 
ud af det. Af Terman Mortensen eller Ter
man Degn er der gemt det Udsagn, at naar 
hans Krop maatte komme indenfor Kirke- 
gaardens Port og hans Sjæl inden Himmerigs 
Dør, saa var han fornøjet. Jeg har en Gang hørt 
en lignende Udtalelse af en Mand, der var 
berømt for sine lystige Indfald og sine Morsom
heder, og som blev spurgt om, hvordan han 
troede det vilde gaa, naar han døde, for saa 
kunde han jo ikke længere redde sig med Løjer. 
Maaske er Terman Degns Svar falden ved en 
lignende Lejlighed. I al Fald viser det, at der 
var Alvor paa Bunden af Lystigheden.
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Gaar vi til hans Moders Slægt, saa er det 
Kvinderne, som Folk véd mest at fortælle om. 
De var gennemgaaende overordentlig dygtige, 
tarvelige, haardføre og stærke, det sidste, hvad 
enten det gjaldt Sjælens Viljesliv eller Legemets 
Styrke. Hans Mo’ermoder, Søren Jensens Hustru 
(se Side 7), hed Ane, men blev kaldt An’ 
Væver efter sin Mand, der til daglig hed Søren 
Væver. Hvor de har faaet Vævernavnet fra, 
vides ikke. Ane var en Smededatter fra Brørup. 
I hendes Fædrehjem havde de det overordentlig 
smaat. Der fortælles, at da der en Gang kom 
en Tigger og bad om noget, svarede hendes 
Moder, at hun havde kun et Stykke Brød, som 
det ene af hendes Børn gik og gnavede paa, 
det andet græd, fordi hun intet havde til det. 
Om hun ikke kunde købe et Stykke af Tiggeren. 
Hun fik saa et Stykke Brod for en Skilling, men 
da det havde ligget i Tiggerens Melpose, var 
det hvidt af Melet, og da det første Barn saa 
det, troede det, at det var Smør, og forlangte 
saa ogsaa Smør paa sit Brød. Moderen fik 
Lov til at dyppe det andet Stykke Brød i 
Tiggerens Melpose, og saa blev begge Børn 
tilfredsstillede.

Da Ane blev større, maatte hun hjælpe 
sin Fader i Smedien. Han slog med sin alminde
lige Smedehammer, og hun maatte bruge den 
store Forhammer. Herved udvikledes hendes 
Kræfter, saa hun blev stærk som faa. Da hun
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blev gift med Soren Jensen, kunde hun, foruden 
at passe sine Born og sit Hus, hjælpe Manden 
meget i Marken. Det var i den Tid, man, naar 
man brækkede Grønjord, altid pløjede med fire 
Heste for, sommetider med flere, og der skulde 
to Mand til dette Arbejde, en til at køre og en 
til at holde paa Ploven. Ane kørte, og Søren 
holdt paa Ploven. Men Eskelunds Jorder var 
stærke, det var ofte svært at styre Ploven 
gennem alle de Rødder og Sten, som der var; 
Sveden haglede ned ad Soren. Saa smed Ane 
Tømmen til ham, tog fat paa Ploven, og hun 
kunde tumle den, som om hun var et Mandfolk, 
somme sagde endogsaa bedre.

Sine Born gav hun en haardfør Opdragelse. 
Klagede de sig syge, lagde hun dem ind i 
Alkovesengene, smed en Pandekage ind til dem, 
lukkede Skodderne og sagde, at nu skulde de 
ligge stille, for ellers kom Døden og tog dem; 
den saa ud som en plukket Høne. Og saa gik 
Ane i Marken, og det arme Barn laa og var saa 
stille som en Mus og saa bange for denne Dod, 
der saa ud som en plukket Høne.

En lille Historie fra denne Tid kan meddeles 
her. Den er fortalt af en af Søren Jensens Børn 
i en voksen Alder. En Dag, de er ene hjemme 
— Porældre er i Marken —, ser de et
lille bitte Kvindfolk staa midt paa Gulvet, uden 
at de vidste, hvor det var kommen fra; Dørene 
var nemlig lukkede. Det saa ud ligesom et
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andet Kvindfolk, men var kun saadan en bitte 
lille én. De blev alle forskrækkede, men en af 
Pigerne, der var mest dristig, rejste sig i Sengen, 
truede ad den lille med knyttet Næve og sagde 
saa modig, hun kunde: »Ve du sie, du skrupper 
aw, din lille Døwl! der kommer ind a lot Dar’, 
ejsen ska a lær’ dæ!« Saa forsvandt den lille, 
som hun var kommen. En af de andre Søskende, 
der var til Stede, da det blev fortalt, sagde: »Ja, 
æ du no ow ves o, du taar ett fejl?« Men hun 
fik til Svar: »Du sovv et jo sjæl lisaa godt 
som mæ. x

Om hans Skolegang følgende. Skoleproto
kollerne, der er ført overordentlig omhyggeligt, 
er til endnu, og de fortæller en hel Del om 
Skolen. Læreren hed Bech. Han var i mange 
Henseender en dygtig* Mand, skrev en smuk og 
fast Haand, og den Orden og Klarhed, hvormed 
Protokollerne er fort, vidner om, at der var noget 
ved Manden, hvad man da ogsaa véd anden 
Steds fra. Senere kom han i Forbindelse med 
et Skarns Kvindfolk, der ødelagde ham helt. 
Defi i. Maj 1831 blev Niels Jokum indskrevet i 
Skolens Protokol. Han fik Nummer 6, og under 
dette Nummer maa vi søge ham i de følgende 
Aar. Ved de forskellige staar der en Vedtegning, 
der skal vise deres Dygtighed, da de begynder
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deres Skolegang. Under Rubrikken Læsning staar 
der ud for Termansen: »Kan læse«, og under Skriv
ning, Regning og Geografi staar: »Uvidende«. 
Man bliver lidt overrasket ved, at Bemærkningen 
ikke er mere rosende; men Sagen er den, at det 
maatte ligge i Lærerens Interesse at have dem 
saa daarlige som muligt ved Barnets Indtrædelse 
i Skolen, for, naar man saa siden gjorde Sammen
ligninger med Nummerets Karakter, saa kunde 
man se den store Fremgang.

Protokollerne er ført saa nøjagtigt, at man 
kan følge et Bams Undervisning fra Dag til 
Dag, fra Time til Time, ja endogsaa hvilke 
Tabeller de læste i hver enkelt Time. Dagene 
gik saalédes: Formiddag: i) Læsning, 2) Skriv
ning og 3) Regning; Eftermiddag: 1) Læsning, 
2) Skrivning, 3) Regning, 4) Religion og 5) 
Forstandsøvelse. Den 1. Maj 1833 blev han 
opflyttet i 2. Klasse og har altsaa gaaet i 1. 
Klasse i 4 Halvaar eller ialt i 208 Dage, fordelt 
saaledes, at der falder lidt over 50 Dage paa 
Vinterhalvaaret og lidt under paa Sommeren. 
Protokollerne for 2. Klasse har jeg ikke kunnet 
finde, saa ovenstaaende gælder kun de to første 
Aar; men det har sagtens gaaet paa ens Melodi 
i begge Klasser.

Pastor Bøving visiterede Skolen en halv 
Snes Gange aarlig. Hans fleste Bemærkninger 
er: »Visiterede Skolen med Fornøjelse« eller 
»— med Tilfredshed«, eller blot »Visiterede



73

Skolen«, »Visiterede i det eller det Fag«. En 
enkelt Gang, men det var før Termansens Tid, 
har han blot skrevet »Fui!« En ældre Mand i 
Vejen fortæller, at han husker tydeligt, at hans 
Fader og Pastor Bo ving en Gang talte om 
Kommunens Skoler, og da hans Fader saa frem
hævede Læborg Skole som den bedste, sagde 
Bøving: »Ja, men en saadan Dreng som Niels 
Jokum, han kan gøre en hel Skole god.« I 1833 
og 36 var der Provstevisitats. Provsterne glæder 
sig ved »god Orden og heldig I7 remgang«, 
særlig i overste Klasse, »hvor nogle Drenge viste 
fortrinlig Færdighed i de befalede Kundskaber«. 
I 1834 var der Bispevisitats. Det var Tage 
Müller tfa Ribe, og det var den Gang, han gav 
Niels Jokum P. O. Boisens Fædrelands-Katekismus. 
Han skriver folgende i Protokollen:

»1834, den 23. Mai, visiterede jeg Læborg 
Skole (Nyby Biskole derunder indbefattet). Jeg 
fandt Fremgangen i overste Klasse rosværdig. 
De fleste Børn læste godt i Dag; Religions
kundskaben var meget god, og nogle Børn 
svarede meget forstandigt. Skriften ret god, 
Regningen god. Nogle Børn vare øvede noget 
i Retskrivning og lidt Geographi. — I Henseende 
til indbyrdes Undervisning erindrer jeg, at den 
bør gaa med mere Liv. Bihiælpeme maa vel 
tilholdes at høre, om Eleverne udtaler Ordene 
rigtigt og aldeles nøjagtigt, og ei undlade at rette 
Feilene. — De gymnastiske Øvelser af 3die (frad



74

vare foretagne med megen Orden, og Hornene 
viste deri al den Færdighed, man kunde forlange.

Jeg ønsker den duelige og paapasselige 
Lærer megen Fornoielse af sine fortsatte Be
stræbelser.

Tage Müller.«

Naar man staver og lægger sammen paa alt 
dette, saa faar man ud af det, at det var en 
Skole, hvor man særlig lagde Vægt paa Orden 
og ydre Færdigheder lige til gymhastiske Øvelser 
af 3. Grad; men hvad det skortede paa, det var 
Liv og Varme, det var den personlige Paa- 
virkning. Og man forstaar saa godt, at Ter- 
mansen siden kunde klage sig* ved, at Skolegangen 
var aandlos og gold for Barnets Sjæleliv, og 
»Udbyttet for Livet var lidt, selv for de bedste 
Børn under de bedste Lærere«.

En Historie fra denne Tid. Der var en lille 
stille og rar Dreng, som sad ved Siden ad Niels 
Jokum. De var gode Kammerater, havde Blæk 
sammen og holdt meget af hinanden. En Dag 
fortæller Drengen ganske sagte til ham, at de 
vilde snart faa en Fridag, for han havde set 
Varsel; han havde set en Ligskare komme 
kørende op for Kirkegaardsporten, og han skil
drede meget livagtigt, saadan som det var gaaet 
til, hvordan Hestene saa ud, og at de bar Liget 
hen i et bestemt Hjørne af Kirkegaarden. Det 
gjorde stærkt Indtryk paa den lille Niels Jokum,
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og Indtrykket blev endda stærkere, da det kort 
efter skete, akkurat som Drengen havde fortalt. 
Baade Skildringen af Hestene og Begravelsen i 
Hjornet af Kirkegaarden slog til.

Egnen er langt fra fattig paa Sagn og 
historiske Minder. Paa Læborg Kirkegaard 
ligger Runestenen, som Hrafnunge Tu ve rejste 
efter Thyra sin Dronning. I Nabosognet Bække 
er en lignende Runesten. I Brorup har vi 
Tislundstenen. I Anst Sogn findes Alverdens
diget eller Trældiget, en gammel Forsvarsvold, 
mener man. 1 Lindknud Sogn er der Levninger 
af Skanser fra Svenskekrigene. Hovedgaarden 
Hundsbæk, hvortil Juelernes Navn er knyttet, 
ligger i Læborg Sogn. Estrup Hovedgaard ses 
fra hans Hjem, Sønderskov ligger ikke langt 
borte, og Levninger af Skodborghus findes nede 
ved Kongeaaen. Sagn, Fortællinger eller Spøgelse
historier er der knyttet til alle disse Steder. 
Sagn om Lindorme, Skelflytninger, Gengangere 
og lignende findes ogsaa. Æventyr mangler 
heller ikke. Tidligt er den lille Niels Jokums 
Sans ble ven vækket for alt dette. Fortællinger 
om store Mænd har i Barneaarene gjort stærkt 
Indtryk paa ham. Hans ældre Søster har fortalt, 
at da de var smaa — han kunde ikke være over
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5 Aar —, legede de Niels Ebbesen, og saa 
udbryder Niels Jokum: »Hvem der endda ligesom 
Niels Ebbesen kunde faa et Navn, der blev 
nævnet i Historien.« »Ja, men naar du vil det, 
saa skal du i Krig«, siger Søsteren. »Ja, det 
kan blive godt, det er jeg ikke ræd for«, svarer 
han. Da han var 11 Aar, gik han den lange 
Vej — 3 Mil frem og tilbage — til Tislund for 
at se den store Sten, som man fortalte de under
lige Ting om. »En sære Dreng var det«, sagde 
Eolk, »for han vil vide Besked om alle mulige 
Ting, og naar han saa faar Besked om noget, 
saa kan han huske det, saalænge det skal være.« 
Og hvor der er Øre, der er ogsaa altid nogen 
til at fortælle, saa hvad der i Egnen levede af 
Sagn og Krøniker, det blev nok fortalt for ham, 
og det huskede han. I al Fald har jeg ingen 
kendt, der paa langt nær var saadan inde i alt, 
hvad der vedkom Egnens Historie som han; man 
kunde nævne hvilken Ting, man vilde, altid 
havde Termansen en hel Posefuld at fortælle om 
det. Da Dr. O. Nielsen havde skrevet sin 
»Historiske Efterretninger om Malt Herred«, 
kunde Termansen føje en hel Del dertil. Noget 
af dette findes i Tillæget til nævnte Bog.

Ogsaa Naturen havde Drengen Øje for og 
Kærlighed til. Han var ligesom St. St. Blicher 
født der, hvor Skoven og Heden mødes. Den 
lyse Bøgeskov ligesaa vel som den vemodig
mørke Hedenatur afspejlede sig i Termansens
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Øje. Han havde Sans for Poesien og Skønheden 
i dem begge, begge havde de paavirket ham. 
I 1851 skildrer han sin Hjemegns Natur saa- 
ledes: »Paa Midtstrøget af Jylland — omtrent 
lige langt fra Vesterhavet og lille Belt og kun 

1 Mil fra Kongeaaen, der skiller Slesvig fra 
Nørrejylland — ligger mit Hjem. Ligeoverfor 
det udstrækker sig den sidste Bøgeskov paa 
denne Kant af Landet; thi Jyllands Vestkyst er 
.skovløst, og nord for os bølger den brune Lyng
hede sig langs ned gennem Jylland, og Vester
havets hule Dønnen hores undertiden som fjerne 
Tordener. Naturen er her mere stræng i 
Almindelighed end paa Danmarks venlige Øer 
og paa Østkysten af Jylland og Slesvig. Natter
galene slaar ikke her deres Triller; men Lærkens 
Morgensange til dens Skabers Pris genlyder dog 
livsfrisk og frejdigt i den klare* Foraarsluft. 
Markerne er ikke saa rige, som den skønnere 
Del af vort Fødeland ejer dem; men de skænker 
ved Guds Velsignelse deres Dyrkere det daglige 
Brød. Hvad man mangler hos sin Fødeegn i 
Rigdom og Skønhed, erstattes gerne ved den 
Kærlighed, man har faaet til den som sit Barn
domshjem og Skuepladsen for den unge Sjæls 
første Lege, første Drømme, Tanker og Bønner 
til den gode Fader, af hvis Hjærte og Haand 
den modtog Livets første Gaver.«
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Offentlige Sager fangede ogsaa Niels Jokums 
Opmærksomhed. Da Forordningen om Stænderne 
udkom i 1834, vakte det rigtig hans Videlyst. 
Han spurgte her og han spurgte der, men Folk 
var lige saa kloge som han selv. En fortalte, at 
det var nogle Mænd, der skulde ind og have 
med de kongelige a.t gøre, og det var slet ikke 
saa rart. Og længe varede det, før han fik 
noget ordentlig at vide derom. Da der saa var 
Valg til Stænderne, var han med ved Valg
handlingen ved Stensvanggaard, der ligger en 
Mils Vej fra hans Hjem. For der mente han da, 
han kunde faa noget at vide. Her hørte han et 
Par af de 4 Tønder Hartkorns-Mænd sige, da de 
skulde stemme: »A stemmer o den, aal di ander 
stemmer o.« Et Par Aar efter fik han tilfældig
vis fat i Chr. Poulsens Bog om det danske Sprog 
i Hertugdømmet Slesvig. Den læste han Gang 
efter anden. Den kunde han udenad som sin 
Katekismus. Den bragte hans Hjærte til at slaa 
for de danske Sønderjyder og for den Kamp, 
de førte.

Af hans egen Skildring ser vi, hvor vanske
ligt det var for ham at faa sin Tørst efter 
Oplysning og Udvikling stillet. Selv har han en 
Gang sagt: »Ja, I unge, I kan slet ikke forstaa, 
hvordan vi ældre har haft det, hvor vanskeligt 
det var for os at faa vor Oplysningstrang tilfreds
stillet. Vi maatte skrabe sammen fra alle Sider, 
vi maatte gribe alt, selv det mindste, for dog
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maaske at faa noget ud af clet.« Han havde 
ingen Lommeskillinger, havde altsaa intet at købe 
Bøger eller holde Blade for. Kunde man blot 
have fortjent sig noget ekstra? Og det kunde 
man. Langs Kongeaaen havde der i lange Tider 
trivedes et livligt Smugleri. Det var omhyggeligt 
organiseret og blev drevet efter en bestemt Plan. 
Det blev saa langt fra anset for at være uærligt 
eller lavt at .deltage i det, at de, der var bedst 
til at smugle, endog blev holdt for de raskeste 
Karle. Og saa kunde man tjene godt ved det: 
man fik 3 Mark for en Nat. Som ung Karl 
deltog Termansen saa mange Nætter i det, at 
han kunde tjene nok til at holde et Tids
skrift sammen med Lærer Jessen i Vejen. 
En Nat, mens Termansen var med, blev der 
gjort Allarm: Kontrolløren kommer! Termansen 
pilede afsted med sin Pakke paa Landevejen fra 
Vejen ad Estrup og kastede tilsidst Pakken ind 
i en Husmandshave ved Siden af Vejen. Det 
viste sig imidlertid at være blind Allarm. Men 
den Nat fik Termansen en klar Eølelse af, at 
Arbejdet ikke var saa ærligt, som Folk gav det 
ud for. Han gik ned til Lærer Jessen og sagde 
Bladene af; han havde ikke Raad til at holde 
dem længere. Jessen trængte ind paa ham, 
hvordan det kunde være. Termansen vilde i 
Førstningen ikke ud med Sproget, men endelig 
kom det, og han fortalte, hvordan han havde 
tjent Pengene. Jessen syntes godt om, at han
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ikke længere vilde deltage i Smugleriet og roste 
ham derfor.

I 1844 begyndte Højskolen i Rødding sin 
Virksomhed. Man undrer sig over, at Termansen 
ikke blev Lærling der. Men Sagen var, hans 
Kaar var ikke efter det, saa mange Penge kunde 
ikke skaffes til Veje. Men Skolens Magt overfor 
Termansen var dragende. Første Søndag efter 
-at den var bleven aabnet, drog han derover. Han 
gik rundt om Gaarden og midt igennem den. 
Han saa paa Folkene, han saa paa alt, men talte 
med ingen. Han har senere fortalt, at han godt 
huskede, han da tænkte: »Ja, der kommer du 
aldrig; men det skulde dog være sært, om der 
ikke kunde falde noget af til din Profit.« Og 
der faldt meget af. Naar der var offentlige 
Møder, var Termansen med, naar han da 
ellers paa nogen Maade kunde komme hjemme 
fra. Og han var en Mand, der kunde høre som 
faa. Ikke blot kunde han huske det hørte; men 
det gjorde ogsaa stærkt Indtryk paa ham, han fik 
stort Udbytte af det for sit Sjæleliv. Bogsamlingen 
i Rødding fik han ogsaa megen Gavn af, og 
Termansen havde maaske ikke sin Lige til at 
læse. Naar han havde læst en Bog en Gang, 
saa kunde han, selv om den var nok saa tyk, 
gøre Rede for dens Indhold fra Ende til anden.

Ser vi nu tilbage paa hans Udvikling, saa vil 
vi lægge Mærke til, at der er tre Ting, der har 
haft stor Betydning for ham, og som har sat sit
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Mærke paa hans Manddomsgerning. Det er 
hans Forhold til Pastor Fuglede i Vejen, Grundt
vigs Tale paa Skamlingsbanken og hans Mode 
med V. Birkedal i S. Omme. Det var Fuglede, 
der aabnede hans Øjne for Poesien; den elskede 
han hele sit Liv igennem. Han kunde store 
Stykker af vore Digtere udenad. Han havde 
ogsaa et fint Øre for Poesi. — Paa Skamlings
banken blev han borgerlig vakt. Han elskede 
sit Folk og sit Land. Han græd, naar det gik 
det ilde, han jublede, naar det gik det vel. 
Danmark har vel aldrig haft en Son, der følte 
varmere for det end han. Han var en folkelig 
Mand i dette Ords bedste Betydning. — Og 
altid mødte man hos ham den usvigelige Tro 
paa Gud Fader, der styrer det mindste som det 
største, det enkelte Menneske som det hele Folk. 
»I Jesu Navn« begyndte han sin Dag og alt sit 
Arbejde. Øverst paa hver af hans mange Op
tegnelser til Foredrag staar I. J. N., Begyndelses- 
Bogstaverne af »1 Jesu Navn«. Og paa sit 
Dødsleje vidnede han for sine Børn, at det var 
ved V. Birkedal, at han var kommen til Klarhed 
over den kristne Tro, den Tro, som havde holdt 
ham oppe i Livet og uden hvilken han vilde 
være gaaet til Grunde.

6
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Saa kommer vi til hans Manddomsgerning. 
Skal den gaaes efter i Enkelthederne, vil det 
tage megen Plads, mere Plads, end dette Minde
skrift er beregnet paa at give. Tiden til at gøre 
det, er vel heller ikke kommen endnu. I alt Fald 
lægges her ikke an paa at gøre Skildringen 
udtømmende; blot tage frem, hvad der ligger 
nærmest for, og som tegner hans Karakter 
klarest. Man kan dele hans Arbejde i tre eller, 
om man vil, fire Dele: hans politiske Virksom
hed, hans Arbejde som Foredragsholder, hans 
literære Arbejde og hans Bondegerning. Vi 
tager det sidste først.

Det var i 1853, han overtog sine Pleje
forældres Gaard. Et Par Aar før skriver han i 
et Brev: »En liden Bondegaard, hvorpaa vi har 
tvende Heste og en halv Snes Kreaturer m. m., 
ejer mine Plejeforældre, og deres Ønske er, at 
jeg skal blive hos dem og overtage samme, 
hvilket jeg vist ogsaa gør, da jeg synes ikke nu 
at have Lyst til at begynde en ny Livsbane, og 
desuden enhver Stilling i Livet har ligesaavel 
sine Besværligheder som denne.« Naar vi 
sammenligner denne Udtalelse med, hvad han 
skriver foran (Side 22), at han aldrig har længtes 
bort fra sine Kaar, saa er Udtalelsen i Brevet
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knap saa frejdig som i Livsskildringen. Grunden 
dertil er dog vist ikke den, at han var mindre 
glad ved Bondearbejdet den ene Gang end den 
anden; men da han selv skal til at stifte Familie 
og overtage Gaarden, saa kan Tanken om, 
hvordan hans »skrappe« Moster vil modtage hans 
tilkommende Hustru, maaske nok have gjort ham 
lidt betænkelig. Hans Kæreste var nemlig saa 
godt vant med huslig Arbejde som nogen; men 
vant til at leve i et gammeldags Bondehjem og 
deltage i al Slags Bondearbejde, saadan som 
Skik var i de gamles Tid, det var hun ikke. 
Men Term ansen og hans Hustru overtog Gaar
den, og om end de maaske nok maatte høre af 
Mosteren, at det gik ikke som i hendes unge 
Dage, saa var hun alligevel stolt af dem. Og 
de unge var altid overbærende og eftergivende 
overfor de gamle. Folk siger om Termansen: 
Han var altid den lydige og kærlige Søn; det 
var han som 'Dreng, og det var han som Karl 
og Mand, og de tilføjer om hans Hustru, at hun 
var saa god mod de gamle, som hun kunde 
være.

H. Wulf — der forøvrigt skildrer Ter
mansen med stor Sympati — omtaler ham i sin 
»Den danske Rigsdag« som en noget upraktisk 
Mand og en daarlig Bonde, det sidste i den 
Forstand, at han ikke duede som Landmand. 
Det er der aldeles ingen Grund til. Termansen 
kunde pløje sin Mark og saa sin Sæd og høste 
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sit Korn, saa ingen skulde pege Fingre ad ham 
for det, og han gjorde det ogsaa — gjorde det 
maaske altfor meget. Sagen var den, at han 
drev G-aardén efter den Tanke, at det gjaldt om 
at spare, gjaldt om at holde Udgifterne saa smaa, 
som det var muligt. Der maatte f. Eks. nodig 
udgives Penge til Daglejere; Husets Folk skulde 
selv gøre alt Arbejde, og saa kunde man se Ter- 
mansen staa i Torvemosen og skære Torv, et 
Arbejde, en Daglejer kunde have gjort ligesaa 
godt, og saa kunde han selv have forrettet andet 
Arbejde hjemme paa Gaarden, saa at de kunde 
have kommet længere frem med det og faaet mere 
Fart i det. Med Hensyn til Redskaberne skulde 
der ogsaa spares, de kunde være baade slidte 
og gammeldags. Maaske alt dette for en Del 
ogsaa har været under Paavirkning af Mosteren, 
der levede til ind i 1882. Hun havde jo givet 
ham Gaarden, og derfor følte han, at han skyldte 
at tage Hensyn til hendes Ønsker; og i gamle 
Dage blev den Gaard i Reglen dreven bedst, 
der blev dreven billigst.

Det var heller ikke saadan, at han glemte 
Gaarden over Bogen. Ganske vist kunde det 
gaa ham, som St. St. Blicher lader Morten Borup 
sige om sig selv, da Fogden skælder ham, fordi 
han staar og falder i Staver:

»Saamænd da, strænge Hr. Foged !
jeg stod og grunded oppaa 
den Blomstervrimmel saa broged, 
hvor den kan komme fraa;
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paa alle de favre Blommer, 
jeg ganger nu her og slaar: 
De falde hver evige Sommer 
og rejses igen hver Vaar.

Jeg staar nu just her og grunder 
og kan dog ikke forstaa 
det mægtige store Guds Under 
udi disse mindste Straa.«

Jeg har hort Termansen fremsige disse Vers og 
hort ham tilføje: »Ja, saadan er det saamænd 
ogsaa gaaet mig.« Men saadan kan det vel gaa 
saa mangen Bonde? Og det skal ikke øde sin 
Mand; thi der kan saa tages fat med friske 
Kræfter igen. Og ser vi paa hans Gaard, saa 
fortæller den da ogsaa om Fremgang. Markerne 
er forbedrede, og Kreaturholdet er blevet betyde
lig større. Gaarden er for det meste ombygget. 
En Have med Frugttræer er vokset frem, og en 
Naaletræplantning i frodig Vækst vidner om, at 
han ogsaa havde Sind og Tid til at give sig af 
med sligt. Og saa skal vi huske paa, at de 
smaa Craardmænd er i økonomisk Henseende 
uheldig stillede som Rigsdagsmænd. Deres Dag
penge kan ikke slaa til, saa en Forvalter eller 
Bestyrer kan lønnes. Konen maa drive Gaarden 
ved Hjælp af en Karl. Har hun saa en Børne
flok ved Siden, er det let at forstaa, at det i 
Mandens Fraværelse ofte maa gaa saa som saa.
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Hans Foredrags-Virksomhed har haft meget 
stor Betydning. Termansen var en veltalende 
Mand. Dog var det ikke ved sin Talestrøm, at 
han virkede, men ved sit stille, rolige og ind
trængende Foredrag. H. Wulff, der langt bedre 
kan bedømme Taleren end Bonden, skildrer hans 
Veltalenhed saaledes: »Han taler langsomt, over
vejende og distinkt, hans Stemme er noget svag, 
men sympatetisk, hans Foredrag er smukt, og 
hans Sprog rent, men i udpræget jydsk Mundart. 
Han tager sig ogsaa godt ud som Taler, og der 
er noget hyggeligt og tilforladeligt ved den fine, 
noget krumbøjede Skikkelse med de ædle Ansigts
træk og de drømmende Øjne.« Vi tilføje, at der 
i hans Foredrag var noget saa inderligt, saa 
overbevisende, at det var saa sandt, saa uadskille
lig fra Termansens egen Person, saa man følte, 
at han selv’ og hans Foredrag, de hørte sammen, 
de kunde ikke skilles ad; man blev7 nødt til at 
høre efter. Og naar man gik hjem efter et saa- 
dant Foredrag, saa følte man sig glad og for
frisket, man havde faaet mere Mod paa sit 
daglige Arbejde igen.

Noget lignende kan siges om hans Samtaler. 
Det er et personligt Vidnesbyrd, naar jeg for
tæller, at jeg hver Gang er gaaet forunderlig 
glad fra hans Samtaler, altid har de været frugt
bringende for mig. H. F. Feilberg fortæller, at 
da han kom til Brørup som Præst, var det ofte 
meget brydsomt for ham. Men saa gik han over 



«7

til Termansen en Eftermiddag, sad og talte med 
ham, og det hjalp altid saa godt, saa nu kunde 
han gore det en Tur igen. Og saa tilføjer han: 
»Jeg staar i en overordentlig stor Taknemligheds- 
Gæld til Termansen for Trøst og Hjælp, som 
han har ydet mig.« En anden Præst, J. Schjør- 
ring, fortæller, at han, mens han var Præst i 
Vestjylland, havde Besøg af Termansen sammen 
med to Præster, og »da faldt det ganske som af 
sig selv, at vi tre Præster satte os som Disciple 
ved denne Bondes Fødder og hørte paa hans 
aandfulde Tale.« Og den jævne Bonde paa hans 
Egn stemmer i med Præsterne og siger: »Det 
var altid saa rart at tale med Termansen, for 
ham fik man noget at vide af.«

Der kan sankes mange Vidnesbyrd om, 
hvilken Betydning Term ansens Virksomhed som 
Foredragsholder har haft. Her kun nogle enkelte. 
Forannævnte Pastor J. Schjørring har skrevet: 
»Der var ingen, der til sine Foredrag havde 
bedre Øre i Vestjylland end Termansen. Hans 
Foredrag var altid aandsbaarne og talte af 
Hjærtet, men til samme Tid udarbejdede med 
den største Nøjagtighed. Han talte næsten aldrig 
uforberedt; men saa var det, som han førte frem, 
ogsaa Guldæbler i Solvskaal.« Paa hans Grav 
blev der blandt mange andre Kranse lagt en stor 
smuk Palmekrans fra »Foredragsforeningen for 
Ringkjøbing og Omegn«, der bar følgende 
Indskrift:
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(hul glæde din Sjæl i det høje, »Du gævestc Bondemand!•< 
for din velsignede Gerning for Folk og Fædreland! 
Tak, at du tro mod Aanden holdt Idealet fast 
gennem Forvirringens Tider, til dit ædle Hjærtc brast k

Et tredje Vidnesbyrd fra en hel anden Egn viser, 
at det er ikke blot de jævne Vestjyder, han kan 
tiltale, ogsaa lærde Folk kunde han rive med, 
og jeg kan her tilføje, at hans Foredrag var i 
Reglen saadan, at selv Folk med lidt Oplysning 
og Udvikling kunde faa Udbytte af dem, men 
tillige saadan, at jo mere oplyst og udviklet de 
var, jo større blev Udbyttet. Det er H. Wulff, 
der i før nævnte Værk skriver om ham: »Hvad 
mener man om et Foredrag af en dansk Bonde 
f. Eks. om Korstogenes kulturhistoriske Ind
flydelse? Skulde man ikke synes, at dette dog 
var for dristig en Opgave ? Men nej! ikke for 
Termansen. Med Videnskabsmænd og Professorer 
som lyttende Tilhørere har han i aandfulde, stor
stilede Træk lost Opgaven, saa at alle erkendte, 
at det var ligesaa fortrinligt som overraskende. 
Ved saadanne Lejligheder kommer der over ham 
— Bonden i Klædedragt, Manerer og Sprog — 
Aandens lysende Skær og forskønner yderligere 
det fine, ædle Hoved, der minder om en af 
Apostlene.« Endnu et. I 1871 var Termansen 
paa en Rejse i Norge sammen med V. Birkedal 
og flere. Han talte deroppe flere (Tange, blandt 
andet ved et stort Folkemøde paa Frosten. I 
Anledning af denne Tale læste man i »Morgen-
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bladets den Gang Norges mest udbredte Bladr 
at Meddeleren véd ikke, om han af denne Tale 
»tor vove at gengive noget af Frygt for at 
svække det forunderlige høje, dybe og vemodige 
Indtryk, den frembragte paa Tilhorerskaren, der 
vistnok maatte indrømme, at, hvad den her hørte, 
var noget af det mest fuldendte baade i Form 
og Indhold, som kan lyde fra en Mands Læber. 
Man vidste ikke, hvad man mest skulde beundre,, 
enten den jævne Ro og Beskedenhed, hvormed 
Manden fremtraadte i sin simple, hjemmevævede 
Vadmelsdragt, eller den klare, skarpe Tanke- 
Sikkerhed, som gik gennem Talen fra først til 
sidst, eller den i højeste Grad skønne og poetiske 
Form, hvori Tankerne fremsattes.«

Her kan maaske være Plads til at fortælle 
lidt om hans politiske Taler og Vælgermøder. 
De var omtrent saa fjærnt fra, hvad man nu 
forstaar ved politiske Møder, som man vel kan 
tænke sig. Der var ikke Spor af Agitation 
eller Bulder. Rolig, mild og sindig fremstillede 
han Sagen og lod saa Folk selv dømme. Vi 
lader en af hans Vælgere fortælle om et saadant 
Møde. Det var i den Tid, da den første provi
soriske Finanslov kom. Jeg' holdt »Dagbladet« 
og læste det. Det gav Ministeriet Ret paa 
ethvert Punkt, og med haarde Ord væltede det 
al Skylden over paa Venstre. »Mon det kan 
være rigtig?« tænkte jeg. Venstre igen lagde 
al Skyld over paa Ministeriet, og bitre Ord og
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hadefulde Udtryk blev der ikke sparet paa fra 
denne Side. Det stødte mig bort. Jeg vidste 
ikke, hvordan jeg var vendt i det. Saa holdt 
Termansen et Vælgermøde i Holsted, og jeg 
søgte dertil. Han holdt et langt Foredrag paa 
halvanden Time, maaske paa to, jeg husker ikke; 
men ikke et eneste umildt Ord mod Ministeriet 
eller mod nogen. Paa sin jævne og rolige 
Maade fremstillede han Sagen. Og hvad ikke 
al Bulderet kunde gøre, det gjorde denne milde, 
saglige Fremstilling. Da han var færdig, følte 
jeg, at som han havde fremstillet det, saadan 
var det.

Hans literære Virksomhed er ogsaa betydelig'. 
Det er mest Afhandlinger, der er spredte i for
skellige Tidsskrifter, Nytaarsgaver og lignende. 
Da Sofus Høgsbro i 1865 begyndte at udgive 
»Dansk Folketidende«, var Termansen en flittig 
Medarbejder derved. Det var større Afhandlinger 
som Levnedsskildringer af N. M. Spandet, O. 
Peter H. Larsen fra Dons, Ole Kirk og flere, og 
det var Smaastykker som Boganmeldelser og 
lignende. Og da Højskoleforstander L. Schrøder, 
Askov, og Dr. L. Hel veg, Odense, m. fl. begyndte 
Udgivelse af »Nordisk Maanedsskrift«, skrev han 
ikke sjælden Afhandlinger hertil. Saa vidt jeg 
husker, er der kun to særskilte Bøger af ham. 
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Den ene er »Steen Steensen Blicher«, en Skil
dring af hans Liv og Digtning, et lille Mester
værk, overordentlig indholdsrigt i Forhold til de 
faa Sidetal — og med en saa fin Forstaaelse af 
Blicher, saa man føler, at det er ramt paa en 
Prik. I 1864 udgav han en lille Bog: »Minde
blade fra Danmarks Trængselsaar«. Det er en 
Samling Digte af forskellige Forfattere, der 
skulde vise Stemningerne i vort Folk i denne 
Tid. Termansen har skrevet en Indledning, hvori 
han gor Rede for disse Stemninger. Naar man 
nu læser den igennem, saa føler man rigtig, at 
den Mand, der har skrevet det, han har lidt med 
sit Folk, dets Sorger var hans Sorger, dets Haab 
hans Haab. Det er, som den vemodige Stemning 
fra 64 fødes paany hos en. Men Haabet til ham, 
der ler ad Jordens mægtige, naar de larmer i 
deres Hovmod og trodser paa deres Magt, 
Haabet om, at det danske Folk nok skal holde 
sig til ham, og at han vil være med dem baade 
syd og nord for Grænsen — lyser gennem den 
vemodige Stemning og lægger sig som en 
lægende Haand over det syge Sted. Begge 
disse Smaabøger er udkomne i flere Oplag.

Arbejde med historiske Æmner var hans 
kæreste Syssel, og det hvad enten det var til 
Afhandlinger eller Foredrag. Selv skriver han 
herom: »Det er godt især i trange Tider at ty 
til Mindet om Fortidens herlige. Thi det er i 
den hoje Ro, der omgiver de svundne Tider, at
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Menneskelivet viser os sit sande Billede, saa 
Lyset derfra straaler med Klarhed ud over baade 
dets Vej og dets sande Maal«*). Det var de lyse 
og store Skikkelser fra vor egen Historie, der 
fængslede ham mest. Ellers, naar det gjaldt 
Verdenshistorien, var det Billeder fra Kirkelivet 
og Frihedskampene, der drog ham. Amerikas 
Historie og Hollændernes Frihedskampe har han 
særlig været tiltalt af. Om det forste har han 
skrevet en Række Afhandlinger paa tilsammen 
henimod 200 Sider, og mere ligger færdig i 
Manuskript.

Ogsaa Nutidsspørgsmaal tog han op til Be
handling. At klare sit Forhold til Nutiden ansaa 
han for uundgaaeligt. Han fremhæver med Grundt
vig, at »til Nutiden staar vi derfor som til Jorden 
i det tætteste, mest indviklede Forhold, et For
hold, der for os alle afgør Liv og Død i egentlig 
Forstand; thi derpaa beror det aandelig, som ved 
Forholdet til Jorden legemlig, om den skal tjene 
os, eller vi skulle tjene den«**). Da Prof. R. 
Nielsen skrev saa meget om Aands virkelighed, 
skrev Termansen en stor Afhandling til Belysning 
deraf. Da der blev saa megen Tale om Spiri
tisme, skrev han en Afhandling derom. O. s. v. 
Og naar man tager en af disse Afhandlinger for 
sig, som han har skrevet, saa mærker man straks,

*) Nord. MaanedsskrifU 1874, I, Side 139. 
**) Det kirkelige Vennemode 1872, Side 113.



93

at det er ikke noget, der er jaget sammen for 
Lejlighedens Skyld. Nej, der ligger et over
ordentlig stort Arbejde forud, mange Bøger er 
gennemlæste, og ikke alene det, men de er til
egnede. Det er, som han har boet i dette Æmne 
i længere Tid, som om han netop var Sær
gransker i det. Da han havde skrevet sin 
Afhandling om Aandsvirkelighed, tog Pastor 
Otto Møller i Gylling, der ellers ikke stod i 
Brevvexling med Term ansen, deraf Anledning 
til at skrive til ham og sige ham Tak for den, 
et gyldigt Vidnesbyrd om dens Betydning.

Man kunde have ventet, at der havde været 
en jydsk Tone over hans Sprog. Flere Steder 
finder man den ogsaa, f. Eks. i foranstaaende 
Selvskildring; men ofte er det saadan, at hans 
Skriftsprog er meget mindre særkendeligt end 
hans Tale var. Det er hans megen Læsning, 
der har voldt det. Han førte et roligt Sprog, 
men rent og smukt. Hans Fremstilling er klar 
og i Reglen fængslende. Dog kan det hænde, 
særlig i Indledninger til Afhandlinger, hvor han 
vil fortælle meget paa et lille Omraade, at det 
kan blive noget tungt, ligesom overlæsset, saadan 
som det let kan blive for meget vidende 
Mennesker.

Saa kommer vi til hans politiske Virksomhed. 
Om selve hans Arbejde i denne Retning henvises
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til Emil Elberlings Afhandling i det folgende. 
Her kun et ydre Omrids i korte Træk med 
Tilføjelse af enkelte Ting, som jeg særlig har 
lagt Mærke til.

Det var i 1858, at man i Bækkekredsen 
henvendte sig til Sofus Hogsbro for at faa ham 
til at stille sig. Han gav Anvisning paa Ter- 
mansen, som han havde lært at kende i Rødding, 
og han opfordrede ogsaa denne til at stille sig. 
Termansen ménte, at han var for ukendt og for 
lidet ansét, men da flere opfordrede ham, gav 
han efter. Ved et Prøvevalg i Kolding blev 
hans Navn først nævnet, men paa Grund af 
Sygdom var han ikke med der. Ved et andet 
Møde i Damgaard Kro holdt han sit første offent
lige Foredrag (smign. Side 47 Anm.). Deltagerne 
i dette Møde var lidt spændte paa at se, hvordan 
denne Termansen saa ud, og for hver ukendt, 
der kom ind, tænkte de: mon det skulde være 
ham? Endelig kom han i sine hjemmegjorte, 
tarvelige Klæder og saa i det hele taget ud som 
en almindelig Bonde. »Han ser ikke ud til 
meget! Ham er der vist ikke meget ved!« tænkte 
man ved sig selv eller hviskede til Naboen. 
Men da han saa begyndte at tale, skønnede man 
straks, at »man kan ikke skue Hund paa Haar«, 
og da han var færdig, var det dem klart, at det 
var Manden, de skulde have.

Saa blev han den 14. Juni 1858 valgt ind 
i Folketinget fra Bækkekredsen. Gang efter
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(iang valgtes han, i Reglen ved Kaaring og 
uden Modkandidat, men efter Opløsningen i 1876 
stillede det radikale Parti en Modkandidat op, 
og da denne (Schelde) havde et meget stort 
Mindretal paa sin Side, kunde Termansens Fald 
ved næste Valg forudses med temmelig stor 
Sikkerhed. For at skaane ham herfor, fik hans 
Venner ham i 1878 valgt ind i Landstinget, men 
næste Gang, 1886, blev han ikke genvalgt, og 
dermed ophørte hans politiske Løbebane.

H. Wulf fortæller i forannævnte Bog, at 
Termansen har svinget meget om mellem Par
tierne, idet han først var Medlem af »Venstre 
Centrum«, derpaa af Mellempartiet og, da 
det gik i Stykker, af Højre. Dette er aldeles 
urigtigt, og navnlig har han aldrig hørt til 
Hojre eller til det Parti, der før 1876 hed 
Mellempartiet. Der er tværtimod faa Rigsdags- 
mænd, hvis Standpunkt har været saa fast og 
stadigt som Termansens. Og det hidrører vel 
fra, at hans Stilling i de politiske Kampe ikke 
var grundet paa Døgnets Stemninger og For
bindelser, men var betinget og baaret af hans 
hele Grundsyn paa Livet. Men denne urigtige 
Dom viser kun, hvor vanskelig det er for en 
ivrig Partimand at bedømme dem, der i det 
væsentlige staar udenfor Partierne og kun 
stemmer efter selvstændig Prøvelse; thi naar de 
i et vigtigt Punkt har stemt med Højre, betragtes 
de uden videre som hørende dertil, og er de
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gaaet til den modsatte Side, mener man, at de 
skal tælles med til Venstre. Termansen skriver 
om sin Stilling i 1875: »Saci lidt som jeg i det 
Hele er Partimand, saa lidt har jeg følt mig 
draget til, eller agter jeg at slutte mig til noget 
af de bestaaende Partier. Men ligesaa lidt viger 
jeg tilbage for at stemme sammen med enten det 
ene eller det andet Parti, hvor min Overbevisning 
driver mig dertil. Den ledende Tanke i min 
16-aarige Rigsdagsvirksomhed har været den, kun 
at se paa Sagen selv og ikke paa hvem, der bærer 
den frem«*). Og hans Færd i 1870 viser saa 
klart som noget, at det var efter hans egen 
Overbevisning, han gik, og ikke efter Partiers 
eller Venners Paavirkning, den kunde saa være 
nok saa stærk. Da var det nemlig, at det for
enede Venstre dannede sig. Mange af hans 
Venner gik med dertil. De opfordrede ogsaa 
ham paa det stærkeste til at gaa med, forestillede 
ham, at han med de Evner og den Dygtighed, 
han sad inde med, og som ellers vilde sikre ham 
en Plads blandt de forreste i Kampen for Ud
viklingen, — at han vilde gaa bag af Dansen og 
tabe al Indflydelse, hvis han ikke gik ind i »det 
forenede«. Og det var Aar igennem, han maatte 
staa for sligt. Endnu i 1877 skrev B. Bjømson 
til ham, og med al den Vægt, som den Mand 
kan lægge i sine Ord, opfordrede han ham til at

*) »Dansk Folketidende« 1875, Nr. 3, Side 10.
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følge det forenede Venstre. Men Termansen 
svarede (27. Maj 1877): »Hvis jeg i det forenede 
Venstre eller overhovedet i noget Parti saa mit 
Fædrelands Redning og mit Folks Lykke, saa 
vilde jeg ikke betænke mig paa at slutte mig til 
det, selv om jeg syntes mindre godt om flere af 
dets Personer og deres Adfærd. Men jeg ser 
ikke saadan paa det. Det forenede Venstre har 
ligesaavel som Højrepartiet sin alvorlige Skyld i, 
at Striden har affødt en saadan Bitterhed og 
naaet en saadan Højde, at Udviklingen ikke blot 
er standset, men truer med at gaa aldeles i Staa. 
Det er Partivæsenet, der er Skyld i, at vi ikke 
har undgaaet de store politiske Spaltninger, der 
nu truer med at sprænge Forfatningen. Red
ningen ligger ikke hos noget Parti. Det er 
under en højere Fane end Partifanen, at alle 
virkelige Dannemænd og Dannekvinder i denne 
Farens og Sorgens Stund bør finde hinanden, 
mødes og fylkes Side om Side. Jeg haaber, at 
det vil ske, at vi snart i Stedet for de bitre, 
adsplittende og for alle gode Aands- og Hj ærte- 
kræfter svækkende Partikampe skal se en rolig, 
men kraftig Folkekamp for vor Frihed og vor 
Udvikling, og at jeg selv skal finde og hævde 
min lille Plads i Kamprækken.«

Men om han end ikke vilde slutte sig til 
»det forenede Venstre«, saa var han dog Friheds
mand, og det lige ud til Fingerspidserne. En af 
hans nære Venner og politiske Fæller har vidnet:
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»Termansen var Demokrat og Venstremand af 
dyb Overbevisning, men paa fædrelandsk, ikke 
paa evropæisk Grund. Han troede paa de 
Kræfter, der slumrede hos det menige Folk, og 
han var jo selv et smukt Vidnesbyrd om saa- 
danne Kræfter; men han var tillige en glodende 
Patriot, Fædrelandet var ham alt.«

Han holdt sig fra forst af i Folketinget mest 
for sig selv, gik ikke i Partimoder, men stemte 
for det meste med Venstre. Det gjorde han 
ogsaa mod Grundlovsforandringen 1866. At 
denne efter hans Opfattelse var Skyld i hele den 
lange Kamp, som endnu er staaende, har han 
tidt udtalt. Paa hans Plads i Tinget var der 
opstablet en Mængde Bøger, der var laant i de 
offentlige Biblioteker, og de laa der ikke til 
Stads. Han var paa sin Plads fra Modets 
Begyndelse til dets Ende; men naar han blev 
træt af at høre efter, fordybede han sig i én 
af Bøgerne. Han talte kun sjælden, men blev 
altid hørt med stor Opmærksomhed. Han 
færdedes ikke meget blandt de andre Rigsdags- 
mænd, men var en kær Gæst i mange af de 
Familier, der hørte til den grundtvigske Kreds. 
Ogsaa i Grundtvigs Hjem kom han ofte, og den 
personlige Omgang med Grundtvig havde stor 
Betydning for ham. Han siger selv herom: 
»Hvor ofte er jeg gaaet hen til ham (Grundtvig) 
med Hjærtet tungt, tilbøjeligt, som det er, til at 
trykkes af Sorg og Ængstelse, men saa efter at
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have hort ham tale og udvikle sit Syn paa For
tid, Fremtid saavel som Nutid, paa Livet her og 
hisset, med et Ord: paa Guds store Naades Hus
holdning, er jeg gaaet bort derfra med en Folelse, 
som om hele Verden havde hvælvet sig over 
mig som en Kirke, hvorigennem der ogsaa for 
min Sjæl lød de stille Glæders, Haabets og 
Fredens Toner«*).

Efter Grundlovsforandringen, da Parti
dannelsen blev mere gennemført, var der tre 
Venstregrupper, og han var da Medlem af den, 
der kaldte sig »det nationale Venstre«, og som 
havde B. Christensen og Carlsen til lædere. 
Denne Gruppe blev sprængt i 1870, da »det for
enede Venstre« dannedes, og Termansen tillige
med de andre Folketingsmænd, der ikke kunde 
gaa med dertil, var nu »Løsgængere«. Han 
stemte mod Venstres bekendte Adresse i Foraaret 
1873, der opstillede Kravet paa det parlamen
tariske System, thi saa vist som han ménte, at 
der i enhver fri Forfatning, ogsaa i vor, er en 
Spire til Parlamentarisme, saa lidet troede han, 
at den kunde tvinges frem til Vækst og Moden
hed. Men han, — som flere andre, — gjorde det 
i Tillid til, at Ministeriet i Løbet af Sommeren 
vilde af sig selv trække sig tilbage, saa at den 
politiske Kamp ikke blev yderligere tilspidset, 
men tværtimod tabte sin Braad. Og da denne

*) Det kirkelige Vennemode 1872, S. 122.
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Forventning skuffedes, folte han sig meget ned
trykt. I et Brev af i. Septbr. til en Ven med
deler han, at han nu fra Carlsen med Bestemthed 
véd, at det i et Statsraadsmode var blevet afgjort, 
at Ministeriet skulde blive ved Roret, optage 
Kampen og fore den til Ende, og han tilfojer: 
»Dette staar for mig som forblindet Trods fra 
den Side, og Skylden for, at Landet styrtes ind 
i en Række af Kampe, i P'orvirring og Oplosning, 
uden at nogen kan se, hvad Enden skal blive, 
forekommer det mig nu, kommer til at deles 
mellem Ministeriet og Venstre. Men hvor skal 
vi i dette Virvar hen? Vi kan jo hverken dele 
den ene eller den anden Sides Standpunkt. Det 
forekommer mig saa sorgeligt, at jeg er nedbojet 
og forknyt.«

De saakaldte Losgængere havde efterhaanden, 
uden dog at danne noget Parti, af Hensyn til 
Nedsættelse af Udvalg indgaaet en løselig For
bindelse, som ofte blev betegnet med den gamle 
Benævnelse »det nationale Venstre«, og de 
udgjorde, da Rigsdagen i Decbr. 1873 traadte 
sammen, efter at den af Venstre fremkaldte Op
løsning og de nye Valg havde fundet Sted, 
omtrent et Dusin, deriblandt flere kendte Mænd. 
Vi nævne: L. Dinesen, Octavius Hansen, Holstein- 
Ledreborg, Lars Larsen, J. F. Scavenius, Schjør- 
ring og Termansen. Ved Schjørrings navnkundige 
Adresse, der straks efter fremkom, viste det sig 
netop, at denne Gruppe ikke var noget egentligt 



Parti, hvis Medlemmer fulgtes ad og stemte 
sammen, idet kun I-Iolstein-Ledreborg og Ter- 
mansen fulgte med Schjorring. Fra den Tid af 
folte Termansen sig nok endnu mere enligstillet 
i Folketinget.

Da han i 1878 var flyttet over i Landstinget, 
stemte han ogsaa her for det meste med Venstre 
og regnedes dertil, men holdt sig forovrigt mest 
for sig selv og optraadte ikke paa Partiets Vegne. 
I en storpolitisk Tale, han holdt den 17. April 
1883 under Behandlingen af det Adresseforslag, 
der fremkaldtes ved den fra Folketinget da 
udgaaede Adresse, udtalte han sig bestemt mod 
den saakaldte Visnepolitik, men maatte stemme 
mod Adressen, fordi den lagde al Skyld over 
paa Oppositionen, og fordi han, navnlig for For
svarssagens Skyld, maatte onske et Ministerskifte, 
da det jo havde vist sig, at Regeringen intet 
kunde gennemføre i denne Sag. Han betegnede 
vemodigt sin Udtalelse som en Rost i Ørkenen, 
og erklærede, at den kom fra en »enkelt Mand, 
der hverken kunde tale med politisk, social eller 
nogen anden Slags Myndighed.«

At han ikke kunde vente Genvalg til Folke
tinget, og at han ikke i 1886 blev genvalgt til 
Landstinget, er ganske sikkert ikke til Ære for 
Vælgerne. Det var hans Stilling til Forsvars
sagen, særlig hans Stilling til Københavns Be
fæstning, der voldte det. Det er den samme 
Anstødssten, der har hindret andre frisindede
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Mænd som C. V. Nyholm og Schjorring i at 
genvælges til Folketinget. Da det var den Sag, 
han faldt paa, vil det være rigtigt her at gøre 
Rede for hans Stilling til den. Selv har han 
gjort det gentagne Gange, og det baade i og 
udenfor Rigsdagen, bedst maaske i den Tale, 
han i den bevægede Sommer 1885 holdt den 5. 
Juni ved den sædvanlige Grundlovsfest i Skibe
lund Krat. Her ytrede han: »Jeg har al Tid 
haft og har fremdeles det Syn paa Sagen, at vor 
lille Hær ikke kan undvære faste Støttepunkter, 
hvis den skal formaa at fore et alvorligt Forsvar 
mod et fjendtligt Angreb. Det staar for mig 
som en sørgelig Kendsgerning, at vi ikke har et 
eneste befæstet Punkt, hvor, under Kampen med 
en overlegen Fjende, vort Flag kan vaje frit og 
holdes oppe, indtil det kan blive klart, om vi kan 
faa Hjælp, eller vi er bestemte til at falde. Og 
naar jeg har sluttet mig til Tanken om at tilveje
bringe en saadan befæstet Plads omkring Køben
havn, da er det hverken denne By i og for sig, 
jeg har for Øje, thi det er alt andet end et Gode 
for en stor By at være befæstet, heller ikke det, 
at den er Floved- og Residensstad, men det, at 
dér findes vor eneste Flaadehavn, alle vore Oplag 
og Magasiner til Hærens og Flaadens Brug, at 
dér er samlet alt, hvad der hører til en virksom 
Krigsførelse, og man kan tilføje, til vor Regerings 
Førelse, saa der kan med et Slag vor Stats Til
værelse rammes. Derfor har det stillet sig for
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mig saaledes, at der maa vi gore, hvad vi formaar, 
for at værne os saalænge som muligt. Intet 
andet Land i Verden, mig bekendt, har ladet sin 
Flaade og sine Krigsmaskiner ubeskyttede; skulde 
dette da alene være tjenligt for et lille Land som 
Danmark. Det har været mig en stor Smerte, 
at jeg i den Henseende har maattet skilles fra 
saa mange politiske Meningsfæller. Men paa 
den anden Side har jeg aldrig kunnet faa Tillid 
til, at den nuværende Regering var i Stand til 
at gennemføre noget i den Retning«*). Hvad 
han dom te om den Gennemførelse af Sagen, som 
senere er sket mod Folketingets Protest, behøver 
ikke at siges.

Skont han forudsaa, at Forsvarssagen vilde blive 
den Sten, der sandsynligvis vilde blive hans Bane, 
vilde han dog ikke stikke noget under Stol eller 
gaa paa Akkord med sin Overbevisning. Som 
den bod ham, derefter gik han, og saa fik det 
gaa med hans Valg, som det kunde. Dog skal 
det siges, at der kom ingen Bitterhed i hans 
Sind, fordi hans Vælgere vendte sig fra ham. 
Aldrig hørte man ham klage over dem. Dette 
.som alt tog han som Guds kærlige Styrelse.

Foruden sin Rigsdagsvirksomhed var Ter- 
mansen i 1868—70 Medlem af Kirkekommissionen,

*) ><Hojskolebladet 1885, Spalte 1187 — 88.
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og siden 1866 har han haft Sæde i »Udvalget 
for Folkeoplysningens Fremme«. Han tog ikke 
imod saadanne Hverv, uden at han ogsaa lagde 
et Arbejde i dem. Naar det sidstnævnte Udvalg' 
har udgivet en saa fortrinlig Række af Smaa- 
skrifter, saa har Termansen sin gode Del deri. 
Om hans Deltagelse i Kirkekommissionens For
handlinger henvises til Elberlings Afhandling.

Term ansens Liv gik stille og rolig. Han 
passede sin Rigsdagsvirksomhed og sin Gaard 
eller for de sidste Aars Vedkommende sin 
Branddirektør-Bestilling. Kun én Gang gjorde han 
en Afstikker udenfor vort eget Land. Det var 
i 1871 at V. Birkedal vilde have sat sig i Spidsen 
for et stort fredeligt Vikingetog op til Tronde,- 
lagen i Norge. Det vandt ikke den Tilslutning, 
han havde ventet. Alen omkring ved en halv 
Snes Stykker blev de dog i Følge, og iblandt 
dem var Termansen. Rejsen gik med Dampskib 
fra Kobenhavn til Kristiania, med Jærnbane til 
Mjøsen, med Dampskib igen over den og saa 
med Skyds op igennem Guldbrandsdalen til 
Trøndelagen, der var Rejsens Maal. Danskerne 
blev overordentlig gæste venlig modtagne; det 
var, fortæller Termansen, som man gjorde Nord- 
mændene en stor Tjeneste ved at komme derop, 
som om det var dem, der havde Grund til at 
takke og ikke os, der nød den store Gæstfrihed.

Naturen deroppe gjorde et stærkt Indtryk 
paa ham. Da de sejler ind ad Kristiania-Fjorden
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og de høje Klippemasser rejser sig paa Fjord
siderne, snart stejle og nøgne, snart dækkede af 
Skov, hist af Gran og her af Birk og snart med 
en rislende Bæk skummende ned ad Siden, saa 
bliver han betaget af Synet, og han udbryder: 
»Hvor stort og hvor skont!« Det er morsomt nok 
at lægge Mærke til, at naar han rejser deroppe 
i den storslagne norske Natur, er det ikke 
saa meget Fjældet, der fanger ham, som de 
lyse Egne med Trægrupper og Smaalunde af 
den yndige norske Hvidbirk, med Kornmarker i 
Dalene og med de prægtige Græsgange paa 
Fjældlierne, hvor der er saa fint og tæt Græs og 
saa duftende Hø, at Termansen paa langt nær 
aldrig har set Magen til det. Vi Danskere har 
nu én Gang mest aabent Øje for den Natur, der 
træder os i Møde i Skov og Mark. Der skal 
Tid til, for vi rigtig faar fat paa Skønheden ved 
et Bjerglandskab.

Ogsaa Folkelivet tiltalte ham. Gammel 
nordisk Gæstfrihed, parret med Jævnhed og 
Tarvelighed, det var noget, der huede Termansen,. 
og det fandt han i fuldt Maal heroppe. Og saa 
talte man et Bondemaal, der laa det jydske, 
særlig det sønderjydske, saa nær, saa det var 
næsten, som han talte med en Bonde fra Haders
lev Amt, og det kunde ikke andet end glæde 
og overraske ham. Og dertil kommer, at Trønde- 
lagen er rig paa historiske Mindesteder. Her 
ligger Stiklestad, og her ligger Hlade, og her
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laa det gamle Tingsted, hvor Asbjorn fra Mel
huset traadte dristig op mod Hakon Adelsten og 
gav ham rén Besked, at hvis han ikke vilde unde 
Bønderne Frihed, men trællebinde dem paany, 
saa vendte de ham Ryggen og søgte sig en 
anden Konge, — Minder, der fik Termansens 
'Hjærte til at banke stærkt.

Turen omkring i Trøndelagen var som et 
Festtog for ham. Hvor han kom, og hvor han 
talte, blev han hørt som ingen anden. Akade
mikere og købstaddannede Folk undrede sig over 
Bonden med den fine Dannelse, med det milde, 
mandige Væsen, der optraadte i Selskaber og 
overalt paa en saa ædel og fin Maade, og som, 
naar han talte, saa var det »det underlig dejlige 
Foredrag, hvor Ordene trillede som Perler, vel 
sammenhængende i en fast Tanketraad.« Og 
Bønderne hørte paa ham, »som de vilde spise 
"hvert Ord.« De forstod Termansen meget godt, 
hvad der ej var Tilfældet med de andre Danske. 
En af dem kunde ej bare sig for et højlydt 
Udraab: »Ja! havde vi bare mange slige Bønder, 
saa! — — —«*).

Termansen følte sig draget til en Gerning 
som Højskoleforstander, og der var ogsaa mange, 
der gerne vilde, at han skulde have taget et 
,-saadant Arbejde op. I 1866 søgte man en For
stander til en Højskole i Aarhus-Egnen, den

*) »Danskeren« VIIT 1892, Side r;; fl'.
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•senere Testrup Højskole; og Grundtvig raadede 
ham at tage denne Plads. I 1868 opfordrede 
Vejstrup-Kredsen ham til at overtage Højskolen 
dér, og i 1870 vilde man have ham til at over
tage Dalum Højskole efter C. Kold, der da var 
død; i 1875 fik han Opfordring fra Uldum 
•om at tage Højskolen dér; han kunde ikke let 
•opstille Betingelser, som de ikke vilde gaa ind 
paa. Han afslog det hver Gang. Ikke fordi han 
savnede Lyst, men Bondegerningen havde han 
nu én Gang ikke selv valgt. Vorherre havde 
fort ham ind i den. Han havde heller ikke selv 
søgt sig den politiske Stilling, han havde, ogsaa 
den var han bleven fort ind i. Derfor følte han 
det som et stort Ansvar, han tog paa sig, naar 
han brod ud af disse Stillinger. Var det Gud 
Faders Vilje, at han skulde ind paa noget andet, 
saa vilde han ogsaa nok vise ham det tydeligt. 
I 1868 var det nærmest ved, at han havde mod
taget Tilbudet fra Vejstrup. Han forelagde 
Sagen for sine Vælgere ved et Møde i Skibe
lund, og hvis de vilde raade ham til at blive 
i hans politiske Stilling, saa vilde han blive 
og tage det som et Vink fra det høje. De 
Vælgere, der var til Stede dér, vilde nødig 
give Slip paa ham, de opfordrede ham til at 
blive ved som Rigsdagsmand, og saa afslog han 
Vejstrup’ernes Opfordring. Dr. C. Rosenberg, 
der var tilstede ved dette Møde, skriver herom: 
»Hvad der var i høj Grad tiltalende, ja for mig 



overraskende ved den hele Forhandling, var den 
Alvor, jeg kunde sige den Inderlighed, hvormed 
den hele Sag toges fra begge Sider. Her var 
ikke Tale om Partihensyn, om Stands- eller 
Landskabsinteresser eller personlig Forfængelig
hed. Her var fra Rigsdagsmandens Side kun 
Tale om hans Pligt til at tjene Fædrelandet med 
sine bedste Fvner og paa den Maade, som hans 
Medborgere kaldte ham til. Og fra Vælgernes 
Side var der kun Tale om deres Pligt: at sende 
den va^rdigst mulige Repræsentant, — værdig ved 
Karakter og Dygtighed, fremfor alt ved Fædre
landskærlighed, — til' Folkets Raad; de mente 
nu, visselig med Rette, at Termansen blandt 
Rigsdagens Bønder var en Ære for Kredsen, 
for hans Standsfæller i det hele, ja for det Land, 
som kan opvise en saadan Bonde«*).

Men blev han end ikke Højskoleforstander, 
saa var han dog alle sine Dage nær knyttet til 
Højskolen. Forstander L. Schrøder har flere 
Gange vidnet, hvilken Støtte han var for Askov 
Højskole, og Termansen førte ofte Ordet ved de 
Møder, der blev holdt dér. Ogsaa paa andre 
Højskoler blev han hilset som en kær Gæst. 
Naar man f. Eks. paa Vallekilde havde faaet 
ham til at holde Foredrag, saa var det som 
en Festdag for Lærlingene. Hans folkelige og

*) -Uge-Blade til Menigmand« 1868, Nr. 79—80.
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kristelige Foredrag rundt om i Landet kan ogsaa 
regnes for et Stykke Folkehøjskole-Arbejde.

Hjemme som ude gik Termansen stille og 
alvorlig og passede sin Dont. Sommetider kunde 
der være noget mørkt over ham. »Af Naturen 
fik mit Øje skarpest Sans for det alvorstunge i 
Livet«, har han selv sagt. Men dog var det ikke 
saadan, at han var noget af et Hængehoved, saa 
langt fra endog. Hans Haab var lyst, og han 
havde god Tro til Folk. Selv om han kunde 
være alvorstung, naar man kom til ham, saa 
kunde han blive livlig, saasnart Talen forst kom i 
Gang; saa kunde han give fornøjelige Skildringer 
og fortælle Smaahistorier med Lune. Det var 
heller ikke alene Poesi, Historie og den Slags 
Ting, der fængslede ham. Ørsteds Opdagelse og 
hans Arbejder optog ham svært, især i hans 
unge Dage. Han havde aaben Sans for det 
praktiske Arbejdes Værd. De Mænd, der anvendte 
deres Evner der, fortjente samme Tak som de, 
der arbejdede i Aandens Verden. Jeg husker, 
hvordan han en Gang beklagede, at han ikke 
kom til et Møde, Oberstløjtnant Dalgas havde i 
Holsted om Plantnmgssagen, og med hvilken 
Varme han omtalte Dalgas’ Evne til at tage det 
smaa i Brug.

1853 blev han gift med Marie Magdalene 
Nielsen fra Lygumkloster. Naar der fortælles
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om Termansen, maa hans trofaste Hustru nævnes 
ved Siden af. Havde han været inde i Køben
havn i de lange Rigsdagssamlimger og var 
bleven vant til større og finere Omgivelser, saa 
var det en brat Overgang at komme* hjem til 
den lille Gaard med de simple Stuer og det lave 
Bjælkeloft; men hans Hustru vidste at brede 
Hygge over de tarvelige Forhold. Naar han 
ventedes hjem, saa blev der gjort i Stand, som 
det var hoje fremmede, der ventedes. Hun for
stod, som kun en Kvinde kan, at omgive ham 
med, hvad han holdt af, og iagttage alle disse 
Smaating, der hver for sig kan være saa ubetyde
lige, men som tilsammen ofte har saa meget at 
sige for en Mand. Det er ingen misundelses
værdig Stilling for en Kvinde, at have sin Mand 
i Rigsdagen, mindst for en lille Gaardmandskone. 
Saa meget prisværdigere er det, naar hun glad 
kan sige Farvel til ham og glad byde ham Vel
kommen.

Men det var ikke alene i det ydre, hun 
kunde brede Hygge over Termansens Liv. De 
delte alt med hinanden. Naar han er derinde i 
København i lange Tider og ikke kan komme 
til at tale med hende og veksle Tanker med 
hende, saa virker det nedslaaende paa hans Mod, 
saa bryder det noget af hans Kraft. I Foraaret 
1866 skriver han til hende: »Jeg sidder her i 
Aftenstunden og skriver; men det bliver mere 
og mere en levende Følelse hos mig,, at det er 
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ikke godt saadan at gaa alene. Det er en For
styrrelse i Livet i dets hele menneskelige Forhold, 
der maa dybt foles og især af og til virke tungt 
ind paa os.« Men ogsaa her bojer han sig under 
Guds Haand og tager det som hans Styrelse. 
Han tilføjer nemlig: »Nu, alting skal tjene dem 
tilgode, som elsker Gud! Og hvert Savn og hver 
Lidelse og hver Førelse skal bære sin Frugt og 
bringe sin Sejr i Taalmod og Gudhengivenhed.« 
Og saadan kan man finde det ene Vidnesbyrd 
ved Siden af det andet om, at hans Tanker 
stadig søger til Hjemmet og til de kære dér. I 
Fortællinger plejer det at være forbeholdt den 
forelskede Yngling at tænke paa sin udkaarne 
om Dagen og drømme om hende om Natten. 
Termansen har i saa Henseende altid været en 
forelsket Yngling. Hans Drømme blev ved at 
kredse om Hjemmet i Gammelby, om Hu
struen der, om Børnene omkring hende, baade 
dem, der var gaaet hinsides, og dem, der var 
derhjemme. Han var et Hjemmets Barn, han 
led ved at være skilt fra det.

Hvis nogen skulde synes, at jeg har brugt 
for lyse Farver til denne Skildring, skal jeg 
gøre opmærksom paa, at jeg har henvendt mig 
til Termansens Venner og Kjendinger, søgt Op-
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lysning hos dem og laant Breve fra dem. Paa 
alt dette og paa egne Oplevelser, foruden hvad 
Termansen selv har skrevet, har jeg bygget min 
Skildring. Og jeg kan tilføje, at alle var villige 
til at fortælle, og ikke én brugte saa meget som 
et eneste umildt Ord om ham. Alt, hvad de 
fortalte, viste deres dybe Agtelse for ham og 
deres større eller mindre Kærlighed til ham, 
eftersom de stod ham nær eller fjern.



Termansens Deltagelse i 
det offentlige Liv.*) 

Af Emil Elberling.

Det første offentlige Hverv, som overdroges 
Term ansen, var en Plads i Sogneforstanderskabet 
for Vejen og Læborg Sogne. Han valgtes dertil 
i December 1853, kort efter at han havde over
taget Gaarden i Garn melby, og genvalgtes to 
Aar efter, men frabad sig nyt Genvalg 1858, da 
han i Mellemtiden var ble ven Folketingsmand. 
Hertil valgtes han i Juni 1858 for Ribe Amts 4. 
Kreds, og her blev han genvalgt ikke mindre 
end ti Gange, saavel til Rigsdagens som til Rigs- 
raadets Folketing (1864—66), i Reglen ved 
Kaaring og kun én Gang, den sidste (1876), med 
nogen Vanskelighed, dog med 100 Stemmers

*) Denne Skildring har været optaget i >Hojskolcbladet<.
8
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Overtal*). Han var saaledes Folketingsmand i 
20 Aar og gik derefter over i Landstinget, hvor 
han sad i 8 Aar (1878—86). Hans politiske 
Løbebane var saaledes meget længere, end det 
falder i de allerfleste Rigsdagsmænds Lod at sidde 
paa Tinge; ja, skønt det samlede Tal af Rigs- 
dagsmænd (1848—92) lober op over Tusende, 
har ialt knap 40 naaet en lignende eller endnu 
højere Tjenestealder.

Der var ogsaa i disse mange Aar et inder
ligt Venskabs- og Tillidsforhold mellem T. og 
hans Vælgere, især i den snævrere (Folketings-) 
Kreds, og det kom til Syne paa flere Maader. 
Saaledes fejredes hans Valgsejr 1866 med en 
Fest i hans Gaard, der var smykket med et 
stort Dannebrogsflag, en Gave af en Kvinde, og 
en dertil hørende Flagstang, som nogle af hans 
Naboer havde rejst. Og 1869, da han uden 
Modstand var ble ven genvalgt, skænkede Væl
gerne ham en smuk Vogn med Seletøj, og i sin 
Tale ved Overgivelsen overførte L. Schrøder paa 
ham Ingemanns Ord om Hans Tavsen:

Hans Navn floj over Danmark med folkeligt Ry«.

'• ) Det var imod Venstremanden Sckelde, der senere blev hans 
Eftermand, at Tcrmanscn den Gang blev valgt med 613 
Stemmer imod 517. De to forrige Gange var hans Overtal 
langt storre, nemlig 1865, da han fik mere end dobbelt, og 
1866, da han næsten fik firdobbelt Stemmetal imod sin 
Medbejlers, som dog havde to tidligere Folketingsmænd fra 
Kredsen, D. Eiler og H. Jensen, til sine Stillere.
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samt gav ham det Lov, at han havde vundet et 
hæderligt Navn over hele Landet og havde færre 
Fjender end de fleste andre Mænd, som deltog i 
det offentlige Liv. Tre Aar senere fik T. en 
ny Hædersgave af Vælgerne, nemlig et Solv- 
drikkehorn med Hejmdals Billede. Og Forholdet 
var gensidigt. Da T. i Sommeren 1868 fik en 
Opfordring om at overtage Vejstrup Folke- 
hojskole efter Kandidat Kragballe, henstillede 
han paa et Møde i Skibelund Sagen til sine 
Vælgere, og da de nødig vilde give Slip paa 
ham som deres Repræsentant, gav han Afslag. 
Det var vel ogsaa Grunden til, at han to Aar 
senere afslog det ny Tilbud om at blive Koids 
Efterfølger paa Dalum Højskole.

I.
1 de første Aar, Termansen sad i Rigsdag*en, 

tog han næsten kun Del i Forhandlinger om 
kirkelige S'frrrgsmaal, og allerede i disse Taler 
kommer de samme Grundsætninger til Orde, der 
lod saa mange Gange senere og vistnok aller- 
fyldigst, da han i Aarene 1868—70 som Medlem 
af Kirkekommissionen uforfærdet hævdede den 
kirkelige Friheds Sag imod Præsteskabets ypperste 
Ordførere, H. N. Clausen og Martensen. For 
Oversigtens Skyld vil det vistnok være rettest

8* 
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at skildre hans Virksomhed paa dette Omraade 
i en samlet Fremstilling, og man vil da se, hvor 
tro han hele Tiden blev sin Sag, og hvor dygtigt 
han værgede den. Allerede i den første Rigs
dagssamling udtalte T. sig stærkt — det var 
hans første Tale i Folketinget — imod det af 
H. N. Clausen og H. Hage fremsatte Forslag om 
et Kirhcraad, fordi det førte »dybere ind i den 
urene Sammenblanding af det verdslige og 
kirkelige«. En saadan Ordning vilde i »ingen 
Henseende blive til Velsignelse for Kirken i 
Danmark«, fordi »Grundlaget var baade ukirke
ligt og usandt«. Der var ved det foreslaaede 
Valgsystem endog Mulighed for, at »hele Ret
ninger i Folkekirken kunde blive udelukkede, og 
hvor kan Kirkeraadet da anses for at være et 
sandt Udtryk af Folkekirkens Tanke og Vilje«. 
»Friheden maa hævdes i sin fulde Udstrækning«, 
og »ethvert Forsøg paa at lede de kirkelige 
Spørgsmaal til Afgørelse ved Flertals Overvægt 
maa bestemt afvises«. Samme Aar tog han Ordet 
for Menighedernes Deltagelse i Præstevalget, 
skønt han »ikke nærede gyldne Drømme om 
nogen stor Velsignelse deraf«. Erfaringer fra 
sønderjydske Sogne vilde bringe Drømmene til 
at vige for en ingenlunde gylden Virkelighed. 
Dog fandt han det ønskeligt, at Sognet fik en 
Stemme med i Valget, for »at fremme Folkets 
selvstændige Medvirkning ved dets offentlige 
Anliggender i alle Retninger«. Særlig lagde 



han Vægt paa, at Menigheden — ligesom endnu 
i det 17. Hundredaar, da den egentlige Kaldsret 
var gaaet tabt — »fik Ret til at nægte An
sættelse af Præster, som havde alle eller dog de 
fleste Hjærter imod sig.« Det var ham altsaa 
mere om at gøre, at den kunde værge sig imod 
et uheldigt Valg end tiltvinge sig sin egen 
Vilje*).

I Samlingen 1859— 60 var T. med at fore- 
slaa en Lov om Udvidelse af Retten til Kirkens 
Benyttelse for Sognebaandsløsere og blev Med
lem af Udvalget om denne Sag, som det dog 
forst flere Aar efter (1864) lykkedes Folketinget 
at gennemføre imod Ministeriets (særlig Monrads) 
og Landstingets Vrangvilje. Endvidere tog han 
Ordet ved Drøftelsen af Barfods vidtomfattende 
Lovforslag om Sognebøgers Førelse, idet han 
særlig krævede Afskaffelse af Konfirmations
tvangen og Frihed til at indgaa borgerligt 
Ægteskab. »Hvad her tilsigtes løst, er ikke 
gavnlige Baand, men trykkende Lænker.« Det 
er »en simpel Retfærdigheds-Handling, at man 
fritager Folk fra at aflægge Lofter, som Hjærtet 
modsiger.« Hvor gerne han end ønskede, »at 
alle, som var Borgere af det fælles Fædreland, 
tillige var sande Borgere af ét Kirkesamfund«, 
vilde han ikke være med til nogen Slags udvortes 
Tvang. Og i Lighed med Høgsbro gjorde han

) Se Folketingstidende« 1858, Sp. 632 og 1643—44.



gældende, at Grundlovens Bud (»Folkekirkens 
Forfatning ordnes ved Lov«) »ikke bor opfattes 
saaledes, at vi skal have en enkelt Lov, der med 
ét Slag skænker Folkekirken en ny fuldstændig 
Forfatning, men at Meningen er, at Ordningen 
skal ske ad Lovgivningens Vej.« Og man ord
nede da Forholdet bedst »ved at gaa videre frem 
paa den Vej, man havde begyndt ved Lovene 
om Sognebaandets Løsning og Daabstvangens 
Ophævelse.« Paa den anden Side vilde han 
heller ikke være med til at tvinge Folk til 
borgerligt Ægteskab, hvad Barfod foreslog — 
ligesom Spandet allerede havde gjort 1850 —, 
og efter hans Raad indskrænkede Udvalget 
Forslaget til, at der gaves frit Valg imellem 
borgerligt og kirkeligt Ægteskab1'). For ham 
var Frihed i det hele ikke som for saa mange 
andre Adgang til at delagtiggøre Folk i et for
mentligt Gode, men netop Middel til at frigøre 
dem for et Baand og til at overlade dem selv 
Afgørelsen.

I Januar 1864 var T. sammen med Høgsbro 
og J. A. Hansen Forslagsstiller til en Lov om 
fri præstelig Virksomhed indenfor Folkekirken 
— det første Tilløb til den Ordning, der senere 
fremtraadte i Valgmenighederne —, og i hans 
Forsvar herfor kan mærkes Slutningsordene: 
»Det er ikke ved at holde paa Baandene, de

*) »Folketingstidende« 1859—60, Sp. 412-—14.
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gamle, forældede Baand, men ved at løse dem, 
at man efterhaanden, som Livet udvikler og 
udvider sig, forhindrer den voldsomme Spænding 
og Oplosning, og enhver, der har Folkekirkens 
Vel for Øje, maa slutte sig til Bestræbelserne for 
storre og større Frihed paa sammes Omraade«*). 
Et Par Maaneder forinden havde han ved et 
Møde paa Rødding Højskole udtalt sin Glæde 
over det bevægede Liv, som var kommet i 
Kirken, og som var langt bedre end den tidligere 
Ro, der lignede Kirkegaardens Ro; han havde 
endvidere forsvaret Frihed ogsaa for Præsterne, 
men indrømmede, at den var vanskeligst at for- 
staa for Folk**).

Da der saa efter Birkedals Afsættelse 1865 
og Dannelsen af Ryslinge Frimenighed blev 
Tale om at aabne den Adgang til lndordnelse i 
Folkekirken, skulde man have ventet, at T. vilde 
være med, men han vilde da ikke optræde som 
Forslagsstiller, fordi Loven var altfor indskrænket 
og kun gav et Skin af Frihed. Da Udvalget 
gik ind paa Regeringens bestemte Forlangende 
om, at Præsten skulde have kongelig Stadfæstelse, 
stemte T. endog mod Loven, der kun gav Stene 
for Brød, og som langt fra at være et Skjold for 
Friheden snarere blev’ >et Skjold for Vilkaarlig- 
heden imod Friheden«, idet den gjorde det

*) »Folketingstidende« 1863—64, Sp. 680.
•*) »Dansk Folketid.« 1865—66, S. 88,
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muligt for en Minister ved at nægte Præsten 
Stadfæstelse at drive en Frimenighed ud af 
Kirken. Han advarede ogsaa indtrængende imod 
at fastholde, endsige stramme Tvangen, thi der
ved fik netop Opløsningen Næring og Kræfter*). 
Som bekendt kunde Loven selv i denne ind
skrænkede Skikkelse ikke vinde Landstingets 
Bifald, og det var først i April 1868, da Grev 
Frijs gjorde dens Vedtagelse til et Kabinets- 
spørgsmaal, at Tinget gav efter. Nu erklærede 
ogsaa T. sig villig til at stemme for den, fordi 
der ikke lod sig opnaa mere; men han kunde 
ikke erkende, at der længer »var Spor af Frihed 
for Menigheds-Medlemmerne«, hvorhos Loven var 
saare ubillig ved sine Krav og næsten gjorde 
det umuligt at danne Valgmenigheder i tyndt 
befolkede Egne. Han udtalte sig meget 
skarpt imod Biskoppernes Erklæring i denne 
Sag, der vidnede om, at der mellem Lovens 
Modstandere og dens Tilhængere var en uopløse
lig Strid, fordi der var to grundforskellige Op
fattelser af Kristendommen. »Naar der fra vore 
Modstanderes Side paastaas, at Folkekirken ikke, 
som vi mener, er en borgerlig Indretning, en 
Form, hvori Guds Kirke findes iblandt os, men 
selv er et Led i Vorherres Kirke, en væsentlig 
Del deraf, og saa med det samme paastaas, at 
den staar og falder med, hvad der hører til en

:) »Folketingstidende« 1866—67, Sp. 2167—74 og 2573—78. 



vis udvortes Ordning som Sogneskjel o. desl., 
siges der da ikke med rene Ord, at det beror 
paa noget saa udvortes som Opretholdelsen af 
Sogneforbindelse, om Krisendommen i Liv og 
Lære kan forplantes og opholdes i Folket? Men 
mellem en saadan Betragtning, som gaar ud paa, 
at Formen er det første, og at Livet maa rette 
sig derefter, og den Betragtning, som vi gør 
gældende, og som er langt fra at ringeagte 
Formen, men dog i den kun ser noget, som maa 
tjene Livet og bøje sig for dets Krav, mellem 
dem er der ikke Forsoning, men kun Kamp, 
indtil den ene sejrer og den anden ligger under. 
De ydre Vilkaar for Kampén er vistnok ulige, 
men dog ser jeg trøstig den og Fremtiden i 
Aløde«*). At T. 1873, da Valgmenighedsloven 
væsentlig udvidedes og desuden blev en endelig 
Lov — og ikke som 1868 kun en midlertidig 
Lejlighedslov — var Medlem af det Fælles
udvalg, som bragte Sagen til Afslutning, var 
næsten selvfølgeligt efter den Del, han fra første 
Færd havde haft i Sagens Drøftelse.

T. var endvidere baade 1862 og paany 1866— 
67 samt 1870—71 Medlem af Udvalg om Prcestc 
lømiingslovcn, og hævdede her, sammen med 
Høgsbro, men i bestemt Modsætning til J. A. 
Hansen og største Delen af Venstre, Præstens 
Ret til at modtage (Taver af sin Menigheds

') -»Folketingstidende« 1867—68, Sp. 5827—31.
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Medlemmer, medens Offer skulde være en aldeles 
frivillig Sag. Han vilde derimod have Tienderne 
borttagne fra Præsterne, fordi disse ikke skulde 
blive nodte til at inddrive dem ved retslig Tvang, 
og krævede mere ligelige Lønninger for at for
bedre de slette Kald og modvirke de altfor 
jævnlige Forflyttelser. Som man vil se, gik alle 
hans Bestræbelser i denne Sag ud paa at fremme 
et godt Forhold mellem Præst og Menighed.

Intet kan dog give bedre Vejledning til at 
kende T.s Stilling til de kirkelige Spørgsmaal 
end en Undersøgelse af hans Optræden i Kirke
kommissionen, og hvo, der læser dens For
handlinger, vil snart faa et Indtryk af, at han var 
endog et fremragende Medlem af denne høj
lærde Forsamling; ogsaa vil man der stadig 
finde Vidnesbyrd om en dyb og selvstændig 
Tankegang og mange saare træffende Bemærk
ninger. Allerede i Kommissionens første egent
lige Møde (i2. Oktober 1868) fastholder T. imod 
Martensen, at »Kirkenøden ikke bestod i Mangel 
af ny ydre Former (særlig et kirkeligt Organ), 
men i Mangelen af Aand og Liv i de Former, 
vi har«. »Det er jo kun udvortes, at den store 
Flerhed af Befolkningen tilhører Kirkesamfundet; 
■det danske Folk i dets Helhed er et Verdensfolk, 
forskjelligt fra Kristenfolket, og han frygtede for, 
at man ikke vilde vinde noget for det egentlige 
Kristenfolk og for Menighedslivet ved at vælge 
en Forsamling som foreslaaet.« Der var snarere 



Fare for, at den — mere end Rigsdagen — 
vilde tiltage sig Myndighed til at være Kirkens 
Stemme og derved Ret over Samvittighederne. 
Han vilde aldrig gaa med til at give »den 
kristelige Menigheds Sag i en Forsamlings 
Haand, der skulde betragtes som dens Udtryk, 
men som fremgik af Valg af det danske Folks 
Flerhed«*).

Til denne Tankegang kom han flere Gange 
tilbage. Saaledes spørger han 16. Marts 1869: 
Hvorledes kunde man tro, at man kunde faa et 

virkeligt Udtryk for et aandeligt Samfund, som 
Kirken er, gennem et Flertals Valg?« En For
samling, udgaaet af Folkekirkens Flerhed, »maatte 
komme til at anse sig selv for at have en lov
mæssig Ret til at erklære sig for den sande 
Kirke og kunde derved ikke let undgaa at 
erklære Mindretallets Røster for kætterske og 
usunde, samt nøde dem til enten at gaa ud af 
Kirken eller tie.« Han vilde derfor stemme mod 
ethvert Forsøg paa at indføre, hvad han troede 
vilde »være en stor Ulykke for Kirken i Dan
mark, fordi Skin er altid en Ulykke og Pest for 
Kirken, men aldrig mere, end hvor det har lov-

*) Beretning om Kirkekommissionens Forhandlinger, Side i o— 11. 
Hvor lidt Vægt han i aandelige Sporgsmaal lagde paa Fler
tallet, viste han ogsaa ved at minde om, at d de trange 
Tider for Kirken, i Mørkets og Vantroens Tid, var Livet 
og Lyset udgaaet fra Mindretallets Side 53.
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mæssig Ret til at fremstille sig som det sande.« 
— Ogsaa mindede han om, at »imod hvert lille 
Fremskridt til kirkelig Frihed var der gjort Ind
sigelse i den danske Folkekirkes Navn«, og han 
»kunde ikke værge sig imod den Betragtning, at 
hvis det havde været overladt til Flertallet af 
vore Biskopper, Teologer, Landemoder, eller til 
et Kirkeraad, sammensat som paatænkt ved dels 
gejstlige, dels verdslige Flertalsvalg, havde vi i 
denne Stund ikke haft et Gran mere Frihed end 
for 21 Aar siden« (det vil sige for 1848). I sin 
sidste Tale i Kommissionen, 11. Maj 1870, sam
lede han sine Indvendinger imod et Kirkeraad 
og udtalte som sin Overbevisning, at hvis det 
kom i Stand, »vilde det ikke tjene til at udfylde 
Kløften, men til at udvide den og medføre et 
stort og ulægeligt Brud i den danske Folke
kirke.« Da der i Rigsdagen forhandledes, om 
der skulde nedsættes en Kirkekommission, »havde 
han udtalt, at den ikke vilde udfylde Kløften, 
men vise, hvor stor den var. Dette stod nu for 
ham med Kendsgerningernes Bevis«*).

I Kommissionen var T. Medlem af tvende 
Udvalg, det ene om Kirkernes Benyttelse uden
for den egentlige Gudstjeneste og om Valg
menigheder, det andet om borgerligt Ægteskab 
og om Konfirmationen; og han medvirkede saa-

*) Se Side 470—71, Side 140 oj; Side 676—77. 



ledes særlig til at fremme den førnævnte Udvidelse 
af Valgmenighedsloven og den tilsvarende Lov 
om Kirkernes Brug af 1872. I Spørgsmaalet om 
borgerligt Ægteskab gik han nu over til den 
Opfattelse, som særlig hævdedes stærkt af Klein, 
at det burde være paabudt for alle; men af 
Hensyn til Kvindernes formentlige Sky for at 
give Møde paa Raadstuen sluttede han sig til 
Plougs Forslag, at lade det borgerlige Ægteskab 
indgaa for Sognepræsten, i hans Hjem og i hans 
borgerlige Dragt, hvorved det paa det nærmeste 
blev en Opfriskning af den gamle Trolovelse. 
Hvorvidt man saa bagefter vilde have en kirkelig 
Vielse, blev en fri Sag. Da der særlig blev 
Sporgsmaal om fraskiltes Vielse, forsvarede T. 
med Varme Præstens Ret til at nægte sin Del
tagelse i disses kirkelige Vielse, skønt han per
sonlig ikke mente, at den burde formenes alle; 
han bekæmpede saaledes den af I. A. Hansen 
og Madvig fastholdte Opfattelse, at Præsten som 
Statsembedsmand var pligtig til at vi de Ægte
par, hvis Forbindelse Lovgivningen godkendte. 
»Vilde man have Ærlighed og Sandhed i de 
helligste Forhold, maatte man ogsaa agte den 
enkeltes Samvittighedsstemme: der var ikke andet 
Raad for vor Kirkenød end Sandhed og Frihed.« 
»Da der i Kirken fra dens ældste Tider indtil 
nu har været forskjellige Opfattelser, gik det ikke 
an at danne et Dogme, som alle skulde under-
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kaste sig«*). Med Hensyn til Koni r mationen 
sluttede han sig helst til Clausens Tanke, at man 
burde skille Konfirmations-Forberedelsen og Over
høringen fra den egentlige Konfirmations-Handling, 
og at Fornyelsen af Daabsløftet ikke skulde være 
bunden til Tid og Sted, men ogsaa kunde ske i 
en fremrykket Alder. Dog gik han med til at 
foreslaa, at der fremtidig maatte holdes Kon
firmation flere Gange aarlig, og at det ikke 
længer skulde være Vilkaar for kirkelig Vielse, 
at begge Ægtefolk var konfirmerede og havde 
gaaet til Alters.

Endvidere fremsatte T. selv Forslag om at 
tillade stedlige Salmebogs-Tillæg, naar Præst og 
Menighed derom var enige, idet han henviste til, 
at Salmebogs-Sag'en endnu var i stadig Bevægelse: 
ny Salmer fremkommer, gamle kommer igen i 
Brug, ny Melodier komponeres. Han forte derom 
en Strid med Biskopperne Bindesboll og Mar- 
tensen, tildels ogsaa Kierkegaard, den stadige 
Strid om, hvorvidt Udviklingen maatte foregaa 
nedenfra eller skulde ledes ovenfra. Ogsaa 
stillede T. sammen med Hogsbro Forslag om, 
at Skolelærer- og ICirkesanger-Stil/ingen maatte 
skilles ad, naar enten Præst og Menighed ønskede 
det, fordi de fandt Læreren lidet skikket til 
Hvervet som Kirkesanger, eller naar Læreren 
selv ønskede sig fritagen. Det forste Forslag

') Kirkekommissionens Forhandlinger, Side 129. 



vedtoges imod i Stemme (Martensen), idet 
Clausen undlod at stemme; det andet imod 2 
Stemmer (Clausen og Martensen), medens Bindes- 
boll stemte ikke.

Sporgsmaalet om Præsternes Valg regnede 
T. ikke for noget Livsspørgsmaal for Kirken, 
men det var dog efter hans Mening en naturlig 
Ret for Menighederne at vælge deres Præster 
eller i hvert Fald øve en væsentlig Indflydelse 
derpaa. Det »vilde vel ikke altid fore til det 
gode, thi om de fleste Menigheder kunde det 
siges, at de ikke véd, hvad der tjener til deres 
Vel. Men det bedste var, at de fik et Ansvar; 
thi en væsentlig Del af vor Kirkenød, maaske 
den storste, er den falske Ro, den store Tryghed,, 
hvori den storste Del af Folkekirkens Med
lemmer hviler ved, saaledes som nu er Tilfældet, 
at tage, hvad der bydes dem, uden at fole noget 
Ansvar med Hensyn til deres egne aandelige 
Anliggender.« »At der ved at gøre Menig- 
derne delagtige i Præste valgene vilde fremkomme 
Misligheder, Misgreb og Misbrug, var ikke skjult 
for ham, men de fandtes ogsaa nu, maaske ikke 
saa synlige, men lige saa farlige«*). Han vilde 
ingenlunde gore Menighederne eneraadige over 
Valget og vilde end ikke tiltræde Forslaget om, 
at naar fire Femtedele af de valgberettigede 
Medlemmer udtalte sig for en enkelt Ansøger,

*) Kirkekonimissionens Forhandlinger, Side 52—53.
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skulde han være valgt, fordi han vilde være fri 
for den uheldigste Maade for Udtalelser af 
Menigheden, nemlig gennem Adresser. Men den 
Ret, man vilde give Menighederne, skulde man 
give klart og bestemt, og han fandt sig derfor 
lidet tilfredsstillet ved det Forslag, som Udvalgets 
Flertal fremsatte, og som kun tilstod Menig
hederne en raadgivende Indflydelse; thi det vilde 
kun faa overmaade liden Betydning og ikke 
vække nogen Interesse«*). Valgprædikener 
maatte han holde paa som det eneste Middel, 
hvorved Sogneboeme kunde faa et Indtryk af 
Præsten; ligeledes forsvarede han Kvindernes 
Valgret, thi det apostoliske Ord, at Kvinden skal 
tie i Forsamlingerne, kunde ikke gælde i dette 
Forhold.

Med Hensyn til Præsteeden nærede han 
stærke Tvivl om dens Nytte og troede i det hele 
ikke, at der vandtes noget ved at have saa 
mange Eder. Det var jo en Kendsgerning, at 
der havde været de mest forskjelligartede For
kyndelser i Folkekirken, uagtet Præsterne derved 
mentes bundne til at føre en og samme Lære. 
I hvert Fald burde Præsteeden affattes paa 
Dansk og ikke, som Martensen fastholdt, paa 
Latin; thi »ingen kan forstaa mere i et andet 
Sprog, end han kan udtale i sit eget«**). Til-

♦) Side 182.
♦*) Kirkekommissionens Forhandlinger, Side 142.
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sidst stemte han dog imod alle edelige For
pligtelser for Præsterne, skont han indrømmede, 
at den ny Præsteed var bedre end den gamle. 
Det forøgede gejstlige Tilsyn, som der fra Bi
skoppernes Side lagdes saa megen Vægt paa, 
ventede han sig heller ikke synderlig Frugt af, 
og han henviste til, hvor grumme lidet det nu
værende havde udrettet. Det var ikke fra Til- 
synsmændene, den kraftige Strømning i Kirken 
var udgaaet, og det havde kun taalt altfor mange 
aandløse Lære- og Læsebøger i Skolerne, ja selv 
saadanne, hvis Lære var mere hedensk end 
kristelig*). Han lagde — som man ser — i 
ingen Maade Fingrene imellem, men sagde sin 
Mening aabent og uden Sky.

Inden vi forlader Fremstillingen af T.s Virk
somhed med de kirkelige Spørgsmaals Behandling, 
vil det være naturligt at nævne en Anmeldelse, 
han i Januar 1869 i »Dansk Folke tidende« skrev 
af Pauline Worms Skrift om »den indre Mission«. 
Han fremsatte heri en Advarsel mod denne Ret
nings Lyst til at give den religiøse Vækkelse et 
saadant Præg, at det menneskelige og folkelige 
blev forkuet og forvendt, saa at den fik Folk til 
at tro, at al fædrelandsk og folkelig Gerning, 
Tale og Sang for kristne Mennesker ikke blot 
var en ligegyldig, men en fordømmelig Ting. 
Endvidere klagede han over den indre Missions

*) Side 345.
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eftertragtede Frihed til at grunde et virkeligt 
Menighedsliv og dens Fastholden ved den dodeste 
Statskirkelighed « *).

II.
Næst efter at have fremstillet T.s Virksom« 

hed for de kirkelige Sporgsmaals Løsning vil 
det være naturligst at omtale hans Deltagelse 
i Drøftelsen af Skole- og andre Oplysnings- 
Spørgsmaal. Man vil nemlig der finde den 
samme Iver for at hævde Friheden og Person
lighedens Ret, den samme Tro paa Frihedens 
Magt og den samme Ringeagt for det Skin, der 
blænder Øjnene og vækker falske Forestillinger. 
Med Hensyn til Folkeskolen gjorde T. gentagne 
Gange, baade i og udenfor Rigsdagen — særlig 
i en Artikel i »Dansk Folketidende« (i. Juli 
1870) —, den Opfattelse gældende, at den be- 
staaende Skoleordning i Virkeligheden havde 
gjort mere Skade end Gavn. For det forste 
havde den mere end nogen anden Ordning 
gennemfort Stands- og Klasseadskillelsen i Fol
ket og dannet en Almueskole i Stedet for en 
Folkeskole. Men desuden havde den i to 
Menneskealdere vænnet Almuen til det mest

*) »Dansk Folketidende 1869, Side 14.



3i

afgørende Formynderskab i alt, hvad der ved
rører Børnenes Undervisning. I Stedet for at 
vække Almuen til at betragte Børnenes Op- 
lærelse og Undervisning — lige saa vel som den 
øvrige Opdragelse — som en Hjærte- og Sam
vittighedssag, var Forældrene bievne tvungne til 
at betragte den som en Statssag, der blev 
fyldestgjort enten ved at lade Børnene søge Skole 
eller betale Skolebøder, men som for Resten 
var dem selv uvedkommende som en Sag, man 
ikke kunde vente, de havde Forstand paa eller 
Hjærte for. Men naar man ikke turde betro 
Forældrene at vaage over Børnenes Undervisning, 
burde man heller ikke betro dem Børnenes Op
dragelse; thi dertil var lige saa lidt alle Forældre 
egnede, og det nyttede Staten kun lidt, om Bør
nene fik nogle Kundskaber i Skolen, naar de 
ellers var sædelig forvildede eller forsømte. I 
Modsætning hertil paastod T., at Friheden burde 
være Regel og Tvangen kun en Nødhjælp over
for de forsømmelige Forældre: man burde skaffe 
den Oplysning Indgang i Folket, at Børnenes 
Undervisning ikke var Statens eller Kommunens, 
men Forældrenes egen Sag, og da lade dem i 
Fred virke derfor uden et altfor paatrængende 
Tilsyn. Meget kunde vistnok blive mangelfuldt 
under en saadan Ordning, især i Førstningen; 
men man skulde da ikke glemme, at den gamle 
Ordning dog ikke havde bragt det synderlig 
vidt i den lange Tid, den havde været i Kraft.

o*
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Han fandt ogsaa en naturlig Grund til Almuens 
ringe Agtelse for Undervisningen i det ringe 
Udbytte, den i Reglen bærer for det virkelige 
Liv, og advarede imod at domme Folks Menneske
lighed, endsige deres Kristelighed, efter den 
Skolegang, de havde haft*).

Med denne Opfattelse blev T. selvfølgelig 
en skarp Modstander af Halls Forslag til en 
Skolelov, og det var ham, som i Januar 1873 
aabnede Angrebet og foreslog det straks afvist, 
fordi det stod helt paa Standpunktet fra 1814 og 
slet intet Hensyn tog til den senere Livsudvikling, 
hverken til de Rettigheder, som nu var givne 
Folket, eller til de Krav, der stilledes til det. 
Han fordømte afgjort Bødesystemet og havde 
grumme liden Tro til, at det bar nogen virkelig 
Frugt, medens det kun kunde gennemføres vil- 
kaarligt og meget let blev saare uretfærdigt. 
Han kunde godt gaa med til et Tilsyn ved 
Skoleinspektører, for saa vidt de traadte i Stedet 
for det kirkelige Tilsyn og blev virkelige Skole- 
mænd, udvalgte ved folkelig Medvirkning; men 
det nu foreslaaede Tilsyn vilde blive en yderligere 
Skærpelse af Statstilsynet, et stærkt Udtryk for 
den Betragtning, at hele Styrelsen skal ske oven
fra, og et Middel til at gøre den Smule folkelige 
Tilsyn, som nu findes, afmægtigt. Fortsættelses
skolerne, som Ministeren lagde saa megen Vægt

*) »Folketingstidende: 1867—68, Sp. 1023—26.
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paa, vilde kun komme de mere velhavende Folks 
Born til gode og burde derfor ikke underholdes 
af offentlige Midler, og det var en stor Misfor- 
staaelse, naar man betragtede Folkehøjskolerne 
som en Slags Fortsættelse af Almueskolen. Alen 
værst var det dog, at Lovforslaget slet intet 
Hensyn tog til de opvoksende fri Skoler, og at 
der krævedes saa store Ofre til den offentlig'e 
Skole, at der vanskelig blev Lejlighed for Folk 
til at gøre noget for hine. Men man kan ikke 
bibringe Folket Sans og Iver for virkelig Op
lysnings Fremme uden at give det nogen Ind
flydelse paa Skolens Udvikling. Det var derfor 
aldeles urimeligt, at Loven strammede det tid
ligere Formynderskabs Baand i Stedet for at 
losne dem, og et saadant Grundlag burde der 
ikke bygges videre paa*)- 1 - vilde derfor heller 
ikke gaa med til den Nedsættelse af et Udvalg, 
som Høgsbro foreslog, for at udarbejde et nyt 
Grundlag, og han blev selvfølgelig ikke Medlem 
heraf, skønt han vistnok ellers maatte regnes for 
selvskreven til dette Hverv7 og vel ogsaa i 
Almindelighed billigede Ud valgets senere Ind
stillinger.

Fremdeles tog T. 1871 varmt til Orde for 
den Omdannelse af den lærde Skoles Under
visningssystem, som største Delen af Venstres 
Medlemmer bragte i Forslag, og hvorefter den

*) >Folkctingstidcndc< 1872—73, Sp. 675—<82.
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lærde Skole skulde indskrænkes til fire Aars- 
klasser •— altsaa til en Overbygning over den 
almindelige Borger- eller Realskole — og frem
tidig omfatte tre Retninger, en klassisk-sproglig, 
en mathematisk-naturvidenskabelig og en nordisk
historisk, dog saaledes, at hver Retning skulde 
være enegældende i nogle Skoler og ikke være 
sideordnede Afdelinger i samme Skole. I Mod
sætning til dem, der fremhævede den klassiske 
(græsk-latinske) Dannelse som den eneste virke
lige Almendannelse og paastod, at man vilde 
gøre et Brud med denne, om man nu forsøgte 
at gøre det gammelnordiske Aandsliv til Grund
lag, udtalte T. sin Overbevisning om, at der 
netop paa dette Grundlag kunde opføres den 
største Almendannelses-Bygning. Som Øhlen
schlæger allerede havde udtalt i sit navnkundige 
Digt »Guldhornene«, var der heri gjemt en Skat, 
som kunde og burde udmøntes til Brug i Livets 
Tjeneste, og den, der havde tilegnet sig det 
Aandens Lys, som lyser frem fra vor egen Old
tid, fik formentlig ikke et mere ensidigt Syn paa 
Menneskelivet end den, der fordybede sig i de 
romerske Digtere og Historikere. Han vilde 
ikke nægte den Rigdom, der laa i den græske 
Aandsdannelse, men der var desværre kun saare 
faa, der virkelig tilegnede sig den. Og naar der 
taltes saa store Ord om det Lys, der skulde ud- 
straale over hele Folket fra den lærde Skole og 
Universitetet, maatte man dog huske, at dette
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Lys kun kunde bringes ud til Folket ved Mellem- 
mænd; men det var kun altfor sjældent iblandt 
de Mænd, der havde gennemgaaet Skolen og 
Universitetet, at finde nogen, som havde Kærlig
hed til Digtningen og Kendskab til Historien 
samt Evne og Hjærte til at dele det, han ejede, 
med andre. Det vilde derfor være tjenligere 
baadé for Folket og den højere Dannelse, om 
der kunde gøres et lille Skridt til at bringe 
Dannelsen ind i et mere folkeligt Spor, saa at 
den kunde sprede et sandt Lys over Folket. 
Den Indvending, at man intet andet Steds i den 
civiliserede Verden havde tænkt sig et saadant 
Forsøg, kunde ikke gjælde; thi aldeles lignende 
Miskendelse havde jo mødt Folkehøjskolerne 
netop fra den lærde Dannelses Side, og nu havde 
de dog ikke alene kæmpet sig frem til levende 
Virksomhed, men ogsaa vundet Anerkendelse 
saavel herhjemme som i andre Lande. Man 
havde saa længe henvist os til at søge Frelsen 
for Aandslivet enten i Frankrig eller Tyskland; 
men hvorfor vilde man ikke tænke sig Mulig
heden af, at der paa vor egen Folkegrund kunde 
aabnes Kilder, som kunde vederkvæge og styrke 
vort eget Aandsliv ? Det Brud, som nu er til 
Stede mellem vor lærde Dannelse og vort Folke
liv, vil aabenbare sig mere og mere, og det vil 
virke des mere uheldigt, jo mere en folkelig 
Dannelse paa Modersmaalets Grund breder sig i 
det menige Folk. Det er derfor paa Tide at 



tænke paa, om man ikke kan fore den højere 
Dannelse ind i et Spor, hvor alle Folkets gode 
Kræfter kan mødes paa et fælles Grundlag. 
Forslaget gik jo slet ikke ud paa at fortrænge 
den almene menneskelige Dannelse, men kun 
paa at unde den nordiske en lille Plads, saa at 
den kunde forsøge at arbejde sig frem til Grund
lag, og Modstanderne vilde bedst vise deres Tro 
paa den gamle Dannelses Fneberettigelse ved at 
give det nye Lejlighed til at vise, hvad det duede 
til*). — Hans og Meningsfællers Tale var dog 
forgæves. Hverken Minister Hall eller det 
nationalliberale Parti vilde vide af noget saadant 
Forsøg at sige, ja selv en Del af Venstre — 
deriblandt J. A. Hansen og hans nærmeste Ver
ner — sluttede sig til Modstanderne, saa at der 
tilsidst i Huj og Hast vedtoges en Ordning — 
den nugjældende —, der snart viste sig utilfreds
stillende for alle Parter, men som man dog ikke 
senere har kunnet komme bort fra.

Som man kunde vente, optraadte T. derimod 
gentagne Gange som Talsmand for Folkehojskolerne. 
Allerede 1861 afgav han i Folketinget sit Vidnes
byrd for Rødding Højskoles Værd, netop paa et 
Tidspunkt, hvor Minister Monrad lod sin Misnøje 
med dens Forstander Høgsbros politiske Virk
somhed gaa ud over selve Skolen, og hvor ogsaa

*) »Folketingstidende« 1870—71, Sp. 4351—60, jvf. Sp. 5562— 
69 og 567o— 73.
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andre Magthavere viste deres 17vilje imod den. 
1S67 holdt han en Tale for at stotte Forslaget 
om et foroget Statstilskud, og han fik derved 
Lejlighed til at fremsætte sin Opfattelse af Hoj- 
skolernes Betydning og Opgave. Det var ikke 
Tanken at bygge »en ny Fløj til Almueskolen« 
eller at faa et Middel til »at udbrede noget mere 
Kundskab i en eller anden Retning, saasom om 
Agerbrug eller andet borgerligt Erhverv, eller 
noget mere Færdighed i Regning og Skrivning.« 
Nej, Hovedformaalet var »at vække hos den unge 
Bevidstheden om, at han har et Fædreland, som 
det er værd at leve og virke for, at elske og 
forsvare, at vække hos ham Kærlighed til det 
danske Folk, dets Fortid med dens Minder, dets 
frie, kraitige Udvikling i Nutiden, og at nære og 
styrke Haabet til dets Fremtid, dette Haab, uden 
hvilket alt, hvad vi foretager os, kun er en For
beredelse til vor egen folkelige Jordefærd.« 
Særlig fremhævede han, hvorledes Digternes 
Værker blev langt mere udbredte og kendte i 
Folket ved Højskolernes Virksomhed end ved 
Teatrets — en Opfattelse, som han ogsaa ved 
anden Lejlighed gjorde gældende*). Endelig tog 
T. i Landstinget i Samlingen 1878—79 kraftig 
til Genmæle mod de Angreb, som IT. Ussing 
ved Finanslovens Behandling rettede imod Folke

øl Folketingstidende 1866—67, Sp. 3375 — 76, jvf. ■❖Dansk 
Folketidende* 1869, Sp. 27.
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højskolerne. Han kunde ikke erkende det skarpe 
Skel, man vilde gøre imellem Højskolerne som 
Kundskabs- eller Vækkelses-Skoler, da der selv
følgelig altid maatte lægges Vægt paa at med
dele Kundskaber og Færdigheder, medens 
Hovedsagen dog var at vække aandelig Interesse 
og Sans for, hvad der var godt og skønt. Thi 
det var ikke sagt, at den blotte Kundskab, den 
blotte Udvikling af naturlige Evner og den 
Dannelse, der alene henvendte sig til Forstanden, 
i og for sig var en god Magt, om det end i sig 
selv var sandt, at Kundskab var Magt").

IIL
Skønt det vel næppe vil møde Modsigelse, 

at Kirke- og Skolespørgsmaalene laa T. særlig 
paa Sinde, var det dog ingenlunde saa, at hans 
Virksomhed paa Tinge indskrænkede sig hertil. 
Han deltog tværtimod med Iver og Dygtighed i 
ikke faa andre Sagers Drøftelse, og man vil 
ogsaa her genfinde hans Selvstændighed i Op
fattelse og Holdning, samt hans frisindede, 
menneskevenlige og udpræget nationale Syns- 
maade. Saaledes hører vi ham 1862 udtale sig 
imod den tidligere Bestemmelse i Tyendeloven

*) »Landstingstidendes 1878—79, Sp. 1111—18.
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om Husbondens Ret til at give Skudsmaal, dels 
fordi den var ufyldestgørende i Henseende til 
den tilsigtede Oplysning for andre Husbonder, 
dels — og især — fordi den var ubillig imod 
Tyendet og desuden ikke gjaldt for de saakaldte 
højere Klasser Tyende. Han støttede derfor som 
Medlem af Udvalget Barfods Forslag om at 
ophæve denne Bestemmelse, hvad dog først 
lykkedes 5 Aar senere. 1869 talte han med 
Varme imod Krumshitnings-Straffcn som van
ærende og ydmygende for Soldaternes Selv
følelse; den virkede desuden meget ulige paa de 
forskellige Mennesker og burde ikke kunne 
anvendes vilkaarlig, men kun efter Rettergang 
og Dom. Han stemte ligeledes 1881 imod den 
1873 med Bebrejdelser til begge Sider for deres 
nye Straffemaade med Arrest i Bøjen, men udtalte 
dog tilsidst sin Tilfredshed med den militære 
Straffelov i dens Helhed, fordi den var saare 
human i Sammenligning med den ældre. Paa 
samme Maade havde han allerede 26. Januar 
1866 udtalt sin Glæde over den borgerlige 
Straffelove og prist den Tænkning og Flid, der 
var udfoldet ved Udarbejdelsen, samt de For
handlinger og Afstemninger, der havde fundet 
Sted i Rigsdagen, fordi i det hele sande og 
sunde Tanker havde sejret*).

Man vil maaske undres over, at T. alligevel 
med stor Kraft forsvarede Dødsstraffen. Han

!) "Folketingstidende- 1865—66, Sp. 3194—96.
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gjorde dette, fordi man ikke alene skulde have 
Medlidenhed med de ulykkelige Forbrydere, men 
ogsaa og fortrinsvis med de ulykkelige Ofre for 
deres Mordlyst. Mange Forbrydere saa netop i 
Døden den frygteligste Straf, ja den eneste, 
hvorfor de gruede, og man burde derfor ikke 
fratage Samfundet det yderste Nødværgemiddel. 
Særlig gjaldt dette overfor undvegne Forbrydere, 
som jo frit kunde give alle onde Lidenskaber 
Tøjlen, eftersom de intet udsatte sig for. »Ve 
det Land, der ledet af uklare Følelser gaar forud 
for Tiden og Erfaringens Lære,« var de Ord, 
hentede fra fremmed Kilde, hvormed T. sluttede 
sin Tale (15. December 1865), og at han ved
blivende nærede denne Opfattelse, sets af en 
velskreven Artikel i »Dansk Folketidende« (12. 
Marts 1869),’hvori fremhæves, at uden Dødsstraf 
vilde Samfundet savne Straffe overfor de af
skyeligste Forbrydelser og den raaeste Grusomhed.

T.s Frihedsfølelse stillede ham 1860 i Række 
mellem dem, der ønskede fuld Rentefrihed indført, 
skønt dette mødte mange Betænkeligheder hos 
en stor Del af Venstre, og Regeringen af Hen
syn hertil ikke turde holde fast ved sit Forslag 
derom. 1870 tilraadede han Forslaget om at 
ophæve J "akeinationstvange  n. Dels fandt han 
det forargeligt, at man brugte Konfirmation og 
Vielse, altsaa kirkelige Handlinger, som Midler 
til at gennemføre en saadan Tvang; dels for
svarede han de Forældre, som af Overbevisning
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— paavirkede af den videnskabelige Tvivl om 
Vakcinationens Værd og af Hensynet til dens 
Farlighed i visse Tilfælde — modsatte sig den 
for deres egne Børn. Han gjorde Indsigelse 
imod, at man i dette som i andre Forhold greb 
til den Beskyldning imod Modstanderne af 
Tvangen, at de vilde have selve Vakcinationen 
afskaffet. De vilde kun have Friheden og 
Enkeltmands Ret hævdet. Han endte sin Tale 
med følgende Ord, som endnu ved mere end en 
Lejlighed kunde gentages: »Man fristes virkelig 
til at spørge, hvor længe det vil vare, inden 
man her i selve Folketinget erkender, at Folket
— der allerede for længe siden har faaet politisk 
Frihed — ogsaa bør være myndigt i sine mere 
private og personlige Anliggender«*).

1872 var T. Ordfører for et Lovforslag om 
Ændring i Kvaksalver-Loigivningcn, idet han 
hævdede den Grundsætning, at Lovbestemmelser, 
der stred mod Folkets Retsfølelse, burde afskaffes. 
Enhver myndig Mand og Kvinde maatte have 
Frihed til at søge Lægehjælp hos enhver, de 
havde Tillid til, uden at denne skulde straffes der
for, og det viste ringe Tro til Lægevidenskaben, 
at man ikke turde indrømme en saa lille Frihed. 
Naar der først var givet Frihed paa dette Om-

•*) 'Folketingstidende 1869—70, Sp. 1466—69 og 5419—26, 
samt 1870—71, Sp. 1083.
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raade, vilde det egentlige Kvaksalveri tabe en 
stor Del af sin Tillokkelse, og Lægerne snarere 
vinde Befolkningens Tillid. Det var saare uret
færdigt, ja i Menigmands Øjne ligefrem oprørende, 
at Folk, der havde ydet virksom Hjælp eller 
Lindring i Sygdomstilfælde, og som ikke havde 
tilføjet nogen paaviselig Skade, skulde kunne 
straffes, selv naar Lægerne have vist sig ude af 
Stand til at helbrede*). Han fortsatte i den føl
gende Samling, 1872—73, Kampen herfor, men 
kunde lige saa lidt i denne Sag som i den fore- 
gaaende bryde den Modstand, som Læger og 
Jurister i Forening rejste imod hans Forslag.

Hvor stærk hans Tro paa Friheden var, 
kom ogsaa til Syne paa en saare karakteristisk 
Maade, idet han i Samlingen 1866—67 gentagne 
(Tange med stor Styrke udtalte sig imod, at man 
tillagde de fattiges Kasse Bøder for visse mindre 
Forseelser. Thi denne Indretning skulde efter 
dens Ophavsmænds Mening kun hvile paa fri
villige (4aver, idet man vilde forsøge en Over
gang til en fri kristelig Fattigforsorgelse, og det 
kunde derfor kun være til Skade, hvis den fik 
de mest tvungne af alle Tvangsbidrag. T. mod
satte sig ligeledes, at der ydedes Tilskud af 
Kommunens Kasse, fordi Frivilligheden vilde 
trække sig tilbage, naar man ikke holdt sig alene

*) »Folketingstidende; 1871—72, Sp. 5564—68, jvf. 1872—73 
Sp. 1856—63.
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dertil*). Ved Loven om Skovtvangens Ophævelse 
fastholdt T. Skovenes Betydning baade af æste
tiske og okonomiske Grunde, idet han frem
hævede deres iøjnefaldende Virkning i Nørre
jylland og Forskellen imellem dets østlige og 
vestlige Del. Han var dog villig til at tillade 
Skovtvangens Ophævelse under visse Indskrænk
ninger og imod en Afgift til Statskassen, for 
hvis Udbytte der skulde plantes Skov andetsteds,, 
og han stod i Udvalget med dette Forslag som 
Talsmand for de smaa Bønder i Modsætning til 
de store, Carlsen og E. Rosenøm, der sluttede 
sig til Indenrigsminister Estrups Lovudkast**).

I samme Samling, 1866—67, var T. ogsaa 
Medlem af Udvalget om Forsvarslovene, ja ialt 
af 6 forskellige Udvalg, ligesom han ogsaa da 
Dlev valgt til en af Folketingets Sekretærer, et 
Hverv, han havde inde i fire Aar. Ved Hårløvens 
første Behandling udtalte han sig nærmest i 
Samstemning med B. Christensen og stemte i 
Udvalget for at gøre ham til Ordfører, medens 
Berg og J. A. Hansen sammen med Hojre- 
mændene foretrak Fenger. Siden gik han dog 
tilligemed Krabbe over til Udvalgets Flertal og 
stemte ogsaa tilsidst for Loven, dog først efter 
at have understøttet Forslaget om, at den kun

*) Folketingstidende« 1866—67, Sp. 3927, 4790 og 6398.
**) »Folketingstidende« 1866—67, Sp. 1534—38, og Tillæg B., 

Sp. 921—25.
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skulde gælde paa Prøve i 5 Aar. Ellers deltog 
han kun lidet i Forhandlingerne om Lovens 
enkelte Bestemmelser. Han tilraadede Afskaffelse 
af Faneeden, ligesom han i det hele ønskede alle 
saadanne Eder fjernede, og forlangte, at den i 
hvert Fald skulde indeholde Løfte om Troskab 
mod Grundloven. Endvidere virkede han for, at 
Loven rensedes for en Mængde Fremmedord. 
Ønsket om et rent dansk Sprog i Lovene havde 
T. allerede fremsat i Samlingen 1861—62, og 
han søgte ligeledes at virkeliggøre det i Land- 
kommunalloven, idet han sammen med C. Berg 
og L. Dinesen stillede en Række Ændrings
forslag, bl. a. om Ordet »Sogneraad< til Af
løsning af det gamle Sogneforstanderskab 
Endvidere foreslog T. som Medlem af Udvalget 
om Hærens Lonningslov den Lønning for de 
menige Soldater, 22 Skilling om Dagen, som 
ondelig vedtoges efter heftige Kampe i og 
mellem Tingene — han blev ogsaa Medlem af 
Fællesudvalget herom —, idet han gik ud fra, 
at der skulde sikres selv den fattigste Soldat det 
allemød vendigste Underhold, medens man hellere 
burde spare paa Officerernes Lønninger.

Da T.s Opfattelse af Forsvarssagen allerede 
kommer tydelig til Orde i hans Tale ved Hær
lovens første Behandling (21. Februar 1867), og 
da hans Stilling til dette Spørgsmaal senere 
bragte ham i Strid med hans oprindelige Menings
fæller og endelig medførte hans Fjernelse fra det



45

offentlige Liv, vil det være rigtigst at gengive 
et Uddrag af denne mærkelige Tale. Allerede 
som Medlem af Udvalget om Hærens Forsyning 
med ny Geværer havde han udtalt de Ord: »Der 
kan ikke være nogen Tvivl om, at et Folk, det 
være stort eller lille, som ikke har tabt Troen 
paa sig selv og sin Fremtid, maa være betænkt 
paa at værge sig.« Vægten maatte lægges paa 
Fodfolk og Artilleri, medens Rytteriet maatte 
indskrænkes, og i sin store Tale gik han et 
Skridt videre, idet han fastholdt, »at vi væbner 
kun til Forsvar«, og derfor maatte Flaaden ind
skrænkes til et Kystforsvar og Tanken opgives 
om en søgaaende Flaade. Ellers lyder Hoved
stederne i Talen saaledes:

»Man horer vel tit ude i Folket det ængste
lige Spørgsmaal: hvad kan det dog nytte?«; 
men »jeg holder fast ved den Tro. at den ende
lige Afgørelse af Spørgsmaalet, om et Folk skal 
være eller ikke være, beror ikke paa, om et Folk 
i en enkelt Kamp er blevet overvundet og over
vældet til en Tid, men paa, om Folket hos sig 
selv udvikler og uddanner sit eget indre Liv og 
sin Aandskraft, Bevidstheden om sig selv og 
Troen paa sin Fremtid. Hvor denne Aand og 
denne Tro nedbrydes og tabes, er det forbi med 
et Folk og dets Tilværelse. Holder det derimod 
fast derved, kan det bevare sit Liv under tunge 
Kaar og rejse sig igen efter en lang Under
trykkelse. Tro aldrig, det er det samme, enten

o
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et Folk modlost opgiver sig selv og siger: det 
kan ikke nytte at tænke paa Forsvar; vil vore 
stærke Naboer tage» os, tager de os alligevel; 
eller om det forst falder efter et alvorligt og 
heltemodigt Forsvar. I sidste Tilfælde kan det 
vinde Genoprejsning, men aldrig i det første.« 
Dog, denne Aand kan ikke udvikles og bevares 
i Folket, med mindre »man opdrager det til den 
mandige Følelse, at det har et helligt Kald til 
at forsvare sit Land og sin Arne, saa at Ung
dommen fra Barnsben indpodes med den Bevidst
hed, at det at værne for sit Land ikke er en 
Pligt, men dens helligste og kæreste Opgave.« 
»Vore Vaaben skulde ikke staa og ruste i Tøj
huset, men gives Folket i Hænde, saa vor 
Ungdom ret kan opdrages til at blive sig bevidst 
som kampdygtige Mænd og vokse sammen med 
sit Værge.« Det var altsaa en Almen væbning, 
man burde tilstræbe, en Ordning, der paa bedste 
Maade kan virke til, at »Hæren, dens Befalings- 
mænd og menige, ret kan leve sig sammen og 
komme til at føle sig som en Enhed indbyrdes 
og som en Enhed med Folket, ikke som en 
Politivagt eller en Hofgarde, men som et virke
ligt Folkeværn.« »Man lagde for megen Vægt 
paa den ydre Afretning og for lidt paa den 
Aand, som skal besjæle Hæren og knytte den 
til Folket«; men man burde ikke glemme, at 
Napoleon den første fandt større Modstand hos 
de spanske Friskarer end hos den prøjsiske



»47

Mønsterhær. Ved Uddannelsen bor man se bort 
fra »ethvert andet Formaal end netop dette at 
uddanne Soldaterne for Krigen, og en saadan 
Uddannelse foregaar bedst, ja alene fyldest
gørende i Lejren« — hvad jo B. Christensens 
Forslag gik ud paa —, medens »Garnisons
tjenesten i ingen Henseende har en velgørende 
Virkning for de unge. Tværtimod er der en 
større Fare for deres aandelige og sædelige Kraft 
og Sundhed i Garnisonstjenesten, end der er for 
deres legemlige Kraft i Lejren«*).

Endnu bor det kun kortelig nævnes, at T. 
ogsaa tog Del i Drøftelsen af saa prosaiske 
Spørgsmaal som Jær nbaner og lignende. Det 
første Udvalg, i hvilket han fik Sæde 1858, var 
endog om Statstilskud til en Hovedlande vej fra 
Ribe til 'fonder. I samme Aar stemte han for 
Tilbagekaldelse af Loven fra 1857 om den jydske 
Tværbane og 1859—60 for det private Lovforslag 
om en Længdebane midt i Jylland; ja 1860—61 
holdt han saa fast ved denne Tanke, at han til- 
sidst hørte til det Mindretal, der stemte imod 
hele Loven om de jydsk-fynske Baner, fordi den 
gik ud paa Østbanen, som den nu foreligger. 
1867 deltog T. med E. Rosenørn i en Fore
spørgsel om Anlæg af en Frihavn paa Fanø, et 
Forslag, han støttede med den Grund, at »Fri-

*) »Folketingstidende* (866—67, Sp. 3624—30, jvf. Sp. 
1089—90.
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heden er en mægtig Bevæger«, og næste Aar 
var han Medlem af Udvalget om Havnen ved 
Esbjerg. Ogsaa tog han baade 1868 og 1870 
Del i Ordskiftet om den sydjydske Bane, og støt
tede da Regeringens Forslag om den nu byggede 
Linje, især i Modsætning til dem, der vilde lægge 
Banen nordligere, medens han ikke turde tiltage 
sig at afgøre, om denne Retning ogsaa var den 
ubetinget rigtige, og om man ikke snarere burde 
have valgt den sydligste Linje gennem Kongeaa- 
dalen, altsaa saa nær Grænsen som muligt. Han 
tvivlede dog ikke paa, at Regeringen vilde tage 
væsentlig Hensyn til Færdselen fra Sønderjylland, 
for at Banen ogsaa kunde komme denne fraskilte 
Landsdels Indbyggere tilgode. 1866—67 var 
han Medlem af Udvalget om Sandflugtens 
Dæmpning, og Sporgsmaalet om Hedernes Op
dyrkning fandt ogsaa i ham en Talsmand.

IV.
Tilbage staar endnu at omtale T.s Stilling 

til de egentlige politiske Sporgsmaal. Da han 
kom ind i Folketinget 1858, sluttede han sig 
straks til Bondevennerne, ligesom han i de føl
gende Aar ogsaa i Reglen stemte sammen med 
dem; men allerede i næste Samling holdt han 
sig udenfor Partiet og vilde lige saa lidt gaa ind
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i det nationalliberale. 1861 deltog han i Dan
nelsen af vort forste Mellemparti, »de uafhængige«, 
som ikke fik nogen lang Levetid, og han har selv 
i sin Valgtale i September 1869 forklaret sit 
Forhold hertil, idet han onskede, at det skulde 
»virke som Tungen paa en Vægtskaal« ; men det 
havde »den Svaghed, at det mere sammensattes 
af misfornøjede Medlemmer fra begge Partier 
end af Mænd med fælles Overbevisning og Maal. 
De store Partier er Omraader for enkelte Lederes 
Magt og Herredømme, og de skaber næsten med 
Nødvendighed Nikkedukker. Sammenslutning i 
mindre (Trupper af Mænd med fælles Over
bevisning fremmer derimod, baade i den enkelte 
(Truppe og i dens Samvirken med andre, helt 
anderledes den personlige Selvstændighed og 
Frihed og gavner derfor overalt Sandheden og 
Sagen bedre«*)- Sit Ønske herom fik T. opfyldt, 
da det nationale Venstre 1866 dannedes, og han 
var i de halvfjerde Aar, det bestod, ogsaa et af 
dets virksomste Medlemmer. Men lige saa lidt 
som han i Maj 1870 vilde være med til at nægte 
de 10 store Kanoner til Soforterne eller For
stærkningens Indkaldelse, vilde han deltage i 
Dannelsen af det forenede Venstre, der i hans 
Øjne var »en falsk Alliance.«

I de følgende Aar hørte T. derfor til »Løs
gængerne« og særlig til den Afskygning, der

) Dansk Folketidende: 1869, S. 160—61.
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kaldtes »de nationale Løsgængere«, og hvor
til hørte L. Dinesen, Luc. Kofod og Schjørring, 
senere Oct. Hansen og Holstein-Ledreborg, ja 
for en Tid endog Scavenius og Ingerslev. At 
han i dette Tidsrum ikke havde forladt sin gamle 
Opfattelse af de Partier, ses af et Brev, der er 
offentliggjort efter hans Død. Det er fra 17. Juli 
1873, °g heri betegnes 'Ministeriet med dets 
Venner og det forenede Venstre« som »tvende 
lige uhyggelige Partier«. »Vi kan maaske vente 
en af de fordærvelige Kampe, der andetsteds har 
bragt Polk og Riger til Undergangens Rand- 
Det gælder for begge Parter kun om Magten. 
Pe nærværende Ministre vil beholde Magten, og 
de andre vil have Magten. Det er Stridens 
Genstand. Folket er ikke oplyst nok til at se, 
hvad det drejer sig om; det tror, der strides om 
dets helligste Interesser«*).

T. stemte 9. November 1864 i Rigsraadets 
Folketing imod Freden, sammen med gamle 
Grundtvigianere som Barfod, V. Birkedal, Fr. 
Hammerich, Høgsbro og Jens Jørgensen og 
enkelte nationalliberale, H. Hage, Monrad og 
A. Steen. Hans Grund var, at den »var sluttet 
af den smaalige Beregnings-Aand, det kolde 
Forstandigheds-Hensyn, der vistnok aldrig har 
baaret noget Folk til en hæderlig og frelsende 
Udgang af en Kamp paa Liv og Død.« Han

-»Dansk Kirketidende 5. Juni 1H92. 



frygtede, at »den Livsforlængelse, som et Folk 
køber for en saadan Pris, let kun bliver en lang 
og pinlig og dertil ikke hæderlig Dødskamp.«; 
»Folket havde ikke gjort alt, hvad det formaaede, 
for at frelse vore sonderjydske Brødre«*). Han 
vilde derimod ikke, som saa mange Venstremænd 
har gjort, kaste Skylden over paa Enkeltmand og 
særlig paa de nationalliberale Ministre; ja, i en 
Tale 22. December 1865, som ellers rettede stærke 
Bebrejdelser mod Hall, værgede han udtrykkelig 
denne mod Beskyldningen for at have forvoldt 
Krigen ved November-Forfatningen. Den samme 
Opfattelse kom til Udtryk nogle Aar senere saa- 
ledes: »Danmarks Skæbne i disse Aar var et 
Sørgespil, hvori Ulykke og Brøde var saaledes 
blandede, at intet menneskeligt Øje klart kunde 
skille dem ad. Aårhundreders Brøde saavel som 
vor egen Tids tyngede i Skaalen, og Ulykken 
kom saaledes, at næppe nogen menneskelig 
Haand vilde haft Magt til at standse den.« »Vi 
skader derfor os selv ved at strides indbyrdes 
om, hvo der har Skylden«**).

Selv havde han indtil 1864 holdt fast ved 
Ejdergrænsen, og i sin første Valgtale 1858 ud
talte han den Mening, at »hvis det ikke kunde 
lykkes at give de tydske Landsdele en saadan 
Stilling i Staten, at Dansk og Tydsk kunde

*) »Rigsraads-Folketingstidcndc« 1864—65. Sp. 49—50. 
**) »Dansk Folketidende 1869, S. 160. 



udvikle sig hver paa sin Grund og leve sit eget 
Liv uden at fortrædige og fortrykke hinanden, 
var der ingen Redning imod Tydsklands Lyst 
til at overvælde os«*). Ulykken var jo, at Folket 
som Helhed, især under Krigen 1848—50, fik 
Ejdertanken saa fast i Hovedet, at enhver Tale 
om Slesvigs Deling i dets Øjne kom til at staa 
som absolut forkastelig, medens dets ledende 
Mænd, selv om de personlig regnede den for 
onskelig eller dog nod vendig, enten fandt det 
ubetimeligt at fremsætte denne Opfattelse eller 
ikke vovede at trodse den offentlige Mening. Vor 
Stilling blev derfor 1864 — som en anden Mand, 
hvis Tankegang i mange Maader faldt sammen 
med T.s, nemlig C. Rosenberg, en Gang udtrykte 
sig' — tragisk, idet vi i vor Kamp for en gam
mel Ret, Landets historiske og traktatmæssige 
Ret, kom til at forbryde os imod den nye Ret, 
Nationaliteternes Ret, og derfor maatte bukke 
under i Kampen. Med Hensyn til Fremtiden 
skulde Danmark søge sin Støtte hos Folkene i 
Vesten og særlig i Norden. »Al Splid og Fjend
skab mellem Nordens Folk er unaturlig som 
Broderfejde. Deres Fremtid beror paa deres 
Enighed og Sammenhold, men ethvert Forsog 
paa politisk Sammenslutning er forfejlet, naar det 
ikke hviler paa en oplyst og udviklet Bevidsthed 
hos Folkene selv. Hverken Papirsakter eller

*) Dansk Folketidende . 1869, S. 160.
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Jærnlænker kan sammenføje Folk; det kan kun 
Hjærtebaand, og kun en levende, ægte Folke
oplysning kan tvinde deres Traade. Den virke
lige Enhed mellem Nordens Folk vindes kun 
derved, at de udvikler sig selvstændigt og frit, 
hvert efter sin Særegenhed. Man har sagt, at 
om denne Vej end var rigtig, var den dog for 
langsom; men er den Vej den sande og virkelige, 
maa vi have Tro og Tillid til, at vi ogsaa faar 
Tid til ad den at naa Maalet«*). Han vilde 
derfor ikke deltage i »Nordisk Samfund«, hvis 
Bestræbelser jo netop var rettede paa en nøje 
politisk Forening, men han var dog meget villig 
til at optræde som Foredragsholder i dets Kreds.

Björn son s Opfordring 1872 til det danske Folk 
om at stille sig i et venligere Forhold til Tydsk- 
land og af en saadan Holdning vente Oprejsning 
for Tabet 1864 vakte T.s dybe Mishag, og han 
tog med Varme til Genmæle derimod. Han 
kunde nemlig ikke indse, at der var nogen 
aandelig Storhed i det nye militaristiske Tydsk- 
land, og han vilde derfor ikke have nogen 
ubetinget Forbundspagt dermed, selv om vi 
kunde faa Sønderjylland tilbage til Vederlag, 
men endnu mindre, saa længe det endnu var i 
Tydskernes Vold. Sin tidligere Tro paa Frankrig 
havde han dog opgivet som Folge af Tildragel-

Af T.s Valgtale 1869. >Dansk Folketidende , S. 160.
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=seme 1870*). Et Aar senere kom han igen ind 
paa Spørgsmaalet om Forholdet til Tv ds klan d og 
særlig med Hensyn til Slesvig, nemlig i sin 
Valgtale i November 1873. »Danmark har 
hverken juridisk Ret, ej heller Magt til at kræve 
Pragfredens § 5 opfyldt efter dens Aand. Vort 
Haab om, at alt, hvad der i Sandhed horer sam
men, skal føres sammen, grunder sig derfor paa 
Tilliden til den Retfærdighed, der gaar gennem 
Historien og styrer Folkenes Liv og Skæbne. 
Den tøver ofte længere, end vort skrøbelige 
Taalmod synes om, men vil aldrig udeblive og 
aldrig lade sig spotte af nogen jordisk Stormagt.« 
Han vilde derfor som Rigsdagsmand modtage 
en Løsning, selv om den ikke gav alt, hvad vi 
med folkelig eller historisk Ret maa kalde vort, 
naar det blev os tilbudt uden Vilkaar, men turde 
ikke sige Ja dertil, om det var nok saa meget, 
naar vi kun kunde opnaa det med Betingelser, 
fordi disse vilde blive lige saa mange Fangeliner, 
der tidlig eller sent vilde knytte sig om vor 
folkelige Tilværelse som et Dødens Net«**).

Fra første Færd var T. en afgjort Alod
stander af Grundlovens Gennemsyn og var 
allerede i Oktober 1864 med at foreslaa en 
Adresse om at faa Juni-Grundloven genoprettet

*) Dansk Folketidende« 1872, S. 17 1—73, underoverskriften: 
»Med hvem have vi en Fremtid.

**) ^Nordisk Maanedsskrift 1873 II., S. 361—b2.
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uden Ændring, ligesom senere med at kræve 
Sagen overfort fra Rigsraadet til Rigsdagen. 
Han stemte paa alle Trin imod, og vi finder 
hans Grunde fyldigst udviklede i den Tale, han 
holdt til sine Vælgere 4. Juni 1866, altsaa kort 
for den endelige Afstemning. Han indrømmede 
vel, at Forbeholdet fra 1855 aldrig havde haft 
nogen retslig Gyldighed, men man havde paa 
den anden Side ikke turdet nægte, at Rigsdagen 
havde en moralsk Ret til at overtage sin gamle 
Myndighed over alle Anliggender, naar Helstaten 
ophørte. »Erkendelsen af den indre Fare fra 
Reaktionens Side burde derfor have samlet alle 
Frihedens og Danskhedens Venner om den gamle 
Grundlov, der var rodfæstet i Folkets Kærlighed.« 
Dertil kom endnu Manglerne ved den gennemsete 
Grundlov og især den, at den »gennemførte to 
modsatte Grundsætninger i de to Tings Sammen
sætning. Striden mellem dem vilde derfor blive 
staaende og fra dem komme ud i Folket; det 
første Tilbageskridt vilde snart føre det næste 
med sig«*). Denne Opfattelse var jo temmelig 
mistrøstig; men da Grundlovsforandringen var 
bleven en fuldbragt Kendsgerning, vilde han dog 
efter Evne virke til, at der ikke kom yderligere 
Tilbageskridt, idet man — hvad enten Kaarene 
var blide eller ublide — burde følge Rasks Ord: 
»Sit Fædreland skylder man alt, hvad man kan

*) >Dansk Folketidende« 1865—66, S. 147.
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udrette«*). Ja, tre Aar senere nærede '1'. endog 
det Haab, at »vi ved ærlig og alvorlig* at benytte 
Friheden kan udvikle Folkekraften saaledes, at 
den vil være stærk nok til at hele Bruddet, naar 
Tiden dertil er moden«**).

Dette Haab gik dog ingenlunde i Opfyldelse. 
Allerede 1873 indtog T. den lidet glædelige 
Stilling at skulle kæmpe til begge Sider, idet 
han ikke kunde billige sine gamle Meningsfællers 
Optræden og dog lige saa lidt var tilfreds med 
deres Modstanderes Færd***). Han fraraadede 
(2. Maj) indtrængende Tilløbet til at nægte 
Finansloven. Vistnok erkendte han Tingets for
melle Ret til at gribe til dette Middel, »en af 
vore største politiske Rettigheder og et af vor 
Forfatnings største Goder« ; men det var paa den 
anden Side »det yderste Nødværgemiddel, som 
kun maa bruges i store, alvorlige Øjeblikke, naar 
det gælder hele Folkets Ve og Vel«. Ellers 
kunde det let gaa hermed som med Sværdet 
Tyrfing, der vendte sig mod den, der havde det

:!:) Valgtale i Oktober 1866. Dansk Folketidende- 1866—67, 
S. 14.

**) Dansk Folketidende«. 1869, S. 160.
***) Af Breve fra T. i dette Aar fremgaar det, hvor forpint hans 

Mjærtc var af de uhyggelige politiske Forhold. Paaskedag 
1874 skriver han saaledes: >Det sidste Aar, kan jeg nok 
sige, har været mit Livs tristeste, og det politiske Urede 
har været og er endnu det bitreste deraf. ( Dansk Kirke
tidende; 5. Juni 1892.)
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i Haanden, naar det ikke med Kraft kunde 
vendes imod Modstanderen. Han mindede om 
det gamle Ord: »Den, som tror, haster ikke.« 
»Der er Forskel paa sand og alvorlig Tro paa 
den Sag og de Tanker, man strider for, og paa 
den Overtro, at ens egne Tanker og Forslag 
netop har den Fuldkommenhed, at de slet ikke 
kan have Behov og Trang til at pro ves i Kamp 
med andre Anskuelser. Men har vi virkelig Tro 
paa disse Tanker, er vi ikke bange for at under
kaste dem den Skærsild, som de maa gaa igen
nem ved fortsat Kamp med andre Anskuelser, 
indtil de bringes til Sejr i sin Time.« Han var 
ikke vis paa, at Historien vilde kalde Flertallets 
Færd taalmodig og besindig, men troede heller 
ikke, at Ministeriet (Holstein) i dets Helhed kunde 
være Forer for de Tanker, som nu gjorde sig 
gældende i Folket. Selvstyrelsesretten vil vi vel 
nok naa en (fang; men Folket maa vokse og 
arbejde sig frem til den gennem Fædrelands
kærlighed, Oplysning og Aandskraft, og ved det 
her foreslaaede Skridt hjælper vi det ikke dertil. 
Tn Forkastelse af Finansloven vil aldeles ikke 
gavne Folket, men netop skade Folkets og Fri
hedens Sag i Almindelighed og Folketinget i 
Særdeleshed»"').

Ligeledes løftede T. sin advarende Røst 13. 
Oktober 1873, da Venstre-Flertallet havde be-

*) Folketingstidende« 1872—73, Sp. 4707 —10.
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sluttet at nægte Finansloven, skont han samtidig 
beklagede, at »Ministeriet ikke havde haft Selv
fornægtelse nok til at tilraade Kongen at tage 
andre Mænd, der kunde have gjort et alvorligt 
sidste Forsøg paa at bringe en Forsoning til 
Veje og derved forskaanet Folket for en Kamp, 
som, naar den en Gang er begyndt for Alvor, 
maaske hverken af det ene eller det andet Parti 
kan standses i Tide, og som kan blive fordærve
lig baade for Nutid og Fremtid.« »Endnu i det 
sidste Øjeblik har Ministeriet det i sin Haand at 
fri os og Folket for de Kampe, Spændinger og 
Kriser, som ingen kan vide, hvorhen de fører. 
Endnu, men snart er det for silde.« »Jeg tør 
ikke være med til at styrte Folket i den skæbne
svangre Kamp, hvormed der trues. Hellere vil 
jeg blive ved at arbejde fremad som hidtil, om 
ogsaa under meget Besvær og mange Vanskelig
heder, i den faste Tro, at enhver god Sag skal 
sejre i sin Time: thi det er altid sikrere og hel
digere at gaa frem med langsomme Fremskridt 
end gennem vovelige Spring«*).

Den samme Tankegang udviklede T. nøjere 
i sin Valgtale 14. November. Striden drejede sig 
jo om, at man vilde have Grundsætningerne for 
en parlamentarisk Regeringsform — eller folke
lig Selvstyrelse — slaaet fast. Han vedkendte 
sig selv den Anskuelse, at det var i Grundlovens

*) -./Folketingstidende 1873—74, Sp. 60—62.
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Aand, at Ministrene veg deres Plads, naar der 
var alvorlig Uoverensstemmelse mellem dem og 
et af Tingene; men et andet Spørgsmaal var detr 
hvad man med Grundloven i Haand kan tvinge 
frem i den Retning. Havde man ved Adressen 
i Foraaret nøjedes med en alvorlig Henvendelse 
til Kongen om at fjerne den Ulempe, som 
Uenigheden mellem Ministeriet og Folketinget 
var, havde man været i sin fulde Ret; men »man 
opstillede — og begrundede under Forhandlin
gerne — sine Krav i saa skarpe Udtryk, at de 
blev opfattede og maaske næppe kunde opfattes 
anderledes, end at man vilde hjemle et lille og 
dertil lidet fast Flertal i det ene Ting en Over
vægt over de andre Dele af Statsmagten, der 
vanskelig vil finde Medhold i Grundlovens Be
stemmelser om Magtfordelingen.« »Der er i vor 
Forfatning en Spire til parlamentarisk Regering; 
men man kan ikke tvinge den frem til Vækst 
eller Modenhed ved Flertals-Beslutninger i et af 
Tingene; man kan ved det Slags haarde Midler, 
som man her har valgt, have Held til at knuge, 
maaske knuse denne Spire; men man tilfører den 
sandelig ikke ad den Vej sund Næring eller 
Voksekraft.« Særlig advarede han imod at 
træde andre retmæssige Magter og særlig 
Kongemagten, endog kun tilsyneladende, for 
nær. Kongen, som efter Grundloven har den 
højeste Myndighed over alle Rigets Anliggender, 
kan umulig blive »nevtral« i dette Ords egentlige
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Mening, og Lignelsen mellem den udøvende 
Magt og en Forvalter- eller Skriverstilling »ikke 
blot halter, men kan slet ikke gaa.« »Alle slige 
Ytringer maa dybt beklages, da de kun kan sætte 
ondt Blod, skærpe Stridens Braad og bidrage til 
at gøre Forviklingen uløselig. Man er i Færd 
med at stramme en Knude, der kunde have 
været, eller i den nærmeste Fremtid blevet, 
lempelig løst, til en Haardeknude, der maaske 
tilsidst kun løses ved at overhugges«*). — Som 
man vil se, deler T. helt den Opfattelse, der kom 
til Orde i Monrads bekendte Udtalelser om »den 
stille Magt.«

I god Overensstemmelse hermed tilraadede 
T., da Rigsdagen paany kom sammen, Schjor 
rings Adresse, der nøjedes med at bede om et 
Ministerskifte, medens man i Foraaret havde op
stillet det som et nødvendigt Krav, at Ministeriet 
var i Overensstemmelse med Folketinget. Den 
Gang gjorde hans Ord ingen Virkning til nogen 
af Siderne, men lød — som han selv sagde — 
som en Røst i Ørken. Nu vil dog vistnok 
mange erkende, at hans Stilling udenfor de 
kæmpende Hære lod ham se klarere paa For
holdene og især viste ham, hvor farlig en Vej 
Venstre slog ind paa, væsentlig drevet frem af 
C. Berg og J. A. Hansen, der vilde tvinge deres 
Vilje igennem uden at maale, hvor stærk Mod-

*) Nordisk Maanedsskrifu 1H73, IT.. S. 356—59. 



161

standen var, i Stedet for at give Tid og bygge 
paa det Præcedens, som var fremkommet ved 
Ministeriet Frijs’s Afgang i Maj 1870.

T.s Holdning 1873 havde allerede skilt ham 
langt fra Venstre, men i de følgende Aar kom 
han i endnu stærkere Modsætning dertil, idet han 
som Medlem af Forsvarsudvalget i Samlingerne 
1874 — 75 og 1875—76 baade i Sporgsmaalet om 
Hærens Ordning og om Landets Befæstning 
sluttede sig afgjort til Højre-Mindretallet og til- 
raadede ikke alene Søforternes Udvidelse, men 
ogsaa Københavns Befæstning imod Landsiden 
som en nødvendig Forholdsregel for at hindre en 
Overrumpling. Efter Valgene i April 1876, ved 
hvilke han blev valgt som Højremand med 
Schelde til Medbejler, optraadte han igen ligesom 
1873 med Bebrejdelser til begge Sider for deres 
Mangel paa Imødekommenhed og beklagede 
dybt, at man ikke kunde enes om at holde For
svarssagen udenfor den politiske Strid og drøfte 
den alene efter saglige Hensyn. Især var Mini
steriet at dadle, fordi det hverken vilde tiltræde 
Mindretallets (Højres) Mæglingsforslag eller Fler
tallets (Venstres) Krav paa en Indkomstskat.

Da Ministeriet derefter lod Forsvarssagen 
hvile, kom T. helt naturlig igen nærmere til sine 
gamle Venner, og i den følgende Samling, 
1876—77, stemte han med dom baade ved 
Finanslovens Behandling og for Rigsrets-Anklage 
i Anledning af den nye Teaterbygning. Kun vilde
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han ikke gaa med til Forslaget om Teatrets 
Lukning. Vel havde han i sin Tid (i Aarene 
1869—70) været imod den nye Bygning og ønsket 
en Nedsættelse af Statstilskudet, fordi han troede, 
at man i høj Grad overvurderede Teatrets Be
tydning for Folkets aandelige Liv, og at paa den 
anden Side Kunsten vilde trives bedst, naar 
Teatret gik over til en privat Direktørs Ledelse. 
Men han fandt det ikke rigtigt, at man for denne 
Sags Skyld vilde lede Folket ind i yderligere 
konstitutionelle Forviklinger, og han frygtede for. 
at man ved dette Skridt netop styrkede den 
Modstander, man mente at svække, idet man 
vendte Hæftet af Kaarden imod ham og selv 
greb om den skarpe Klinge*). Med Hensyn til 
Marmorkirkens Salg var T. villig til at udtale en 
Misbilligelse af Ministrenes Færd, men vilde ikke 
stemme for en Rigsrets-Anklage, fordi han fandt 
det ønskeligt, at der blev bygget en Kirke paa 
denne Plads. Ved Finanslovens sidste Behandling 
tilraadede han igen Eftergivenhed fra begge 
Sider, men mente dog, at Fællesudvalget burde 
gøre ligesom dets Forgænger 1875 og hellere 
ofre Ministeriet end udsætte Landet for Følgerne 
af, at ingen Finanslov kom i Stand. Da denne 
Forventning skuffedes, og der hverken fra Mini
steriet eller Højre vistes noget Ønske om Over
enskomst, men kun stilledes Krav paa Eftergiven-

*) »Folketingstidende« 1876—77, Sp. 1515.
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hed fra Venstres Side i alle Stridsspørgsmaalene 
— væsentlige Indrømmelser gjordes eller tilbødes 
uden at finde Genklang — , stemte T. trøstig med 
Venstre ved den endelige Afstemning.

Da T. et Par Maancder efter paa Aløder 
med sine Vælgere forklarede sin Holdning og 
aabent udtalte sin Dadel over Alinisteriet, fordi 
det ikke ved Nødvendighedens Tvang, men ved 
frit Valg var kommet til en provisorisk Finanslov 
og greb til en saa mislig Udvej af Hensyn til 
rent underordnede Spørgsmaal, og da han des
uden mindede om, hvorledes de nationalliberale 
Politikere 1853 afgjort havde fordømt, hvad de 
nu hojlydt roste, og altsaa bøjede Sandheden 
efter Partistemninger*), blev han, der tidligere af 
Højrebladene stadig fremhævedes som »en Pryd 
for den danske Bondestand« og et værdigt For
billede til Efterfølgelse, straks Genstand for 
skarpe Angreb saavel i »Fædrelandet« som i 
»Dagens Nyheder«. Det sidste Blad udtalte 
endog sin Glæde over, at »Hojre var blevet en 
upaalidelig og ofte generende Forbundsfælle kvit«, 
og lykønskede T. til, at han nu havde fundet sin 
rette Plads, da »han havde vist et saa fortrinligt 
Nemme i den Retning, som Venstre satte saa 
stor Pris paa, nemlig i Sandheds Fordrejelse.«

♦) Valgtalen er trykt i »Nordisk Maanedsskrift« 1877, I., S. 
423—43, jvf. »Dansk Folketidende« 1877, S. 91—92 
og 139.

11
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Dette var visselig den mest ufortjente Beskyld
ning, der kunde fremsættes imod ham. »Fædre
landet« var vel lidt skaansommere i sine Udtryk, 
men lod ham dog vide, at han var lige saa 
stædig, som Bønder er flest, og altfor selvtillids
fuld til at ville soge Underretning hos Folk, som 
havde bedre Forstand.

I September 1878’ valgtes T. til Landstings
mand for det sydvestlige Jylland, men han kom 
ikke til at spille nogen Rolle i dette Ting, end
sige til at øve nogen Indflydelse. Han blev kun 
brugt i et enkelt Udvalg, nemlig det aarlig til
bagevendende om Indfødsrets Meddelelse, og tog 
kun sjælden Ordet. I Samlingen 1878—80 for
svarede han saaledes det lille Lovforslag om 
Hustruens Formuesraadighed og tilraadede Skibs
afgifternes Ophævelse, hvad hverken Ministeriet 
eller Flertallet vilde gaa ind paa. Endvidere 
udtalte han sig til bedste for Hærloven, ligesom 
han i den følgende Samling tilkendegav sin Til
fredshed med den militære Straffelov. I April 
1882 udviklede han ligesom 1876 sin Over
bevisning om Nødvendigheden af Københavns 
Befæstning, men nægtede at stemme for Ud
valgets Dagsorden, fordi han end ikke vilde have 
Skin af at give Ministeriet en Tillids-Erklæring. 
I December 1884 talte han med sædvanlig Varme 
for Befæstningen, men nærede intet Haab om 
dens Gennemførelse, da dertil krævedes et 
Tillidsforhold mellem Ministeriet og Rigsdagens
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tvende Ting; han fastholdt derfor Ønsket om, at 
Ministeriet frivillig gik af, saafremt det ellers 
onskede Sagen fremmet. T.s Udtalelser i disse 
Aar var altid kun Enkeltmands Meninger, medens 
Clausager og Niels Rasmussen i Reglen var 
Venstres Ordførere.

En enkelt Tale bor særlig fremhæves, nem
lig den, han holdt 17. April 1883 imod Forslaget 
om en Adresse. Alle Parter var jo enige om, 
at Tilstanden var sorgelig; men man løste virkelig 
ikke Knuden ved at staa stille og kaste Skyld 
paa hinanden. Det var ikke sandt, at hele Skyl
den laa paa Folketinget, ligesom det kun er 
overmaade sjældent, i større som i mindre For
hold i Livet, naar der opstaar Forviklinger, at 
Skylden alene er paa den ene Side, medens den 
anden Part er aldeles skyldfri*). Men vist er 
det, at er der mange om Skylden, er der flere 
om Skaden. Vi er kørte fast, og man bør bruge 
alle forfatningsmæssige Midler for at komme løs 
igen; da Folketingets gentagne Oplosning ikke 
har frugtet, bor man nu prøve et Ministerskifte. 
Ingen kunde være en større Modstander af 
Visnepolitiken end han; men den var jo brugt 
fra begge Sider og var snarere en Virkning af 
end Aarsag til den stærke politiske Strid. For-

*) I ct Brev fra T. af 23. Februar 1866 findes de Ord: »Ingen 
kan sige sig fri for at være medskyldig i det, der er kom
met over os; ingen hår gjort alt, hvad han kunde, for at 
afvende Ulykken.« (»Dansk Kirketidende« den 26. Juni 1892,
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handlingen om storre Reformer og særlig om 
Forsvarssagen var haablos under dette Mini
sterium. Hvorvidt et nyt vilde have bedre Held, 
afhang af, om det atter kun kom til at repræsen
tere en ensidig Retning, eller om der ved dets 
Sammensætning blev taget berettigede Hensyn 
til de forskellige Anskuelser i Folket og Rigs
dagen*).

Ogsaa en anden Tale omtrent fra samme 
Tid er værd at lægge Mærke til; den holdtes 
ved Grundlovsfesten 1882 i Skibelund nær ved 
hans Hjemstavn. T. advarede deri stærkt mod 
at kalde de revolutionære Kræfter frem. »Skulde 
Hadets og Oprorets Aander nogensinde være 
med til at ændre vore Samfundsforhold, hvad 
enten det saa skete fraoven eller franeden, vilde 
Danmarks Lykkestjerne slukkes. Hellere maatte 
man ligefrem forandre Grundloven, hvor en 
virkelig Livstrang kræver det, end bortfortolke 
den paa Prokurator vis, og som et Eksempel paa 
slige fordærvelige Fortolkninger nævnede han da 
med et mærkeligt Fremsyn den at sende Rigs
dagen hjem for at kunne udstede en forelobig 
Lov om det, hvortil den ikke havde givet Sam
tykke. »Kommer vi ikke ud af denne Fortolk
ningskunsts Kloer, bliver det aldrig til Velsignelse 
for Danmark«**).

*) »Landstingstidende« 1882—83, Sp. 1110—15.
**) »Dansk Folketidende« 1882, S. 99.



Skont der saaledcs ikke kunde være mindste 
Tvivl om, at T. var i Opposition til Ministeriet 
Estrup saa godt som nogen, var hans selv
stændige Holdning og især hans aabne Billigelse 
af Befæstningsplanen dog nok til at vække saa 
megen Misstemning imod ham hos de radikale 
(bergske) Venstremænd — de samme, der i 1876 
havde forsøgt at fortrænge ham —, at han ved 
de nye Valg til Landstinget 1. Oktober 1886 
ikke blev genvalgt. Dette kom ham ingenlunde 
uventet, hvad man kan se baade af et Brev til 
en Dame i København (trykt i »Dansk Kirke
tidende« 26. Juni 1892) og af et Brev til Stats
revisor 1 fogsbro (af 3. Oktober). »At Københavns 
Befæstning vilde blive min Bane, har jeg længe 
forudset, og jeg har slet ikke troet, at der vilde 
blive taget noget Hensyn til den Stilling, jeg i 
saa Henseende med fuld Alvor indtager overfor 
Provisorie-Befæstningen. Jeg har ikke været i 
Tvivl om, at jeg maatte falde. Jeg har sagt det 
hele Sommeren. Foruden Befæstningssagen vilde 
den Omstændighed, at jeg ikke ubetinget kan 
bøje mig for Berg og i Blinde følge ham i tykt 
og tyndt, jo være nok til at gøre det af med 
mig.« »Naar Holstcin*} nu hævder, at Venstre 
bor sige, hvad det vil, er det jo omtrent det 
samme, som jeg altid har sagt mod Visnepolitiken.

*) Grev Holstcin-Lcdreborg i en Tale i Kasino 30. September 
1886, hvori den ny Forhandlingspolitik bebudedes.
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Det er ikke nok at sige, hvad man ikke vil; 
man maa tillige sige, hvad man vil. At dette 
snart vil føre ud af Uføret, kan ingen vente 
mindre end jeg. Bevillingerne til Gendarmerne 
og det provisoriske Befæstningsvæsen kan Folke
tinget umulig gaa ind paa, og saa kan jo ingen 
paa lovlig Maade vedtagen Finanslov komme 
ud.« Skønt T. altsaa havde forudset sit Fald, 
vilde han dog ikke — saaledes som Clausager 
gjorde — frivillig vige for Stormen, men foretrak 
»at falde paa sin Post« som »det eneste, der 
passede sig for mig.« Hermed var ogsaa hans 
politiske Gerning sluttet. Vel gjorde han i 1877, 
da Redaktør Bolling, Modstandernes egentlige 
Repræsentant var dod, et svagt Forsog paa at 
genvinde sin Plads. Men i September 1890, da 
hans Eftermand og Meningsfælle I.. Schrøder trak 
sig tilbage, vilde han ikke modtage Valg, skont 
P. K. Pedersen i saa Fald var villig til at træde 
tilbage for ham og støtte hans Valg. Han ofrede 
sig derimod alene til sine boglige Sysler og til 
sin Gerning som Branddirektør for Malt og 
Gjørding Herreder. Han var bleven udnævnt 
hertil i Januar 1884, og et Sammenskud af 3300 
Kr. fra Venner rundt om i Landet satte ham i 
Stand til at bygge sig et eget Hus i Holsted, 
hvor han for sit Embedes Skyld skulde bo.

Og naar han i de følgende Aar med Sorg 
tænkte paa, hvorledes alle de lyse Drømme fra 
Ungdommens Dage var brustne (Nordens Enhed,
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Danskhedens Udfrielse fra den lange Vintertid i 
Sønderjylland, Folkefriheden under Grundloven 
o. s. fr.), og hvorledes Landet »gled ned i et 
bundløst Uføre,« var det ham en Trøst at kunne 
sige: »Jeg har ikke været med til at saa den onde 
Sæd.« Tværtimod havde han (som det hedder 
i et Brev af 22. April 1888) allerede 1871*) 
»forudsagt, at hele dette falske Alliance væsen 
maatte avle en Bitterhed, der ikke havde været 
nødvendig — men hvilken Forargelse vakte da 
ikke dette Varselsord! Og da jeg i 1873 tilraabte 
Venstre, der begyndte at storme frem: »Den, der 
tror, haster ikke,« da vidste man ikke, med hvil
ken Haan man vilde overdænge mig.« »Nu vil 
det vise sig, at Forsøg paa Syvmileskridt fører 
Tilbageslag med sig, hvis sørgelige Virkninger 
ingen nu kan forudse«**). Hans bedste Trøst 
var dog, at Sagen var i Vorherres Haand, da 
Trængselen var uafvendelig ved menneskelig 
Magt og Visdom, og at den Skærsild, hvori vi 
er stedte, kun vilde fortære, hvad der ikke duer. 
Den Lærdom havde han desuden uddraget af 
Historien, at Magt, bygget paa Uret, ikke kan 
holde sig, og naar Højre nu glædede sig ved 
sin Sejr — »en Sejr over den ligefremme For-

*) I sit Foredrag »Falsk Fred gor ny Krige«, holdt paa Askov
3. Januar, trykt i »Nordisk Maanedsskrift« 1871, I., S. 
352—77-

**) »Dansk Kirketidende« 26. Juni 1892.
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staaelse af Grundloven« — var det hans Mening, 
at »Højres Fortolkningskunst har aabnet Døren 
for en Brug af Grundloven, der kan komme 
dette Parti dyrt til at staa, naar Omskiftelsen 
tidligere eller senere rammer det. Men det gaar 
dette Parti, som det gaar alle Verdens store og 
smaa Magthavere i Øjeblikket: de kan og vil 
aldrig tænke sig, at deres Magtperiode kan faa 
Ende. Historien lærer rigtignok noget andet, 
men dens Vidnesbyrd har man saa let ved at 
.lukke Øret for, indtil det er for silde«*).

Kaster man et Overblik over Termansens 
hele offentlige Færd, vil man snart faa det Ind
tryk, at han vel ingensinde har hørt til Folkets 
egentlige Ledere, men at han dog i en lang 
Aarrække har indtaget en ejendommelig og 
fremskudt Plads i vort offentlige Liv. Ved sin 
altid selvstændige Optræden vandt han ikke 
sjælden Modstand imod sig, og den blev jo til- 
sidst saa stærk, at den fortrængte ham fra den 
Plads, han i saa lang Tid havde indtaget med

-»Dansk Kirketidendc« 26. Juni 1892, jvf. et andet Brev af 
23. Februar 1886 sammesteds, hvor han ud af J/z^zzr/j 
»Den franske Revolutions Historie« »stadig ser det lyse frem, 
at naar de, der har naaet den Magtfylde, de ved alle Midler 
har arbejdet for at naa, og saa onsker at standse, saa kan 
de ikke, saa drives de med uimodstaaelig Magt mod egen 
Undergang og bereder Vejen for Modstandere, som derpaa 
gaar samme Vej til samme Skæbne. Det skulde Magthaverne 
overalt, ogsaa her, tænke over. Men det kan de ikke.« 
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Ære. Alen dog var alle, Modstandere saavel 
som Tilhængere, ved hans Død enige om at 
erkende, at han havde været en sjælden ædel 
og smuk Skikkelse, og at det vilde være ønske
ligt, om der iblandt vore offentlige Mænd altid 
var dem, som med Rette kunde kaldes hans 
Ligemænd. De fremtrædende Kendemærker var 
ægte Frisind, varm Fædrelandskærlighed og 
urokkelig Sanddruhed ved Siden af en inderlig 
Tro paa, at den Gud, som styrer Folkenes 
Skæbne, ogsaa vil vide for vort Folk at lede til 
det gode, hvad der i vore Øjne synes haardt og 
uforstaaeligt. Som fuld Tilhænger af Grundtvig 
var T. altid gennemtrængt af alvorlig Agtelse for 
Personlighedens Ret, især paa det aandelige Om- 
raade, af oprigtigTro paa Friheden og dens Betyd
ning for Folkets Udvikling af en hjertelig Tillid 
til de gode Kræfter i det danske Folk og til deres 
endelige Sejr. Alt hvad der i sig selv var sandt 
og ret, kunde kun være til (favn for Folket, og 
Friheden var det bedste, ja eneste Lægemiddel 
imod de Onder, som Frihedens Misbrug medførte. 
Derfor have ogsaa de Mænd, der ikke har billiget 
hans politiske Holdning, været villige til at 
istemme om ham de Ord, Bjørnson i sin Tid 
udtalte om den gamle Statsminister Stang:

»Han stod imod, da han ej bedre vidste,
men han var Riddersmand indtil det sidste.«



N. J. Termansen og Sofus Høgsbro.
Af Sofus Hbgsbro.

De har ønsket en udtalelse af mig om mit 
forhold til N. J. Termansen, og det må da nær
mest blive i politisk henseende; ti mit forhold til 
ham som udgiver af »Dansk Folketidende«, 
hvoraf han til det sidste var en trofast og meget 
skattet medarbejder, tillader tiden mig ikke at gå 
nærmere ind paa, som jeg da også selv i politisk 
henseende må indskrænke mig til et kort omrids.

Jeg så Termansen første gang, da han en 
søndag, vist i somren 1857, k°m gående fra sit 
daværende hjem i Gammelby, omtrent 2V2 mil 
til højskolen i Rødding, for at låne nogle bøger 
fra dens samling, sikkert nogle af Grundtvigs
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historiske skrifter. Få uger efter bragte han 
dem tilbage, og ved samtale med ham overbeviste 
jeg mig om, at han virkelig havde læst dem. 
På mit spørgsmaal, hvorledes han midt under 
hosten kunde faa tid dertil, svarede han, at han 
brugte middagsstunden, når andre sov, til læs
ning; det var hans bedste hvile fra arbejdet. 
Dette svar slog mig og blev indledningen til 
vort nære venskab i over en menneskealder. 
Hans søndagsbesøg omtrent hver måned blev 
kjærkomne ikke blot for mig, men også for min 
familie, til hvem han knyttede sig med hjærtelig 
fortrolighed. Af min medlærer ved skolen, den 
senere præst i Lejrskov J. L. Knudsen, fik han 
lidt vejledning i islandsk og engelsk, hvilket 
sidste sprog han snart lærte at læse med lethed, 
og vore samtaler trak ud til aftenen, da vi så 
gjæme kjørte ham en mil paa vejen hjem. Mere 
vilde han ikke tillade, da han var en god fod
gænger. Allerede i april det næste år opfordrede 
jeg ham til at stille sig til det forestående alminde
lige folketingsvalg i sin kres; men dertil mente 
han, at han var for ukjendt og uanset. Jeg greb 
da lejligheden, da jeg gjennem daværende lærer 
i Kolding C. Berg blev opfordret af flere vælgere 
i Bække-kresen til at stille mig der, til at henlede 
deres opmærksomhed på Termansen, og desuden 
skrev både Knudsen og jeg om ham til mænd, 
vi mente kunde få indflydelse på valget. Sam
tidig havde han, vist efter opfordring af venner i
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•sognet, talt ved et vælgermode og vundet megen 
stemning for sig. Han besluttede sig da til at 
stille sig og valgtes med lethed ved kåring d. 
14de Juni. Samme dag blev også jeg valgt (i 
Bredebro), og i løbet af somren talte vi, som 
naturligt var, om den virksomhed, der ventede 
os i folketinget. Vi havde i alt væsenligt det 
samme syn paa forhold og personer og besluttede 
at rejse sammen til rigsdagen og sidde sammen 
i tinget, hvad vi vedblev med, til han 20 år efter 
valgtes ind i landstinget. Også i kirkekommissionen, 
hvoraf vi begge blev medlemmer i 1868, tog vi 
plads ved siden af hinanden. Og til det ydre 
svarede indtil 1873 vor virksomhed og vore af
stemninger. Man vil ved at gjennemgå for
handlingerne i alle store spørgsmål og selv i 
mange små finde os på samme side.

Der viste sig dog snart en forskjel i vor 
stilling, som efterhånden fik større betydning. 
Termansens fintfølende natur kunde ikke finde 
sig tilrette i det daværende bondevenlige venstre, 
hvor saa mange både af ordforerne og af de 
menige havde et helt andet syn paa livet og dets 
krav end vi. Allerede i sit andet rigsdagsår 
stillede han sig udenfor partiet, medens jeg der
imod vedblev at være medlem af det, ja endog 
en af bestyrerne, idet jeg ligesom vore to nær
meste meningsfæller, Jens Jensen og Jens Jør
gensen, håbede på denne måde at kunne udrettq 
mest, særlig med hensyn til folkets aandelige
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udvikling gjennem lovgivningen for kirke- og 
skolesager. Han tog plads blandt de såkaldte 
»uafhængige«, men uden i øvrigt at ændre sin 
politiske stilling, og, da der efter grundlovskampen 
i 1866 dannede sig et »oktobristisk« venstre, 
samledes vi atter i eet parti, nemlig det såkaldte 
»nationale venstre«, hvor han endog havde en 
hovedindflydelse. Vort håb om, at dette parti 
skulde være og blive nogenlunde ensartet, skuffe
des imidlertid efter valget 1869, og, da oktober
foreningen ophævedes, i 1870, og medlemmer af 
det tidligere oktobristiske såkaldte »folkelige 
venstre« erklærede sig villige til at skille sig fra 
»de store bønder«, når der derved kunde komme 
en større sammenslutning af venstre, gik de fleste 
af »det nationale venstre «s medlemmer, og der
iblandt også jeg, ind derpå. Det derved dannede, 
senere såkaldte »forenede venstre« blev vort svar 
til sammenslutningen af godsejere og national
liberale i ministeriet Holstein; men for Termansen 
var det en bitter sorg. ' lian havde håbet, som 
han d. iste septbr. 1872 skrev til mig, at der, 
»da vi stiftede »det nationale venstre,« skulde 
blive en virkelig sammenslutning af Grundtvigs 
folkelige venner og dem, der, uden just særlig 
at høre Grundtvigs venner til, dog deler åndssyn 
på livet i det hele med dem. . . . Jeg ser med 
sorg, at Bergs og J. A. Hansens færd og måde 
at tage sagerne på i vort offentlige liv bliver 
mere og mere ansét for éns. med Grundtvigs, og
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de står efter mit syn hinanden så fjærn som vel 
mulig. < Jeg, som de fleste af Grundtvigs venner 
og da også Grundtvig selv, anså det derimod for 
rettest at føre kampen for vore anskuelser inden
for selve venstre og ikke udenfor det, og valget 
i septbr. 1872 skaffede os også en ikke ringe 
tilgang af yngre kræfter.

Endnu var dog Termansen og jeg i alt 
væsenligt enige med hensyn til selve de fore
liggende sager; men da venstre forgjæves havde 
søgt at faa ministeriet til at gå ind på flere vig
tige reformer og antog, at disse ikke kunde 
fræmmes, uden at folketinget fik den indflydelse 
paa regeringens sammensætning, som de national
liberale selv i tidligere tid havde krævet, og 
partiet derfor i 1873 rejste det såkaldte parla
mentariske krav, skiltes efterhånden vore veje i 
dette hovedspørgsmål. Termansen vilde ikke 
slippe håbet om, at reformerne kunde gjennem- 
føres, om end kun stykkevis og i indskrænkede 
former, under et ministerium, som fortrinsvis 
støttede sig til landstinget. Hertil kom i de 
følgende år spørgsmålet om Kjøbenhavns be
fæstning, der lå ham meget på sinde som et 
uundværligt værn for fædrelandets selvstændig
hed, medens en så stor fæstning for det alminde
lige venstre og ogsaa for mig syntes en uløselig 
opgave for et så lille folk som vort og desuden 
måtte føre til, at forsvaret for landsdelene vest 
for Storebelt blev opgivet.
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Hvor meget vore veje end herved skiltes i 
politisk henseende, såmeget mere som de mange 
reformer, hvorom vi var enige, blev lagt tilside 
under den konstitutionelle kamp, vedblev der 
dog at være et stærkt politisk foreningspunkt 
mellem os i hans afgjorte misbilligelse af de 
skiftende ministeriers forsøg på ved ny grund
lovsfortolkninger at svække eller endog at til
intetgjøre den nægtelsesret, som grundloven 
også efter hans mening utvivlsomt hjemlede 
folketinget og dermed de almindelige vælgere. 
På grund af sin skilsmisse fra venstrepartiet 
kunde han lettere end dette komme til kundskab 
om stemningerne i regeringskresene. 1 maj 1877 
skrev han således til mig: »At regeringen har i 
sinde at sætte alt ind på at drive sin sag igjen- 
nem, derom kan ikke tvivles. At man har i 
sinde at ophæve forfatningen ved magtsprog, 
ansér jeg for sandsynligt. Alan venter kun på, 
at venstre skal vedblive at gjøre flere ukloge 
skridt; ti skinnet vil man overalt gjæme bevare. 
. . . Det hjælper virkelig ikke at fortsætte med 
denne usalige strid for at gjennemfore folketings
parlamentarisme, og det ikke ved moralsk magt, 
som er muligt, men efter fuld juridisk ret, som 
det er forsøgt i de sidste år. Gud give, man 
dog endelig fra venstre vilde få øjnene op for, 
at vi på den måde ustridig går forfatningens 
undergang imøde.« Og da striden endnu var 
ble ven skarpere, skrev han ny årsdag 1885: »Sker

12
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der ikke noget aldeles uforudset og uanet i de 
forste måneder, så ansér jeg det, således som 
stemningen blandt vore politiske modstandere nu 
er til forskjel fra tidligere år, for uundgåeligt, at 
vi til april har den forste »provisoriske«, men 
jeg lever måske ikke den dag, vi sér den sidste.« 
Jeg kunde ligeså lidt som det øvrige venstre 
tvivle om muligheden heraf, men dels kunde vi 
ikke andet end håbe, at regeringen, hvis den så 
åbenbart brød med grundlovens forudsætninger, 
vilde miste den støtte, den hidtil havde haft hos 
en stor del af vælgerne, og dels var der hos 
flere i venstre en sådan tilbøjelighed til at bøje 
af på flere punkter, at en overenskomst om 
finansloven endnu i 1885 vistnok vilde være nået,, 
hvis regeringen havde givet den fornødne tid; 
men dette vilde den ikke, og det gik da, som 
Termansen havde ventet.

Ifølge sin hele politiske betragtning måtte 
han være en modstander af den såkaldte »visne- 
politik«, og heri mødtes jeg igjen til en vis grad 
med ham. »Det er ikke nok,« skrev han d. 3 die 
oktbr. 1886, »at sige, hvad man ikke vil, man 
må tillige sige, hvad man vil. At dette skulde 
føre til, at vi snart kommer ud af uføret, er der 
ingen, der mindre venter end jeg. Hvordan end 
f. eks. den finanslov bliver, som folketinget til
byder, bevillingen til gendarmer og de provisoriske 
befæstningsværker kan folketinget umulig gå ind 
på, og dermed er det givet, at der ingen på
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lovlig måde vedtagen finanslov7 kan udkomme i 
år. At det ser meget morkt ud for vort land 
og folk, er noget, som alle alvorlige mennesker 
må sé . . men den magt, som holder alle 
skjæbnens traade i sin hånd, vil, hvad jeg sikkert 
tror, fore os frelst igjennem, om man end nok 
kan grue for, hvad der skal gås igjennem.«

Hvad han således skrev privat, udtalte han 
også offenlig, så hans misbilligelse af regeringens 
egenmægtige fæstningsbyggeri var kjendt nok; 
men ikke desmindre var uviljen mod selve 
Kjobenhavns befæstning så stærk i Vestjylland, 
at landstings vælgerne der frygtede at pådrage 
sig endog blot et skin af at billige den ved i 
1886 at gjenvælge Termansen. Jeg beklagede 
det meget, fordi hans vidnesbyrd i landstinget 
måtte være en alvorlig påmindelse til fæstnings
vennerne, og tillige fordi han derved mistede den 
gode lejlighed, opholdet i Kjøbenhavn gav ham 
til historiske studier, som han kunde gjøre frugt
bringende ved foredrag blandt befolkningen. 
Selv skrev han dog få dage derefter: »At 
Kjøbenhavns befæstning vilde blive min bane, 
har jeg længe forudset, og jeg har slet ikke 
troet, at der vilde blive taget noget hensyn til 
den stilling, jeg i så henseende med fuld alvor 
indtager overfor provisoriebefæstningen. Jeg har 
ikke været i tvivl om, at jeg måtte falde. Jeg 
har sagt det hele somren. Foruden befæstnings-
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sagen vilde den omstændighed, at jeg ikke ube
tinget kan boje mig for Berg og i blinde følge 
ham i tykt og tyndt, jo være nok til at gjøre 
det af med mig ; . . Du kjender jo mit livssyn 
tilfulde. Du véd, at i alle mit livs store og små 
anliggender anbefaler jeg udfaldet i guds hånd 
med min barnetro og mit fadervor. Og når jeg 
har gjort det, så godt jeg kan, så tager jeg, 
hvad der end kommer, ikke som af menneskers, 
men af guds hånd, og derfor var der fuldt alvor 
i, hvad jeg sagde, da jeg i fredags nat gik fra 
prøvevalget: hvad mig angår, da tror jeg, at det 
er gået, som det skulde gå. Som det står for 
mig i dette øjeblik, må min politiske bane være 
sluttet.« Den mand, der blev valgt i hans sted, 
døde imidlertid kort efter, og Termansen lod sig 
da ved et politisk møde i Vejen overtale til at 
love at tage mod valg, såfremt venstres stemmer 
ved prøvevalget kunde samles om ham. Det 
varede dog ikke længe, inden han selv kom til 
at tvivle om, at dette vilde ske, og jeg, som 
havde haft lejlighed til at kjende stemningen hos 
nogle af hans tidligere nærmeste venner, advarede 
ham. Han søgte også ledende mænds samtykke 
til at trække sig tilbage, men det var forgjæves, 
og så mente han, at han måtte holde sit ord, 
hvordan det end vilde gå. »Jeg udtalte mig 
fyldigt om mit standpunkt én gang,« skriver han 
angaaende prøvevalget i Varde, »og tav så stille» 



mens mine venner fra Ringkjøbing amt kjæmpede 
en ihærdig, skjont unyttig kamp for mit valg. 
Med et lille smil gik jeg fræm og tilbage ad 
gulvet, mens mine modstanderes angreb lød, ikke 
altid med de pæneste ord, f. eks.: »Det vilde 
være en skamplet på valgkresen, hvis vi valgte 
Termansen.« Efter afgjorelsen gik jeg stille og 
i hjærtet egenlig glad til mit hjem, hvor jeg var 
fuldt overbevist om, jeg nu skulde henleve mine 
sidste dage, og hvor min hustru, der i 28 år 
havde båret byrderne ene under mit rigsdagsliv, 
nu i sin alder og svaghed hårdt trængte til at 
beholde mig* ved sin side. Og hvad skulde jeg 
også egenlig på rigsdagen, hvor jeg nu i 13 år 
havde stået ene, uden at enten højre eller venstre 
tog noget hensyn til mig, uden at blive anvendt 
til noget udvalgs-arbejde, som jeg dog vel ikke 
var hel uskikket til. Vel blev jeg hørt, når jeg 
en enkelt gang talte; men for nyttens skyld 
kunde jeg ligeså godt have talt ud i den 
tomme luft.«

1 1890 skulde der atter vælges en landstings
mand for kresen, og flere opfordrede ham da på 
ny indtrængende til at tage mod valg, deriblandt 
selve den mand, der blev valgt, P. K. Pedersen, 
der også håbede at kunne gjennemføre det; men 
han afslog det bestemt. »Det var i sandhed ikke 
sværmeri,« skriver han, »men den dybeste, 
sindige alvor, når jeg i afgjorelsen da (i 1886
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og 87) så en hojere hånd end menneskers. . . . 
Jeg følte mig dybt overbevist om, at den vej 
ikke længere var min , . . og det skjønt der var 
noget lysere udsigter for mig på rigsdagen, hvor 
jeg af hele mit hjærte kunde have sluttet mig til 
forhandlingspartiet; men som sagt ikke et øjeblik 
har jeg været i tvivl om, hvad jeg skulde gjore 
og lade ved denne lejlighed.«

Det blev da, som han ventede det: hans 
politiske virksomhed var sluttet med faldet i 
1886, skjønt han endnu levede i år derefter. 
I disse mødtes vi kun en enkelt gang; men, som 
han skrev i 1886: »Hvor tit og hvor langt 
end vore veje i den henrundne tid har måttet 
skilles, det har altsammen ikke formået at søndre 
det venskabsbånd, der blev knyttet i tidligere 
dage.« Endnu i avgust forrige år skrev han: 
»Du har ret i, at vore offenlige forhold er lidet 
glædelige. Hvor mange af de skjønne forhåb
ninger, der fyldte os i vor ungdom, er ikke 
bristede? Af og til kan der glide en tung skygge 
over mit indre, og dog vilde vi ikke for nogen 
pris have været disse vore ungdoms-minder for
uden. Også tænker jeg: »Hvor vand været 
haver, kommer det igjen,« som det gamle ord
sprog siger. Og »efter natten bliver det atter 
morgen,« kanske ikke i vore dage, men hvad? 
For det, der er sandt og skjønt og godt, har da 
vist ingen til nogen tid levet forgjæves. En
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slægt sår og en anden hoster, det har jo været 
losen for livet til alle tider.«

Han nåede ikke at se den morgen, han 
håbede på; men hans minde vil leve i det 
danske folk som en af dets bedste sønner og af 
den menige mands ædleste, bedst begavede og 
varmest følende talsmænd, >>en riddersmand i 
bondekofte.«

Roddinghus, Avgust 1892.

Sofus Høgsbro.



Termansens Død og Jordefærd.
Ved Poul Bjerge.

I Vinteren 1890—91 blev Termansen an- 
greben af Influenzaen, og den sad længe i 
Kroppen paa ham. Han var træt, kunde næsten 
intet bestille, eller bestilte han noget, var der 
ingen Fart i det, klagede han. Forst ud paa 
Sommeren, da Varmen rigtig kom, vendte Kræf
terne tilbage, og ilysten til at give sig af med 
boglige Arbejder kom atter igen. Men næste 
Vinter paa Nytaarsaftensdagen fik han et nyt 
Anfald, der forværredes ved et Par besværlige 
Forretninger i Anledning af Ildebrand, og hvoraf 
den ene gik for sig i et forrygende Vejr. Meget 
Skriveri var der at besorge derefter; dette kunde 
han lige overkomme, men det var ogsaa det 
hele. Og eftersom Tiden gik svandt Kræfterne. 
Den 22. Februar skriver han til mig: »Alting 
ligger sørgelig nede for mig. Nu er det 7 Uger, 
siden jeg blev angrebet af den forunderlige 
Svaghed, der rover mig alle Kræfter. Jeg kan 
midt paa Dagen ekspedere de enkelte For
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retningsskrivelser og saa læse en 'Times Tid. 
Dermed er jeg færdig. En Ting har jeg godt 
med: jeg har ingen Smerter. Det er kun den 
pinlige Mathed og Stakaandethed og saa den 
ikke mindre pinlige Følsomhed for Kulde. Jeg 
kan jo ikke godt opgive Haabet om endnu en 
Gang at faa mine Kræfter tilbage; men det sker 
vistnok først, naar Foraaret er kommet med 
mildere Luftninger, men der er jo Maaneder til. 
Der er imidlertid ogsaa en anden Udsigt, som vi 
saa paa Sverdrup. Naar først Influenzaen har 
røvet alle Kræfter, og der saa tilstøder en anden 
Sygdom, saa er Modstandskraften brudt, og saa 
ér det kun et Pust. — Nu, alt staar i Guds 
Fader Haand.«

Det gik dog stadig ned ad Bakke. For
retninger og alt maatte lægges helt til Side. Da 
man naaede April, var han nødt til at gaa 
til Sengs for ikke at rejse sig mere. En tærende 
Syge havde slaaet sig til Influenzaen. Paaske- 
Lordag havde han alle sine Børn og Svigerbørn 
samlede hos sig. De nød den hellige Nadvere 
sammen, og det var en højtidelig og opløftende 
Dag for dem. Hen paa Dagen kaldte Termansen 
dem alle ind til sin Seng og sagde:

»Jeg har en Bekendelse at gøre for Jer. 
Jeg havde tænkt, det skulde have været senere, 
nærmere Døden; men da det er vanskeligt oftere 
at faa Jer samlet, vil jeg g'øre det nu, og I maa 
saa tage det som en døende Faders sidste Ord
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til sine Børn. Og det vil jeg sige først, at det 
er Kristendommen, der har holdt mig oppe midt 
i Verdens Larm. Min Natur var paa den ene 
Side anlagt tungsindig og paa den anden Side 
letsindig, og jeg vilde have været gaaet til 
Grunde, hvis Kristendommen ikke havde grebet 
mig. — Første Gang, jeg var til Alters, vaag- 
nede min Syndsbevidsthed, saa jeg fik mig at se 
som en Synder overfor Gud. Jeg fik fat i 
Clausens »Udvikling af de kristelige Troes- 
lærdomme« og læste den, saa jeg kunde den 
næsten udenad. Men den gav mig ingen Trøst
— jeg følte ingen Fred.« Derefter fortalte han 
om sin Rejse til S. Omme, hans Samtale med 
Birkedal og den store Betydning, den havde for 
ham, omtrent ligesom han har fortalt om det i sin 
Selvskildring (Side 28 f.). Vidnede derefter for 
sine Børn om det lykkelige Samliv, han og hans 
Hustru havde levet, og hvordan hun havde været 
det for ham, som — det var han vis paa —
— ingen anden Kvinde kunde have været. Og 
saa sluttede han, som han havde begyndt, med 
at sige, at det var Kristendommen ene og alene, 
der havde gjort ham til det, han var.

Valgdagen den 20. April besøgte jeg ham. 
Han havde haft en urolig Nat, var derfor noget 
træt; men da vi saa kom til at tale, blev han 
oplivet. Han talte med Liv om Valget, sine 
literære Arbejder og alt, — talte som den, der 
gerne vilde have levet lidt endnu, saa han kunde
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faa en Del Arbejder afsluttede, og som den, der 
havde lidt Haab til Foraarets milde Luft, men 
tillige ogsaa som den, der med Fortrøstning gik 
hjem til sin Fader i det høje. Mødet og Af
skeden var saa gribende og løftende for mig, saa 
Taarerne stod i Øjnene, samtidigt med at Hjærtet 
jublede over at have været Vidne til, at en Sjæl 
gik saa trøstig det hinsides i Møde.

Kræfterne blev stadig mindre og mindre. 
Han talte med sin ældste Søn Niels om sine 
literære Efterladenskaber og Ordningen deraf og 
sagde blandt andet: »Nu kan det ikke nytte at 
sætte det op længer. Naar jeg bliver saa stærk, 
at jeg kan holde ud at høre, saa maa du læse 
det og det for mig.« Samme Aften var han 
noget urolig, og Sønnen spurgte: »Hvad er der 
i Vejen, Fader Er der ikke noget, jeg kan 
hjælpe dig med?« »Det er Fantasibilleder, det er 
fra den onde!« svarede han. »Jeg kan jo ikke 
synge, Fader! Men maa jeg ikke læse en Salme 
for dig?« »Ja, gør det.« Og saa læste han først 
»Guds Fred er mer end Englevagt« og derefter 
»Kom Gud Helligaand, kom brat!« og da han 
læste det sidste Vers:

’•'I.ad for os, som paa dig tro.
Livets Blomster overgro 
(iravens morke Tiljc, 
og ved Kirkegaardens Port 
vift fra os hver Skygge sort 
med din hvide Lilje!<
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læste Termansen selv med hoj Rost med. Saa fik 
han Ro, og han sagde: »Nu gik det bort, men 
naar det kommer igen, læser vi atter.« Han laa 
stille hen. Sagde saa efter en Tids Forlob: >Ja, 
sove kan jeg ikke, men Gud ske evig Lov og 
Tak, nu har jeg faaet Ro.« Og saa sov han 
rolig hen. Det var tidlig paa Morgenstunden 
den 9. Maj.

Sondagen den 15. Maj skulde hans Lig 
flyttes til Læborg Kirke, hvorfra Begravelsen var 
bestemt til om Mandagen. Flytningen skulde 
gaa stille for sig, ingen uden den nærmeste 
Slægt være med. Men da Tiden nærmede sig, 
kunde jeg ikke holde mig hjemme. Jeg vilde 
saa gerne sige et lille Ord ved hans Baare og 
vilde helst sige det i hans Hjem. Jeg kom lige 
og fik Termansen at se, for Kisten blev slaaet 
til. Han laa der med Dodens Mærke, men med 
den Alvorens og Mildhedens Majestæt, der nu en 
Gang var i hans Ansigt. Hans Kiste var tarve
lig, men kon, og Krans ved Krans laa der paa 
Kisten og paa Gulvet hele Stuen over, og flere 
kom efterhaanden. Der var Palmekranse og 
Lyngkranse, Kranse af Violer, og Roser i rig' 
Fylde overalt. Kl. henimod 4 samledes hans 
Hustru, hans Børn, et Par unge og jeg om 
Baaren. Vi sang: »Kom Gud Helligaand, kom 



brat! lians Svigersøn, Pastor Melbye, bekendte 
Troen og bad Fadervor, og saa sang vi: /Frel
seren er mig en Hyrde god«. I7riskolelærer 
Soren Jensen, — hans anden Svigersøn, — talte 
nogle faa Ord, og derefter læste Melbye et Digt, 
som hans Hustru, Term ansens Datter, havde 
skrevet som et Farvel til sin Fader, men som 
ikke naaede ham, før han var død. Jeg sagde 
derefter omtrent følgende:

Termansen har været saa meget for mig og 
staaet mig saa nær, at jeg gerne her vilde sige 
ham en Tak og et Farvel. Da jeg for nogle 
Dage siden var her for at tage Afsked med 
ham, og Talen kom til at falde paa hans Bort
gang, sagde han: »Ja, der er nogle Ting endnu, 
jeg gerne vilde have gjort; men er det (luds 
Vilje, er jeg ogsaa villig til at gaa herfra.« »Ja,« 
siger jeg saa, »vi vilde gerne have, Termansen! 
at De blev noget længere og arbejdede iblandt 
os; men vi er meget glade ved det Arbejde, De 
alt har gjort, og vi er taknemlige for, at De har 
gjort saa meget.« »Tal aldrig om det, tal aldrig 
om det, det er kun saa lidt,« svarede han. Ter
mansen var nu altid den ydmyge Mand. Men 
vi, hans Venner, vi véd, hvormeget vi har ham 
at takke for, og de, der stod ham endnu nær
mere, har vel endnu mere. Og det er ikke alene 
os, det er hele Danmark, hele det danske Folk, 
der har en stor Tak at bringe Termansen. Dog 
er det ikke den, jeg vil bringe ham; det er en 
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ofte, at Tvivlen gaar snigende om iblandt os; 
den leder efter en lille Aabning i Hjærtet, hvor 
den kan trænge ind. Hvor godt, hvor styrkende 
er det da ikke at møde en Mand som Termansen 
med en usvigelig Tro paa Gud Fader og vor 
Frelser Jesus. Og da jeg nu sidst stod ved hans 
Leje, og jeg sagde Farvel til ham, beholdt han 
min Haand i sin, talte kærligt til mig og sagde: 
»Ja, vi mødes maaske aldrig mere under dette 
Stjæmetag.« Saa slog Kræfterne ikke til læn
gere, og jeg fuldførte: »Men i den store Helgen- 
Kæde modes vi paa Herrens Dag.« »Ja, det gor 
vi, Poul!« sagde han, og det med en Klang af 
Fortrøstning og Vished i Ordet og med et Liv 
i Øjet, der gjorde sit Indtryk paa mig. Ter- 
mansens Samtaler har altid haft meget at sige 
for mig, men ingen dog som den sidste. Tak 
for den, Termansen! Tak for alt!

Mandagen den 16. strømmede Folk sammen 
til deji lille Kirke i Læborg, der liggende højt 
paa en Bakke ses viden om i Egnen. Sjælden, 
— maaske aldrig, — har her været saa mange 
Folk samlede. Kirken var fuld til sidste Plads. 
Gangen, Koret, Opgangen til Prædikestolen, 
overalt hvor et Menneske kunde faa Plads, var 
den optaget, og flere stod udenfor. Man regnede, 
der var 400 Mennesker, maaske en Del flere. 
Og havde det ikke været, fordi der samme Dag 
var Kvægmarked i Foldingbro, vilde der have
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kommet mange flere af Egnens Folk. Kirken 
var pyntet med grønt, Blomster og Flag. Og 
omkring Baaren laa Kransene i rig Mængde. 
Her var Kranse fra høj tstillede Mænd og Kvin
der i Hovedstaden og fra tarvelige Hjem paa 
Heden, noget, der viste, at hans Arbejde var 
skattet baade det ene Sted og det andet. Blandt 
Kransene kan nævnes: »Fra Vennerne i Sønde
rup og Nordrup Sogne,« fra »Ringkøbing og 
Omegns Foredragsforening,« fra Askov og Valle
kilde Højskoler, fra »Udvalget for Folkeoplysnings 
Fremme,« fra »Ribe Amts Skytteforening,« fra 
»Vurderingsmændene i Gjørding Sogn,« o. fl. 
Ogsaa Følget viste, hvor afholdt han var i vide 
Kredse. Man saa nemlig her tarvelige Folk gaa 
ved Siden af højtstillede; Folk fra Ringkøbing- 
og Aarhus-Egnen mødtes ved hans Baare med 
Folk fra Sælland og Fyn og med dem, der boer 
langt syd for Grænsen.

:D<»dcn er den sidste Fjende,-:

blev sungen, og hans gamle Ven og Præst 
//. Svrjsfritp tog Ordet:

Mænd med faste Hjærter, 
det er Danmarks Maal,

sang vi efter 1864 med Paludan-Mtiller. En af
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disse, — dem vi aldrig havde for mange af, — 
er nu taget fra os.

Meget kan der være at sige om denne 
mærkelige Mand. Der er sagt om ham: »Han 
har læst meget og husker alt, hvad han har læst> 
(Hogsbro). Jeg mener, man paa ham kunde 
anvende et Par Strofer, der er lagt om vor 
Herre Jesus:

>Han uden Skolegang blev klog 
og lærdere end Præster.«.

Men, hvor dyb Ærbødighed jeg nærer for den 
Kundskabsfylde, Term ansen ved ihærdigt Arbejde 
og sjælden Begavelse havde erhvervet, saa jeg 
ikke betænker mig paa at kalde ham en Iccrd 
Mand, — overalt dette staar dog for mig i Glans:

Manden med det faste Hjærte.

Denne hans Egenskab hængte uden Tvivl sam
men med hans af Naturen tunge Sind. Han lod 
sig ikke let rive hen af, hvad der mødte ham. 
Men, naar han blev grebet af en Sag, saa holdt 
den ham fast, og han holdt den fast. Saadan 
kendtes han i sit Hjem, saadan i den hjemlige 
Kreds. Saadan blev han kendt i det offentlige 
Liv, han som Rigsdagsmand førte i 20—30 Aar.

Saa længe jeg paa Valgdagen kunde give 
Termansen min Stemme, gjorde jeg det med 
Glæde; *og jeg mener, Valgkredsen har begaaet 
et Misgreb ved at vende sig fra den prøvede 
Mand med det faste Hjærte.



93

Det staar skrevet i Hebræerbrevet 13,9: 
Det er godt, at Hjcertet styrkes ved Naaden. 
Saa skete det ogsaa Tcrmansen. Alt i Ung
dommen grebes han af Guds Naade i Kristus, 
og denne Naade gav den naturlige Fasthed sin 
Vielse og Helligelse.

Termansen var en syndig Mand; og dette 
folte han med al den Vægt, Sandheden lagde 
paa hans tunge Sind. Saa kan man forstaa, 
Hjærtet trængte til at styrkes ved Naaden.

Og Guds Naade svigtede ham ikke — heller 
ikke under den sidste haablose Sygdom.

Naar — som han sagde —

»mange Synders Minde 
gik frem af Sjælens dunkle Grund,«

— lod Naaden Trøst ham finde.
Jesu Kristi Guds Sons Blod renser fra al 

Synd (1. Joh., 1,7). Derom mindede jeg ham og 
rakte ham sidste Gang paa Paaskelørdag dette 
Blod i Velsignelsens Kalk fra Herrens Bord. 
Det styrkede hans Hjærte, saa han kunde frimodig 
imødese sin snare Udgang af denne Verden.

Fred med hans Minde!
Dette være i Velsignelse hos vort Folk! 

Velsignelse følge hans Slægt!

*3



194

»Som Dug paa slagne Enge«

sang man, og Højskoleforstander Z. Schrøder fra 
Askov talte:

Der er et Ord fra den gamle Pagts Bog, 
som jeg har hort Niels Jokum Termansen knytte 
sin Tale til ved et af sine Børns Jordefærd: 
* Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være 
lavet!« Jeg kan ikke ønske noget bedre for hans 
Hustru og Børn i Dag, end at dette Ord maa 
blive levende i deres Hjærter, saa Takken for, 
hvad de har ejet i ham, maa blive stærkere end 
Sorgen over, hvad de ved hans Dod har mistet. 
Men ogsaa for Termansens andre Venner vil det 
gælde, om vi kan takke ret, for hvad vi har ejet 
i ham. — Det ligger mig nærmest at knytte min 
Tak til, hvad hans Liv har haft at betyde for den 
ny Oplysningsgerning i Danmark; men jeg 
haaber ved at følge min Trang dertil dog at 
kunne udtale, hvad de fleste af de tilstede
værende kan sige Ja og Amen til.

Mere end en Gang* har Termansen offentlig 
vidnet om den levende Trang, han i sin Ungdom 
følte efter Aands dann else og Lys over Livet, hans 
eget Folks og hele Slægtens Liv, og han har vid
net om, hvordan han, drevet af denne Trang, 
saa sig omkring tilhøjre og tilvenstre for at finde 
nogen, der havde modtaget et saadant Aandslys 
og modtaget det saaledes, at de kunde udbrede 
det videre og hjælpe deres trængende Næste. 
Men det var kun sparsomt, han fik denne sin
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Længsel tilfredsstillet. Men fordi han havde haft 
denne levende Trang, derfor kunde han ogsaa 
aflægge et Vidnesbyrd, der havde Vægt, om 
Betydningen af, at der kom Skoler frem, som 
kunde være Brændpunkter for en Oplysning, der 
kunde tilfredsstille andre unge Menneskers Trang 
i denne Retning. Da han for en Snes Aar siden 
paa den danske Rigsdag* talte ud af Erfaringen 
om, hvad der havde rørt sig i hans eget Hjærte, 
saa gjorde han netop derved et stærkt Indtryk 
paa Tilhørerne. Det har haft sin store Betydning, 
at der blev aflagt et saa kraftigt Vidnesbyrd om, 
at der var Længsler hos den opvoksende Del af 
Danmarks Almue, som krævede at blive tilfreds
stillede ved Skoler for en sund folkelig Op
lysning.

Fattige Kaar har voldt, at Term ansen ikke 
kom til stadig at benytte de Skoler af denne 
Slags, som kom frem, inden han endnu havde 
begyndt sin Manddomsgerning. Men om Unger
svenden, som 4. Juli 1844 hørte Grundtvig paa 
Skamlingsbanke ønske Sønderjyderne til Lykke 
med Skolen i Rødding, og som den Dag fik et 
Indtryk af Aand, der blev uudsletteligt i hans 
Hjærte, og om ham, som siden vandrede den ene 
Gang efter den anden den lange Vej fra 
Gammelby til Rødding for dog af og til at 
kunne høre et folkeligt Foredrag, — om ham 
kan det siges, at den ny Skoledags Morgengry 
har lyst over hans Isse og hjulpen til, at Spirerne

3
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derinde kom til at vokse og udfolde sig saa for
underlig herligt.

Da han, efter at have været med i Kampen 
for Sønderjylland, som ogsaa efterlod sig uud
slettelige Minder i hans Sind, med sin sonder- 
jydske Brud havde sat Bo i Gaarden histnede 
imellem Hundsbæk-Bakkerne og Vejen-Mose, 
fik han snart en Plads i den danske Rigsdag. 
Folketingets Formand, som gerne vilde have 
været til Stede her i Dag, men saa sig hindret 
deri, har i et Brev til mig mindet om, hvordan 
han sammen med Termansen, som han kan nævne 
som sin »trofaste Ven snart i 40 Aar«, drog til 
København i 1858. De var da begge nyvalgte 
Rigsdagsmænd, og de var fulde af Haab om, at 
de kunde faa Lejlighed til at yde deres Skærv 
til Hævdelsen af Friheden i Danmark og Dansk
heden i Sønderjylland. De skulde møde mange 
tunge Skuffelser. Men Term ansens Rigsdagsliv 
fik dog sin store Betydning. Ingen, som lærte 
ham at kende, kunde undgaa at faa et Indtryk 
af en hjertevarm og aandsvakt, vidtskuende og 
vel oplyst, fribaaren og højsindet dansk Mand. I 
ham, er der i disse Dage bemærket, syntes de 
lyse og stolte Drømme om Riddersmanden i 
Bondekofte at have vundet Kød og Blod. Troen 
paa, at »Adel kan en Bonde være«, at der laa 
stærke Kræfter gemt i den danske Almue, og 
Forvisningen om, at de ved en sund Oplysnings 
Hjælp kunde drages frem til Fædrelandets Gavn
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og Ære, maattc mægtig styrkes hos dem, som 
fik dette Indtryk. Der var andre Mænd paa 
Tinge, som fik en lignende Betydning for dem, 
der lærte dem at kende; men der er Grund til i 
denne Retning stærkest at fremhæve Termansen. 
Der er adskillige af dem, som for 30 Aar siden 
med Ungdomsmod tog fat paa Arbejdet i den 
ny Skoles Tjeneste, der ved at se paa Termansen 
fik en mægtig Spore til at arbejde for den danske 
Ungdoms Oplysning. Naar der hos Landsby
ungdommen var Stof til saadanne Mænd, da var 
det vel værd at leve for at tænde Lys imellem 
den. — Det var i sin gode Orden, at Termansen 
blev en af dem, vi i Særdeleshed tog paa Raad, 
da vi efter Krigen begyndte Skolen i Askov, og 
at han blev en Hovedordfører ved Aabningen af 
Vallckildc Højskole. Der kom ogsaa en Tid, da 
man tænkte paa at faa ham selv knyttet til en 
Skole som dens Leder, snart til den i Vejstrup, 
snart til den i Dalum. Tog han ikke imod Til
bud derom, saa kom han desto mere til at sam
virke med Lærerne ved Folkehøjskolerne baade 
ved Foredragene, han holdt, og ved hvad han 
skrev, saa naar vi tænker paa den ny danske 
Skole ikke som den, der er knyttet til et enkelt 
Sted, men som den Virksomhed til Oplysning 
over Fædrelandet og dets Historie saavel som 
over Menneskelivet i det hele, der i den sidste 
Menneskealder har fundet Sted trindt i vort 
Land, da kan vi trøstigt sige, at han var en af
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dens ypperste Arbejdere. Blandt Kransene paa 
hans Kiste er der en fra Ringkjøbing og Omegns 
Foredragsforening: men dette er kun en af de 
mange Foreninger af denne Slags, som er ham 
inderlig taknemlig for hans løftende og varmende 
Tale. Paa. den danske Rigsdag har han da og- 
saa været en af de ypperste Talsmænd for den 
folkelige Oplysning. **

Der vil 1 de folgende Tider være god (frund 
til stadig at vende tilbage til Mindet om hans 
ædle Skikkelse og til det, han har fort frem, 
naar Maalet for den ny danske Skole ikke skal 
fordunkles.

I Følge hele sin Betragtning af alt aandeligt 
ldvs Vilkaar, har lian en (fang sagt paa Tinge, 
vil den fri Stilling med fornøden ydre Under
støttelse tjene ethvert af dens Værksteder bedst. 
Han var jo helt igennem en Talsmand for den 
personlige Frihed — Enkeltmandens Frihed til 
at tro, tale og gøre, hvad han vil, naar han kun 
lader Næsten nyde samme Skel — i Folkekirken 
og i det borgerlige Samfund; derom vidner hele 
hans offentlige Færd, og ikke mindre det, han 
har talt og skrevet om Nordamerikas Bebyggelse, 
som om Washington og Lincoln. Denne Frihed 
maatte han ogsaa hævde som Vilkaarct for den 
ægte Oplysnings Trivsel.

Men ligesom Lyset og Friheden for ham 
var et Par, der ikke kunde skilles, naar Livet 
skulde udvikle sig sundt, saaledes var det samme
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Tilfældet med det folkelige og kristelige. Tidlig 
kom Termanscn med i den kirkelige Vækkelse, 
som havde sit stærke Brændpunkt i Dons, men 
som ogsaa havde Hjemsteder her i Egnen, for 
Eksempel i Vejen, hvor gamle Peter Lauridsen 
var Menighedens Vært, og i Gjesten Sogn, og 
ved Forsamlinger, som holdtes til Opbyggelse, 
var man altid glad ved at hore hans Vidnesbyrd. 
Hans Foredrag om bibelhistoriske og kirke
historiske Æmner har ganske sikkert ikke haft 
mindre at betyde end hans folkelige Foredrag. 
Men det var han sikker paa, som han en Gang 
har skrevet, at intet vilde være mere virksomt til 
at udhule og fra Grunden af nedbryde vor folke
lige Tilværelse, end om det lykkedes ved Folkets 
Opvækkelse til religiost Liv at faa det til at tro, 
at al fædrelandsk og folkelig Gerning, Tale og 
Sang for kristne ikke blot var en ligegyldig, men 
en fordommelig Ting. Paa den i religiøs Hen
seende nedbrydende Retning i Tiden saa han 
med Gru. Men i Kristenlivets og Menneskelivets 
inderlige Forening laa for ham Betingelsen for, 
at begge kunde naa deres Maal herneden.

»Af Naturen fik mit Øje skarpest Sans for 
det alvorstunge i Liv et,« har han en Gang sagt, 
og deri tog han ikke fejl; men paa denne Bag
grund af det alvorstunge kom det desto bedre 
frem, naar han tolkede sit lyse Haab for Menig
hedslivets Opblomstring i Danmark, for at 
Sønderjylland skulde komme tilbage, og det
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danske Folkeliv blomstre op. Han sagde det en 
Gang ved et af vore Moder i Skibelund, at 
Skjalden havde set ret, da han forkyndte, at der 
maatte gaa s træng c Tider hen mellem Folkets 
Foraarsdag og den varme Sommer. Det har i 
Termansens Dødsaar været en kold Maj, saa det 
kun var de mørke Graner, der gjorde Skoven 
grøn; men det lyse Bøgelov kransede dog Skoven, 
hvorigennem hans Kiste blev fort igaar fra hans 
Alderdomshjem til denne Kirke, hvor han følte 
sig hjemme i en Række af sine Manddomsaar. 
Saaledes kom det lyse Haab dejligt frem paa 
den alvorstungc Baggrund i hans Sind. Ogsaa 
ved denne Forening af det dybe Alvor og det 
lyse Haab blev han den rette Fortolker af, hvad 
der maa lyde gennem Talen paa den danske 
U ngdomsskole.

Gud ske Tak for det Vaartcgn, som denne 
Mand har været for vort Folk, — for den kristne 
Menighed i Danmark, for vort Borgersamfund 
og for den danske Skole! Gud ske Tak, fordi 
denne Mand med det alvorstungc Sind kunde 
vidne saa frejdigt om sit Haab om Menigheden, 
om Sønderjylland og om det danske Fædreland! 
Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være 
lovet!
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:>Kom Gud Helligaand, kom brat!«

sang man derefter, og Termansens Svigersøn, 
Pastor Er, Melby e, talte:

»Det sidste Suk, det sidste Raab 
var fuldt af Livsens store Haab, 
han sagde: Fader i din Haand 
befaler jeg min Sjæl og Aand!«

Disse Ord kom mig i Tanker, da jeg gik og 
tænkte paa Svigerføder efter hans Død. Disse 
Ord: »Fader, i dine Hænder befaler jeg min 
Aand,« var vor Herre Jesus sidste Ord, men 
disse Ord passe ogsaa godt paa denne vor kære 
Ven; thi han havde befalet sig i Guds Haand — 
under Gud Faders Varetægt.

Medens det ofte er mig lidt svært at tale 
ved en Begravelse hjemme, fordi der som oftest 
ikke er meget, der, kristeligt sét, er værd at 
fremdrage, saa gælder det ikke her. Her er 
meget at fremdrage: Saa mange rige og dyre
bare Minder og saa meget, der opfordrer til 
Efterligning for os, der staa tilbage. — Jeg vil 
fremdrage nogle Træk fra mit Samliv med ham, 
som netop vidner saa godt om ham mod Hensyn 
til dette, at han fuldt havde givet sig under 
Guds Varetægt.

Forste Gang, jeg talte med ham, var i 
Kjobenhavn i Efteraaret 1885, da han var kom
men ind til Rigsdagssamlingen. Da jeg havde 
fremstillet mig for ham, sagde han: »Her er jeg
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-nu kommen ind til denne frygtelige Samling.« 
Han saa tungt paa Forholdene og bar med dyb 
Smerte Fædrelandets Ulykke. Ja, derom vidner 
ogsaa dette, at der var Tider i vort Folkeliv, da 
han af Sorg og Smerte ikke kunde faa Nattero, 
men laa vaagen Natten igennem og klagede sig 
som i Smerte for I7ædrelandet. — Ja, det var en 
saare mørk Tid, hvori jeg lærte ham at kende, 
den i Efteraaret 85. En Dag, som jeg var hos 
ham i hans lille Kammer paa GI. Kongevej, kom 
en bekendt yngre Højskolemand ind at tale med 
ham. Og under Samtalen om de sørgelige For
hold sagde han de bekendte Verslinjer:

»og naar min Sjæl blev af sin Grublen træt, 
den hviled sig ved »Fadervor« at bede,«

og tilføjede: »Ja, havde jeg ikke Troen, maatte 
jeg fortvivle.« Det var Troen til en almægtig 
Gud, der holdt ham oppe i de tunge Tider, og 
hans Tro var stærk og grundfæstet, bygget paa 
Klippen, det tør vi vidne alle, som have kendt 
ham lidt mere end den store Flok. Det var 
ogsaa hans Tro paa Gud, der gjorde, at han ikke 
mere kom i Rigsdagen, skønt man i sidste Øje
blik kaldte paa ham. »Min Tid er forbi,« det 
følte han Gud havde vist ham.

Men trods hans stærke Tro, fandt man ham 
tidt urolig. Han manglede Fred og Ro. Og 
det kom jo af, hvad han nok vilde være ved, og 
som er bleven sagt her i Dag, at han var en
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syndig Mand. »Jeg har ikke Fred i mit Indre, 
jeg har ikke Ro,« har han svaret mig flere 
(range, naar jeg opfordrede ham til at gore nogle 
Optegnelser om sit rige Liv. Og det samme 
mødte mig, da jeg for 7 Uger siden paa en 
Rejse kom at se til ham. Da sagde han, da jeg 
forknyt kom ind til ham, som han laa i sin Stol: 
»Denne Gang er det alvorligt,« og saa talte om, 
at han gerne vilde leve lidt endnu for sin Kone 
og Børn, og tog da dé dejlige Vers frem:

Urolige Hjærte!
Hvad fejler dig dog? 
Hvi gør du dig Smærtc, 
du ej har behov?

Er han ej vor Fader, som raader for alt
Er ej vore Timer og Hovedhaar talt! 
Har os ej den bedste til Venner udvalgt!

Urolige Hjærte!
Luk op for Guds Fred, 
som dulmer al Smærte 
og smiler derved!

Guds Fred er en Dronning, han selv giver Pris, 
hvo hende mon hylde, i Sandhed er vis, 
hvor hun har Højsædet, er Guds Paradis!

Jlan manglede da Ro og Fred til at gaa herfra, 
om han end troede, det var mod Enden. Dog 
maa jeg tilføje, vilde Gud det, var han rede. Da 
min Hustru og jeg Paaskelørdag kom hjem for 
med ham og Hustru og de andre Børn at gaa 
til Herrens Bord, sagde han af Glæde herover:
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»Gud ske Lov, saa faar jeg alle mine Born 
samlede.« Det var en dejlig Time for os at 
samles med den levende, om den levende i Sam
fundet, med vor Herre og Frelser. Om Efter
middagen kaldte han os ind og vilde saa aflægge 
en Bekendelse som den doende Fader til sine 
Børn, da det var vanskeligt, at han mere fik os 
samlet. Og det, han her fremhævede, var dette, 
som er værd at høre: »Uden den kristne Tro 
var jeg gaaet til Grunde: den holdt mig oppe 
midt under den brusende Larm. Det var den 
kristne Tro, der gjorde mig til, hvad jeg blev, 
og det var dog lidt mer end de fleste. Det er 
paa Grund af den kristne Tro, jeg nu kan sige, 
at om jeg end dør udvortes set som en fattig 
Mand, saa dør jeg dog som en rig Mand, thi jeg 
ejer den Rigdom, som bestaar i Fred med Gud 
for Jesu Kristi Skyld.« Næste Dag, inden vi 
skiltes, sagde han: »Gud ske Lov, at vi eje 
Evighedshaabet, Troen paa Livet i Guds Rige. 
Hvor mange er der dog ikke, der vandre omkring 
uden nogen Støtte som vildfarende Mennesker.« 
Han havde tidt Uro i sit Indre; dog laa han 
taalmodig og mild paa sit Sygeleje og undgik 
den Anfægtelse, som han før havde været bange 
for skulde komme over ham paa det sidste. Gud 
ske Lov! Hans sidste Ord baade til Datter og 
Søn var dette: »Sove kan jeg ikke, men Gud 
ske Lov og Tak, jeg har Ro og Fred,« og med 
de Ord sov han ind. Ja, Gud ske Lov! sige vi
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alle, som elskede ham, han sov- ind med Ro og 
Fred; det fortjente han, om nogen har det for
tjent. Og vi ville unde ham Hvilen, om end vi 
ville savne ham dybt; thi han havde i nogle Aar 
længtes derefter. Herom vidner et dejligt Digt, 
som han skrev bag i Fr. Nielsens og Brandts 
Salmehæfte i December 1891. Det er af en 
ukendt Forfatter, men vidner saa smukt om, 
hvad der levede i ham den sidste Tid. Og havde 
han ikke underneden skrevet »af ukendt For
fatter«, skulde man tro, han selv havde skrevet 
det, thi det passer saa godt paa ham selv. Det 
lyder saaledes:

•»Ej Triumfer, som jeg en Gang dromte — 
Ro min trætte Sjæl kun onsker sig, 
Fred kun efter Kampens dybe Vunder, 
Trost fra Gud, naar det mod Enden stunder, 
og en salig Flugt til Himmerig.

F'or den Pilgrimsgang,’ der er tilbage, 
Gud! om Lydighed jeg beder dig;
at min Sjæl maa dybt for dig sig bøje, 
uden Klage bære Korsets Møje 
og i Ydmyghed fornægte mig.

Brus da kun, du Livets Strøm saa flygtig! 
Imod Mundingen du bærer jo.
Naar kun over de oprørte Bølger 
svæver Herrens Fred, da glad jeg følger;
hist mig vinker de forløstes Bo!«.

Og saa vil jeg sige, at hvad han skrev' 
under sit Billede: »Vel den, der ikke holder sig
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for at være bedre, naar Menneskene rose og 
ophøje ham, end naar de overse og agte ham 
lidet, thi Mennesket er kun, hvad han er for 
Gud,« det passer paa ham som paa ingen; thi 
den, han levede for, var Gud. Menneskers Ros 
og Dadel ødelagde ham ikke som saa mange; 
men han havde ogsaa givet sig Gud i Vold med 
hele sin Sjæl fra Ungdommen af.

Og saa kun endnu en Tak fra din Datter, 
min Hustru, som ikke kan være her, til dig, 
kære Fader, for alt, hvad du var, og hvad du 
bliver i Mindet. Og Tak fra mig selv, ja Tak 
tusindfold fra os alle, som elskede dig, for hvad 
du var, og hvad du bliver i Mindet. Og først 
og sidst Gud ske Tak, som gav os dig. Og 
Gud ske Tak, fordi vi véd, at han glæder din 
Sjæl i Paradis.

»Her modes alle Veje,«

blev sungen, og Friskolelærer Soren Jensen, der 
ogsaa er Svigersøn af Termansen, talte:

Vel, du gode og tro Tjener, du var tro over 
lidet, jeg vil sætte dig over mere, gak ind til din 
Herres Glæde.

Naar jeg nu skal tale her, saa bliver det 
som en Søn over sin Fader, som saadan har han 
staaet for mig. Siden jeg blev optaget i hans 
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der som Barn af Huset.

Der kunde maaske tænkes: Er de anførte 
Ord af Vorherre Jesus dog ikke altfor store at 
bruge her? Nej, for mig er det ikke for meget 
sagt, det er som et Farvel til den afdøde, som 
en Lykønskning til den sidste Rejse, han nu har 
gjort. Der kunde maaske ogsaa tænkes: det er 
dog for lidt sagt, han var saa meget, meget for 
den snævrere Kreds og meget for det hele Folk, 
nej, det er heller ikke for lidt, thi hvad er selv 
det bedste her i Livet, det ædleste, det skønneste,, 
det sandeste og det herligste! — det er dog kun 
Glimt af Evigheden. Og de bedste Gaver, som 
er et Menneske betroet her i Livet, er dog kun 
ringe mod, hvad der skal modtages hisset.

Vel, du gode og tro Tjener, du var tro over 
lidet, jeg vil sætte dig over mere, gak ind til 
din Herres Glæde. Det var disse Ord, vor Herre 
og Frelser udtalte om den Tjener, som han frem
stiller for os i Lignelsen, hvor han omtaler de 
forskellige Tjenere, som var betroet forskellige 
Pund, som det gjaldt om at bruge, og den Tjener, 
Ordet blev udtalt til, havde forstaaet at bruge 
det, der var ham betroet.

Den kære, som her er lagt ned, havde ogsaa 
faaet gode Gaver af den Gud, som er alle gode 
Gavers Giver, og han forstod at bruge dem, han 
gravede dem ikke i Jorden, men brugte dem ret 
den Tid, som ham var givet her. Der var en
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Tid, da vi her talte om Idealerne, det er lyse 
Billeder, som Aanden har tegnet for os, og denne 
Tid er dog, Gud ske Lov, ikke helt forbi. Det 
var for Termansen et Ideal, et lyst Billede, at der 
her i Danmark maatte vokse frem i Ly af Fri
hedens Sol et lykkeligt, et ædelt Folkeliv; men 
for at dette Liv kunde faa Næring til Vækst, 
maatte der fremhjælpes en ny Skole iblandt os, 
og en Afdeling af denne er den fri Børneskole, 
hvor det ikke, som til da var Skik, kom an paa 
at hakke i sig en Del Kundskaber og Lærdoms
sætninger, men hvor det væsentlige var dette, at 
det levende Ord i den mundtlige Fortælling fik 
Lov til at lyde for det modtagelige Barnehjærte. 
Det skal ikke dermed være sagt, at der ikke 
ogsaa i Almueskolen eller Statsskolen kan virkes 
paa samme Vis; men det kan vi dog vist være 
enige om, at den fri Børneskole, Hjemmets Skole, 
er Idealet. Termansen udførte dette i sit eget 
Liv overfor sine egne Børn, han indrettede sit 
eget Hjem til en Friskole. Idealerne er blegnede 
saare meget, der er ligesom lagt et Slør over 
dem; men han blev dette Ideal tro. Her skal 
ikke skjules over hans Skrøbelighed. Den Gang 
jeg skulde giftes med hans Datter, sagde han til 
mig: Dersom du kan, saa tag Eksamen, saa er 
du under indtræffende Forhold sikker paa at 
kunne faa Opholdet, og da jeg dertil svarede, at 
jeg ikke kunde lede mig selv i den Fristelse, at 
opgive den Sag, som for mig var en hellig Sag,



2OQ

saa sagde han: gaa med Gud dertil. Han var 
saa vis paa, at den Gud ikke vilde forlade dem, 
som holdt sig nær til ham. Da vi saa holdt 
Bryllup, sagde han trøstig til os: Rigdom kan 
jeg ikke efterlade eder, men en saare rig Gud. 
Saadan var hans Haab for os og hans Tale til 
os, som vovede at gaa ind til det, som for os 
Menneskebørn synes at være meget usikkert. 
Atter i de senere Tider har vi talt om samme 
Sag, og endnu var det hans Haab, at Idealet 
skulde blive levendegjort. Ja, han var tro mod 
Idealerne til det sidste; han brugte den Gave, 
som her var betroet ham.

En anden Gave, som ham var betroet, er 
Bønnens Gave. Der er maaske dem, som kunne 
synes, at dette er en underlig Tale; men det er 
dog saa, at Bønnen er en Gave, givet hvert 
Menneskebarn, som er lagt paa Vorherres Jesu 
Arme, som i den hellige Daab er lagt ind til 
Gud Faders Hjærte; men saare faa har brugt 
denne Gave, og ingen har brugt den ret. Lige
som et Barn om Aftenen, naar det er træt, 
kommer og lægger sit Hoved ind til Faders 
eller Moders Bryst, og Barnet i det lille Ord, 
Fader eller Moder, finder sig beroliget og lagt 
til Hvile, saadan ogsaa med os Mennesker over
for vor Gud og Fader i Himlen. Naar vi bare 
kan komme til at hælde vort Hoved ind til hans 
Bryst og udtale det Ord ret »Fader vor«, saa kan 
vort trætte Hjærte deri finde Hvile og Fred. Men

14
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Bønnen kan ogsaa være en Kamp, en Strid med 
Gud. Lad os tænke paa den gamle Jakob, da 
han stod hist ved Jaboks Flod og ventede, at 
han skulde møde sin Broder Esau, hvordan 
Herren kom til ham om Natten, og Jakob brødes 
med ham og vilde ikke slippe, før han blev vel
signet, og Jakob vandt Sejr i denne Kamp, vandt 
Sejr over den almægtige Gud. Vi kan komme 
til at staa med saadan Bon paa vore Læber til 
Gud Fader, at vi maa sige til ham: du skal 
opfylde denne Bøn! Du maa lade det ske, som 
vi bede om, om ellers vort Liv skal bevares i 
Kristus. Ja, saa faar vi Sejr, saa slipper han os 
ikke, før han har velsignet os. Jo oftere et Barn 
kan komme frem i Bon til Fader eller Moder, 
jo kærligere og inderligere bliver Forholdet, og 
kunde vi blot ofte, ja til daglig, bøje vore Knæ 
i ydmyg Bøn til vor Fader i det høje, saa vilde 
vort Forhold til ham blive rigere og inderligere.

Den kære, hvis Støv her hviler, forstod at 
bede, som vist faa. Vi, som gik ind og ud hos 
ham saa længe, kende det, men ingen kender 
det dog bedre end hun, som var hans kæreste 
Ven her paa Jorden. Han bad for dem, som stod 
ham nær, og for dem, der stod ham fjærnere, 
og for de Sager, vi gerne vilde have fremmet, 
han bar det alt hen for Guds Ansigt. Vi har 
kendt, hvordan han i et lille Suk som: Aa, Gud! 
kunde lægge sit trætte Sind til Hvile; men vi 
har ogsaa kendt ham, naar han kæmpede med 
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Gud i Bønnen, men saa følte han det, at da 
fulgte Velsignelsen med, da fik han Fred i Sind. 
Vi har alle tabt meget, at en saadan Bønnens 
Mand er gaaet bort fra os. Vel tror vi det, at 
han ogsaa endnu kan bede for os, men vi trænge 
haardt til at have den iblandt os, som kan bede 
for os og med os. Hvilken Magt, der ligger i 
den kristnes Bøn og Forbøn, er ellers en Hemme
lighed, men det er en Hemmelighed, der skal 
tales højt om blandt kristne. Ja, vi trænge til, 
at vi alle bede for og med hinanden. Ogsaa 
Bønnens Gave blev han tro og brugte ret.

Endnu vilde jeg gerne have Lov at sige til 
dig, Svigermoder: »For dig, som nu blev sat 
mere ene her i Verden, vil vi, som staar dig 
nær, ja, og alle Vennerne vil det, bede Gud 
Fader, at han fremdeles vil lade Snorene falde 
for dig paa de liflige Steder, for det er de dog 
hidindtil, om og du har haft mange mørke og 
tunge Timer; I har med hinanden baaret Dagens 
Byrde og Hede. Ja, det vil vi bede om, at Gud 
fremdeles vil lade Snorene falde for dig paa de 
liflige Steder og føre dig til de grønne Græs
gange og de stille, rindende Vande.« Vi, som 
kaldte ham Fader, har lysende Minder efter 
ham, de vil mangen Gang være manende for os.

Give Gud, naar vi en Gang skal nedlægge 
vor Vandringsstav, at vi da maa kunne gøre 
det med saadant frejdigt Mod og glad Haab, 

14*
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som han kunde det, da har vi ikke levet for at 
dø, men for at leve baade her og hisset.

Lærer Mathias Appel bragte derpaa en 
Hilsen fra sin gamle Fader, Pastor C. Appel, 
der gerne vilde have været til Stede ved hans 
broderlige Vens Jordefærd. Han fremsagde føl
gende Digt, der er af C. Appel:

Ved Livets Væld under Lysets Hvælv 
slog Ter mansen ud sit Telt 
saa lagde han ud paa den dybe Elv 
som Ordets Ridder og Helt.

Han kunde se mørkt, naar Tiden var krank, 
og Uvejr i Synskredsen stod;
men kunde saa rejse sig støt og rank, 
naar Aanden opildned hans Mod.

Han staged ej om paa det flakke Vand, 
men altid paa Dybet han fo’r;
mod Strøm og Vind som befaren Mand 
han godt turde lægge sit Ror.

Trods skiftende Bor altid Blikket var vendt
mod Morgengryet i Øst!
Nys Sejlene faldt, og Farten var endt
ved Livslandets lysende Kyst.

Kisten blev derpaa ført ud paa Kirkegaarden. 
Saa mange af hans Venner, som kunde komme
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til, søgte at være med at bære ham det sidste 
Stykke Vej. Pastor H. Svejstrup forrettede 
Jordpaakastelsen. Man sang »Krist stod op af 
Døde,« og det store Følge skiltes, vistnok alle 
med den Tanke, at Danmarks betydeligste Bonde 
var stedt til Hvile her. Hans Enke og Børn 
takkede, og siger her igennem en Tak til alle 
de mange, der enten paa den ene eller den 
anden Maade har lagt deres Medfølelse for 
Dagen og været med til at hædre deres kære 
Term ansen.



Mindedigte.

Ilan var saa jævn cn Bondemand, 
slig var hans Klæder skaaren, 
men dog til Ordets Ridderstand 
han var som fodt og baaren.

Han voksed op ved Plov og Harv’, 
men Hjærtets Længsler stærke 
bar mod at lofte Fædres Arv 
paa Aandens Enemærke.

Og hvad den danske Bonde har 
i Gem af Vid og Næmme, 
derom hans Dagværk Vidne bar, 
som ude saa og hjcmm£.

Men da vor Arildsfjende gram 
os Sønderjylland roved, 
og — lammede af Sorg — med Skam 
vi selv vor Grundlov kløved;

da Striden gik paa Dod og Liv 
for Menigmand og Bonde: 
hist Fjenden — her et Folk i Kiv, 
han frygted Tider onde.
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Forvist han dog ej tvivled om 
— blev lang end Ventcstunden — 
at Danmarks Atterdag jo kom, 
naar Trængslens Tid var runden.

Vemodig stille vandred han. 
en Pilgrim lig i Verden, 
der længes hjem til Fredens Land 
fra Støvets Strid og Færden.

Men, blev han glad, hvor kunde da 
det tindre i hans Øje;
da Barnesjælen svang sig fra 
al Jordens Savn og Møje;

hvor kunde han da vidne skønt 
om al Gud Faders Gave, 
i alt sé Spor af immergrønt 
fra Paradisets Have.

Han aldrig blev »Partiers« Mand, 
derfor han Spot fik lide;
han være vilde dog forsand 
kun paa »den rette Side«.

For Danskhed, Frihed, Liv og Fred 
han stred med Alvorstale, 
og Hjærtcr vandt han sig derved 
i Hytter som i Sale.

Derfor nu Sorgens Bud om Land 
vil Vej til Hjærter finde: 
fredlyse vil hver Dannemand, 
den ædles Navn og Minde.

'Folkely«, den n. Maj 1892.
.1/. Å. Appel.
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Kom nu! lad Sangen lvdc 
og klinge uden Svig 
alt om en ærlig Jyde, 
som var sit Arbejd lig.
Mens nu i Mindet Navnet 
Niels Jokum Tenna nsen 
som Stjerne lyser, Gavnet 
i Danmark gaar igen.

For selv at lyse, slukked 
han ikke andres Lys, 
men sig i Lyset dukked 
som dræber Nattens Gys.
Han var en Mand paa Tinge, 
foruden Brask og Bram.
Han Sandheds Rost lod klinge 
og gav kun Løgnen Skam.

Han samled Lærdoms Skatte, 
og var som Fuglen fri 
for tomme Taler glatte 
og Lærdoms Raseri.
I Jorden ikke grov han 
sit Pund paa Gniervis, 
fra Dagen ikke sov han, 
men blev af Dagen vis.

Skønt Mistelten ham krænked 
i blinde Broders Haand 
og ham til Skygger sænked, 
dog bar ham Trostens Aand 
med Faderen og Sønnen 
hen over Glemsels Flod 
ved Troen og ved Bønnen, 
som er til Folkebod.
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Blev han til Ørken drevet 
som Vrøvlets Syndebuk, 
og blev hans Rune skrevet 
af Saga med et Suk, 
dog mildt paa hendes Himmel 
hans lyse Stjerne staar 
blandt Hvælvets Stjernevrimmel 
og Atterdagen spaar.

Lad derfor stille rinde 
din Taarc nu, mit Folk! 
Gem vel den ædles Minde 
som Haabets lyse Tolk. 
Hans Stjerne ikke praler 
fra Sagahimlens Hvælv, 
men mindelig den taler 
til Dansken: »Vær Dig selv!«

Hans sidste Ord i Live: 
»Nu har jeg Fred og Ro!« 
Hans Vidnesbyrd skal blive: 
han var i lidet tro;
sin magre Plet han dyrked 
med Tak for Vipper smaa;
i Nojsomhed ham styrked 
Guds Lys fra Himlens Blaa!

Morten Eskesen.

Lagt blev for nys i Jorden 
en Bonde fra Gammelby, 

kendt var hans Navn i Norden, 
det havde saa godt et Ry.
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Alvorsfuldt var hans Øje 
med Sollys fra dybest Grund, 

taarefyldt tit af Møje, 
dog spilled et Smil paa Bund.

Højhed i Sind og Tanke 
han ejed i Jævnheds Dragt, 

kæmped med Vaaben blanke 
og stoled paa Sandheds Magt.

Ordet af Aanden baaret 
og Hjærte paa Tunge lagt 

var ham af Gud beskaaret, 
og det var hans Tales Magt.

»Adel kan Bonden være,« 
det sanded vi her saa tit;

Ter/nonsens Navn skal bære 
den Sandhed om Lande vidt.

7/. Nutzhorn,
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