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i et langt Liv.
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O. Kr. L. Gad.

N. G. Blædel.

Ole Kristian Lund Gad, Præst i Søllerød, blev
jeg først bekjendt med tre eller fire Aar før hans Død;
men vort Forhold blev da ogsaa til Gjengjæld af den
inderligste Art. Han var ikke uden Anlæg for den spe
kulative Tankeretning, som ved Martensen holdt sit Ind
tog her i Landet paa Teologiens Omraade, og en Lære
bog i Religion, som han i sin Ungdom udgav, nærmest
til Brug for Latinskolens højere Klasser, giver Vidnesbyrd
derom. Men Hovedkarakteren i hans Væsen var hans
Djærvhed og Uforfærdethed til at gaa lige paa og nævne
Barnet ved sit rette Navn, en Mester Ole Vind paa sin
Plads.
Han havde ogsaa i sin Tid været Politiker i
Folkefrihedens Retning; men Politiken forlod han snart,
fordi, som han sagde til mig, „der er Djævelskab deri“.
Svag var han paa Legemet, men ualmindelig sjæls- og
aandsstærk, og i hans Prædiken var der en storslaaet
Magt som Vejrets til at slaa ned i Folkehavet. Men den
Sognemenighed, hvori han stod, var som flere af SogneBeboerne i Kjøbenhavns Nærhed, ikke synderlig mod
tagelig for et Aandens Vidnesbyrd, og Søllerød Kirke var
om Vinteren kun sparsomt besøgt, mens den om Som
meren, da de mange Landliggere fra Hovedstaden og
andetsteds fra i stor Mængde fyldte ud i den skjønne
Egn, var tætpakket af Tilhørere, der beundrede den
stærke Trosprædikant. Men jeg hørte ham engang i en
in.

Prædiken betone det Utilfredsstillende i denne „Beundring“;
han sagde: „Man beundrer Kristendommen, Evangeliets
Tankedyb og mageløse Syner, Man beundrer Prædikantens
Gaver; men Vorherre, Han vil ikke have Beundrere, men
Efterfølgere.“ Med ham levede jeg mange rige, ufor
glemmelige Timer, naar vi sad hjemme i hans eller min
Præstegaard, eller vi gjorde en Tur sammen til Jylland,
hvor vi besøgte en fælles Ven, Præsten i Skjold ved
Horsens. At samtale med ham var i høj Grad tanke
vækkende og tidt dybt hj^rtegaaende. Men hos ham
sandede Man ogsaa, at „Alvor og Gammen kan godt
sammen“; hans Vittigheds Lyn og hans djærve slaaende
Udtryk og Blik for Livets komiske* Sider tog En. med.
Han kunde kosteligt foftælle om Oplevelser og Er
faringer, *han havde gjort i sit Liv. Her skal^ staa* nogle
af disse, saavidt muligt fortalt paa hans egen Maade:
„Mens Kong Frederik den 7de om Sommeren laa paa
Skodsborg med sine Kavalerer og Grevinden, fik jeg
altid idetmindste en Gang en Indbydelse til hans Taffel.
Jeg sad saaledes en Middag i Kreds med en hel Hob
Kammerherrer og Hofmænd, der førte Samtalen hen paa
Gejstligheden og gjorde sig lystig over Præsterne. Jeg
lod som Ingenting og blev ved at æde. Da Dette havde
varet en Stund, sagde Kongen til mig: „Hører De, Pastor
Gad, hvor disse Herrer skoptiserer over Deres Kolleger?“
Jeg svarede: „Det er mig lige fedt, D. M., hvad Kammer
herrer siger om Præster.“ Og jeg aad. Men da rejste
Kongen sig og talte: „Saalænge vi bo her paa Skodsborg,
er Pastor Gad vor beskikkede Sognepræst, og jeg kræver
af alle Dem, der er i mit Brød og følge mig, at de vise
ham den Ære og Agtelse, der som Saadan tilkommer
ham; jeg drikker nu hans Skaal og de Herrer her
ville klinke med ham.“ Det skete, og Skoptiseringen
hørte op.“
„Jeg var engang“ (det er Gad, der fortæller) „tilstede
ved en Visitats her i Nærheden, hvor Biskop Martensen
efter Kirketjenesten drog mig med sig ned i Haven og
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sagde: „Her er Alt antilegomena (imod al Orden og 5orskrift) — Præsten, Prædiken, Skolen, Børnene — ja, selv
Protokollerne ere antilegomena.“ — Men større Løjer havde
jeg ved en anden Visitats, hvor Martensen ved Middags
bordet efter Gudstjenesten bragte Præsternes Ligtaler paa
Bane og ytrede: „Jeg begriber ikke, hvorledes de Herrer
Præster affinder sig med deres Samvittighed overfor de
mange Ligtaler, de maa holde.“ — „Jo“, svarede Stedets
Præst (der havde været ansat i Sønderjylland), „det er kun
Smaating her — i Slesvig holder Præsten tre Taler ved
et Dødsfald, en i Huset, en 1 Kirken og en ved Graven“.
— Biskoppen udbrød da: „Jeg forstaar sandelig ikke,
hvor de gode Præster har Fond til at holde tre Taler
om den samme Person.“ — „Jo, D. H., han faar ogsaa
tredobbelt Betaling derfor.“ — „Ja“, sagde Biskoppen,
„det er ikke de Fond, som jeg mente.““
Han kunde være streng alvorlig i sin saakaldte Sjæle
sorg, strengere stundom, end det var forsvarligt efter den
folkekirkelige Anordning. Engang havde han flere Timer
forgjæves ventet paa et Barnedaabsfølge. Da gik han
hjem, afførte sig Præstedragten, fast bestemt paa at bryde
dette overhaandtagende Smøleri, der spildte hans Tid og
viste en uværdig Ringeagt for den kirkelige Orden. Langt
om længe kom nu Følget, og da Man ikke traf Præsten
i Kirken, gik Barnets Fader ind i Præstegaarden og bad
Gad om at komme. Han svarede: „Nej — jeg vil ikke
være Eders Slave og finde mig i al denne Holdnings
løshed. Imorgen kan I komme, da skal jeg døbe Barnet.
Men“, tilføjede han, „hvorfor vil I forlange denne Handling
med Barnet. Det er jo, mener I vel, kun en Skik; I tror
jo da ikke, at der skjenkes Noget herovenfra i Daaben.
Vel?“ — „Ja“, svaredes der, „det er jo sandt; men det
er nu saa Skik og Brug, og vi ville ikke være anderledes
end de Andre.“ — Gad sagde da: „Efter denne Bekjendelse døber jeg slet ikke Eders Barn, hverken idag
eller imorgen; thi Sakramentet er ikke en Pynteklud for
Vantro, men en GudsNaadegave for troende Mennesker.“
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Ja}> vistnok, ubetinget kan denne Maade at tage Tingen
paa ikke forsvares, og allermindst den indirekte skjulte
Omvej, hvorpaa Gad lokkede den vantro Tanke ud af
Manden, Noget, som ellers laa langt fra hans ligefremme
Natur, der skyede alle Underfundigheder. — Men kristkirkeligt havde Gad jo Ret til at negte denne Barnedaab, som kun er berettiget under Forudsætning af For
ældrenes Tro.
Han var en Bønnens Mand. Jeg véd, at han ved
sin stærke Tro har i Jesu Navn opnaaet Opfyldelse af
dybe Hjertebegjæringer fra Gud ogsaa i det Udvortes.
Men han var legemlig saare skrøbelig, og pludselig
blev han kastet paa sin Sotteseng, hvor han laa maalløs
under sin sidste Strid. Han havde tidt i sin forholdsvis
karske Tilstand udtalt det ønske, at „Troens Ord“, der
havde været hans Livs Kraft, maatte komme til at være
det sidste Ord, han hørte i denne Verden. Ogsaa denne
Bøn blev opfyldt. En Ven, der slet ikke vidste om hans
Sygdom, kom tilfældig og traf ham paa Dødslejet, men ved
fuld Bevidsthed. Denne Ven kjendte dette den Døendes
ønske, og i sidste Stund bekj endte han da dette vel
signede, stærke Livs-Ord over ham. Da sendte den Bort
dragende den sidste klare Straale fra sit øje opad, og
saaledes fo’r han hen.
Det var et forholdsvis kort Samliv, jeg delte med
denne min dyrebare Ven og Broder. Men der var Ind
hold i de Timer, vi levede sammen, og aldrig besøgte
jeg i den Tid Kjøbenhavn, uden at jeg gjorde en flere
Dages Udflugt til Søllerød Præstegaard, hvor jeg badede
mig i den friske Oprindeligheds Strøm, der udgik fra
hans Sjæl. Og jeg har ikke kunnet sende disse mine
Optegnelser ud i Verden, uden at give ham en Plads
imellem de elskværdige Mennesker, der har beriget mig
med Livs - Indhold.
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Det var igjennem min jydske Hjerteven Ludvig
Biædel, at jeg kom i en aarelang Berøring med hans
Broder Nikolaj Georg Blædel, tilsidst Sognepræst ved
Garnisons Kirke i Kjøbenhavn. Det er bekjendt, hvor
stor og vidtrækkende en Virksomhed han udfoldede som
Prædikant og kristelig Vejleder. Skarer flokkedes om
hans Prædikestol, og han søgtes som aandelig Raadgiver
af mange Mænd og Kvinder. — Jeg stod længe i et
hjerteligt Venskabs-Forhold til ham og har mange kjære
Minder fra den Tid, naar han besøgte mig i Ryslinge og
jeg ham i Hovedstaden. Han var ikke en Discipel af
Grundtvig, men stod vor Retning saare nær, og i en Aarrække var det hans Formaal at være som en mæglende
Mellemmand imellem den saakaldte „kirkelige Anskuelse“
og de Mange, som saa’ skjævt og mistænksomt paa Ret
ningen. Det sagde han mig tidt, og jeg takkede ham
derfor. Der var imidlertid ogsaa en Tid, da han blev
stærkt paavirket af Irvingianisme og dens Paastand og
Krav paa Oplivelse af de flere forskjellige Kirkeembeder,
som formentes at høre den sande Kirke til fra Apostel
tiden, men vare forsvundne og nu i vore Dage atter vare
dukkede op og skulde sikre Menigheden en Fremtid.
Vi vekslede mange Gange alvorlige Ord om Dette og
kunde her ikke komme til Enighed, idet jeg paastod, at,
var hint apostoliske formentlige Arvegods nødvendigt, for
at Kristi Kirke kunde bestaa, saa kunde Herren aldrig
have tilladt, at det aldeles forsvandt, ikke blot skjultes i
en Dynge af Menneskepaafund, som det skete ved saameget Apostolisk i Pavekirken, men som dog ikke var
borte, men kunde findes igjen, som det skete ved
Luther, — men, som sagt, aldeles var forsvundet og kunde
kun komme tilbage ved en Nyskabelse, som aldrig kunde
forliges med den Herres Naade og Magt, som sagde, at
„Helyedes Porte ikke skulde faa Overhaand over hans
Kirke“. Heri mente jeg, at Irvingianerne har en Slags
Lighed med Saadanne, der vil bygge en ny Menighed
paa bar Bund. Det varede dog vist ikke længe, inden
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hans klare Tankegang — thi han var saare klar i sin
Tænkning — gjorde Ende paa Paavirkning fra den Kant,
og der aabenbarede sig hos ham en ualmindelig Gave til
at gaa Sekterere og sværmeriske Foreteelser paa Klingen.
Mig var han til væsentlig Hjælp, da ogsaa jeg i Fyn
kaldtes til Kamp imod Baptismen; thi da sendte han mig
indgaaende Oplysninger om denne Sekts Forvildelser, —
Oplysninger og Raad, der gav mig gode Vaaben i Haanden
imod den. — Ja, der kom endogsaa den Tid, da han i
en enkelt Henseende syntes mere grundtvigsk end jeg.
Det var, da den saakaldte Kragballeske Strid om „Alter
bogsdaaben“ stod paa Dagsordenen herhjemme, og
Grundtvig udtalte sig i mindre betænksomme Ord, der
kunde opfattes, som om han gjorde Sakramentets Naadevirkning afhængig af den døbende Præsts Trosstandpunkt.
Her kunde jeg ikke være med, medens Blædel i flere
Samtaler, jeg havde med ham, igrunden hævdede denne
Betragtning, som dog vistnok Grundtvig selv senere
lod falde.
Jeg véd ikke ret, hvad der gjorde, at der siden ind
traf en Kjølighed, ja, endog en vis Uvillie imod den
„kirkelige Anskuelse“ hos denne min virkelig i lang Tid
kjære Ven. Nok er det, at det skete, og, uagtet vi endnu
af og til samledes i gjensidig Velvillie, var det dog kjendeligt, at han tog betydelig Afstand fra os. — Men endeligkom der et Brudd saa dybt, at det længe skilte os
aandeligt og hjerteligt fra hinanden. Det indlededes i
Anledning af et Spørgsmaal, der rettedes til Blædel, Prof.
Clausen og Pastor Frimodt fra en forvirret norsk Præst
i Nordamerika, der med sædvanlig norsk Fanatisme
kjæmpede derovre imod de danske Præster af grundtvigsk
Retning, der arbejdede mellem de udvandrede Lands
mænd i den fremmede Verdensdel. Spørgsmaalet gik ud
paa intet Mindre end dette: Anerkjender den danske
Folkekirke Grundtvigianismen som virkelig henhørende til
dens Samfund eller ikke? Svaret lød, som bekjendt, paa,
at den danske Folkekirke havde intet Fællesskab med

7
Grundtvigianismen, der i den Kirke „havde Intet at be
stille“, altsaa en moralsk og dogmatisk Udvisning af den
Folkekirke, vi grundtvigske Præster havde givet vor Tro
skabsed. Dette Svar havde Blædel underskrevet med de
andre To, vistnok overrumplet navnlig af Prof. Clausen,
som B. selv bagefter lod sig forstaa med. Det var en
altfor grov Beskyldning, og iblandt Andre gav jeg ogsaa
mit Bidrag til den uhyggelige Strid, som nu paafulgte.
Fra Blædels Side kulminerede hans Vrede over den Mod
stand, han fandt, i et voldsomt Angreb paa os og navnlig
paa Hædersmanden Peter Fenger, der igrunden beskyldtes
for Noget, hans ærlige, ædle Sind aldrig kunde have
tænkt paa: underfundigt at have indsmuglet Grundt
vigianismen i sin Udgave af Luthers lille Katekisme. Saa
blussede Kampen op, navnlig mellem Blædel og mig;
men jeg skal ikke gaa i det Enkelte, hvad denne Kamp
angaar. Den blev langtfra ført forsvarligt, og hverken
jeg eller han stred her, hvad Pavlus kalder „Troens gode
Strid“. Og jeg skal aldrig negte dette for mit Vedkom
mende; skjøndt Sagen, jeg forfegtede, var god nok, saa
var Tonen det ikke. — Saa skiltes vi ad i nogle Aar.
Da kom jeg til Kjøbenhavn, for at følge min dyrebare
Ven Peter Fengers Støv til Graven. En fælles Bekjendt
var i de Dage hos Blædel, og Denne beklagede for ham
det Forhold, hvori han nu var kommet til mig. Manden
sagde: „Birkedal er nu i Byen, gaa hen og forlig Dem
med ham.“ — Det fik jeg at vide. Blædel kom imidlertid
ikke. Jeg fortalte en kjær Veninde hin Ytring af Blædel.
Da sagde hun: „Hvorfor gaar De ikke selv til ham og
rækker en forsonende Haand.“ Det slog mig, og Dagen
efter traadte jeg ind til ham. „Kjære Blædel“, sagde jeg
omtrent, „jeg kommer for at ende Tvisten. Vi er bievne
gamle, Vorherre kalder os snart. Men det er ikke godt, om
vi ikke forinden have gjort Regnskabet op med hinanden.
Jeg kommer ikke som Den, der staar brødefri overfor
Dig — ogsaa jeg har syndet i Ukjærlighed under vor
Strid, og jeg vil bede Dig om Forladelse derfor. I Sagen
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selv mener jeg rigtignok, at Du har forsyndet Dig blodig
lige overfor ham, Du engang har kaldt „din aandelige
Fader“, P. Fenger. Lad os nu i Venlighed tale os til
rette’“ — Han blev bevæget og takkede mig hjerteligt
for denne min Imødekommen. Vi talte længe sammen
og kunde atter forny det gamle Broderskabs Forhold.
Det var klart, at der ogsaa faldt en længe baaret Byrde
fra hans Hjerte, som der gjorde det fra mit. Det var
ogsaa paa høje Tid, at dette Forlig kom i Stand. Da
jeg Aaret efter var i Kjøbenhavn, hørte jeg, at Bl., som
Man siger, „laa for Døden.“ Da sad jeg en Time ved
hans Sotteseng, og vi skiftede de sidste Ord med hin
anden i Kjærlighedens og Alvorens dybe Tonefald. Han
bad om min Velsignelse, og vi sagde „Farvel“; men det er
vistnok her blevet opfyldt, hvad der staar i Sangen:
„Aanden i et skjult Farvel gjemmer dog et skjønt
Velkommen.“ — Den Døende sagde efter min Bort
gang: „Det var et velsignet Møde“. — Og jeg mindedes
Herrens Ord: .,Vær snart velvillig mod din Modstander
paa Vejen — forlig Dig med ham, før Du ofrer din
Gave paa mit Alter.“

Tyskland og Schweitz.
I Sommeren 1854 mente min Læge, at jeg burde
forsøge at prøve et jernholdigt Bad for min ondartede
legemlige Sygdom, og anviste mig D ribur g i preussisk
Westphalen som det for mig tjenligste. Jeg drog da
derhen i Følge med Pastor Koefoed, der af Venskab
fulgte mig, og som dengang stod mig meget nær, men
nu er skilt fra mig paa flere Omraader, Kristustroens
undtagen.
Jeg kom da paa nært Hold i Berøring med Ty
skerne og fik Lejlighed til at gjøre mine Iagttagelser
om deres Natur og aandelige Væsen, hvorved jeg jo
maa bemærke, at et Ophold paa et Par Maaneder i deres
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Midte naturligvis kun kunde give mig fragmentariske Ind
tryk, og jeg giver da heller ikke de følgende Domme og
Udtalelser ud for Andet, end hvad de er: subjektive
Meninger, grundede paa et kort Bekjendtskab.
Hvad angaar deres personlige Forhold til mig, der
kom fra et Folk, der nylig havde med Vaaben værget
sig imod Oprørerne, støttede af det tyske Folks Over
greb, — da maa jeg sige, at dette Forhold Intet kunde
lade tilbage at ønske. En mageløs Imødekommenhed,
Venlighed og Forekommenhed var ved Badestedet gjennemgaaende, og jeg gjorde den Erfaring, at Man ud
mærket godt kan komme ud af det med de enkelte
Tyskere, ihvor anmassende de endog i samlet Flok
overfor Udlandet med Hensyn til Politik og Fordringer
paa Underdanighed for det store, paa Kulturens Højder
enestaaende tyske Folk er og nok altid har været.
Ved denne Lejlighed vil jeg bemærke, at det forekom
mig, at Aandslivet, saaledes som jeg erfarede det, ganske
vist i en lille Afkrog af Landet, men besøgt af en ikke
liden Skare fra Tysklands forskjelligste Egne, bevægede
sig indenfor en i flere Maader snever Grændse: der var
ingen synderlig vid Horisont, hos adskillige, selv klassisk
dannede Mænd en Del Bornerthed, saa det syntes mig
ikke at være grundet i nogen særlig Ret, naar Tyskerne
se ned paa andre Folkefærd, og navnlig paa os Danske,
som de, der gjennemsnitlig staa dybt under „das grosze
Vaterland“ i Kultur og aandelig Udvikling. — Som sagt,
jeg havde Intet at klage paa de tyske Badegjæsters
Forhold til mig, ja, der fandtes en Hjertelighed hos
Mange af dem, som jeg oprigtig maa paaskjønne. Kun,
naar Talen kom paa Et, rørte sig den tyske Selvfølelse
paa en ubehagelig Maade. I det Følgende vil man finde
nogle Eksempler derpaa.
Under mit Ophold i Driburg og paa en lille Rund
rejse i Landet efter endt Badekur troede jeg at kunne
iagttage en Forskj ellighed af Art imellem de Folkeelementer, der danne den tyske saakaldte „Enhed“.
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Svaberne forekom mig de gemytligste og hjerteligste.
Disse svabiske Sydtyskere havde noget saare Vindende
ved sig, og Man kom snart i et fornøjeligt, næsten for
troligt Forhold til dem, og det baade, hvad den mere
dannede Del af dem angaar og Mennesker af den simpleste Klasse. Jeg sad i Kupe sammen med en Flok
Svinedrivere fra Svaben, og jeg morede mig over det
Præg af aaben Godmodighed og naivt Lune, der her kom
tilsyne. — De faa Saksere, jeg kom i Berøring med,
fik jeg ikke rigtig fat paa, saaledes at jeg fik et særligt
Indtryk af dem. Men det er vistnok den kraftigste og
mandigste tyske Folkestamme. Nordtyskerne der
imod, navnlig Preusserne, færdedes jeg en Del iblandt.
De tykkes mig de mindst elskværdige. Som deres høj
tyske Sprog er spidst, næsten stikkende, saaledes, syntes
mig ogsaa deres Væsen noget tilknappet og fordrings
fuldt trods al udvortes Venskabelighed. Mon det ikke
skulde komme af, at Preusserne mere end de andre tyske
Folkestammer er et Blandingsfolk, og at øhlenschlæger
har Ret, naar han i en af sine Krigssange fra 1848 siger:
„Det halve Preussen er af vendisk Blod?“

Min første Gang var naturligvis til Badelægen, Dr.
Weber, en kraftig, smuk, rank og støt Mand; jeg vil
gjerne tro, at han var en Sakser, skjøndt jeg forsømte
at spørge ham derom: saadan, mener jeg, måa en Lands
mand af Luther se ud! — Efter at have læst min danske
Læges Brev, mønstrede han mit Udseende, særligt mit
Ansigt og sagde da med Afgjorthed: „Sie werden ihre
Gesundheit vollkommen erlangen“, og paa min beskedne
Ytring, „at man maa tage Vorherre med i sit Bestik“,
gjentog han med hin Tones fulde Sikkerhed: „Vollkom
men“. — Ak, Dr. Webers Løfte slog ikke til; jeg rejste
fra Driburg ligesaa syg, som jeg kom dertil.
Det var en mærkelig Mand, den samme Doktor.
Han var født Katolik: men Katolicismen havde ikke noget
synderligt Tag i ham. Jeg kommer senere tilbage dertil.
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Men han var en Mand af flersidig aandelig Interesse.
Han sagde til mig: „Jeg er Læge, men jeg har ved
Siden af min Videnskab en „Herz-Liebschaft“. Det var
nemlig hans Kjærlighed til Digtningen. Vi vekslede
mange Ord i vore Samtaler om tysk og dansk Poesi;
thi han kjendte ogsaa til den sidstnævnte og den svenske,
kunde da ogsaa læse og forstaa dansk og svensk Sprog;
ja, oversatte — og det ikke daarligt — under mit Ophold
ved Badet flere af Kr. Winthers Træsnit paa Tysk, og
gav mig dem med til min Hustru; han skrev ogsaa
kvikke Smaadigte -paa sit eget Modersmaal. Mig gjorde
han bekjendt med to tyske Digtere, jeg aldrig før havde
læst Noget af: Auerbach og Frihedssangeren Freilig
rath. Badelivet var jo for mig meget ensformigt; men
min Omgang med ham var et kjært Lyspunkt i min
udenlandske Tilværelse; thi han besad baade Aand og
Hjerte. Han var en Frihedsmand tilbunds, men harmedes
over Troløsheden og alt Ordbrud i Politiken, og navnlig forargedes han over de tyske Fyrsters Tvetungethed og
Hykleri, naar de som i 1813 og nu i 1848 under Folkets
højrøstede Krav, hvor der var Fare paa Færde, lovede
Guld og grønne Skove, men gav kun Avner og Regne
penge, naar Faren var overstaaet. „Man foragter os Smaafolk, naar vi bryder vort Ord — og saa de, som sidde
paa Troner i Purpurskrud, hvor har de deres Ære?“ —
Jeg spurgte ham om, hvad han mente om det SIes vigHolstein, som Tyskerne gjorde Fordring paa som et
Appendiks til det store Fædreland? Han svarede: „Vi
har 36 saakaldte suveræne tyske Kongeriger og Fyrsten
dømmer og har kun tusinde Ulykker med dem — jeg
véd ikke, om der skulde være nogen Herlighed ved
at faa det syvogtredivte til.“ Han spottede over de
smaa tyske Skillingsfyrster og fortalte mig, hvorledes i
det store Frihedsaar 1848 Formanden for den Fyrsten
paatvungne Rigsdag i et saadant lille Skillingsland havde
aabnet denne med en Tale til Suverænen, som begyndte
saaledes: „O, Du, der Du die das Volk beglückende
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Verfassung gegeben hast“. — Om de kirkelige Forhold
sagde han: „Vi har her i Preussen en firedobbelt Tro:
en luthersk, reformert, katolsk og uneret, — og saa en
til: en kongelig preussisk Tro, som sikkert fører til Ære
og Værdighed.“ •
Lidt efter lidt kom vi næsten i fortroligt Venskabs
forhold til hinanden. Vi talte om Mangt og Meget, og
altid var han oppe med aandfuldt Syn paa Gjenstandene
og med Hjertelag for alt Stort og Skjønt. Men om Et
talte vi ikke, og det var om Sagen over alle Sager.
Man vil tilgive mig, naar jeg nu ender min Omtale om
denne Mand med at skildre det sidste Møde med ham;
thi det kunde synes, at jeg dermed vilde gjøre mig
til af Noget, som dog kom meget naturligt og uden Pretention. Det er mig en Trang at pege med Tak til Gud
paa, at Han gav mig at tage et lyst og dyrebart Minde
med fra Driburg, hvor jeg ellers ikke fandt, hvad jeg der
søgte: min Karskhed.
Det er ved mit Afskedsbesøg hos Dr. Weber, jeg
her dvæler med hjertelig Glæde. Jeg bragte ham mit
Honorar for hans Lægeomsorg for mig i en Tid af seks
Uger. Da jeg rakte ham Guldmønten, kastede han den
paa Bordet og udbrød: „Herr Pastor, kein Metal zwischen
uns“. Som min Ven vilde han ikke modtage noget
Pengevederlag. — Der paafulgte nu en bevæget Samtale,
hvor hans Hjerte aabnede sig for mig, og jeg kom selv
derved til i sidste øjeblik at henvende et kjærligt Ord til
den elskværdige Mands inderste Bevidsthed. Jeg sagde
da: „Kjære Dr. Weber! Vi har levet glade Timer med
hinanden, og jeg har erfaret, hvor rige Interesser De
har paa mange Aandens Omraader. Men Et har været
udenfor vore gjensidige Meddelelser: det Vigtigste, det
Største“. Han saa alvorligt paa mig og spurgte: „Hvad
da?“ — Jeg svarede: „De tror ikke paa Vorherre Jesus
Kristus.“ — „Hvoraf véd De det?“ — „Jo,“ sagde jeg,
„vi har jo ikke ligefrem havt denne Sag paa Bane imellem
os; men jeg har, ved at være Vidne til Deres Udtalelser
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og derved at faa et Indblik i Deres Livsanskuelse, faaet Vis
hed for, hvad jeg her siger, og jeg siger med fuld Sikkerhed:
De tror ikke paa Verdens Frelser.“
Han rejste sig og
gik tavs op og ned i sin Stue, inden han med dulgt
Bevægelse udbrød: „Herr Pastor! Jeg tror paa Gud
Fader i Himlen, og for Ham kunde jeg lade mit Legeme
sønderbrydes Led for Led; men jeg har ikke kunnet tro
paa den historiske Kristus“. — Nu gjenmælede jeg: „De
tror paa Faderen deroppe; men jeg siger Dem, at en
virkelig naadig Fader bliver Han Dem kun gjennem Søn
nen Jesus, Guds og Menneskens Søn.“ — Han blev dybt
grebet, og vi vekslede nu paa indgaaende Maade alvorlige
Ord om Synd og Naade i en lang Samtale. Mod Slut
ningen af denne brød han ud: „Jeg har en lille Datter,
Lise, min Eneste, — hvor kan jeg føre hende til hendes
Frelser, naar jeg selv ej tror? Kan jeg igjen komme til
bage til min Barnetro og faa Gud til en Fader, — tror
De det, kjære Herr Pastor!“ — Vi skiltes ad med dyb
Rørelse, og jeg véd, at han har bevaret denne Time i
sin Erindring. Naar Danske komme til Driburg, har han
ikke glemt at spørge til mig. Ja, dette hører til mine
bedste „Oplevelser“. Dette var mit Forhold til min tyske
Læge. Jeg tror, at Gud sendte mig Stakkel til dette
Sted for at byde en ædel Mand en Haandsrækning i Jesu
Navn. Hvad jeg søgte der, fandt jeg ikke; hvad jeg
ikke drømte om, blev mig givet af Naade. Dr. Weber
og en anden Sjæl ved Badet kom jeg til at være Noget
for i al min Skrøbelighed. Og denne Anden skal jeg nu
kortelig omtale.
Jeg sad ofte i Aftenstunden paa en Bænk i Bade
stedets smukke Park og hørte paa Tyrolersangen, der
da lød betagende for mig. En gammel Kvinde, Fru
v. Berner fra Rinteln, søgte tidt den samme Bænk, uden at
vi længe kom til Samtale. Men en saadan Aften rykkede
hun nærmere og sagde: „Tillad mig at spørge, om De
ikke er Præst?“ Jeg bejaede det, og nu kom hun ydmyg
frem med, hvad der laa hende paa Hjerte: „Maa jeg
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bede om et Trøstens Ord, hvortil jeg trænger? Jeg véd,
at jeg er en Synder, og at Jesus er Synderes Frelser.
Men jeg kan ikke finde Ham; min Synd trykker mig,
jeg har søgt Befrielse for den; men Jesus staar saa langt,
langt borte — jeg kan ikke naa Ham. Kan De trøste
mig?“ Jeg svarede da omtrent saaledes: „Deres Frelser
er Dem ganske nær. De er jo døbt, og i det Pagtens
Ord, der dengang lød til Dem, deri er Herren, som altid
staar ved sit Løfte om Syndernes Forladelse og evigt
Liv, som han paa det Ord har tilsagt Dem. Tag denne
Tro op i Deres Hjerte og bekjend den med Deres Mund,
da finder De Deres Frelser og kan tro paa Deres Naadestand.“ — Vi talte saa i længere Tid om dette store
Livsspørgsmaal, og altsom vi talte, klarede det mere og
mere op i det gamle hidtil saa bedrøvede Aasyn, og vi
forlod hinanden med et venligt Haandtryk, efter at jeg
havde raadet hende til at kjøbe Luthers lille Katekismus
og der gjøre sig bekjendt med „Troens Ord“, med Daa
bens Pagt, som hun jo hidtil efter egen Tilstaaelse aldrig
havde tænkt paa. — Dagen derefter kom hun mig glædestraalende imøde med det Udbrud: „Nu har jeg fundet
Ham!“ og saa fortalte hun mig, at hun havde fulgt mit
Raad, kjøbt Bogen og hele Natten stirret paa det dyre
bare Ord. „Jeg har ikke kunnet sove og er paa Legemet
meget sygere end ellers; men jeg er saa jublende glad.“
Saadanne smaa og dog saa store Naadesbevisninger
skjenker den trofaste Herre Kristus sine skrøbelige Tje
nere, at de skulle trøstes med, at de ikke have levet forgjæves. Og derfor siger jeg, at det heller ikke var uden
Frugt, at jeg sendtes til Driburg, skjøndt mit eget øje
med: Befrielse fra min Sot, ikke naaedes. Det var for
hine Tvendes Skyld, jeg førtes til dette fremmede Sted,
og jeg takker Gud derfor. — Tænk ikke ondt om, at
jeg her paa Prent opfrisker disse Minder, som om det
sker af Selvgodhed og taabelig Vigtighed! Jeg véd, at
jeg gjør det for at give Gud Æren for en „Oplevelse,“
som ikke hører til de ringeste „i mit lange Liv.“
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Preussisk Westphalen er i det Hele romersk-katolsk;
men der er et Mindretal af uneret protestantisk Trosbekjendelse, for hvilke just en nyopført Kirke indviedes
under mit Ophold i Driburg. Jeg fik da Lejlighed til
paa nært Hold at gjøre Erfaringer om, hvorledes disse to
religiøse Partier færdedes med Hensyn til deres offentlige
Gudsdyrkelse ude i Landet og ikke i de store Kulturens
Hovedstæder, hvor de betagende Sandse-I ndtryk under
Skjønhedens Former paa katolsk Side, og det skruede
tidt bedaarende Tanke-Apparat paa protestantisk Side
er fremtrædende. Jeg besøgte baade den katolske Sogne
kirke og det lille unerede luthersk - reformerte Kapel
om Søndagene og gjorde mine Iagttagelser. I den første
forekom Alt mig saa massivt^ ingen Aand og næsten
intet Hjerteslag; Prædikenen kold og de liturgiske Hand
linger næsten haandværksmæssigt behandlede baade af
Præst og Menighed; selv Sangens Tone var ligesom at
tage og føle paa. Biskoppen fra Paderborn holdt just i
de Dage Visitats i Menigheden; men det var Alt saa ud
vortes, saa aandsforladt. Ved den lille protestantiske
Kirkes Indvielse var Alt til Gjengjæld saa subjektivt som
muligt. Generalsuperintendenten betegnede det hellige
Hus som Guds „Avdienssal“, hvor han modtog de
Ansøgende og uddelte sine Gaver, men intet Ord om,
hvor disse vare at hente, som om Alt var at finde i
Luften. — Præsten, Pastor Brachmann, var en begavet
og af kristelige Stemninger bevæget Mand, der under
strømmende Taarer talte ud af sit Hjertes Fylde og i
sin Prædiken dybt beklagede, at han og hans Menighed
her i den katolske Omgivelse kun agtedes som et „uægte
Barn“; men heller ikke hos ham var noget objektivt
Hold at mærke. Traaden blev spundet saa fin og
usynlig, at det var mig umuligt at faa Tag i noget Sik
kert og Almengyldigt.
Havde jeg hos Katolikerne
fundet Alt for massivt, var det her alt for tyndt, urealt.
— Jeg glædede mig over, at vi her i Danmarks Kirke
hverken ere henviste til at være saa indbildt objektive,
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at Inderligheden kun maa friste ringe Kaar, eller saa sub
jektive, at vi ikke kunde finde det sikre os af Gud givne
Stade, der er urykkeligt. — Ved hin Kirkeindvielse fore
kom der ogsaa andre mærkelige Ting, som karakteriserer
Løsheden i den preussiske unerede Landskirke. Under
Gudstjenesten blev der indføjet en Mellemhandling, hvor
En af de mange forsamlede Præster fra Alteret løftede
Bibelen højt op, og, idet han med stærk Røst udtalte:
„Paa denne Bog er Herrens Kirke bygget som paa en
Grundsten,“ lagde denne Grundsten ovenpaa Alteret,
altsaa typisk vendte op og ned paa Grundvold og den
derpaa opførte Bygning. — En anden Præst holdt en
Tale, hvori han paa en Maade lyste den katolske Kirke
i Band, idet han med Xor^enrøst fremhævede et af de
protestantiske Dogmer og sluttede med de Ord: „Das
glaubt Rom nicht, aber der das nicht glaubt, kann nicht
selig werden“. — Endelig kom Man til Toppunktet af
Unionens Forvirring, da Nadveren meddeltes af to Præster,
af hvilke den Ene rakte Brødet med den lutherske Bekjendelse: „Det er“, den Anden Kalken med den re
formerte Reservation. Denne Spaltning og ulægelige
Splid i denne Sammensmeltning af Tro og gradvis Fornegtelse ved Kirkens dybeste Mysterium gjorde et uhyg
geligt Indtryk paa mig.
Med Unionens Præst, Pastor Brachmann, kom jeg i
et saare venskabeligt Forhold. Vi besøgte hinanden gjensidig, og vi afhandlede kirkelige Spørgsmaal sammen fra
vore forskjellige Standpunkter. Men Hovedgjenstanden
for vore Ordvekslinger var dog Daaben. Han havde paa
5te Søndag efter Trinitatis holdt en Prædiken over Apo
stelen Peters Fiskedræt, og da særligt valgt det Tema:
„Kristendommens Begyndelse i et Menneskehjerte“, men
uden med et eneste Ord at nævne Daaben. Hvad han
kaldte „Begyndelse“ var kun de forskjellige Forberedelser,
Herrens Veje for at føre en Sjæl til Kristendommen, men
endnu ikke den selv. — Jeg gik da en Eftermiddag hen
til ham og indledede en Samtale med ham om denne
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Sag. Han blev synlig overrasket ved denne min Ind
sigelse og spurgte: „Hvad er da Kristendommens Begyn
delse?“ Jeg svarede: „Efter Deres Prædiken i Dag døbte
De et lille Barn, — dér er Kristendommens Begyndelse.“
Det syntes at være ham en fremmed Tale, skjøndt han
sikkert under Unionen vilde hævde sig som luthersk
Teolog. Han bad mig om i kort Sammenhæng at gjøre
Rede for min Opfattelse, og jeg maatte da paa mit saare
gebrokne Tysk søge at give en Fremstilling af denne.
Pastor Brachmann havde aldrig hørt om denne før nu,
og det var morsomt at se, hvorledes denne tyske Teolog
straks tyede til Bøgerne for i dem at søge Oplysning
om, hvorvidt en saadan Betragtning var der at finde.
Han hentede ned fra sit store Bibliotek Bog paa Bog, og
jeg maatte flere Gange minde ham om, at han skulde
fra Bøgerne gaa til den levende Menighed, der alene i
Kraft og Daab og Tro altid har indestaaet for Kristen
dommens Liv i Menneskehjerter. — Tilsidst spurgte han:
„Fra hvem har De denne Betragtning? Fra Rudelbach
eller Martensen?“ (Det syntes at være de eneste danske
Teologer, han kjendte.) Jeg maatte da gjentage, at Be
tragtningen var ikke noget lærd eller ulærd Menneskes,
men Kirkens. Men vilde han vide Navnet paa den
Mand, der ikke havde udtænkt Dette, men havde klart og
kraftig peget paa og opfrisket Bevidstheden om denne
Kirkens Grundvold, saa var det en gammel Præst i
den danske Menighed, som hed Grundtvig. — Det
Navn kjendte Brachmann ikke. — Vi talte da længe om
denne Sag, og at denne Samtale dog efterlod sin Virk
ning hos ham, erfarede jeg, da han Aaret efter skrev
mig til og bad mig om i et Brev at meddele ham ud
førligt min Tankegang i dette Stykke til Brug for ham
ved et stort Kirkemøde i Frankfurt, hvor just Daabsspørgsmaalet skulde være Hovedæmnet for Forhandlingen.
Han skrev blandt Andet: „De véd, at dette Spørgsmaal er
det saarbare Punkt „in der deutschen T h e o 1 o g i e! “ Siden
in.
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har jeg ikke hørt fra ham, heller ikke faaet Svar paa
den Skrivelse, jeg efter hans Ønske sendte ham.
Som Slutning paa mine Oplevelser i Tyskland skal
her staa nogle politiske Sammenstød, jeg i Driburg havde
med tyske Mænd.
Jeg sad ved table d’höte lige overfor en lille Post
mester. Der havde just i de Dage staaet omtalt en Fest,
Man havde holdt for en „Hauptmann“, der efter Sigende
havde været den Første, som havde i Stormen paa Dybbøl
1848 besteget de danske store Skandser (der var jo som
bekjendt 1848 slet ingen Skandser paa Dybbøl). Da nu
ved Slutningen af Maaltidet en Budding blev sat foran
min Postmester, som han skulde skjære for, og han sad
ængstelig med Kniven og rystede paa Haanden, — sagde
jeg i Spøg til ham: „Det er ikke en vanskeligere Sag at
angribe denne Budding end Dybbøl Skandsernes Bestor
melse.“ Da blev han vred og raabte: „Ja, aber die
Dänen können nicht fertig werden in den Wissenschaften
ohne die Deutschen.“ Dertil svarede jeg: „Ja, af
Tyskerne kunne vi lære alt Luftigt, hvad ej har Grund
og Fodfæste i Virkeligheden.“ Postmesteren blev imid
lertid ved at raabe: „Sie können nicht fertig werden“ o. s. v.
Sammenstødet endte dog taaleligt, og om Eftermiddagen
kom han godmodig hen til mig i Hotellets Have, rakte
mig et Brev og sagde: „Det er fra Deres Hjem i
Danmark.“
En anden alvorligere Forhandling havde jeg med en
ung juridisk Embedsmand fra Wolfenbüttel. Talen kom,
vistnok foranlediget fra hans Side, paa det slesvig-hol
stenske Spørgsmaal, hvorvidt Tyskland havde nogen Ret
til at kræve Sønderjylland, og ikke blot Holsten, indlemmet
som et Appendiks i et tysk Forbund. Han paastod først,
at Tyskland ifølge gamle „gebriefte Rechte“ fra Kristian
den Førstes Tid kunde gjøre Fordring paa Slesvig. Jeg
vilde ikke indlade mig paa disse gamle Sager, men spurgte
ham: „Naar blev dette Westphalen, hvor vi nu befinde
os, indlemmet i det preussiske Kongerige?“ „1814,“
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svarede han. „Er da ikke alle ældre Krav fra andre Tider,
ihvor hjemlede de endog kunne have været, dermed til
inte tgjorte, saa Ingen har Ret til paa Grund af saadanne
at omstøde den sidste Afgjørelse.“ Det maatte han ind
rømme. „Nu,“ vedblev jeg, „kom der den sidste stats
retlige Afgjørelse for Sønderjyllands Vedkommende ved
Freden i Frederiksborg 1720, en Afgjørelse, garanteret for
alle Evigheder af Stormagterne, hvorefter dette Hertug
dømme atter blev „inkorporeret i den Danske Krone, og
ethvert Krav andetstedsfra er derfor aldeles udelukket.“
— Den tyske Jurist var besindig og retfærdig nok til at
indrømme Dette og opgav da villig enhver Ret s fordring
fra tysk Side paa Slesvig, men mente, at den historiske
og folkelige Udvikling i dette Land, hvorefter det helt
var blevet tyskdannet — thi som de Fleste af hans Lands
mænd stod han i den Tro, at nu var Sproget i hele dette
omstridte Land afgjort tysk — havde skabt en moralsk
Ret for Befolkningen til en Forening med det tyske
Fædreland og for Tyskland til at hævde denne moralske
Ret. Jeg søgte at overbevise ham om, at hans Forud
sætning var falsk, og at ikke alene den største Del af
Sønderjyderne talte deres danske Modersmaal, men at
der var talt Dansk helt ned til Slien i vore Fædres Dage,
saa Fortyskningen selv her var en kunstig frembragt
Fremtoning, der ikke kunde begrunde en ny, hverken
juridisk eller moralsk Ret til at løsrive sig fra Moder
landet. — Han blev naturligvis ikke drevet ud af denne
sidste Forskandsning i sin „moralske Bevidsthed“; men
vi skiltes dog ad i al Venskabelighed.
Jeg forlod da Driburg og gjorde nu med min Ven,
Koefoed, en lille Rundrejse først til Frankfurt am Main,
derfra til Maintz, hvor jeg saa Monumentet for Guttenberg,
dernæst paa Dampskib opad Rhinen, og blev der først
romantisk paavirket af de utallige gamle Ridderborge og
Ruiner, de mange smukke Egne omkring denne Flod,
medens jeg dog tilsidst trættedes af de ensformige Vin
bjerge, der lignede Kartoffelagre herhjemme. Den forroste
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Rhin, som jeg havde forestillet mig som en frisk og klar
strømmende Flod, svarede langt fra til denne min Fore
stilling : den var idetmindste den Gang — og senere
1857, da jeg atter besejlede den, gjorde den samme Ind
tryk — en gul, leret Strøm med søvnig Bevægelse, der
ikke indbød til at kaste sig i dens Favn, hvad jeg dog
gjorde uden Forfriskelse. — Men endelig kom vi til Køln,
og der var Noget at se, som lønnede Umagen. Jeg be
søgte den berømte Domkirke flere Gange og blev sjæleslaaet af dens Mægtighed, skjøndt den endnu dengang
laa halvt i Ruiner. — Jeg hørte en Højmesse fra dens
Kor af 50 Præster; samtidig holdtes der en Prædiken i
en af Sidegangene, og en stille Messe ved et Alter i en
anden saadan — og det Alt uden at det Ene forstyrrede
det Andet. Jeg vil her afskrive et lille Digt, hvori jeg
udtrykker min Stemning ved Skuet af denne Kirke, men
vil kun tilføje, at denne mægtige Dom siden den Tid er
fuldført med sine Taarne og i sin hele Storhed og
Skjønhed.
„Forbavset skuer
jeg disse Buer,
som med det Trinde
kan blødt forbinde
det Skarpe, Spidse:
Spidsbuens Isse;
mit Øje opad med Undren stirrer,
til Synets Storhed min Sands forvirrer.

Jeg ser de slanke,
de stærke, ranke
storslagne Piller;
fra Kapitæler
sig Fylden deler,
og springer ud til en Hvælvings Flade:
en Kjæmpestengel med Kjæmpeblade.
Mig griber Undren,
mens Ekkos Dundren
i disse Haller
saa mægtigt gjalder
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som vaagne Aander,
der dybt sig vaander,
som om de rejse sig op med Klagen,
hvor hist de slumre i Sarkofagen.
Jeg ser det Store
i høje Kore,
hvor sig mon taarne
det Kjæmpebaarne;
jeg ser det Mindre,
hvor Tanker tindre
i Billedformer, i Træværkssnitten,
med Blomsterklynger i Murgranitten.
Jeg Tanken skimter,
som mægtig glimter
igjennem Værket,
af Kunst forstærket,
saa Alt i Muren:
Aand og Naturen
har brugt sin Kraft til at præge Templet
med Storheds-Mærket og Skjønheds-Stemplet.

Thi hver en Bue,
som her vi skue,
er Slag af Vingen
og Aandens Svingen,
der blød og mægtig
og tankevægtig
som Ørn med Klipper paa Flugt har leget,
og Vingeslaget er Hvælvings-Præget.
Og Hjertet svulmer,
og Længslen ulmer
i disse Gange; —
for Sjælens Sange
er Nodebrevet
med Stentræk skrevet:
hvad dybt har tonet fra Hjertehavet,
det blev som Noder i Stenen gravet.

Mod Himlen rettet,
Sj ælsaand edrættet
fra hele Jorden
mod Naadens Orden
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har mægtig skjælvet
og Templet hvælvet:
et stensat Suk efter Synds-Forsoning,
et Suk mod Timen til Brudens Kroning.

Men ogsaa Regning
til denne Tegning,
og Tal og Passer
til disse Masser
blev brugt tilvisse,
for Kirkens Isse
sig rejste dristig paa Jordens Tue:
Beregnings Kulde til /Vandens Lue.

Og Dæmring blænder,
hvor Lyset brænder,
farveforklaret,
fra Vindves-Glaret;
thi Jorden taaler
kun brudte Straaler —
et Lys som Øjets, hvor Taarer funkle,
et Skjær, som blander sig med det Dunkle.

— Og dog et Tempel
med Dødens Stempel,
lagt i Ruiner,
hvor Stormen hviner
i Murens Huller,
hvor Alt forkuller;
og sat paa Stenen er Dommens Mærke,
mens daglig synke de Mure stærke.

Et Spir af tvende
kom halvt til Ende,
det mødte Standsen
paa Vej til Krandsen ;
død født det ene,
h al vfødt i Stene
kun ét mon stande
foruden Pande;
det bær Kranbjælken som Dødning-Skriften,
og vilde Fugle slaa Lejr i Riften.

Og ene Koret
med Alterbordet
staar færdigt bygget
og halvvejs smykket;
men Tempelsalen
med Skib, Portalen
Kun vidner om, hvad man stiled efter:
et Kjæmpemaal uden Kjæmpekræfter.
Et Tilløb atter
til Dybets Latter;
thi Tysker-Magten
sov ind paa Vagten;
og tusind-aaret
blev Tanken baaret;
men end ej smykker den Sejers-Krandsen,
om Tempelhallen gaar Dødningdandsen.

Thi Ty sker-Aanden
greb fejl med Haanden:
tog fat behænde,
hvor Andre ende;
og Koret knejste,
før Dør man rejste,
og derfor blev det en Kraft begynden,
som gik tilgrunde i Tysker-Synden.

Du høje Kirke,
hvor Tanker virke,
Farvel jeg sukker,
mens Dør sig lukker
med Røst, der runger
som tusind’ Tunger:
„Engang skal Domkirken staa paa Jorden,
og hvælve Buer fra Syd til Norden.“

„Det store Tempel
med Aandens Stempel,
med Taarne slanke,
med Piller ranke:
en Dom, fuldfærdig,
en Kirke værdig
at rumme alle de frelste Sjæle,
som trindt paa Jorden for Korset knæle.“
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Inden jeg forlader det tyske Rige, maa jeg dog om
tale mit Besøg i Tevtoburgerskoven, hvor de Romerske
Legioner under Varus led det afgjørende Nederlag ved
at tørne sammen med Herman eller Arminius. Det var
her, at Romermagten endelig blev standset paa sin Røver
bane, den rovgridske ørn blev vingeskudt, saa den fra
da af begyndte at dale og aldrig mere vandt sin Ene
vælde tilbage. Det var maaske den største, ædleste og
bedste verdenshistoriske Daad, Tyskeraanden øvede i 1OOO
Aar. Kun Skade, at denne skjønne Begyndelse, som
skulde varsle om en Tyskerne af Forsynet anvist Plads i
Folkenes Rækker, blev afløst af, at de selv gik ind i
Romernes folkebetvingende, brutale Rolle, som betegnedes
ved, at de gjorde Roms Ørnebanner til sit, kanoni
serede Romerretten og optog Navnet: „det hellige,
romerske Rige“, hvori der, som det er sagt, ligger
en tredobbelt Løgn, da det hverken er „helligt“ eller
„romersk“ eller „Rige“. — Man opgraver der endnu paa
denne store Valplads romerske brudte Sværd, Rustninger
og Skjolde. Tevtoburgerskoven har en vid Horizont i
Naturen; men den aabner ogsaa historisk en stor
Udsigt ud over Verdens-Udviklingen her, hvor et mægtigt
Knudepunkt for denne har fundet Sted.

Atter for min Helbreds Skyld gjæstede jeg Schweitz,
(1857), forsøgende, om ikke Alpeluften kunde bringe mig
Lindring. Det skete heller ikke her, og jeg maatte nøjes
med at nyde Naturskjønheden og Naturstorheden i dette
Bjerg- og Dalland. Thi i personlig Berøring af nogen
betydeligere Art med Mennesker kom jeg kun med saare
Faa i dette fremmede Land, hvor jeg færdedes fra Sted
til Sted i en Maaned. Men havde jeg ikke havt den
svare Legemssot at bære paa, da havde vistnok Udbyttet
af dette Ophold under Nydelsen af Schweitz’ baade rige
historiske Minder, som traadte mig imøde ved hvert
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Skridt, og dets Natur-Herlighed været langt større, end
det blev, fordi jeg gik der saa ene med min Byrde, min
Længsel og Hjemve. — Jeg skal dog her med Tak til
Gud udtale, hvorledes Han, tidt paa underlige Maader,
ja, stundom tvertimod vore Tanker, dog alligevel opfylder
vore Hjerteønsker. Der var tre Ting, der i min Ungdom
havde svævet for mig som Gjenstand for min dybe
Attraa. Man vil maaske smile, naar jeg nu nævner dem,
fordi de synes altfor smaa til at gjøre det Væsen af.
Men jeg skal jo her skildre mine Sjælsrørelser, og jeg
var nu ikke større, end at dette Smaa fængslede mig.
Det Ene var just dette: at gjæste Wilhelm Tells
Fædreland. Jeg havde ikke nogen Udsigt til at naa dette
Maal; thi jeg var fattig hele mit Liv igjennem. Det
skete dog trods al Beregning, men rigtignok paa en
anden Maade, end jeg havde tænkt mig, nemlig: at kunne
med fuld Nydelsesevne farte om dernede, fylde mig med
uforstyrrede Skjønheds- og Storheds-Indtryk. Men Han,
som opfyldte dette mit ønske, vidste vel, at jeg just
under Sjæle-Skygger skulde faa den bedste og dybeste
Velsignelse af mit Besøg histnede, idet jeg under alt det
Store kom min egen Lidenhed ihu og lærte i disse Bjerg
egne bedre at løfte Blikket op til de evige Bjerge, hvor
fra Naaden drypper ned draabevis til den Lille. — Det
Andet var: engang at kunne komme til at prædike i
Trondhjems Domkirke, hvor jeg i Fantasiens Betagelse
havde levet rige Timer i Kraft af øhlenschlægers „Aksel
og Valborg.“ Det var der heller ingen Udsigt til; men
det timedes mig dog i mit 62de Aar, da min Manddom
og Alderdom ligesom favnede hinanden, og jeg under
høje Hjerteslag og med Taarer i øjet stod under de
mægtige Hvælvinger og forkyndte det gamle og evigt
unge Evangelium for Hellig-Olafs Folk. — Det Tredie var
igrunden Det, der skulde synes mindst muligt, næsten
umuligt at opnaa. Og Gud nedlod sig dog til at komme
dette mit naive ønske imøde paa sin, ikke paa min
Maade: jeg drømte det engang som det Skjønneste
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at færdes i en Herreborg og derfra forkynde Frelsens
Ord ikke for saakaldte Sogne folk, men for frivillige Til
hørere, der dreves af Hjertet til at flokkes om dette Ord.
Gud strejfede det Forfængelige og Højtflyvende af denne
min Drøm; men den blev dog til Virkelighed, idet jeg
efter min Afskedigelse i 3 Fjerdingaar fik Bolig paa et
saadant Herresæde, og der fik rejst min Prædikestol, hvor
fra jeg, saa godt jeg kunde, vidnede om „Livets Vej“ for
Mænd og Kvinder, der nær og fjernt fra søgte hen til
den gamle Præstemand, uden at noget andet Baand end
Troens og Kjærlighedens bandt dem sammen med ham
og hverandre. Ja, Forskjellen paa Ungdommens Drøm
og dens Virkeliggjørelse i den sene Alder var jo ikke
liden; thi jeg havde drømt at sidde som Husbond og Ejer
paa mit Herresæde og at sidde der til min Død. Guds
Ændring af Drømmen bestod i, at jeg af Naade fik Lov
til at bo der som en fattig Gjæst og kun for en kort Tid.
Jeg skulde ydmyges derved, ikke ophøjes.
Men efter denne Udflugt vender jeg tilbage til at
give en kort Skildring af min Schweitzer-Rejse. Jeg drog
over Bodensø til Schaffhausen under Schweitz’ Flag, der
er rødt som vort med et hvidt Kors i Midten, der dog
ikke rækker til Flagets Ender.
Jeg drømte mig da
sejlende i Svendborg Sund under Danebroge og nynnede
paa Sangen: „I alle de Riger og Lande“. Fra Byen,
Schaffhausen, vandrede jeg naturligvis ud til det berømte
Vandfald, der med Tordenbrusen i en mægtig Bredde
styrter ned fra Klippen, sprøjtende Skum til alle Sider.
Hvad der imidlertid særlig gjorde Indtryk paa mig, var
en kolossal Granitblok midt i det brusende og hvirvlende
Vand; det var Tel Is Billedstøtte, sagdes der, og det
greb mig som et Udtryk for Heltens virkelige Stilling i
det oprørte Folkehav, som Geszler med sin Tyransvøbe
pidskede til stærke Skumbølger, i hvis Midte han stod
sejrende og uanfegtet af Tyrannens Fraaden. Thi jeg
har ondt ved at gaa ind paa de lærde Historikeres Paa
stande, at Tell kun er en Sagnhelt uden historisk Virke-

lighed. En saadan Mytedannelse i det 14. —15. Aarhundrede forekommer mig i høj Grad usandsynlig, og,
naar Man tænker paa den løftende Kraft for Folket, denne
Teils Saga har udstraalet — Man træffer hans Billed,
malet eller hugget i Sten, trindt og nær i Landet — da
spørger Man sig selv, om en Uvirkelighed, et taaget
Drømmesyn, har kunnet skabe en saadan Virkelighed.
Men her vil jeg pege paa en Ejendommelighed, som
udmærker det offentlige Liv i Schweitz, og som har, tror
jeg, en stor Rækkeevnes Kraft for Folkelivet. Hvor Man
rejser og vandrer i dette Land, omringes Man af Folkets
historiske Minder: Stenhuggerarbejder og Malerier rundt
omkring bringe Fortidens Storværk og de ædle Folkehelte i Erindring. Man kan ikke gaa over en af de over
dækkede Flodbroer, uden at øjet fængsles af afbildede
Skikkelser og Begivenheder fra gamle Dage.
En
Schweitzer, Mand eller Kvinde, kan næsten ikke gaa
udenfor Døren eller gjøre en lille Vandring, uden at mindes
om sit Fædrelands betydeligste Fortids Krønike. Hvilken
god og rig Indvirkning Dette har og maa have paa hele
Folkets Tænke- og Hjertesæt til at bæres historisk
oppe, — er uberegneligt. De læse ikke udaf Bøger
alene, men udaf levende og talende Fremstillinger deres
folkelige Saga, og fra Barnsben opammes Man med
historisk Modermælk. — Det Samme kan Man sige om
den kirkelige, saa at sige, Natur-Opdragelse i de
katolske Kantoner i Schweitz. Man kan sige, at Kato
licismen har flyttet Gudstjenesten ud i Naturen, idet Man
ideligen træffer Krusifikser, Jomfru Maries og Helgenernes
Billeder i Dale og paa Fjelde. — I begge Retninger, den
folkelige og den kirkelige, har vi Noget at lære. Vor
protestantiske Nøgternhed er altfor afskikkende overfor
den poetiske og historiske Fylde, der møder os i Syden.
I Zürich forsøgte jeg første Gang en Bjergstigning,
men kunde sige, hvad Baggesen skrev om en saadan:
Ich kam hinauf, und sah, und sah —
Gar nichts — der Nebel war schon da.
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Over Züricher- og Zugersøen drog jeg til Ri gi, til
hvis Top jeg naaede efter fire Timers anstrengende Opadstigen. Det var ved Solnedgang, og aldrig glemmer jeg
det Rundskue, som her aabnede sig for mig. De seladongrønne Søer, der laa ved Bjergets Fod, henkastede som
blanke Spejle, hvori Aftenrødens Skjær og de mange
farvede Skyer fortonede sig. Det var et mægtigt Natur
indtryk og dog saa vidunderligt smilende. — I Hotellet
om Aftenen færdedes der en vrimlende Mængde, og de
forskjelligste Tungemaal lød imellem hverandre. Og i
den Stemning, jeg var kommet i ved Synet derude paa
Rigikulm, virkede den Tyrolersang, der lød til os under
Maaltidet og derefter, saa betagende paa mig, at jeg, da
jeg endelig befandt mig ene i mit lille Værelse, brast i
Graad. Vemod og Længsel efter Hjemmet og Tak til
Gud for, hvad Han her havde ladet mig skue, blandedes
underlig i min Sjæl, og det var en rig Time, der saaledes skjenkedes mig. — Orn Morgenen tidlig vækkedes
vi af Alpehornets Toner, der kaldte os op til at overvære
Solens Opgang. Morgenluften var kold, og vi stod og
skudrede paa Pynten. Men vi glemte at fryse, da Solen
først kastede et dæmrende Skjær i øst over Himlen, og
den purpurfarvede Morgenrøde gik som Herold forud for
Dagens Konge, og saa han tilsidst steg frem og kastede
sine Straaler hen over Søerne, Bjergene og Dalene. Da
traadte Snefjeldene, der ligesom slog en Halvring om
kring Rigi, mer og mer hvidskinnende frem i Solens
Giands: det var, som om de som en Kongegarde traadte
i Geled og skuldrede for Drotten i deres skinnende Sølvpantser. De havde om Aftenen været hyllede i en Dis
eller Taage, saa jeg da ikke havde set dem, og nu var
jeg saa naiv eller saa uvidende, at jeg spurgte en tysk
Student ved min Side: „Har det da sneet i Nat?“ hvad
der naturligvis indbragte mig et haanligt Smil fra denne
Søn fra det store Kulturland.
Men hvor kan Man dog midt under saadanne rige
Indtryk føle sig ene, trods den store Menneskevrimmel,
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som omgiver os, hvor Man slet Ingen kjender. Der over
faldt mig et Tungsinds-Øjeblik her paa Rigi. Den vældige
Natur overvældede mig, og jeg syntes, jeg tabte mig selv
og blev borte i denne Menneskeskare. „Kan Gud finde
mig, den lille Enkelte, — jeg, et Støvgran mellem disse
Fjeldmasser, jeg, en Myre i denne Folketue?“ — Saa
satte jeg mig hen paa et ensomt Sted, hvor Bjerget
skraanede nedad imod Søen, tog mit lille Ny Testamente
frem og læste Samtalen mellem Herren og Simon Peder
i Johannes’ Evangelium: „Simon Jonæ Søn, elsker Du
mig?“ — Her fik jeg Trøst og Forvisning: Jo, Han
glemmer ikke den Enkelte, den Lille midt i Vrimlen.
Han har nævnet mig ved Navn, og Han har en god
Hukommelse og glemmer ikke Den, hvis Navn Han har
taget i sin Mund.
Saa gik jeg nedad til Bjergets Fod og satte mig der
ind i et lille Kapel, Kiissnacht kaldet, der er opført der,
hvor Sagnet siger, at Geszler faldt for Wilhelm Tells
Bueskud. — Her sad jeg en Times Tid og lod de rige
Indtryk, jeg havde modtaget, sætte sig under det lille
Tempels lave Tag, og jeg tænkte da ogsaa paa, hvor
fattigt det er i vore protestantiske Lande, hvor Kirkerne
ere lukkede hele Ugen igjennem og kun aabnes en eneste
Dag i denne. Det er, som om Man vilde sige: Kirken
og dens Velsignelse skal kun være en Søndagssag — de
seks andre Ugedage hører Verden til. Her derimod fører
Man ved kristne Billeder Kirken ud i Naturen, og her
kalder Kirken med sine aabne Døre fra Naturen ind i
Gudshuset.
Jeg tog paa Dampskib over Vierwaldstådter-Søen til
Luzern. Min første Gang var til det storartede Løve
monument for Schweitzergardens tapre Forsvar 1792
foran Kongeslottet, der stormedes af Revolutionsmændene,
og hvor de næsten Alle beseglede deres Troskab med
Døden. Det er hugget ind i en rødfarvet Klippevæg efter
Model af Thorvaldsen med Underskrift: Helvetiorum fidei
ac virtuti MDCCXCII (helliget Helvetiernes Troskab og
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Tapperhed). Det er et mægtigt Indtryk, Man faar af
denne Løveskikkelse, der med sin sidste Kraft, saaret til
Døden, holder med sin ene Klo Lillievaabnet fast, mens
den anden hænger kraftesløs ned. Der er i dens Aasyn
en Blanding af troskyldig Hengivenhed og rolig Tilfreds
hed over at have været tro til Døden. — Hvad der ikke
gjorde et hyggeligt Indtryk paa mig, var derimod Dette,
at Foreviseren af Monumentet gik der i hin Gardes da
værende røde Uniform.
Han havde været Gardens
Tambour dengang, med sine Trommehvirvler kaldt den
frem til den standende Strid og været Vidne og med
delagtig i den store Daad. Nu var han en gammel
Mand paa over 70 Aar og skillingede det mægtige Minde
ud i Smaamynt for en skuelysten Flok og fik da til
Gjengjæld af dem et Par Skilling af Sølv. Hvor udtyndet
blev da hans største Minde, rimeligvis hans Livs' bedste
Indhold, fladgjort og vanhelliget!
Han skulde have
værnet om dette Minde som om en dejlig farverig Rose,
uberørt af fremmede Hænder, — istedetfor blev den
aarevis krammet og befingret af Alle og Enhver, saa
Livs-Duften maatte afløses af Dødens Lugt og Farven
afviskes paa de visnede Blade.
Skjøndt jeg da kun havde været 14 Dage hjemme
fra, overfaldt der mig dog i Luzern en stærk Hjemve.
Jeg længtes efter at høre danske Toner her, hvor hun
drede fremmede Sprog summede omkring mig. Da faldt
det mig ind, at der sad en dansk Digtersøn i Bern,
Jens Baggesens Søn, Karl, som der var reformert
Præst. I min Trang til at faa en hjemlig Luftning hos
ham, lod jeg Diligensen føre mig til Bern.
Og jeg vandrede da i disse Arkader, som staa der
endnu som for 100 Aar siden, da Baggesen og Sofie
Haller under disse Buer følte den unge Kjærligheds be
tagende Magt, da hun forsøgte at vise bort, idet hun
sagde, at hun ikke var „Palmine“, mens han i Fortvivlelse
vilde slippe Haabet, men kunde ikke, saalidt som hun
kunde fastholde sin Afvisning. Det var med en underlig
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Vemodsfølelse, jeg gik gjennem disse Buegange: de stode
uforandrede — han og hun var borte, og de bølgende
Hjerter, som bankede saa varmt, de slog ikke mere, de
stod stille. Og Lykken, de foregreb i deres Kjærlighed — hvad blev den til i Kjøbenhavn, hvor hun aldrig
fandt sig hjemme, og hvor hun stred med Døden paa
Regensen, mens han krympede sig i usigelig Smerte ved
at høre hendes Hoste fra det saarede Bryst. O, Gud
ske Lov! at der er en Kjærlighed, der alligevel overlever
alle Stenarkader, og at den er meget større end Lyk
ken, — og der er en Salighed.
Jeg bankede med Dørhammeren paa Huset, hvor
Karl Baggesens Navn stod skrevet paa Døren. Og saa
kom jeg da ind til den danske Digters Søn, der tog
venlig imod mig. Men det varede ikke længe, inden jeg
kom ud af den Tanke, at jeg her hos ham skulde kunne
tale Dansk og faa Svar paa Dansk. Han sagde, at
han vel kunde forstaa vort Sprog, naar Man talte meget
langsomt, men selv slet ikke kunde tale det. — Det blev
kun et kort og fattigt Besøg, og han gjorde ingen Mine
til at forlænge det, skjøndt han kunde have gjort det ved
at føre mig ind til sin Familie, hvor jeg sagtens kunde
have fundet mere Tilfredsstillelse, fordi, som han i Sam
talens Løb kom til at sige, hans danske Slægtninge, hans
Broders, General Baggesens Børn, just dengang gjæstede
ham. Men det gjorde han ikke, og jeg gik bort med en
større Følelse af Forladthed i det fremmede Land end
tilforn. Saa vandrede jeg udenfor Byen, satte mig paa
en Bænk under et Træ med et saare tungt Hjerte. Jeg
erindrer, at jeg der gjentog for mig selv det Brorsonske
Salmevers, der ender med det Suk til Gud: „Send et
Guds Barn, som ta’er mig an!“ Men da tænkte jeg
igjen: „et Guds Barn, der tilgavns kan antage sig
Dig — Han er jo hos Dig, Gudsbarnet, Jesus“. Og
saa rejste jeg mig trøstet og lettet, for at fortsætte min
Vandring længere bort fra det danske Hjem.
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Jeg drog til Lausanne og stod der paa Udsigtsbjerget
foran den dejlige Genfersø, der laa som et blanktslebet
Skjold, der afspejlede Himlen med de lette hvide Skyer.
Større og mindre Baade med de latinske Sejl, fulgte af
deres Billede i Vandet, gled forbi. Her var skjønt: paa
den anden Side saa’ Man Savoyens Bjerge, bagved Jura
bjergene, mens Søens Kyst var krandset af pragtfulde
Villaer, og Lausanne selv med sine Kirketaarne og store
og smaa Huse laa dybt nede. Men min Hjemve kunde
ikke vige for al denne Skjønhed.
Dog var det her,
at jeg fik Lise og Lindring. Paa Vejen langsmed Søen
øjnede jeg en Villa, hvis Have prydedes af to Flag —
ved den ene Ende bar Flagstangen det engelske Flag;
men paa den anden Side vajede for den friske Brise et
Danebroge med sit hvide Kors i den røde Grund. Det
gik mig underligt gjennem Hjertet. Der gik jeg ind, vis
paa, at derinde vilde jeg træffe Danske Folk. Jeg lod
mig melde — paa Bordet i Værelset laa øhlenschlægers
Digtning, og Fruen, som nu traadte ind, hilste mig med
det gamle fra Hjemmet tilvante „God Dag“. Hendes
Mand var en engelsk Rigmand. Der tilbragte jeg to
Dage — om Natten laa jeg i Byen —, men Fruen kjørte
om Dagen omkring med mig og viste mig den skjønne
Omegn, og jeg kan sige, at det ene og alene var i disse
to Dage, at jeg aandede let, og at Livet klædte sig i lyse
Farver for mig under hele mit Ophold i Schweitz. Hvor
kan dog Modersmaalet bringe Bud til det Inderste i vort
Væsen: „Kun løs er al fremmed Tale“.
Da jeg tilfods efter disse to lykkelige Dage vandrede
langsmed Søen til Vevey og kom forbi hin Villa og saa’
Danebrogsflaget, som jeg nu gik bort fra, blev jeg saa
vemodig bevæget, at jeg brast i Graad derude paa Lande
vejen. Paa denne ensomme Vandring hørte jeg underlige
Harpetoner, der lød for mig som Udtryk for min Vemod
og Længsel. Det var Telegrafstængerne paa Vejen, der
spillede disse Toner.
Hvor forskjelligt kan ikke det
Samme virke paa os efter den Stemning, vi selv ere i.
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Der var en Mand, der fortalte mig, at det Indtryk, han
havde faaet af et saadant Telegrafspil, var af den Art, at
han ligesom hørte de Fordømtes Pine-Skrig i Helvede.
I Vevey skrev jeg følgende Vers, der bedst kan
skildre mine Gjennemsnits-Følelser under min PilegrimsVandring i det skjønne Land.
„Jeg vandrer her med bange Kaar
i Dale, over Bjerge,
min Gud alene med mig gaar,
jeg har ej andet Værge.
Min F o d i fremmed Land,
min Sjæl ved Hjemmets Strand;
ved Dag en ukjendt Folkestrøm,
det kjendte Liv i Nattens Drøm. — — —
Jeg gaar blandt Tavshed, hvor jeg gaar.
rundt om mig Alt er stille;
og Folkets Sprog jeg ej forstaar,
ej rinder Talens Kilde, —
den er som tømmet ud:
fra Sjæl til Sjæl ej Bud,
der vandrer som i Hjemmets Fred
med Smil og Hjertets Kjærlighed.

Og dog blandt Røster, hvor jeg gaar, —
jeg hører mange Stemmer —
Du, Herre Gud! mit Suk forstaar,
din Røst min Sjæl fornemmer.
De Kjære, Store, Smaa,
ved Siden af mig gaa,
og hviske mig i Sjæl og Sind,
saa Smilet vier Taaren ind.
Jeg gaar til Hjemmet, hvor jeg gaar,
i Dale, over Fjelde,
og altid bløder Længslens Saar,
den kan saa let mig fælde;
ved Kirkeklokkens Slag
jeg tæller Dag for Dag
de Timer, indtil Klokkens Klang
mig siger: Endt er ensom Gang.
III.
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Jeg gaar til Hjemmet, hvor jeg gaar:
did, hvor min Vandring ender,
dér, hvor min Ven i Døren staar,
og Velkomstlyset brænder.
Hvergang det kimer her
blandt fremmed Folk og Færd,
da hører jeg en Himmelklang,
der kimer til min Hjemfartsgang.“

I Vevey steg jeg næste Dag i Diligensen, for at
kjøre ind gjennem Landet til Thun. Alene med mig
rejste en ung Mand, som jeg hørte tale Fransk til Kon
duktøren, og da jeg var renonce i dette Sprog, turde jeg
ikke tale til ham. Jeg syntes imidlertid, at han under
Kjørselen nynnede paa en Dansk Melodi, der lød i mit
øre, som om det var Tonen til „Kong Kristian stod ved
højen Mast“. Men jeg var ikke vis i min Sag, og vi
kom da uden at mæle et Ord til det første Bedested,
hvor vi da sad sammen ved Frokostbordet. Han hen
vendte da et Spørgsmaal til mig paa Fransk, som jeg
besvarede paa Tysk. Det kom da ud, at han var en
Svensker, saa vi siden kunde samtale med hinanden,
hver paa sit Modersmaal. Ja, saadanne Omveje maa
Man stundom gaa for at finde hinanden. Manden var
en Baron v. Essen.
Vi kom til Thun ved Aftentide, og jeg gik træt til
mit Værelse, for at finde Hvile. Men det havde sin
Vanskelighed; thi Snedronningen i „Jomfruens“ Skikkelse
viste sig i al sin Pragt under Maanens tryllende Skær
lige udfor mit Vindue. Det var et for mig henrivende
Syn, og længe, længe stod jeg der og stirrede paa denne
storslaaede Herlighed og Giands, der tindrede til mig
gjennem Natten. Og, da jeg endelig søgte Sengen, kunde
jeg ikke sove, men maatte ofte staa op og stille mig
igjen paa Post ved Ruden, for at lade mig gjennemvarme af denne snekolde Jomfrupragt. Jeg glemmer
aldrig denne Nats Følelser.
Det var en stille, varm, solklar Søndagmorgen, da
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jeg besteg Dampskibet, der fra Thun skulde føre mig
over Thunersøen til Interlaken. Kirkeklokkerne i Byen
ringede og kimede til Højtid, og en Flok unge Schweitzerpiger og unge Svende i Militsdragt istemmede et fuld
tonende Ave Maria fra Skibet, der lød underligt skjønt og
gribende over Bølgerne. Jeg mindedes atter her Baggesen og hans Sofie, som her paa Thunersøen første Gang
mødtes og havde deres naive Samtale, der indledede
deres naive Forbindelse.
En Fodtur fra Interlaken bragte mig til Lauterbrunnen, hvor jeg saa’ det bekjendte Vandfald Staubbach, der dog vistnok paa Grund af den tørre Sommer
ikke gjorde stort Indtryk af Mangel paa en fyldig Vand
masse. — Men her begyndte nu en besværlig Bjergstig
ning opad Wengernalp, for at gjøre en Vandring langsmed
det Afgrundssvælg, der skiller den mægtige Sne-Bjergstrækning paa den anden Side fra den lavere liggende
grønsværdækte Alpekjede, hvor Turistvejen gaar. Der
ligger et stort galant Hotel her ligeoverfor „Jomfruen“.
Der standsede jeg; men jeg skal nok bare mig .for et
Forsøg paa at beskrive det Ubeskrivelige. Jeg lagde
mig paa Skrænten, hvor jeg havde Jomfrubjerget ligeoverfor: det glitrede i Solens Straaler fra de tusinde
slebne Snekrystaller og Facetter, der spillede i alle
Regnbuens Farver. Af og til rev Smaalaviner sig løs fra
Jomfruens Barm. Man saa’ dem, længe før man hørte
Skraldet af deres Fald nedad, og jeg fik derved en For
nemmelse af, hvilken Afstand der var fra mit Sæde,
skjøndt den for øjet syntes saa kort. Der stod to mindre
høje Bjergnaboer ligesom paa Vagt paa begge Sider af
Jomfrudronningen: „den sorte og den hvide Munk“, den
første ganske uden Sne, den anden halvt bar, halvt be
dækket med den hvide Klædning. Det var som to Bejlere
til Bruden: hun, det pure, skjære Evangelium uden en
eneste sort Plet, kun Hvidhed og Renhed, og den sorte
Munk, Loven, som hun aldrig rækker Haand, samt den
halvt hvid- og sortklædte Munk: Blandingen - af Lov og
3*
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Evangelium, Pietismen, som heller aldrig naar at faa
hendes fulde Ja.
Jeg gik ind i Hotellet, for at faa Middagsmad. Der
inde vrimlede det af Turister, især af engelske Herrer og
Damer. Vinduerne vendte ud imod det store Syn af Sne
bjerget. Det blev mig for trangt ved table d’hdte med
de mange Retter — jeg forargedes over de Engelskes
flove, fade Lystighed og aandløse Latter i disse Om
givelser. Saa forlod jeg Bordet midt under Maaltidet og
lagde mig atter paa Fjeldets Afhang og underholdt mig
med den stille og dog veltalende Natur, og, underlig nok,
med disse kolossale Udsigter for øje malede sig saa
levende som aldrig før i det Fremmede Billedet af den
alt andet end kolossale fynske Præstegaard med Roserne
op ad Muren og de Kjære, Hustru og Børn, i Døren,
mildt vinkende og bydende den fjerne Vandringsmand
Velkommen. Pigen derinde fra, som vel syntes, at jeg
derude dog skulde have Nydelsen af en Jordbærret, der
serveredes derinde for de Andre, kom venlig ud med
denne Raritet, og saaledes laa jeg og nød den hjemlige
Ret med den hjemlige Duft og Aroma. Og denne Time
var for mig en rig og velsignet Stund.
Saa vandrede jeg videre langsmed Snebjergene paa
den anden Side forbi Gletscherne, der skinnede som
kjæmpemæssige Diamanter i Solens Skin, til Grindelwald, der ligger i en trist og øde Egn, derfra til Meyningen, hvor jeg dvælede ved Reichenbachs Vandfald,
der var mægtigere end Staubbach, og hvor jeg i Maaneskinnet syntes at se en Undine, der dannedes af de
faldende Vandstraaler, der slyngede et gjennemsigtigt
Slør og Gevandt om hendes svævende Skikkelse. — Paa
disse mine Ture satte jeg mig engang træt paa en Sten,
hvor et svimlende Dyb bagved brat sænkede sig nedad.
Der kom en gammel Hyrde og satte sig ved Siden af
mig. Han spurgte mig, hvorfra jeg var; jeg svarede:
„Fra Danmark“. — „Ach, das ist ja in America“. Hans
geografiske Kundskaber vare just ikke store.
Men
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pludselig lagde han sin Haand bag min Nakke, og jeg
blev angst for paa dette ensomme Sted i ham at møde
en Ransmand, der havde faaet Lyst til at gjøre et Greb
ved at se min Guldurkjede, og at han ved et raskt Tag
kunde styrte mig ned i Afgrunden efter Ranet. Jeg greb
ham da temmelig ublidt om Armen for at værge mig.
Men den Gamle trak Haanden bort, idet han sagde
ydmyg: „Bin nit fin“. Han vilde kun lægge min Frakke
krave tilrette, som var kommet i Ulave. — Jeg skulde
da ogsaa have idetmindste i Indbildningen en Følelse af
et Røveroverfald, før jeg forlod det fremmede Land.
Men nu var min Schweitzer-Rejse endt. Jeg skulde
jo endnu have været en Maaned længer. Men jeg var
syg, og min Hjemlængsel var for stærk. Saa tog jeg en
rask Beslutning, gik tilbage over Luzern, besaa’ der endnu
engang Løvemonumentet, satte mig i en Jernbane waggon
og drog mod Norden. — Igjennem Basel og Freiburg
ilede jeg til Maintz, besteg et Dampskib paa Rhinen og
kom til Koln, besøgte Domkirken der, og kjørte derfra
paa Jernbanen til Hamburg og Kiel, hvorfra jeg efter et
kort Besøg i Sønderjylland hos min Ven Boisen drog til
Hjemmet i Ryslinge. Og da jeg vuggedes over Øster
søen, frydedes jeg over det „sortladne Hav“, der med
sin kraftige Farve lod mig føle Modsætningen imellem de
kjælne sydlandske Søers seladonfarvede Spejlglands og
Nordens alvorlige Bølgebrydning med de hvide Skumlilier
paa Toppen. — Gjensynstimen var sød, da Hustru og
Børn med Smil og i Taarer hilste mig velkommen.
Jeg har villet i disse „personlige Oplevelser“, i hvilke
jeg jo fornemmelig har dvælet ved de Mennesker, jeg
er kommet i Berøring med i mit lange Liv, — ogsaa en
gang for alle udtale mig kortelig om mit personlige For
hold til Naturen; thi ogsaa den har havt sin ikke lille
Indvirkning paa min Udvikling. Man har sagt, at da
Nordens Aand, Odin, satte sit ene øje i Pant for en
Drik af Mimers Brønd, var dette ene øje Natur øj et,
og at han gjorde det for at vinde det historiske Øjes
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Klarhed; thi Nordens Aand er Historiens Aand. Jeg kan
for miri lille Del, skjøndt det er min Stolthed og Glæde
at være en Nordens Son, sige, at det har jeg ikke gjort.
Saalangt jeg husker tilbage, véd jeg, at Naturen har
været min tro Følgesvend ligefra min Barndom, da Møens
Skjønhed fortryllede mig, indtil min høje Alderdom, og
de Gange kan ikke tælles, da jeg drømmende og betaget
er sunket hen i Beskuelsen af Naturen i sin Ynde og i
sin Storhed.

Norge.
Jeg kan ikke skildre de mange Følelser og Tanker,
der strømmede ind paa mig, da jeg første Gang 1858
fik Norge i Sigte og ankrede op under dets Kyst i
Kristianiafjord. Det var Nat, da jeg øjnede Færder Fyr,
et af de sydligste i Norge — jeg drømte om, at det var
et vagtsomt øje, der spejdede aarvaagent ud over Ver
denshavet, for at give Signal, naar Noget, der vilde
bringe Ufred og forkrænke Nordens Eje, nærmede sig.
Det var under et dæmrende Maaneskin ved Midnatstide,
jeg først øjnede de granklædte, mørke, norske Fjelde,
der vel her ere af forholdsvis smaa Størrelser, men dog
paa mig som Slettelandets Søn gjorde stærkt Indtryk.
Jeg drømte atter, at Norges gamle Høvdinger fra Toppen
hilste mig velkommen til Landet. Jeg havde jo fra Barn
dommen levet med Hakon Jarl, øhlenschlægers storslaaede Digtning om ham og hans Kjæmper, og havde
da faaet den første Følelse af Nordens Aand og Kraft;
jeg havde været i Trondhjems Domkirke og modtaget
aldrig udslettede Indtryk af Nordens Troskab imod Konge
og Fæstemø, af Nordens Kjærlighedsliv med „Aksel og
Valborg“. Alt dette levede op igjen med fornyet Styrke.
Jeg var saa naiv — barnagtig vil vel Mange kalde det —
at Noget af det Første, jeg foretog mig i Norge, var, at
jeg gik op paa det første det bedste Fjeld, som dog var
tusinde Gange mindre end de største deroppe, og for-
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saavidt kun passede slet til Hakons efterfølgende mægtige
Kjæmpeord i Tragedien, som jeg ikke kunde bare mig
for — naiv, som sagt, som jeg var — højt at gjentage:
„Op vil jeg stige paa det største Fjeld,
og skue sidste Gang hen over Norge,
hen over Riget, som har hyldet mig,
og derpaa falde rolig i mit Sværd.
Da skal den vilde Storm paa sine Vinger
rask hæve Hakons Aand til Sejerfader,
og Sol skal finde Heltens låg paa Klippen
og sige: høj i Døden som i Livet.“

Denne Naivetet svarede til, hvad jeg siden flere Aar
derefter gjorde i Trondhjems Domkirke, hvor jeg under
søgte de stærke Piller i Midtergangen, som om jeg der
kunde finde Aksels og Valborgs Navnetræk, som jo spiller
en ikke liden Rolle i Digterens andet Mesterværk.
Naar jeg nu vil stræbe at sammenfatte mine Indtryk
ved Beskuelsen af Norges Natur, da vil jeg ikke bruge
mange Ord, men kun udtale, at disse Indtryk var stærke
og uforglemmelige. Der var Egne, der ganske, saa at
sige, ligesom var støbte i den danske Naturs Form og
Skikkelse indenfor en vis Ramme.
Thi vist sjeldent
kommer Man noget Sted, hvor Man ikke ser Aase eller
endog Fjelde i Baggrunden, men hvor den smilende
Frugtbarhed giver Egnen en stor Ynde. Men saa igjen:
hvor mægtigt træder andetsteds Fjeldnaturen med sine
gigantiske Kolosser En i Møde og overvælder os Danske.
Jeg har desværre ikke været i de Dele af Landet, som
fortrinsvis fremviser de største Spor af Norges Fjeldnatur,
ikke i Telemarken og ikke i Romsdalen; men hvad jeg
har set ved at rejse tre Dage gjennem Gudbrandsdalen
og over Dovre, har været nok til at efterlade blivende
Minder om Norges Storhed i mit Sind. Og saa de ufor
lignelige, skjønne Søer: Mjøsen, Randsfjord, Tyrifjord,
og hvad de ellers hedde, som jeg har set — de ejen
dommelige Fosser, snart i majestætisk Styrten fra en
Klippekant dybt ned i Afgrunden, snart i yndigt afvekslende
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terrasseformige Fald fra Klippe til Klippe (som Mesnafossen ved Lille-Hammer!) Det kan være forklarligt nok,
at vi Danske bliver anderledes grebne af Norges Natur
end de Norske af vor mere kvindelige danske Natur; thi
det Store virker jo med mere særlig overvældende Magt
end det Skjonne. Men rigtignok har jeg tidt erfaret, at
Nordmændene mere, end tilbørligt er, savner øje for Dan
marks Ynde og milde Naturkarakter. Det er tidt med
en vis Nedladenhed, de give sig til, som det stundom sér
ud til, af en vis Høflighed at prise vore ejendommelige
Rigdomme i Naturen, og det har tidt kogt lidt inden i
mig, naar jeg viste Norske en skjøn Egn hernede, f. Eks.
Himmelbjerget, Vejleegnen o. fl. St., da at maatte nøjes
med det anerkjendende Ord: „Ja, det er vakkert“, skjøndt
ganske vist dette Ord betyder noget mere paa Norsk end
paa Dansk. Jeg er sommetider bleven ægget af denne
Tilsidesættelse af Danmarks Naturskjønhed til at give et
noget bidende Svar, som da en ung norsk Dame ved at
omtale den Ødelæggelse, hun havde set, Oldenborrerne
anrettede paa vore Bøgeskove, lod sin Uvillie komme
frem med de Ord: „I Norge har vi slet ingen Oldenborrer;“ jeg svarede: „Det er ikke underligt, thi naar
disse Insekter flyve ud, sætte de sig naturligvis paa den
grønne, ikke paa den tørre Gren.“
„Norge er ikke
nogen tør Gren,“ udbrød Damen med Vrede. — En anden
Gang lod jeg mig friste til en lignende hvas Ytring over
for en brovtende Nordmand, der talte haanligt om Dan
marks af os priste Skjønhed: „Ja, det er nu Forskjellen
paa den mandlige og kvindelige Skjønhed.
Norges
Naturaasyn er mandligt, men Skade, at det kun er en
mandlig mægtig lang Bjergnæse, det frembyder til Be
undring.“ — Der er dog vist ikke Mange, hvis Hen
rykkelse over Broderlandet var større end min. Men
skulde jeg sige, hvor jeg følte mig dybest henrevet af
Norges Natur, da nævner jeg Trøndelagen med Trondhjems-Fjorden.
Her er der vel ikke disse himmel
stræbende Bjerghøjder — det er granklædte, mer eller
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mindre bløde Aase, der omgiver et frugtbart og ynde
fuldt Land, mens Fjordens blaa øje titter frem gjennem
alle Fordybninger og giver disse Egne et forunderligt
Trylleri. Hertil kommer, hvad maaske ikke indvirkede
mindst paa mig, at man just her omringes af store
historiske Minder fra Middelalderen. Det er vist ogsaa
saa, at det er Trenderne, den trøndske Bonde- eller
Herseslægt, der har afgivet det mest historiske Folkelag
i Norge, at der herfra er udgaaet de fleste og mægtigste
Stød til Folkets ejendommelige Udvikling og Storhed, og
Man har der ihærdigt holdt fast paa sine Folkeminder og
fredet om dem. Medens der forholdsvis, saavidt jeg har
kunnet erfare, er noget fattigt paa Levninger af stedlige store
Frasagn, knyttede til nuværende Navne, der minder om
Storbedrift fra gamle Dage, i det Søndenfjeldske — vrimler
det af saadanne i det Nordenfjeldske. Jeg pegede paa
en Gaard, der faldt mig i Øje ved Gavlaaen. „Hvad
hedder den?“ — „Rimol“, blev der svaret, og straks
malede jeg for mit Blik Hakon Jarl og Tora fra Rimol.
Jeg holdt en Prædiken paa Halvøen Frosten paa Fjordens
nordlige Side under et Kjæmpetræ. Man sagde mig:
„Der, hvor Du talte, var det, at Hakon Adelsten først
nævnte vor Herres Jesu Navn for de norske Bønder.“
Jeg besøgte Hlade: der staar nu bygget en kristen
Kirke, hvor Jarlen havde sit Gudehus (og Gudelunden
staar der endnu). Jeg kom forbi det berømte Medelhus;
men, frem for Alt — jeg var paa Stiklestad; der laa
Kirken paa den Plet, hvor Hellig-Olaf faldt, og den Sten,
hvortil han støttede sit Hoved i Døden, var nu Under
laget for Alterbordet i Kirken. Jeg laa paa Højen, hvor
fra han med sin lille Skare styrtede sig ned imod den
vrimlende Bondehær. Det var mig, som hørte jeg Kampraabet: „Fram, fram, Korsmænd, Krigsmænd, Kongsmænd!“ og fra den anden Side: „Fram, fram, Bondemænd!“ Jeg kunde næsten ikke rive mig løs fra dette
Sted — Man maatte ved Aftenstid hente mig til Lens
manden Wessel, en Slægtning af Tordenskjold. — Jeg
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talte Dagen efter der for en Forsamling af trøndske
Bønder om Kong Olaf og særlig om Kongens Mærkismand, Thord Folésen, der bar Kongens Banner foran ham
og fik Banesaar, men stødte Banneret saa fast i Jorden,
at det stod, mens han selv sank død under Banneret:
et stort typisk Træk, ogsaa anvendeligt paa Kongen selv,
der faldt, men just i sin Død aandeligt plantede Korsets
Banner saa fast i Norges Jordbund, at det stod og staar
endnu, mens han beseglede sin kristne Tro med sit
Blod. — Skal jeg tale om Domkirken i det gamle Nidaros,
hvor Hellig-Olafs Lig blev bisat! Disse Piller, disse
mægtige Hvælvinger taler et kraftigt Sprog om Fortid og
Storbedrift, om Ordets Magt, Skjaldeklang, der har tonet
for Blomsten af Norges Konger og Folk („Lillien“ og
„Stjernekvadet“). De to Trediedele af Kirken ligger i
Ruiner efter Svenskens Hærgen der 1658; men endnu
staar der en Trediedel, og hvor storslaaet Kirken har
været i sine Velmagtsdage, fremlyser af, at denne Del:
Koret og en Korsarm kan rumme 4000 Mennesker. —
Jeg foreslog Nordmændene at forene sig med de Svenske
og os Danske om at gjenopføre i sin Helhed denne
Kirke, den største, der nogensinde har været bygget i
Norden, som betragtede den som sin fælles Helligdom,
hvortil Pilegrimme vandrede; men med norsk Selvfølelse
svaredes der, at det vilde de selv gjøre, de ønskede
ingen fremmed Hjælp dertil. Da jeg næste Gang var i
Trondhjem, var der foretaget en stor og skjøn Restavration af det endnu brugeligeRum i dette mægtige Tempel.
Det vil nok tage Tid, inden det Hele bliver oprejst igjen af
sine Ruiner. Jeg havde som sagt fra min første Ungdomstid,
da jeg beredte mig til Præstegjerningen, havt det ønske
en Gang at faa Lov til at prædike i denne Kirke, hvortil
saa mange Minder ogsaa for mig knyttede sig. Det blev
mig ogsaa forundt mange Aar derefter — 1871 — til
stor Glæde for mig. Jeg husker, at jeg i min Glæde
brast i Graad, da jeg kom ned fra Prædikestolen under
en usigelig velgjørende Følelse af en særegen Velsignelse
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heroven fra. For Resten skete det, at der midt under
Prædikenen bruste et mægtigt Tordenvejr hen over By og
Kirke, hvoraf maaske „Pietisterne“ sluttede, at der heri
laa en Protest fra vor Herre imod den helt og fuldt
evangeliske Forkyndelse, uden Indblanding af Lovens
Torden, jeg havde holdt.
Hvad Folkenaturen angaar, da har jeg ogsaa søgt
at danne mig en Mening om den efter det ganske vist
fragmentariske Kjendskab til den, jeg har havt Lejlighed
til at gjøre de syv Gange, jeg har besøgt Norge — paa
ikke saa ganske kort Tid. Bondebefolkningen kom jeg
kun sparsommere i Berøring med, dog ikke saa lidt
endda, eftersom jeg samledes flere Gange med den paa
Højskolemøder og ved folkelige Sammenkomster under
aaben Himmel. Jeg fik der en stærk Følelse af, at det
er en støt og kraftig Slægt, der navnlig i Gaardbrugsklassen gjemmer Kræfter, der under Udviklingen kunne
bidrage mægtigt til Folkets Højnelse, og det politiske
Røre har givet Bonden en Selvfølelse, der vel desværre
tidt gaar over Stregen, men indeholder Vilkaar for en
Fremtid, hvorover Aandslivet, naar det faar Magt over
Taagen, kan kaste sit Lys, en naturlig Jordbund, der kan
afgive Grundlag for en fri, mandig Personligheds-Dannelse.
Men der trænges, saa vidt jeg skjønner, til en anden
Løftestang, før dette i Aand og Sandhed kan ske. Thi
medens Politiken har grebet Sindene, løbes der Fare for,
at Udviklingen kan tage en skjev Retning, fordi det ven
lige Forhold mellem Folkeligheden, Menneskeligheden og
Kristendommen, den borgerlige Frihed og dennes
Forbindelse med Kirkens Aand saa mangfoldig fattes, og
Paavirkningen paa Folket fra en stor Del af Præsterne
lider Afbræk, fordi disse i det Store og Hele stiller sig
fjendtlig overfor Folkets Krav paa Selvstyre, dette Sidste
naturligvis her taget i god Forstand under lovbestemte
Grændser. Der hersker, saavidt jeg har erfaret, en underlig,
stiv, doktrinær, dogmatisk, det Menneskelige lidt afvisende
Forkyndelsesmaade hos altfor mange af Præsterne, der i
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god Tro bekjæmpe ogsaa Det, der ikke skal undertrykkes,
men tages med op til Forklarelse i Kristendommens Lys.
Denne Modsætning er ikke uden Fare for Folkets Frem
tid, idet dette fristes til at vende sig bort fra Kirken og
gaa paa sine egne kun naturlige Veje med alle de Ud
skejelser, der ikke er til at undgaa, naar den største for
ædlende Aandsmagt ikke faar Lov til at løfte op fra det
lavere til et højere Stade i det ægte Menneskeliges Tje
neste. Dette Brud imellem den ikke usædvanlige norske
Præsteforkyndelse og Folket fik jeg at se paa nært Hold,
da vi Danske paa Frosten holdt Møde med Frostingerne.
Termansen holdt der et af sine udmærkede folkelige
Foredrag, og efter dets Slutning udbrød en ung ilter
Bondemand midt i Flokken: „Saadanne Bønder skulde vi
have i Norge, da kunde der ikke være det Aandstyranni,
under hvilket vi Nordmænd lide“ — og vendte sig med
disse Ord imod den tilstedeværende Sognepræst. En anden
gammel Frosting, Ysland hed han, sagde derimod alvorlig
hen for sig selv: „Jeg mærker, at vi norske Bønder
maa rejse til Danmark for at lære at blive Bønder.“ Jeg
skriver kun her, hvad jeg personlig tror at have erfaret,
og er langt fra at ville beskylde alle de norske Præster
for at stille sig i et saadant Modsætningsforhold til Folket;
men, ganske vist, jeg fik det Indtryk, at der her er en
Skade, et Saar, der trænger til at heles. Selv har jeg
flere Gange hørt Præster deroppe prædike, som om alle
Tilhørerne var uomvendte Mennesker og der Ingen var
tilstede, der trængte til Evangeliets Trøst og Lys. Her
paa Frosten mødte mig ogsaa en anden interessant
Fremtoning. Jeg boede ved mit Ophold der hos en velstaaende Bonde, der kjørte mig til og fra Mødestedet, og
hos hvem jeg spiste til Middag. Han fortalte mig, at
han i syvende eller ottende Led i lige Linie nedstammede
fra den danske Bondestand, idet Kristian IV havde sendt
fire danske Bønder derop for at forbedre Landbruget i
disse fjerne Egne. Det forekom mig ogsaa, at der var
ikke lidet i hans Aasyn og Fremtræden, noget Lyst og
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Meddelsomt, der mindede om dansk Afstamning. For
Resten var der en ikke liden Forskjel paa Bønderne i de
trønderske Egne, jeg besøgte: medens Frostingerne vist
nok under Indflydelse fra Brødrene Wexelsen og ad
skillige grundtvigske Folkelærere, der her havde færdedes,
hvad Aandslivet angaar, var meget vakte og fremmelige,
var derimod Befolkningen i Værdalen omkring Stiklestad,
saa vidt jeg kunde skjønne, temmelig langt tilbage, og
de fleste Taler, vi der holdt for de forsamlede Bønder,
prellede vistnok af paa en sejg Forskandsning hos dem.
Jeg syntes at kunne mærke, at der ogsaa var for
holdsvis en Modsætning mellem de Nordmænd af de
menige Klasser, der beboede de dybe Dale, mellem høje
Fjelde paa begge Sider, og dem, der var fødte og op
voksede i de mere solbare Egne af Landet. Over de
Første laa der gjennemsnitlig noget tungt, faamælt og
indadvendt. De se aldrig Solen staa op eller gaa ned.
Fjeldene kaste daglig deres lange, brede Skygger over
deres Hjem og dem, saa de synes at dele det alvorlige
Stempel, som Naturen stadig paatrykker deres Om
givelser, og, naar dertil kommer Fossenes bestandige
Brusen og Susen i deres styrtende Fald, kunde jeg forstaa,
at disse durende Toner ved Dag og Nat kan lulle Sjælen
i underlige Drømme: disse Naturens idelig bristende
Harpestrenge kunne ogsaa bringe Hjerteharpen til at give
tilsvarende Gjenlyd.
Anderledes forekom det mig at
være, hvor disse indsnevrende Naturforhold ikke vare
tilstede: der var der et mere lyslet Sind, et mere udad
vendt Syn og mere aaben Udtalelse.
Men jeg vender mig til de personlige Oplevelser, jeg
havde sammen med enkelte norske Mænd og Kvinder,
jeg traf paa mine Rejser i Klippelandet.
Jeg opholdt mig et Par Maaneder ved Sandefjord
Bad for min Helbreds Skyld. Der mødtes jeg med Mange,
der som jeg søgte Lægedom ved Sundhedsbrønden. Jeg
fandt der mange elskelige Nordmænd og norske Kvinder,
som jeg samlevede med, ogsaa hvad det Aandelige
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angaar. Der var nu først Badelægen Ebbesen, en
stovt, mandig Skikkelse, ret en Type paa en ægte Nord
mand; der var en Bureauchef Kjerulf, med et blødt
Hjerte, Kjærlighed til Frihed og alt Ædelt, ikke mindst
til Evangeliet, og hans Hustru, der var saare hjertelig
bevæget og senere, da jeg traf hende, overbevæget. Hun
havde en ualmindelig skjøn Altstemme og sang tidt min
Sjæl til Ro i det fremmede Land, naar Hjemlængsel be
søgte mig. Men da jeg nogle Aar derefter var i hendes
Mands og hendes Hjem i Kristiania, og bad hende synge
for mig de gamle, kjære Sange fra Sandefjord, vægrede
hun sig derved, idet hun sagde, at hun kunde ikke synge
„af et godt Hjerte“. Men i Sandefjord var hun frisk og
frejdig og blev min kjære Veninde. — Der var endnu Flere,
jeg mindes med Kjærlighed og Tak. Men den Mand, som
var den ejendommeligste Personlighed og har et Navn i
Norge af lødig Klang, det var Niels Vibe Stockfleth,
Finnernes Apostel paa anden Omgang — von Westen
var vel den første der. Han havde været Officer i dansk
Tjeneste og havde været med Hæren i Holsten 1813, da
den maatte trække sig tilbage for Fjenden. Der sagdes
om ham, at han den Gang ikke var at formaa til som
de Andre at „retirere“ paa sædvanligvis. Han gik bag
lænds for altid at vende Brystet mod den efterfølgende
Fjende. Efter Freden i Kiel og Norges Afstaaelse kom
han tilbage til dette sit Fædreland, og, grebet af Kristen
dommen, begyndte denne ihærdige Mand at studere Teo
logi, tog Eksamen ved Højskolen og udbad sig den ud
satte Post som Missionær i Finmarken, hvor han igjen
atter vendte Ansigtet fremad og slægtede „Karl den unge
hjelte“ paa, der „kunde ikke vige“. Der brændte en
hellig og højtblussende Flamme i hans Bryst, der blev
ved at brænde i de mange Aar deroppe; han trættedes
aldrig, men røgtede det store Kald med aldrig svigtende
Aandsløftelse. Jeg hørte dels af ham selv, .dels af andre
Velunderrettede Adskilligt om denne mærkelige Mands
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Virksomhed i hint næsten hedenske Folk. Der var Det,
der mindede om hans gamle Kald som Befalingsmand i
Hæren, naar han med sin Hustru og, fulgt af en stor
Slædeskare med døbte Finner, drog omkring i sin Gjerning og kom op paa en Bjergtop, hvorfra Farten nu
skulde gaa ned i de dybe Dale, hvor der kunde være
Fare for at forulykke; da standsede han sin, den første
Slæde, steg ud og raabte til sit Følge: „Alle Mand ud
af Slæden,“ og, naar det var sket, lød atter Kommando
ordet: „Alle Mand paa Knæ,“ og i Spidsen for Alle
knælede han og holdt sin lydelige Bøn om Beskjærmelse
fra oven. Naar det var sket, lød det atter: „Alle Mand
i Slæderne igjen/- og nu greb han Tømmen, raabte
Hurra, og i rivende Fart under Pidskesmeld gik det nedad
i det Dybe. Han rettede da stundom, før Farten gik
nedad, det Spørgsmaal til sin trofaste Hustru, der fulgte
ham paa alle hans Rejser: „Er Du bange, Sara?“ Hun
svarede stille og alvorlig: „Nej, jeg bad jo mit Fadervor
nu“. Men, som han modig gik Naturens Farer i Møde,
var han ogsaa modig og tillidsfuld overfor Menneske
hjerterne hos det forkomne Folk, og hans Gjerning blev
mangfoldig velsignet hos Finnerne. Ny sad han som en
udtjent Invalid — hans Ben negtede ham den vante Tje
neste, — i Midten af dyrebare Minder; men endnu maatte
han forkynde Evangelium blandt sine Landsmænd ved
Badet i Sandefjord. Livlig og aandsfrisk var han til det
Sidste, og hans gamle Militærvæsen fandt endnu sit Ud
tryk, som da han i Anledning af et Aftenselskab, han
gjorde, og til hvilket han først havde befalet os selv at
tage Cigarer med, skrev mig til: „Min Kone trakterer
med Cigarer, altsaa kontramanderes mit første Paa
læg.“ — Endnu et Træk af denne Mands barnlige Tro
skal her anføres. Han laa i en svær Sygdom paa Døds
lejet, og øjeblikket syntes kommet, da han skulde drage
det sidste Aandedræt. Hans Hustru, Lægen og flere af
de mange Venner, han havde vundet i Sandefjord, stod
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grædende omkring hans Seng. Da slog han øjnene op
og saa dem græde, men sagde med fuld sikker For
trøstning: „Hvorfor græder I? Jeg dør ikke endnu.
Jeg er i Bønnen blevet enig med vor Herre om, at jeg
skal leve, indtil min Gjæld er betalt; det er den ikke
endnu, og derfor kan jeg ikke gaa bort nu; det har
Herren lovet mig, og jeg holder mig til hans Løfte.“ De
Andre smilede igjennem Taarer og turde ikke tro dette
Ord fra den Døende. Men han kom sig og døde først
flere Aar derefter, da Gjælden rigtignok kun næsten
var betalt.
Jeg prædikede nogle Gange under mit Ophold i
Sandefjord og havde der god Lejlighed til at iagttage
Sindenes Modtagelighed for Evangeliet. Her erfarede jeg,
at der er dybe Hjertestrenge i Folket, der kunne bringes
i Bevægelse ved det fulde, ublandede Julebud ? Jeg saa
Taarer selv i mange stærke, norske Mænds øje, og Man
gav mig et uforglemmeligt Vidnesbyrd om Kjærlighed,
da de bad den norske Kunstmaler, A. Tidemand, der den
Gang opholdt sig ved Badet, en mild, elskelig, kristelig
bevæget Mand, om at male mig et norsk Folkelivsbillede,
som nu hænger i min Stue og daglig minder mig om
det rige Samliv med norske Mænd og Kvinder, jeg levede
deroppe i det høje Norge. Som et lille Tillæg til denne
Velvillie for mig hos Badegjæsterne, tilføjer jeg, at jeg fik
et andet, komisk, men dog paaskjønnelsesværdigt Bevis
paa uskrømtet Hjertelighed hos min svenske Badetjener,
der daglig havde opslidt to Birkeris paa min Krop —
det hører til Kuren — og ikke havde noget Andet at
glæde mig med til Afsked end det Ord, hvormed han
bød mig Farvel: „Naar Hr. Pastor igjen kommer til
Sandefjord, skal jag piska Hr. Pastor.“
Før jeg gaar over fra de sandefjordske til mine
senere norske Minder, vilde jeg gjerne anstille nogle
alvorlige Betragtninger, knyttede til Erfaringer, jeg gjorde
ved Badet, Erfaringer, der angaar Præsternes Fremtræden,
og i en vis Retning deres Forhold til Folk udenfor Guds-
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tjenesten og deres Virksomhed der. Jeg er kun af aan
delig Middelstørrelse. Men jeg var Præst, var fra Dan
mark, og Man vil i Norge gjerne høre Noget derfra; jeghavde udgivet nogle Opbyggelsesskrifter, som var læste
deroppe, var ogsaa bekjendt som en Mand, der havde
taget Del baade i de kirkelige og de folkelige Forhand
linger herhjemme. Jeg mærkede derfor, at Man ventede
noget mer end Almindeligt af mig. Naar jeg traadte ind
i Badets Fællessal, forstummede Samtalen, og Man lyttede
til, hvad denne fremmede Mand vilde sige, samt lagde
Mærke til, hvorledes han optraadte. Det blev mig tryk
kende; jeg syntes, at Tankestrømmen standsede hos mig
ved denne Opmærksomhed paa min Færd. Der er Intet,
der saaledes kan fordumme os som Dette: at Man synes
at vente noget Interessant, Aandrigt eller særlig Højtideligt
hos os; Man bliver ufri og just aandløs under Følelsen
af, at der gjøres saadanne Fordringer til En. Jeg tænkte
da: det skal .have en Ende. Saa slog jeg Gjækken løs
og viste mig som et ganske almindeligt Menneske, som
jeg ogsaa er, der kunde tale om Vind og Vejr som
Andre, kunde spøge lige saa vel som tale om alvorlige
Gjenstande uden at søge Lejligheden dertil. Og det
hjalp; fra den Tid blev mit Forhold til de mange Forskjellige frit og utvungent, og just da kom jeg paa
naturlig Maade i virkelig hjertelig og aandelig Nærhed
af dem, som havde noget Alvorligt paa Sindet, de ønskede
at tale med mig om.
Det er en Fare og Snare for mange af os Præster,
der samler en Menighed om vor Forkyndelse, at vi
trykkes og trænges af denne Præsteovervurdering, for
ikke at sige Præsteforgudelse, eller at vi selv blive saa
gjennemtrængte af den Følelse, at vi som Præster staar
i et særligt ophøjet Forhold til Omgangs- og Selskabs
livet, saa vi enten selv altid træde frem i den præstelige
Toga eller lade os omtaage af velmenende Menneskers
Opmærksomheder, der i vor Nærhed enten blive forlegne
og tilbageholdende, som om en Laas var slaaet for deres
in.
4.
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Mund, eller omringe os med hyperbegejstret Aabenhjertighed, idet de gjor Krav paa, at vi skal underholde
dem paa en ophøjet Maade, komme deres tidt usunde
Længsler i Møde og besvare Spørgsmaal fra dem, uden
at disse har rigtig Bund i dem selv. Jeg tænker ikke
blot paa de mange hysteriske Kvinder med deres Præsteforgudelse, der kan fordumme en stakkels Mand, hvis
han ikke alvorlig afviser denne Dyrkelse, men ogsaa i
det Hele paa det ikke Ualmindelige, at Folk i Præstens
Nærværelse ikke tør være, som de ellers ere, men tage
Forbehold overfor ham, gjøre en Undtagelse med Hensyn
til ham, hvilket ofte endogsaa faar et Udtryk som dette,
at de, naar de ere komne for Skade at sige Noget, som de
tror er uærbødigt overfor ham som „Gejstlig“, afbryde
sig selv med disse Ord: „Om Forladelse, jeg skulde ikke
sige Dette i en Præsts Nærværelse.“ Ja, det er en Fare
og Fristelse, og derfor se vi ikke faa Præster, især i
Byerne, der i deres Optræden gaa paa Stylter med
Hovedet bøjet til Siden, med en særlig højtidelig Stemme,
med en Frygt for at være et rigtig naturligt Menneske,
der kan tage Del i sædvanlig menneskelig Glæde og
dagligdags Samtaler. Jeg kommer her til at tænke paa
S. Kierkegaards Beskrivelse af en Slags „Hellige“, der paa
en Maade ligner dem, som gjerne vil dandse, men mangler
Takt, og derfor, naar de ere paa Bal, maa tælle indvortes:
en, to, tre; en, to, tre, jeg er jo hellig — i denne Sammen
hæng: jeg er jo Præst, i Steden for at den rette kristelige
Værdighed skal komme indenfra og da aldrig kommer
med en trykkende Virkning paa Andre. Og just naar
Præsten træder frem paa naturlig Maade, først da kan
han komme til at erfare, at De, for hvem de store Alvorsspørgsmaal er Livsspørgsmaal, betror sig til ham, mens
han uden det nok kan faa Skarer af lette Spørgere om
kring sig og Folk, der gjerne vil give sig Skin af at
være aandelige, hvorimod de dybest Bekymrede gaa
andensteds hen. Der er et alvorligt Ord af Herren, rettet
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ogsaa mod denne Præstedyrkelse: „Hvorledes kunne I
tro, I, som tage Ære af hverandre. “

I Aaret 1861 drog jeg til Norge, hvor der i Kristiania
var indbudt til det tredie skandinaviske Kirkemøde.
Den Mand, som her skal staa i Spidsen af dem, jeg kom
i Berøring med, var V. A. W ex el s, Præst ved Vor
Frelsers Kirke i Hovedstaden. Jeg havde jo længe kjendt
ham som et kristeligt Vidne af stor Betydning udaf hans
Skrift og Omtale hernede. Nu først saa jeg ham — jeg
var hans Gjæst under dette Besøg tillige med Biskop
Kierkegaard og en svensk Provst Falk. Han var en lille,
stilfærdig Mand, men med et udpræget Aasyn, hvori
Mildhed stredes med en tilkjæmpet Kraft. Nej, ikke
stredes, men venligt smeltede sammen. Det var saa
hyggeligt at samleve med ham: i hans Hus kom mange
Deltagere fra de tre nordiske Lande ved Kirkemødet, og
Samtalerne vare livlige og befrugtende. Wexels var
Grundtvigianer og havde til Trods derfor i Grunden
staaet i mange Aar som den norske Kirkes Primas,
skjøndt han kun var Kapellan ved Hovedkirken og aldrig
vilde højere op. Hans Raad søgtes i lang Tid af Kirke
styrelsen ved Spørgsmaal om Kirkeforholdenes Ordning,
og hvor Talen var om Reformer. Men der var sket et
Omslag, navnlig efter at Gisle Johnson, en sneversynet
Pietist, var bleven Lærer ved Højskolen og gjorde, hvad
han kunde, for at undergrave den grundtvigske Indflydelse,
som udgik fra den ædle Præstemand. Han havde maattet
taale mange Ydmygelser og havde været udsat for grove
Angreb fra de Lovkristne, der især havde forkætret ham,
fordi han havde hævdet vor Herres Jesu Prædiken til
Omvendelse for de Døde. Han blev imidlertid ved stille,
men kraftig at pleje sin Mission, den: at føre Ordet for
en menneskelig og ikke lyssky Kristendom i et Folk, som
altfor meget i sin vakte Del havde været undergivet
Lovens tunge og mørke Aag. Man véd, at Kristen4

52

dommens Indførelse i Norge skete under Forfærdelse og
Bæven, da paa Stiklestad de norske Bønder, slagne af
Solformørkelsen midt under Slaget, stod med Rædsel ved
Hellig-Olafs Lig, der laa med røde Kinder paa Valen.
Det var, syntes de, Guds Dom over deres Modstand
imod den fromme Kongeevangelist og Martyr, der aabenbaredes i dette dybe Midnatsmørke paa den lange Sommer
dag, og under denne Gru ilede de hen og lod sig døbe
i Fjeldets kolde Kilde. Saadan var Begyndelsen til Kristen
dommens varige Fodfæste i Norge; men det er, som om
dette Fødselsøjeblik indeholdt et Varsel om, hvorledes
Kristendommen hos Mange skulde arte sig i dette’ Klippe
land; thi indtil vore Dage har det været saa, at den
mørke, strenge, haarde Betragtning af et kristeligt Lixunder Suk og Pinsel her maaske mere end i noget andet
Folk skulde blive bestemmende for en Mængde af dem,
der lod sig vække til i Alvor at bekjende Herrens Navn;
det er, som om denne Solformørkelse fra Stiklestad paa
mange Maader har kastet sine Skygger udover Aarhundreder, og intet Steds har Pietismen, denne Blanding
af Lov og Evangelium, havt en saa mørk Farve som i
Norge. Der er tordnet og lynet, og det ægte Menneske
liges Forbindelse med Evangeliet har, saa at sige, været
banlyst fra mange Hold i Præstestanden og hos de vakte
Folk. Thi denne Betragtning støttedes af Normændenes
ejendommelige Alvor og tunge Sind. Naturligvis har
Norge som Danmark og ellers overalt i Landene havt
sin rationalistiske Tid, da Præsterne langtfra var haarde
og besværede Folk med forfærdende Tale om Synd og
Død, men indskærpede kun en Dyd, som ikke tog det
saa nøje med Maalestokken for „Borgerværd“ o. s. v., og
Norge har ogsaa havt og har saakaldte ortodokse Præster,
der uden Liv og Aand forkyndte en regelret Lære. Jegtaler kun om, hvorledes det præstelige Vidnesbyrd her
maaske mer end andensteds antog en mørk Karakter
hos i Sandhed „vakte“ og for Sjælens Frelse bekymrede
Ordets Tjenere, i Virkeligheden ædle, elskværdige Men-
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nesker, der efter bedste Overbevisning prædikede, hvad
de ansaa for Sandhed til Salighed. Vist er det, at jeg
som sagt har overværet Gudstjenester i Norge, hvorunder
man havde den Følelse, at Præsterne gik ud fra den
Forudsætning, at der saa godt som ikke var en eneste
levende Kristen tilstede. De helt og fuldt ud kristelige
Evangelister, hvoraf naturligvis ogsaa Mange findes i
Landet, bære dog saa meget af hint Tunghedspræg, der
overvejende der er tilstede, at Mange af dem er bange
for tilbunds at lukke Guds Naades Dyb op for Menig
heden, og de trykkes af den Bevidsthed, at de „Vakte“
ser paa dem med Mistænkelighed, og at de ere udsatte
for at beskyldes for Lethed og Løshed i deres Kristendom,
for ikke at sige for Kjætteri.
Men nu til Kirkemødet selv. Vor Ankomst til
Byen skete paa to Dampskibe. Ved Bryggen var der
samlet en stor Skare til vor Modtagelse. Men ved Land
gangen fra det ene Skib stod en talrig Flok af de alvorlige
Nordmænd, der hilste de Landstigende med nogle Vers
af Salmen: „Vor Gud han er saa fast en Borg“, hvor
iblandt det Vers: „Og mylred Djævle end paa Jord“ o. s.v.
Ved det første Møde i Universitetssalen stod en Mand
frem og sagde, at det ikke var uden Ængstelse og Frygt,
man havde imødeset de Danskes Komme paa Grund af
den Grundtvigianisme, som disse naturligvis førte med
sig som en farlig Smitte. Han beklagede, at den Mand,
som særlig hos dem var istand til at slaa denne Retning
ned, Prof. Caspari, just var i Udlandet, og at de saaledes
stod berøvede deres bedste Talsmand overfor den danske
Vranglære. Det var jo ikke nogen særlig kjærlig Mod
tagelse. Ved det store Fællesmaaltid i Frimurerlogen ud
bragte P. Rørdam en Skaal for den svensk-norske Konge;
den vilde Mange af Nordmændene ikke drikke paa Grund
af, at det var en verdslig Skaal, der ikke maatte taales
ved et kirkeligt Møde, mens man dog lod de overflødige
verdslige Sager paa Bordet smage sig godt. Man knur
rede under Rørdams Tale — da istemmede vi Danske
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som med én Mund: „I alle de Riger og Lande“ o. s. v.
som Protest imod den forvrængede Gudelighed. „Nu
blev de Danske vrede“, lød det derefter. Da jeg ved
dette Festmaaltid skulde udbringe en Skaal for Broder
skabet imellem de tre skandinaviske Folk og under Talen
udtalte, at, som Danske, Norske og Svenske havde
kjæmpet drabelig sammen i gamle Dage som Fjender,
men nu havde fundet hverandre som Brødre, saaledes
havde vi nu paa dette Kirkemøde gjensidig skiftet Ordets
Sværdhug, men havde forhaabentlig „slaaet os sammen,“
— raabtes der fra norsk Side: „Nej, vi har slaaet os fra
hverandre.“ Men, ganske vist, det var kun fra den snever
synede, pietistiske Side, at Saadant bødes os — vi blev
imødekommede med stor Kjærlighed fra den største Del
af Norges som fra Sverigs Mænd, og i det Hele var vi
glade ved dette Møde og have modtaget dyrebare Minder
fra disse Dage.
Men nu de kirkelige Forhandlinger selv i Mødesalen!
Der blev fra F'ørst af givet en Udsigt over de tre Folks
forskjellige kirkelige Udviklingshistorie og Tilstande, for
Danmarks Vedkommende af Blædel, for Sverigs af
Præsten Hammar fra Mjelby, for Norges af gamle Wexels.
Det var kun den Sidstes Foredrag, der fremkaldte en
livlig Forhandling under Angreb og Bifald. Den stille
Mand — W. — talte upartisk uden at gaa nogen af de
forskjellige norske Retninger for nær. Men der var ét
Navn, der, saa at sige, kastede en Brand ind i Manges
Sind. Wexels havde som sagt tilkjæmpet sig en Kraft
til uden at gaa af Vejen for Modstanderne at kunne løfte
Banner for sin Overbevisning, naar det gjaldt; tilkjæmpet
sig, siger jeg; thi af Naturen var han vistnok anlagt til
at gaa sin stilfærdige Gang uden at udæske Nogen. Han
maatte nu paa dette Sted og med det ham givne Hverv
træde frem med aabent Visir, og det gjorde han som
en næsten kongelig Aandshøvding, saa meget virknings
fuldere, fordi Vidnesbyrdet kom fra denne stille Mand.
Idet han nævnede de forskjellige kirkelige Fremtoninger
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i de sidste Menneskealdre, kom han til at pege paa, hvad
Indvirkning der fra Danmark var udgaaet til Norges
Kirke, og da løftede han Hovedet, idet han udtalte med
stærk Betoning disse Ord: „Nikolaj Frederik Severin
Grundtvig, Herrens trofaste Vidne i Norden,“ det Navn,
der var en Gru for mange af Tilhørerne, som i stort
Antal sad og stod foran ham, og paa Forhaand saa i
dette Navn en Fjende af deres snevre Betragtning af
Evangeliet. Det var, som om en Kjæmpeaand gik med
faste Skridt gjennem Salen under en lydløs Stilhed, der
dog snart afløstes af en ilter Modstand. En ung, norsk
Præst, Julius Brun, traadte op med sit Grundtvigianismen
aldeles forkastende Vidnesbyrd, og der blev et stort Røre
i Forsamlingen. Ogsaa den teologiske Professor Dietrichson gav sit Indlæg mod Wexels, der gav Gjensvar og
ikke veg en Tomme. — Men, som naturligt var, fandtes
der Andre af de norske Præster — de svenske talte, saavidt jeg husker, hverken for eller imod — der med
Ærbødighed for Gr. dog ikke kunde slutte sig til hans
Kirkesyn. Iblandt dem var der En, der paa en smuk
Maade og med Dygtighed fra sit Standpunkt bekjæmpede
den saakaldte „kirkelige Anskuelse.“ Det var Stiftsprovst
Jensen i Kristiania, der oplæste en Erklæring, som jo gik
u# paa det Gamle: at Troens Ord var en Skabning af
Kirken, der i Tidernes Løb havde føjet Sten paa Sten
til denne mesterlige Trosbygning, som altsaa i sin nu
værende Form ikke kunde være det Oprindelige, endnu
mindre kunde være et Ord i Herrens egen Mund. For
uden Wexels fandt Anskuelsen en Talsmand i Fr. Boisen
fra Danmark o. fl. a. Desværre maatte vi savne et Vidnes
byrd fra den Mand, som stod højt over alle os andre:
P. C. Kierkegaard, der blev syg midt under Mødet og
maatte ledes ud af Salen. — Ogsaa jeg aflagde et lille
Vidnesbyrd, ikke just særlig om Troens Ord, men om
det Skjæve i den stive Ortodoksisme og Pietisme, med
særligt Henblik paa Professorerne Caspari og G. Johnson og
i den Sidste imod hele den snevre og tildels umenneskelige
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Kristendomsbetragtning, der saa mangfoldig stod som en
Sky og Skygge for Evangeliets Lysglands og Livsvarme.
Der forefaldt her en lille kort Episode, som var karak
teristisk nok. Jeg anførte i mit Foredrag Luthers Ord
om de uskyldige saakaldte Mellemting, som Pietismen
lægger saa stor Vægt paa som Særmærke imellem Guds
og Verdens Børn, og navnlig om Dandsen, hvorom L.
siger: „Troen lader sig ikke dandse bort.“ Da udbrød
en Tilhører, som ikke havde hørt, at det var Luthers
Ord, jeg gjentog — thi ogsaa Pietisterne ville jo fortrins
vis agtes for ægte Lutheranere —: „Hvad er det for et
Svin, der siger det?“ Der blev da svaret: „Luther“,
hvorpaa den stakkels Mand ganske betuttet sænkede
Hovedet. Professor Johnson, paa hvem jeg især havde
taget Sigte, gik under Foredraget frem og tilbage, som
det syntes, i stærkt Sindsoprør; men da En af hans
Venner spurgte: „Vil De dog ikke svare?“ sagde han:
„Det er ikke værd at svare paa.“ Folk mente rigtignok,
at han, som paa Prent havde beskyldt Grundtvigianismen
for en Undergravelse af Kirken, var ikke synderlig modig
Ansigt til Ansigt med sine Modstandere og havde ikke
Mod og Gave til at optage en Kamp med Munden.
Af andre norske og svenske Mænd, vi der traf
sammen med, skal jeg nævne Præsten Svend Brun i
Kristiania, der var Mødets Ordstyrer, et Hverv, han ud
førte med stor Upartiskhed og Dygtighed, og hans Broder
Lyder Brun — begge Sønnesønner af den navnkundige
bergensiske Biskop Johan Nordal Brun — den Sidste en
Kjæmpeskikkelse, som jeg senere færdedes sammen med
paa Krogkleven, et af Norges skjønneste Udsigtspunkter,
hvor jeg var saa betaget af det storartede Syn, at L. Brun
maatte ligefrem rejse mig op fra Lejet, hvor jeg laa paa
den saakaldte „Dronningens Udsigt“, for at føre mig
længere frem i Egnen. Han var en ualmindelig stærk
og fordomsfri Mand, en ægte Nordmand, med hvem jeg
vekslede mange Ord, ogsaa om Grundtvig, med hvem
han vel ikke var enig, men hvem han saa hen til med

usminket Beundring som en af Nordens største Aands
høvdinge. Endvidere nævner jeg Biskop Arup, der præ
dikede for os i Frelserens Kirke. Af Svenske var Præsten
Hammar fra Skaane den mest Fremragende; med sit
skjønne, aabne Aasyn holdt han beaandede og hjerte
varme Foredrag, men, som almindeligt i Sverig, med en
snever Horisont, mest med Sigte paa det indre kristne
Sjæleliv uden Klarhed over, hvor det virkelige uden for
os givne Grundlag, hvorpaa Kristenlivet maa hvile, var
at finde, det Grundlag, som organisk forbinder den
Enkeltes og hele Menighedens kristne Tilværelse med
Menighedens Hoved i Ordet.
I Forbigaaende skal jeg her meddele en lille Er
faring om de kristne Tilstande i Sverig. Jeg var 1868
tilstede ved et stærkt besøgt Kirkemøde i Skaane, hvor
mangfoldige Præster og Tusinder af Lægfolk var samlede
for at forhandle kristelige Emner. Der blev opkastet
nogle og tyve Spørgsmaal til Besvarelse, men allesammen
af periferisk Art, tidt ogsaa handlende om noget ganske
Ubetydeligt. Jeg kastede, da Ordet blev mig givet, det
centrale Spørgsmaal ind i Forhandlingen: Hvor og hvor
ledes blive vi Guds Børn? Man hørte opmærksomt efter,
og en gammel Præstemand stod frem og bekjendte: „Nu
éf jeg bleven sytti Aar, men tænker næsten aldrig paa
min Daab,“ og han sagde dette med Taarer. En Anden,
der tilmed var Dr. theol., fremførte den Paastand, at et
Menneske først faar sin Valgfrihed tilbage, naar han er
døbt, hvorfor Tvangsdaab er en Velgjerning mod Men
nesket, og det nyttede ikke at gjøre ham opmærksom
paa, at Man før Daaben spørger om Vedkommendes Ja
eller Nej, saa Kirken altsaa derved erklærer, at der maa
være Valgevne før Daaben.
Efter Kirkemødet gjorde Mange af os Danske en
Udflugt Nord paa til Lillehammer, der ligger oppe ved
Mjøsens nordlige Bred, og hvor jeg beundrede Mesnafossens baade Storhed og Ynde og gjorde Bekjendtskab
med den stille og milde Rektor ved Latinskolen der,
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Lange, og Overlærer Nilsen. Paa Farten med Damp
skibet over Mjøsen sad jeg fordybet i Skuet af de skjønne
Landskaber, der afløste hverandre, det Ene skjønnere
end det Andet. Paa en Gang afbrødes jeg i min Nydelse
af en norsk Røst, der uden Indledning bag ved mig
spurgte: „Ikke sandt, Hr. Pastor, naar man er et Guds
Barn, læser man i Biblen tidlig og silde.“ Jeg vendte
mig om og saa tre Personer, der ogsaa kom fra Kirke
mødet, og nu rettede deres spejdende Blikke paa mig;
der var altsaa Noget i, hvad der efter øhlenschlægers
Udsagn har staaet i en gammel Geografi, at „Mjøsen er
et svigefuldt Vand;“ thi Spørgsmaalet var aabenbart lagt
an paa Svig, paa at bringe mig i en Klemme, da Man i
Norges pietistiske Kredse har travlt med at beskylde
Grundtvigianerne for Ringeagt for den hellige Skrift. Man
vilde føre mig ud paa glat Is. Det er den gamle farisæiske
Metode at komme med Spørgsmaal, ingenlunde, fordi
Man ønskede Oplysning om Sagen — Man havde afgjort
den for længe siden for sig selv — men i Falskhed vilde
Man fange mig i Ord. Jeg svarede da: „Nej, ingenlunde.
Hvad siger De om de ¿Millioner, der døbtes uden at
kunne læse et eneste Bogstav, om alle de smaa troende
Børn, som er velsignede af Herren i Daaben, og endnu
slet ikke kan læse, maaske aldrig komme til det — kan
Ingen af dem være Guds Børn?“ Spørgeren blev noget
forlegen og svarede allerede med noget nedstemt Tone:
„Ja, men nu de, som kan læse?“ Jeg gjorde da kort
Proces og spurgte igjen: „Gjør De det — læser De
Biblen tidlig og sildig, ved Nat og Dag?“ Nu slog dog
nok Samvittigheden dem, og de tav. Men jeg anfører
dette lille Træk som Mærke paa Pietisternes bornerte
Tankegang og Manges uærlige og snedige Maade at
komme deres Modstandere til Livs paa; vi har jo ogsaii
Sidestykker dertil i deres danske Aandsfæller.
Efter tilsidst at have aflagt et Besøg i Ullensager
Præstegaard hos Præstefamilierne Hartmann og Müller, drog
jeg tilbage til Hjemmet. Hvor vi Danske kom hen i Norge,
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blev vi modtagne med stor Venlighed, og jeg maa i det
Hele aflægge det Vidnesbyrd, at Gjæstfriheden i Norge
er storartet, som Alt i Naturen er det, og jeg gjemmer
kjære Minder fra mange Huse, hvor Mænd og Kvinder
kappedes om at gjøre os Opholdet i Klippelandet saa
smukt og frugtbart som muligt.

I Aarene 1866 og 69 besøgte jeg atter Norge for
længere Tid, navnlig for at gjæste to Døtre, der imidler
tid vare bievne gifte med to norske Præster. Jeg fik da
Lejlighed til at stifte Bekjendtskab med Adskillige af
Norges fremragende Mænd. Først vil jeg nævne Bjørn
stjerne Bjørnson (1866). Jeg var den Gang i høj Grad
betaget af hans Digtning: Bondefortællingerne, Dramaerne
„Kong Sverre“ og „Sigurd Slembe,“ ligesom senere af
Digtet „Arnljot Gelline.“ Jeg havde prædiket i en For
samlingssal i Kristiania, da en høj Mand med et stærkt
karakteristisk Aasyn efter Prædikenen kom hen til mig.
„Det er B. B.“, udbrød jeg straks. Og det var ham. Jeg
maatte udtale for ham min Erkjendtlighed og sagde:
„Tak, fordi De har været med til at højne den nordiske
Bevidsthed hos Utallige, ogsaa hos mig.“ Han blev rørt
og nær ved Taarer. Han stod den Gang i sit Fædrene
land under Trykket af en saare ukjærlig Behandling,
offentlig og privat, skjøndt han den Gang endnu ikke
var traadt i den skjærende og udæskende Modsætning
til det den Gang herskende politiske Parti som senere.
Han havde nylig opholdt sig en Vinter i Danmark, og
der havde man forkjælet ham under Salonlivet, hvor han
færdedes som Dagens Løve, og hvor man havde rakt
ham Smigerens og den overstadige Hyldests søde Sukker
vand, som vistnok havde behaget ham mere, end det
sømmede sig for en Løve. Des bitrere smagte ham Is
vandet, som hans egne Landsmænd gav ham at drikke,
og han var nu meget forpint. Under disse Omstændig-

(X)

heder kom det milde Ord, Anerkjendelsens Ord, jeg talte
til ham, som en blødgjørende Aande over ham, og han
blev smeltet. Da jeg saa hans Bevægelse, sagde jeg:
,,Jeg kommer nu, ved at se Dem saaledes, i Tanker om,
hvad Hakon Jarl i Tragedien siger til Tora, der gribes
af at se den stærke Helt græde:
..Har Du ej før set haarde Stene græde,
naar de fra Kulden bragtes ind i Varmen?"“

Det var kun en kort Stund, jeg her dvælede sammen
med B. B.; men det var Begyndelsen til en længere hjer
telig Forbindelse med denne udmærket begavede Mand.
Jeg traf ham siden oftere, og vi kom hinanden nærmere
og nærmere. Der var den Gang en Blanding af Barneblodhed og ubændig Lidenskabskraft i hans Væsen; og,
dii jeg nu har nævnet hans Navn, vil jeg her i Korthed
meddele mine Oplevelser i mit Forhold til ham, Oplevelser,
som blev af en saare forskjellig Art. Han var tilstede
1869 ved et stort Selskab, som Oberst Ræder gjorde for
den skandinaviske Studenterflok, som den Gang holdt sit
Møde i Kristiania. Han skulde holde Festtalen; men da
Tiden kom, var han ikke færdig med, hvad han vilde
sige, og bad mig om at tale først. Det gjorde jeg da,
og benyttede hans lille Sang om „Ingerid Sletten,“ der
havde gjemt et eneste Minde om Fader og Moder, den
lille „Hue af farvet Uld;“ hun havde gjemt den i 20, ja,
30 Aar i Ungdomshaabet om Kjærlighedens Lykke, men
opgav endelig som fyrretyveaarig Kvinde Haabet og gik
hen at tage dette Minde frem, som der staar i Sangen:
„Hun ganger for Kisten at tage den,
Hjertet var saa stort derved.“

Jeg sagde da, at Digteren her havde kort, men mesterligt
udtrykt de dybeste menneskelige Rørelser, der ligger paa
Bunden af denne poetiske Skildring. Hun havde tabt Alt,
men vundet Et: „Hjertet var blevet stort derved,“
og det er det, det kommer an paa, at beholde sit Hjerte
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levende og stort, trods alle Skuffelser og hvad der ellers gaar
tilgrunde i Tidens Løb. Dette anvendte jeg ved Henvendel
sen til de unge Mennesker, Nordens Studenter, med det
ønske, at de, i hvad der saa end brast for dem i Tiden,
dog maatte bevare deres Hjerte for Alt, hvad der var
stort og elskeligt i Livet. Under den Sang, der derefter
blev sunget, stod Bj. Bj. henne i en Krog og saa’ ud i
den maanelyse Aften igjennem det aabne Vindue, og mine
Døtre sagde mig siden, at det var som et lille Barn, der
ydmyg beder Gud om, at det nu maatte lykkes ham at
finde Ord, som kunde naa Sjælene. Da traadte han frem
og begyndte: „Birkedal har forklaret min lille Sang og
set i den, hvad jeg selv aldrig har tænkt ligger deri.
Men det er sandt, hvad han sagde.“ Og saa holdt han
en hjertevarm Tale til de Unge, som slog godt an.
Ved dette Studentermøde traf han og jeg ogsaa
sammen paa Universitetssalen, hvor der holdtes Taler,
iblandt Andre af Ejlert Sundt fra Norge og Kr. Richardt
fra Danmark. Bj. Bj. spurgte mig, om ogsaa jeg vilde
begjære Ordet og føjede til: „i saa Fald raader jeg Dem
til at være forsigtig; thi jeg kjender mine Landsmænds
Utaalsomhed“, en Ytring, som viste, hvor misligt han
følte sig stillet overfor de norske Mænd, som her vare
samlede. Jeg besøgte ham ogsaa i Kristiania, og der
fralagde han sig Samstemning med, ja, endogsaa Kjendskab til den demokratiske Folkefører Jaabæk. Han var
altsaa den Gang endnu ikke gaaet over til den krasse
Stilling, som han siden har indtaget i det Politiske. Ved
denne Lejlighed traf jeg hos ham Frede Boisen, der den
Gang var i sin Opgang som Fører for det yderliggaaende
Parti i Danmark, og om hvem Bj. Bj. sagde til mig siden:
„Det er en prægtig Mand; har Danmark mange saadanne
Mænd i Rigsdagen, er det vel faren,“ en Ytring, som
forekom mig altfor stærk, skjøndt jeg personlig sætter
Pris paa min gamle Kjærneven Frits Boisens Søn. Men
denne Udtalelse viser, at Bj. Bj. dog alt den Gang var
paa Vej til at gaa i yderste Venstres Spor.
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Men saa kom Omslaget i vort Forhold. Det for
beredtes ved en lille Skærmydsel i Maanedsskriftet „For
Ide og Virkelighed“, hvor Bj. Bj., som dengang var Med
udgiver af Skriftet, drog tilfelts imod „de hele Stand
punkter“, navnlig i Politiken. Da jeg altid har havt en
Gru for „de falske Alliancer“, især imellem Kjød og
Aand, tog jeg til Gjenmæle derimod og hævdede, at vi
just, saa godt vi i vor Skrøbelighed var i Stand dertil,
skulde holde vor Fane ren og ikke under nogen Om
stændighed gaa paa Akkord, endnu mindre gaa i Parti
sammen med det Modstridende, hvorved vi forplumrede
baade vort eget Aandsvæsen og det Samfunds Bevidst
hed, vi tilhørte, og som vi kunde have Indflydelse paa.
Han svarede; men Striden førtes ikke paa en saadan
Maade, at der indtraadte en virkelig Skilsmisse.
Vi
mødtes siden i Kjøbenhavn ved Grundtvigs Jordefærd og
rakte hinanden Haanden i god og venlig Forstaaelse,
skjøndt han just her ved det store Mode i Kasino be
gyndte at løfte Fligen for en forandret Position overfor
Danmark og Tyskland. Han udtalte som bekjendt, at vi
burde „forandre Signalerne“ i vort Forhold til Fjenden i
Syd. Jeg saa’ ikke den Gang saa klart som Pastor Leth,
der nedlagde Indsigelse imod denne Bjørnsohske Op
fordring, at der her skjulte sig en for os Danske for
smædelig Betragtning af Stillingen til Tyskland. Men den
fulde Afsløring lod ikke længe vente paa sig. Thi da
Bj. Bj. atter var i sit Fædreland, skrev han den bekjendte
Artikel, hvori han giver Tyskland mere end halvt Ret
overfor Danmark; det danske Folk var med al sin Elsk
værdighed dog et drilagtigt Folk, der sandsynligvis vilde
fortrædige de Tyske i Sønderjylland, om dette Grændseland atter blev givet tilbage, hvorfor Kejser Wilhelm og
Bismarck havde gode Grunde til at holde paa denne
Erobring. Sammesteds løfter han den tyske Tapperhed
til Skyerne, det tyske Folks Stordaad og de Sejre, der
vandtes under Afsyngelsen af „de stærke kristne Salmer“.
Preusserne, siger han, slog tre Slag, et mod Nord (Dan-
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mark), et mod Øst (Østerrig), et mod Vest (Frankrig),
og de lykkedes. Her var der noget Stort og Beundrings
værdigt , der maatte fylde Tanken med Opløftelsens
Kræfter. Det Hele forekom mig at være ikke blot en
væmmelig Panegyrik til Bedste for, hvad jeg saa’ som
en grinende samvittighedsløs Erobringspolitik, der under
et hyklerisk Skin traadte al Ret og Sandhed under Fødder,
men et saa hjerteløst Slag imod hans Broderland Dan
mark, som han hidtil ogsaa som Digter havde vist Kjærlighed og Anerkjendelse af dets Krav paa idetmindste
Godtgjørelse for lidt Uret fra den gridske Nabomagts
Side, — at det brændte i mig, og i den Stemning skrev
jeg min lille Piece: „Danmark, Tyskland og Bj. Bj.“,
hvori jeg, med dyb Bedrøvelse over dette hans Frafald
fra denne nordiske Sag og hans delvise Overgang til
Nordens Fjende, søgte at sætte i Lys alle de Forvrængelser, han havde gjort sig skyldig i, og paaviste, at
han havde ladet sig sjæleslaa af det Kjødeligt-Gigantiske,
som Thor, da han gjæstede Utgardeloke i Utgaard, saa
han her var blevet blind for det ægte Store i Aandens
Verden og havde bøjet Knæ for den falske Herlighed i
det Uædle og Grimme.
Dette skilte os ad, og Kløften imellem os blev dybere,
da han begyndte at angribe den kristne. Tro, ja, tilsidst
fornegtede Kristendom og gav sig den fadeste Rationalisme
i Vold, saasnart han mødte Modstand fra de gamle
kristne Venner, saa at han, som kort i Forvejen havde
skrevet, at han barnlig foldede sine Hænder over sin
Daabspagt, nu rent ud erklærede sig imod denne Pagt,
ja, lod det, som det synes, være tvivlsomt, om der var
en Gud til, og om der var en Udødelighed til. Det viste
sig da, at hans Kristendom hidtil havde været en Fantasi
tro uden Rod i Hjertet, og det er derfor ogsaa vor Trøst
midt under Sorgen over hans Fornegtelse, at han kan
komme tilbage til Troen, fordi han ikke i dybeste For
stand er en Frafalden, eftersom han sagtens aldrig har
været inde paa Livet, men kun i god Tro spillet med en
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vis Kristendoms-Anskuelse og med kristne Billeder. Det
er vort Haab, at der vil komme den Tid, da dette ual
mindelig begavede Aandsmenneske dog ikke kan mættes
med den flade, flove og meningsløse Livsbetragtning.
Hans brede aandelige Naturskikkelse har haft ondt ved
at bøje sig i Ydmyghed under Jesu Kristi Kors, som
Kristoffer Bruun siger om ham; men naar Timen kommer,
da vil han, det haaber vi, lade Naturkraften smeltes om
til Naadestyrken, og det Sidste vil da blive bedre end
det Første.
Vi saas da ikke i flere Aar; men jeg hørte, at han
bittert følte Skilsmissen fra sine gamle Venner, og at han
aldrig hos sine nye Fæller, Fritænkerne, fandt den Glæde,
den Sjælehvile og den Deltagelse, som hos de Første.
Hvad mig angaar, véd jeg, at han mente, at jeg nu
havde brudt Staven over ham og fornegtet ethvert
menneskeligt Samfund med ham, hvilket dog langtfra
var Tilfældet. Saa skete det, at vi atter mødtes. Under
en Dampskibsfart paa Mjøsen 1879 kom en Dame hen
til mig, en af Bj. Bj.’s gamle Veninder, der som vi Andre
sørgede over, hvad der nu var timedes ham. Hun kom
fra hans Hjem og bragte mig det Budskab fra ham, at
jeg vel ikke engang nu vilde modtage en Hilsen fra ham.
Hun var meget .bevæget og sagde: „Han er grændseløs
ulykkelig og forpint i sin nuværende Stilling; De maa
besøge ham; jeg kræver det af Dem.“ Jeg svarede, at
jeg som hun endnu bevarede Bj. Bj. i et kjærligt Minde,
og at jeg som Menneske godt kunde samles med ham;
det vilde jeg vise ham ved at søge ham paa hans Gaard
i Gausdalen. Som sagt saa gjort. Han blev barnlig
glad ved at se mig, synlig taknemmelig for mit Komme og
var nær ved at falde mig om Halsen. Jeg sporede ikke
nogen egentlig Fortrykthed hos ham, men vel en Bitter
hed over Mangt og Meget i Norge; han udtalte blandt
Andet: „Det norske Folk er det grimmeste Folk i Verden;
men vi holde dog af det som Barnet, der sagde: Jeg
elsker min Dukke; thi der er ingen Anden, der gjør det,
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fordi den er saa styg.“ Under de mange Samtaler, vi
førte, lod det til, at han oftere vilde ind paa kirkelige
Spørgsmaal, men paa en Maade, som var saare ube
hagelig, ud fra en mørk og bitter Baggrund, og da jeg
ikke var kommet for at brydes med ham, men kun
for at vise ham menneskelig Venlighed, undgik jeg al
Polemik og sagde kun: „Jeg er ikke kommet her for at
disputere med Dem — De véd mit Stade og jeg Deres;
lad os ikke til Unytte spilde den korte Tid med Strid og
Kiv.“ Det rev dog tilsidst ud imellem os. Han angreb
med Navns Nævnelse Ploug, hvem han kaldte „flad
bundet“ og en grov Modstander, der kjæmpede med
Ukvemsord. Dertil kunde jeg ikke tie, om jeg vilde
være ærlig, og betydede ham, at han mindst skulde be
brejde Andre deres hensynsløse Kampmaade, da han
selv havde nok af den Art paa sin Samvittighed. Nu
blev han oprørt og krævede af mig, at jeg skulde paa
pege, hvor og naar han havde gjort det, og da jeg ikke
vilde gaa ind herpaa, men henstillede det til hans egen
Bevidsthed, endtes vort sidste Samvær meget køligt, ja
koldt. Jeg og min Hustru, som var med, gik da hen i
Nabogaarden, og der sang vi Bj. Bj.’s skjønne Sang:
„Barnet i os“. Siden har jeg ikke set ham. Men
forrige Efteraar, da han var her i Danmark for at holde
sine Foredrag om „Engifte“, indbød min Søn, som er
Præst i Ribe, ham til at bo hos sig, og han tog imod
Indbydelsen med de Ord: „Jeg kommer til min vrede
Vens kjække Søn.“
Bj. Bj. var efter min Forstaaelse af hans Anlæg og
Kald særlig udrustet til at blive en Nordens Skjald, der
havde kunnet give os navnlig en Skildring i Digtningens
Form af Norges Midalder i storslaaede og indgaaende
dramatiske og episke Sange, i Lighed med Shakespeares
„Historier“, som Dennes historiske Skuespil er bleven kaldte.
Tilløbet dertil hos Bj. Bj. var i høj Grad forjættelsesfuldt.
Hans forhennævnte dramatiske og episke Arbejder lovede
i høj Grad en Fremtid af velgjørende, løftende Aands-

66

virkning for hele Norden, som øhlenschlægers digteriske
Fremtræden var det for hans Tid. Men det blev kun en
Begyndelse, og han slog selv en Bom for denne Fremtid.
Da han, som foran paapeget, hejsede sit „forandrede Signal“,
et Banner, der fyldtes med en anden Luftning end den, der
kommer fra Nord, da han udkastede sine Anklager imod
Danmark og dets utvivlsomme Ret overfor Tyskland og
hævede den gridske, for os dødbringende Jernmagt til
Skyerne, ja, udraabte Tysklands „Slag mod Nord“ (Dan
mark) som en Heltegjerning og Aandssejr (40 Miil. imod
knap 2 Miil.), da sagde jeg straks til min Hustru: „Nu
svigter Nordens Aand ham, som han har svigtet den.“
Og, ganske rigtig, min triste Tanke blev Virkelighed.
Den eneste nordiske Digtning, han siden dette Frafald
har ladet komme frem — Sigurd Jorsalfar — var alle
rede forladt af den friske og frigjørende Aand, som
gjennemtrænger hans første Skildringer af norsk Kongeog Folkeliv i Midalderen. Og senere er hans Arbejder
mer eller mindre Nutids-Tendensdigte, der uden særlig
nordisk Præg og Stempel kunne passe alle Steder, Genre
stykker, for det Meste med bestemt polemisk Sigte paa
Et eller Andet i det daglige eller offentlige Liv. Hans
„Nordiskhed“ bestaar nu i en tidt fanatisk og uregerlig
Fordring paa den abstrakte Frihed, uden at det Friheds
indhold, han kræver, er særlig nordisk, men en almindelig
Demokratisme, der i Grunden ikke kan løfte Aanden op
over Tuen. Og naturligvis har ogsaa Det, at han har
vendt sine Vaaben imod Kristendommen, bidraget til at
berøve hans Virksomhed, og ikke mindst hans Digtning,
den ideale Giands, der i Grunden er den sande Virkelig
hed i Tilværelsen. Gid den Stund snart maatte komme,
da denne stærke Personlighed atter indtog sit gamle, høje
Stade i Nordens Aandsverden! Usigelig Skade er det,
at Norge, som i sine to store Digterskikkelser Bj. Bj. og
H. Ibsen var stemplet til i vor Tid at gaa i Spidsen for
hele Nordens Løftelse til en forklaret Tilegnelse af sit
aandelige Eje, som øhlenschlæger var det i Aarhundredets
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Begyndelse, at de hver paa sin Maade har skejet ud fra
den lige Bane til dette Maal, den Ene i Retning af Fri
heds-Ubændighed, den Anden i Retning af en poetisk
Søren Kierkegaardsk Pietisme og Pessimisme. Jeg hørte
en Gang Bj. Bj., jeg tror det var 1869 — altsaa før hans
Omsving — holde en Tale i Kristiania, hvori han sagde:
„Jeg tror, at jeg er en Digter, og just fordi jeg er en
Digter, vil jeg være med at digte i stor Stil — thi der
er et Digt, som skal digtes, og det er Norge — jeg vil
være med at digte Norge.“ Og han har bidraget mægtig
dertil; men paa den Maade, hvorpaa han nu optræder,
tror jeg ikke, det vil lykkes; thi saaledes, som han farer
frem, digter Man intet Land og Folk op.
Nu tilsidst er han gaaet over Grændsen af det Søm
melige og Anstændige i sin Stilling til Norden.

Jeg vender mig nu til Mindet om andre norske
Mænd, jeg kom i nogen Berøring med under mine Be
søg i Norge. Af Præster deroppe nævner jeg Dom aas
og Lund i Kristiania, begge af den grundtvigske lille
Kreds i Landet; den sidst Nævnte var Svigersøn af Stats
minister Stang, hvem jeg traf hos ham ved en Barnedaab. Stang var en saare smuk, rank og helstøbt Nord
mand, der gjorde Indtryk af Sjælsadel og Energi. Han
kom ved den Lejlighed med et Par Ytringer, som paafaldt
mig. Det var just paa den Tid, da en stor Ildebrand i
Drammen havde lagt en Trediedel af denne By i Aske.
Han udtalte da, at Man under visse Forhold kunde ønske,
at Regeringen havde Noget af Absolutismens xMagt; thi
i saa Fald kunde den uden videre befale, at Man i
Drammen skulde gjenopføre de nedbrændte Bygninger af
Sten og ikke af Træ, for tildels at kunne forebygge saadanne Ulykker, som her havde fundet Sted, hvad nu
ikke var muligt i Norge. En anden Ytring gjaldt Almue
undervisningen, med Hensyn til hvilken han priste den
danske Skolelovgivning af 1814 som et lysende Mønster,
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som han gjerne vilde have overført til Norge.
Deri
kunde jeg ikke samstemme med ham. — Foruden disse
Mænd maa jeg nævne Bureauchef Brynje, en elskelig,
varmhjertet og troende Mand, med hvem jeg kom i nært
Venskabsforhold, og Bager Brun, ogsaa en Sønnesøn af
den berømte Bergens Biskop. Han var noget af «n Særling,
altid oppe paa høje Nagler i sin Tale, men en Hjertens
godmodig og velgjørende Repræsentant for det velstaaende
Borgerskab. Her gjorde jeg ogsaa Bekjendtskab med en
anden karakteristisk Personlighed, cand. theol. H. Brun,
der blandt Venner stedse gik under Navnet „Pastoren“,
skjøndt han aldrig havde været Præst: en fuldblods
Grundtvigianer, der næsten var som et Leksikon, hvori
man kunde slaa op for at linde alle Mesterens Udtalelser,
selv de ubetydeligste; alle Dennes Skrifter havde han
læst og var inde i de mindste Enkeltheder af hans Livs
førelse, hvad han har givet Vidnesbyrd om i en udførlig
Bog om denne hans Lærefader, en Bog, der dog kun
kan betragtes som en Materialsamling uden nogensom
helst klar Overskuelighed og Sammenarbejdelse. Ogsa;i
den før nævnte bekjendte Folkeven Ejlért Sundt lærte
jeg i Forbigaaende at kjende. Ved det skandinaviske
Studentermøde 1869 hørte jeg ham tale, og der var noget
dybt Vemodigt, der maatte gribe En, ved at se denne
Mand ved den Lejlighed sige Farvel til en Gjerning og
Virksomhed, der havde havt hans trofaste Hjertes Kjærlighed i en Menneskealder. Thi just da havde Regeringen
unddraget ham den Statsunderstøttelse, der havde gjort
det muligt for ham paa Rejser og ved personligt Samvær
at fordybe sig i den norske Almues Levesæt og Tilstand,
give værdifulde Bi /1 • til almindelig Oplysning derom og
rette sagkyndig Opfordring til at komme det brede, folkeige, uoplyste Folkeunderlag til Hjælp og Oprejsning.
Han var selv inderlig bevæget ved saaledes endnu i sin
kraftige Alder at skulle aflade fra den Gjerning, som var
hans Hjertes første og sidste Kjærlighed. Han var nu
blevet Præst i Ejdsvold, hvortil han vist drog med bange
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Sind og med Frygt for, at han her ikke kunde gjøre
Fyldest, som han gjerne vilde. Han døde faa Aar derefter.
To Mænd, meget forskjellige, men hver paa sin
Maade mer end almindelig fremragende i det norske
Samfund, maa jeg ikke forbigaa.
G. Lyng, der døde som Dr. og Prof. i Filosofi
ved Højskolen, saa’ jeg første Gang 1862 i Kjøbenhavn
ved det skandinaviske Studentermøde der. Han var alt
den Gang en Mand op i Trediverne, men ugift, og da
vi snart kom i gemytligt Forhold til hinanden, spøgte jeg
med ham og udtalte min Forundring over, at han endnu
ikke havde fundet sin Halvdel; „men“, føjede jeg til, „De
er jo Hegelianer, og Amor forstaar sig ikke paa Hegel,“
hvortil han svarede: „Ja, men Hegel forstaar sig paa
Amor.“ Jeg anfører dette, fordi jeg, ved nærmere at
lære Lyng at kjende, saa’, at denne ensomme Stilling for
den hjertelige Mand var hans tunge Skjæbne, som kastede
tunge Skygger ud over hans Sind. Der var Kanter, en
vis Ubehjælpsomhed og stødende Taktløshed, som han
aldrig forvandt, og som stillede ham i en skjæv Belysning
overfor Kvindekjønnet. For Resten var han en meget
begavet Videnskabsmand, havde søgt at forene, hvad
vistnok var saare vanskeligt, Hegelianismen med Grundt
vigianismen. Hertil kom, at han var Frimurer, i hvilket
Samfund han efter egen Tilstaaelse var gaaet ind af
Nysgjerrighed; thi han var meget optaget af at udgranske
de forskjellige Fremtoninger, der lokkede ham ved Løfter
om at finde nye Felter for hans spekulative Drift. Han
besøgte mig siden gjentagne Gange i Fyn og var altid
en kjærkommen og oplivende Gjæst i mit Hus. Han var
en ivrig Modstander af R. Nielsen og Dennes Tankegang,
der hævdede Uensartetheden af Tro og Viden; det maatte
han jo som en Hegels Discipel være; thi denne hans
Mester vil jo slaa fast, at Tanken kunde magte Alt i
Himlen og paa Jorden.
Lyng og jeg bestod derfor
mangen alvorlig Tvekamp om denne Sag, saavelsom
om, hvorledes han mente at kunne sammenarbejde det
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spekulative Hegelske System med Grundtvigs absolute
Trosstandpunkt. Som sædvanlig gik vi jo begge To ud
af disse Skjermydsler hver med den Tro at være Sejrherre.
Jeg kunde sagtens stundom ikke møde ham fuldt rustet
paa Filosofiens dialektiske Omraade, men mente dog, at
jeg paa mit kristne Stade kunde byde ham, som jo var
en oprigtig Kristen, adskillige Nødder, der ikke vilde blive
ham lette at knække, naar han, som aldrig prøvede paa
at gaa udenom, vilde fastholde sit kristne Stade paa
Troens Grund. Han har udgivet gode Bøger, saaledes
„Hedenskabets Levnetsløb“, „Jødedommen“ o. fl., lige
som han har givet Bidrag ved adskillige Afhandlinger til
Tidsskrifter. Tilsidst fremlagde han en udførligere filo
sofisk Redegjørelse for sit spekulative System i en sær
skilt Bog, som jeg ikke har læst, men hvori der findes
en enkelt Udvikling, som han, før hele Bogen udkom, lod
trykke i „Nordisk Maanedsskrift“, og hvori han vil hævde
Aandsenheden i hele Skabningen og blandt Andet siger:
„Det er kun i det Endelige og Enkelte, at der er en
Modstand mod Aanden; fra dens, d. e. fra Evighedens
Standpunkt er denne Modstand kun det Legeme, det
Materiale, hvori den har sin Aabenbarelse, og saaledes
er Aandsmagten den eneste Magt, fordi tilsidst Aands
virkelighed er den eneste Virkelighed.“ Jeg følte mig nu
kaldet til at imødegaa denne Paastand, der strider imod
Kristendommen, som forudsætter en Dualisme, der for
medelst Synd og Død er kommet ind i Verden, hvad
allerede faar sit bestemte Udtryk ved Kirkens Dør, der i
Pagten stiller Djævlen, som skal forsages med alt Hans,
overfor den treenige Gud, paa hvem der skal tros. I sin
Replik fo’r han ustyrlig frem imod mig, hans gamle Ven,
og jeg fik her at fornemme, at rabies philosophorum er
ikke mindre rasende end den berygtede rabies theo
logorum. Imidlertid maatte han dog til Trods for dette
slaa betydelig af paa sin første Paastand og i Grunden
indrømme mig, hvad jeg havde paastaaet, at der her i
den syndige Verden er to uforligelige Retninger, der er
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som Ja og Nej, og at altsaa Enhedsteorien i denne Sam
menhæng er uholdbar. Det paaviste jeg i mit Svar,
hvorpaa han gav et Tilsvar, som var saare spagfærdigt.
Jeg saa’ ham aldrig mere; han døde faa Aar derefter
som en ydmyg Kristen, idet han bøjede sit Hoved for
den enfoldige kristne Tro og nød Herrens Nadver. Men
der gaar en Smerte igjennem mig, naar jeg tænker paa,
at vort Samliv, som havde været saa inderligt, skulde
ende med denne bristende Klang. Jeg véd, at han som
jeg var bedrøvet derover, og jeg er vis paa, at havde
vi atter mødtes, vilde ingen Skygge have fordunklet vort
gamle Venskab.
Kristoffer Bruun, cand. theol., er en af Norges
ædleste, aandsfyldte Personligheder. Jeg saa’ ogsaa ham
første Gang i Kjøbenhavn ved det skandinaviske Studenter
møde 1862. Han var den Gang nylig ble ven færdig med
sit Studium ved Universitetet, og havde medbragt, rime
ligvis under Paavirkning af Prof. G. Johnson, en mørkt
farvet Grundopfattelse af Kristendommen. Han vilde saaledes ikke deltage i den Forestilling paa det kgl. Teater,
hvortil de svenske og norske Studenter vare indbudte,
fordi det tyktes ham en til Ondt fristende Fornøjelse.
Imidlertid var han med til de forskj ellige Møder, ogsaa
til et, hvori Nordmænd og de Svenske afgav Løfte om
at stille sig til Danmarks Tjeneste paa Krigsskuepladsen,
naar, som det var at forudse, vor Arvefjende atter vilde
antaste vort Fædreland med Hærværk. Inden dette skete,
var Kr. Bruun rejst til Rom med sin Moder og en brystsyg
Broder, som døde dernede. Ved denne Rejse var et
længe næret ønske opfyldt for ham: at kunne fordybe
sig i Vatikanets Bibliotek og Verdensstadens mange
historiske Minder. Han sad beskjæftiget med dette Yndlingsarbejde, da Budskabet 1864 lød til Rom: Tyskland
har igjen sendt sine Erobringshære ind over det lille
danske Land. Der var vist ikke Mange af hine Løftets
Ynglinge, der havde gjort det, Kr. Bruun gjorde; kun Faa
af dem mødte ved Nordens Grændse den Gang, og at

rive sig løs fra en begyndt Kjærlighedssyssel, lukke sin
Bog og drage fra Syden Nord paa midt i Vinterens
Hjerte, for at gjøre sit Løfte Fyldest, det hørte der nok
Kamp og Selvovervindelse til. Men han bestod Prøven:
hans Samvittighed sagde ham, at „et Ord er et Ord, og
en Mand er en Mand“. Han fornegtede da sig selv og
kom endnu i rette Tid til at melde sig ved den danske
Hær som frivillig menig Soldat. En saadan Offervillighed
for vor Sag skal Danmark ikke glemme. Han deltog
da’ under det Aarøeske Strejfkorps i Kampen indtil dens
Slutning, og i den Tid kom han jævnlig til Ryslinge
Præstegaard, hvor jeg den Gang boede, fra Svendborg,
som en Tid lang var Korpsets Opholdssted. Her lærte
jeg ham da nærmere at kjende som en sjelden allerede
udpræget varm og begejstret Ven af Norden med dybe
Hjerterørelser. Han tilstod mig, at han fra sin Barndom
øg under sin Skolegang var oplært til at hade Danmark
som det Land, hvorfra Norges Undertrykkelse og uret
færdige Behandling af dets Ret og Ære var udgaaet;
men alligevel droges han uvilkaarlig til os, og jeg glem
mer ikke et Øjeblik, da han efter at have hørt mine Døtre
synge danske fædrelandske Sange, med Taarer i øjnene
kom hen til mig og udbrød: „Hvor Danmark er rigt!“
Men Krigens Gang berørte ham saa smerteligt, at han
blev bitter og uretfærdig i sin Dom over det danske Folk.
Jeg laa i Sommeren 1864 i Kjøbenhavn ved Rigsraadet,
da Alt syntes tabt, og der var Udsigt til, at Fædrelandet
skulde blive lemlæstet ved den Fred, som stod for Døren
og bankede paa med sit Dødsbudskab. Bruun kom da til
mig, endnu iført den danske Vaabendragt, i en oprørt
Sindsstemning og talte haarde Ord til mig om den danske
Usselhed, krævede af mig, at jeg i Folkets Thing skulde
kaste Fordømmelsens Ord ud imod Regering og Folk for
den Jammerlighed, hvormed Krigen var ført (hvad jeg
ogsaa tilsidst gjorde med det alvorlige Udfald Tor mig,
som Man kjender); men han var aldeles ubændig i sin
Dom over os og sagde, at saaledes kunde det norske
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Folk aldrig have baaret sig ad. Jeg værgede mig og
mit Folk, saa godt jeg kunde, og betød ham, at, mens
jeg nærede den inderligste Højagtelse for hans personlige
Forhold til vor Sag, vilde jeg bede ham ikke at glemme,
hvorledes hans Folk havde svigtet Nordens Sag ved at
blive borte'istedenfor at stille sig paa Vagt til Værn for
Nordens Grændse, og at det ikke var med Urette, at der
var blevet sagt, at de Danske nu igjen havde staaet
alene i Blod, mens Nordmændene stod i Snavs, fordi de
havde overhørt det historiske Broderskabs Røst, der kaldte
dem til at staa Last og Brast med „en Broder i Nød“.
Men han lod sig ikke sige, og da han vedblev med sine
bitre, haarde Udfald imod de Danske, endte jeg Samtalen
med at sige: „Enten De nu har Ret eller Uret i Deres
Domme, skal De dog vide, at, naar De kan nænne paa
saadan Maade at komme til en Mand, som sidder her
med et sønderknust Hjerte over sit Fædrelands Jammer,
da er De en hjerteløs Dommer og har allerede som
saadan forskjertset, hvad Ret De kunde have“. Han stod
noget og besindede sig, gav mig da Haanden og sagde:
„Ja, det er vel saa“. Dermed skiltes vi og saas ikke
før flere Aar efter.
Siden har han kjæmpet sig mer og mer ud af den
mørke norske Pietisme til en mere menneskelig Kristen
domsopfattelse, skjøndt der vistnok endnu er Stænk deraf
tilbage hos ham, og han har udfoldet en god Virksomhed
i sit Folk. Han oprettede en norsk Folkehøjskole i Gausdal, hvor han bor, men trak sig dog faa Aar efter bort
fra Forstanderskabet ved den, fordi han følte sig mere
kaldet til gjennem en literær Gjerning at indvirke paa
sine Landsmænd. Han har da ogsaa paa flere Maader
ladet dette være sig magtpaaliggende. Han udgav en
lille dygtig Bog, „Folkelige Grundtanker“, hvori han viser
sig ikke lidet paavirket af Grundtvig, skjøndt han stadig
tager sine Forbehold overfor Dennes Aandsretning, og i
det Hele synes ikke at ville være bekjendt for sig selv,
at han i mange Stykker er Grundtvigianer. Han har
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ogsaa paa andre Maader søgt at vække sit Folk til en
sund, frisindet og kraftig Livsbevægelse. Thi han er
Frihedsmand af ægte Malm, men paa Post imod al
umoralsk Smitte, der klæber ved Frihedsrøret i Norge
som andensteds. Han har holdt store Møder i Kristiania
og paa andre Steder, hvor han har draget tilfelts imod
alt det Sneverhjertede baade i religiøs og i politisk Hen
seende, hvorfor han ogsaa maa tælle blandt sine Mod
standere baade Mænd fra den ortodokse højkirkelige
Side — f. Eks. Heuch — og fra den saakaldte Intelligens,
der her som overalt vil hævde sin Overlegenhed over
det brede Folkelag og gjør Fordring paa at gaa i Spidsen
for Alt, hvad der kalder sig folkelig Udvikling og Styrelse
af Landet. Han udgav i flere Aar et Fjortendagsskrift:
„For frisindet Kristendom“, hvori han gjør bestemt Front
imod den berørte frihedsfjendske Forkyndelse i Kirkerne,
og kræver, at der skal aabnes Rum for en frisk evan
gelisk Aandsstrømning i Vidnesbyrdet, og hvori han pa<i
den anden Side staar støt paa Vagt imod alle Tøjlesløs
heder paa Kristendommens Enemærker, der løber Storm
mod den gode, gamle, ydmyge Tro paa Aabenbaringens
Kjendsgjerninger (Ullmann). Med B. Bjørnson har han
brudt mangen Landse. Men altid var hans Kamp præget
af Ridderlighed, der forsmaar giftige Vaaben, men kun
vil bane Vej for Sagen ved Aandsbevisninger. Dette
hans Tidsskrift var, saavidt jeg skjønner, det bedste
Organ for sande og varme folkelige Meddelelser fra
Norges Aand til Norges Befolkning.
Der er maaske noget Overdrevent i hans ydre Frem
træden; han klæder sig i Vadmel og ser ud som en
norsk Bonde fra forrige Aarhundrede. Han lader sit
Haar vokse ned ad Nakken, som Skik var i gamle Dage,
hvilket gav mig Anledning til ved et Møde i Trøndelagen,
da jeg udbragte hans Skaal og takkede ham for hans
Offer for Danmarks Sag, at tilføje, at han vistnok havde
samme Tanke som Harald Haarfager, der jo ikke vilde
lade sit Haar klippe, før hele Norge var hans, hvad
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jeg ønskede maatte aandelig og hjertelig times ogsaa
ham.
Et af de Punkter, hvori han endnu halvvejs holdes
fangen af den gamle norske Pietisme, er hans tvivl
somme Betragtning af Gudsbilledets Tab ved Synden.
Jeg spurgte ham en Gang om, hvorvidt han mente, at
der var det, hvori Grundtvig nærede kjætterske Anskuelser,
hvad Adskilligt i Bruuns Skrift kunde tyde paa. Han
svarede ganske uforbeholdent, at det var han langt fra
at mene; men, da jeg saa spurgte ham, om han dog
ikke overfor Grundtvigs Hævdelse af, at Gudsbilledet ikke
var helt tabt ved Syndefaldet, tog et Forbehold og var
tilbøjelig til at negte dette, svarede han, at det var et for
ham tvivlsomt Spørgsmaal, og da jeg mente, at der dog
maatte være en naturlig Jordbund for Evangeliets Sæd,
om den skulde trives, thi paa en Sten kunde det dog
ikke nytte at udsaa et Frøkorn, indvendte han, at selv
en Sten dog kunde forvitres, saa den blev i Stand til at
modtage Sæden. Jeg kunde ikke komme til Klarhed
over, om han skilte det Menneskelige fra det Gudsbilled
lige, saaledes at Man kunde beholde det Første uden at
have det Andet. Saaledes staar han vist endnu.
Endnu skal jeg kun tilføje, at Kr. Bruun paa en Rejse
fra Tyskland, hvor han navnlig havde søgt Kundskab og
Oplysning, jeg tror hos Prof. Beck i Heidelberg, gjorde
en Svingning ud fra den lige Vej for at gjæste mig i
Ryslinge, og navnlig for at bede om Forladelse for hans
haarde Tale til mig 1864 i Kjøbenhavn. Han fastholdt,
at han den Gang havde havt Ret i Sagen selv, men
angrede, at han havde været hensynsløs mod mig, der
da sad i dyb Smerte over mit Fædrelands Ulykke.
Men den Mand i Norge, jeg kom i det inderligste
Hjerteforhold til, var og er Frederik Wexelsen,
Søstersøn til gamle Wexels i Kristiania og, som han, en
afgjort Aandsfælle til Grundtvig, indtil for faa Aar siden
Præst, først ved Hospitalskirken, senest ved Domkirken i
Trondhjem. Jeg saa’ ham første Gang i Kjøbenhavn
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ved det skandinaviske Kirkemøde 1857, og blev allerede
da tiltrukken af hans tiltalende stille Fremtræden og udtryksfulde Aasyn. Siden knyttedes det faste Venskabsbaand imellem os ved mit Ophold i Norge 1866 og aller
mest 1871, da jeg var hans Gjæst i det gamle Nidaros
under en fælles Rejse af danske Mænd og Kvinder, hvis
Maal var Stiklestad, Hellig-Olafs store Mindeplads, som
jeg før har omtalt. Han var, som sagt, en stille Mand;
men han havde havt en vidtrækkende Virksomhed, først
som Lærer ved Klæbo Seminarium, dernæst som Præst i
Trøndelagen. Grundtvigianismen lever under trange Kaar
i Norge; men, er der noget Sted, hvor den har vundet
større Indflydelse, da er det blandt Trønderne, ikke
mindst ved Wexelsens Gjerning. Det er især den norske
Lærerstand og igjennem den en ikke ubetydelig Del af
den norske Bondestand, som har tilegnet sig den paa
selvstændig Maade, mens mangfoldige Præster søger at
modarbejde den, men saa ogsaa til Gjengjæld staar paa
Kant med den dygtigste og mest løftede Part af Menig
hederne. — Jeg var tilstede paa Niethammer i Stjørdalen,
hvor der var rejst en Folkehøjskole for Trønderne. Der
talte vi Danske, og iblandt Andre ogsaa jeg. Min Tale
gik ud paa at indskjærpe, at Norges Folk skulde lade de
store Syner af deres Midalders Stordaad løfte sig til at
ville gaa i de ædle kraftige Fædres Spor og lade den
Folkeaand, der svævede over disse, bære dem op til Be
vidsthed om, hvad deres Folkelighed kræver af dem
ogsaa i Nutiden. Da traadte Præsten paa Stedet frem og
angreb med Heftighed denne min Henvendelse til Folket;
thi der behøvedes ingen andre Syner, mente han, til at
løfte iMennesket end dem, Man havde igjennem den bibelske
Historie. Der udspandt sig da en varm Trætte imellem
de to stridende Parter, der endte med, at Præsten gik
bort i Vrede, fulgt af en hel Del af hans Sognefolk, som
naturligvis havde faaet det ud af hans Tale, at det var
farlige Kjætterier, vi Danske bragte med os hjemme fra.
Wexelsen vilde mægle; men det lykkedes ikke. — I det
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Hele har jeg faaet det Indtryk deroppe fra paa mine forskjellige Rejser i Norge, at det Tryk, den pinagtige stive
Kirkestyrelse og den herskende Teologi foruden Pietismen
lægger paa de omtalte Præster, der hylder „den kirkelige
Anskuelse“, gjør, at de er mer end tilbørlig ængstelig
forsigtige og sky for at træde op med fornøden Sikkerhed
uden at lade sig imponere af de toneangivende Kredse i
Teologi og Styrelse. Jeg kan nævne adskillige Eksempler
derpaa. Da den danske ualmindelig begavede og hjerte
varme Prædikant Fr. Boisen kom til Kristiania, vilde
Præsten ved „Frelserens Kirke“ der, Domaas, gjerne have
ham til at prædike i denne Byens Hovedkirke. Men han
turde ikke uden Stiftsprovstens Tilladelse (nuværende
Biskop Essendrup) og bad Denne derom, men fik det
Svar, at det vilde være ham meget imod, at den grundt
vigske Præst besteg hans Prædikestol, fordi det kunde
volde Forargelse i Menigheden. Saa prædikede Boisen
da ikke der, men fik den lille Kirke i Oslo, hvor hans
Ven Pastor Lund var Præst, til at aflægge sit Vidnes
byrd i. Den var fuldt proppet, og Tilhørerne henreves
til Taarer ved Boisens varme Ord; men Mange gik ud
med den Ytring: „Ja, det var betagende; men just derfor
er det saa farligt at høre Grundtvigianernes Forkyndelse,
fordi den er saa fristende“. — Noget Lignende timedes
mig i Trondhjem, da Wexelsen vilde have mig til at prædike
i Domkirken. Han bad Stiftsprovsten om Tilladelse og fik
det Svar, at det kunde tilstedes mig i det Haab, at der
intet kristeligt stødende kom til at lyde i Pr;edikenen. W. lod mig klogeligen i Uvidenhed om denne
fornærmelige Tilkjendegivelse; havde jeg vidst det, havde
jeg naturligvis ikke villet benytte en saadan Indrøm
melse. — Man véd ogsaa, hvorledes det gik Sogne
præsten Gunnerus i Kvikne. Nogle af hans Menighed
forlangte, at han skulde døbe deres Børn paa den gale
Gjengivelse af Daabspagtens tredie Artikel, som findes i
Ritualet af 1783. Han negtede det, hvorfor der rejstes
Sag imod ham, som endte saaledes, at han maatte tage
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sin Afsked. (Sidestykke dertil har vi Danske forresten
at opvise fra Them Sogn i Jylland, hvor Pastor Falken
skjold maatte fratræde af samme Grund.) Det er værd
at tægge Mærke til det topmaalt Forvrængede i denne
Adfærd fra Kirkestyrelsens Side. Præsterne i Danmark
og Norge aflægge Ed paa det apostoliske Symbol (Daabspagten), og dette har den rigtige, avtentiske Form fra
Arildskirken, ogsaa for tredie Artikels Vedkommende.
Dette er altsaa en kirkelig Grundlov, hvorefter al anden
kirkelig Lovgivning skal rette sig; thi som i det Politiske
enhver Speciallov, der viser sig at være stridende mod
Rigets Grundlov, skal afskaffes og ikke være forbindende
for Statens Borgere, saaledes ogsaa i det Kirkelige: har
en senere Anordning gjort Brud paa, hvad der er Grund
lov i Kirken, da skal i paakommende Tilfælde denne vige
for den sidste — altsaa den Præst maa være angerløs,
der holder sin Ed ved at døbe paa den Pagt, der stemmer
med Grundloven. Men her skete det omvendte. Præsten
blev dømt, fordi han holdt sin Ed, den gale Daabspagt
blev hævdet, tvertimod hvad han var edfæstet til. Gunnerus drog til Danmark og døde her som et Offer for det
norske Had til Grundtvigianismen. Den seneste Bedrift
af Kirkestyrelsen deroppe imod Grundtvigianismen er den
Forordning, at alle tiltreedende Præster skulle forpligte sig
til at døbe efter den omtalte gale Gjengivelse af hin tredie
Artikel, naar Nogen i Menigheden kræver det. Altsaa,
paa den ene Side beholdes Præsteeden paa den kirkelige
Grundlov; men paa den anden Side forpligtes Man til at
bryde denne Ed i paakommende Tilfælde.
Med Wexelsen levede jeg glade Dage. Vi besøgte
minderige Steder, saaledes Hlade, Frosten, Stiklestad
o. il. St. Hjemme lukkede vi Hjerterne op for hinanden
og vekslede mange Ord og Tanker om vore Folks og
Kirkens Stilling og Fremtid. Han var saare elskværdig
tilligemed sin elskelige Hustru og sine kvikke Børn. Der
blev ogsaa gjort Ære af os Danske i Trondhjem. Hos
den danske Konsul Erik Dahl var vi til et stort Middags-
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selskab, hvor der var en broget Blanding af den* forskjelligste Art: Norske, Danske, Haugianere (Tilhængere
af den norske Lægprædikant H. N- Hauge af pietistisk
Retning), Grundtvigianere, ja, en fransk Sangerinde o. s. v.
I Klubben „Harmonien“ indbød de os til en Seksa, hvor
Danmarks Skaal blev udbragt af Overretssagfører Bugge,
som iblandt Andet udtalte, at hvad der fremfor Alt gjorde,
at han med Højagtelse saa' hen til Søsterlandet, var ikke
først og fremst det, at det danske Folk i Videnskab og
Kunst stod højt, heller ikke at vi i de to sidste Krige
havde staaet, om ikke altid sejrrige, saa dog omgivne
af Heltemodets Giands, — men det var Dette: at trods
vore Nederlag, trods det, at Danmark i sin Nød havde
staaet forladt af Evropa, ogsaa af Sverige-Norge, og
skjøndt der havde været Udsigt til, at Danmark tilsyne
ladende kunde have faaet glimrende Vilkaar (f. Eks. at
blive Admiralstat for Tyskland, om vi vilde have gaaet i
Pagt med denne vor Nabo) — saa havde vi vendt os
bort fra dette tilsyneladende Store, havde ikke svigtet
vort nordiske Fællesskab, var bleven ved at se imod
Nord og vilde heller være os selv, om end ringe og fat
tige, end opgive vor Arv og Ret. Jeg maatte bevæget
takke ham for denne Udtalelse.
Fr. Wexelsen har ikke været frugtbar som Forfatter.
Han udgav i flere Aar i Forening med Krogness, siden
med Kand. Arvesen, et kirkeligt Ugeskrift, hvori der
findes værdifulde Afhandlinger af ham; ogsaa flere andre
Smaaarbejder har han leveret. Hans Hovedbetydning
bestaar i, at hans levende Røst som Ordets Tjener, hans
Kjærlighed til Norden og hans vindende Personlighed har
indvirket paa mangfoldige norske Mænd og Kvinder og
ført dem ind i en varm og sund, kristelig og folkelig
Betragtning af Tilværelsen, og jeg véd, at han er bleven
elsket som Faa deroppe, og at dyrebare Minder hos saare
Mange knytte sig til hans Navn.
Nogle Aar efter besøgte han med sin Hustru os her
i Danmark; han prædikede i Vartov og siden i Nazaret-
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kirken hos os til stor Glæde og efterlod sig mange Venner
hernede. Ogsaa jeg drog anden Gang op til ham i Aaret
1879; han var den gamle kjære Ven.
Men siden kastede en smertelig Sygdom (en Brand
byld) Skygger over hans Sjæleliv, og hans Tilstand var
længe sørgelig mørk i Lighed med Biskop Kierkegaards
hos os. Nu er Alt igjen blevet lyst for og i ham.
Jeg kan ikke opregne de Mange, som jeg i Norge
fik kjær. Jeg skal kun til Slutning nævne nogle Faa,
der har spillet en Rolle deroppe. Iblandt dem er Her
man Anker, gift med Fr. Boisens Datter og i Forening
med Arvesen Stifter af den første norske Folkehøjskole,
Sagatun ved Hamar. Han er en varmhjertet Mand med
inderlig Sympati for Danmark. Han har siden skilt sig
fra Arvesen og er bleven Postmester i Hamar, mens
Arvesen alene fortsætter Skolen paa et andet Sted i Nær
heden. Arvesen var længe nede i Danmark i sine yngre
Aar — en intelligent Mand med lyse Aandssyner og ideal
Stræben. Men han har ladet sig lede ind paa politiske
Baner, som vistnok ikke har været gavnligt for hans
indre Liv, idet han i lang Tid har været Udgiver og
Redaktør af „Oplandenes Avis“, i stærk Venstreretning.
Politiken er en farlig Vej baade for Højre og Venstre i
Norge som her i Danmark; Man føres let uformærket ud
paa en Glidebane, saa man tidt uden at vide eller ville det
gaar over Stregen, der skiller imellem den forsvarlige og
uforsvarlige Kampmaade. Arvesen er dygtig som Folke
taler, og hans Højskole, som jeg besøgte 1879, var baaret
af gode Aandskræfter. En tredie Mand, som jeg baade her
nede i Danmark og i Norge kom i venlig Forbindelse
med, er UIlmann, filologisk Kandidat, Højskoleforstander
og Storthingsmand. Udmærket af Kundskab og Begavelse,
har han gjort sig i høj Grad bemærket, og hans Evne
til med ejendommelig Veltalenhed, logisk Klarhed og
varmt at paavirke sine Tilhørere er næsten enestaaende.
Han saavelsom de ovennævnte, Anker og Arvesen, sluttede
sig kraftig til den grundtvigske Retning. Men paa Grund
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heraf, saavelsom fordi han var yderliggaaende Venstre
mand, har han maattet gjennemgaa megen Misforstaaelse,
ja, mødt Had og Forfølgelse baade af Højrepolitikerne og
af den mistænkelige norske Gejstlighed. Og det kan
nok være, at han under alle disse Tilskikkelser har ladet
sig henrive til en Bitterhed, som har skadet ham mere,
end Modstanderne havde kunnet, ja, er drevet til større
Yderligheder, end godt er, og det ikke blot i politisk, men
ogsaa i kirkelig Henseende. Det er endt med, at han,
Grundtvigianeren, har fornegtet Kristi Guddom og derved,
hvis Konsekvensen forfølges, vil føres til Negtelse af
Herrens Forløsnings- og Forsonings -Gjerning; thi Alt,
hvad der er udenfor Gud, er Skabning, og er Kristus
ikke Gud med Faderen, kan han som Skabning ikke løfte
den syndige Verden op fra dens fortabte Tilstand til Guds
Børns herlige Frihed.
Et Udslag af denne sørgelige Vending i deres For
hold til det Kristelige var det bekj endte Møde paa Saga
tun for nogle Aar siden, hvor Man indbød Fritænkerne
ikke til en Styrkeprøve, men til et Forsøgsmøde, hvor
man tænkte paa at stemme Disse til et mere uhildet Blik
paa Kristendommen, idet Man mente, at, naar de som
Tankens Mænd hørte, at Grundtvigianerne — thi som
Saadanne vilde man jo optræde, trods deres sidste
Svingning bort fra, hvad der hidtil havde hørt med til
denne Retning — lagde Vægten paa Ordet, og ikke paa
Skriften, som de stive Højkirkelige stedse mødte i Marken
med, og gav los paa de bibelske Beretningers og
Udtalelsers fulde Paalidelighed, — at de (Fritænkerne)
da kunde, om ikke vindes, saa dog bringes til en
Slags Anerkj endelse af denne Kristendom, som om
der dog var Noget i den. Det mislykkedes naturligvis
og maatte mislykkes, saa det i det Hele var et
saare sørgeligt Møde, hvor Man fra kristelig Side gav
sig blot paa mange Punkter, ja, kom med Anstødelig
heder og Flotheder, som maatte saare de Kristne og
snarere støde Fritænkerne bort end lokke dem til An
ni.
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erkjendelse. Det var især Ullmann og den danske Præst
Briicker, der her førte Ordet til ingen Baade, men til
stor Sorg for norske og danske Kristne. Kaad Spot og
løs Tale udmærkede i lige Grad dette Møde, og jeg
tager vist ikke fejl, naar jeg formoder, at det hos
Fr. Wexelsen, som var tilstede, har efterladt en Braad i
Sjælen, fordi han ikke tog alvorlig nok til Gjenmæle imod
de her lydende Røster, og at Dette i Forbindelse med
den legemlige Sygdom har bidraget mægtig til den Aandsnedtrykkelse, der siden formørkede hans Liv.
Foruden disse nævnte Mænd skal jeg endnu mindes
Præsten Fr. Winsnes, der ogsaa i 1864 meldte sig ved
den danske Hær og gjorde frivillig Tjeneste imod Dan
marks Fjende — og Organist Lindeman i Kristiania,
hvis skjønne Salmemelodier ogsaa er naaede herned og
synges med Glæde af os Danske.

Jeg mærkede i Norge ikke synderlig til, at det Had
til Danmark, Kr. Bruun sagde var indpodet den norske
Ungdom fra Hjem og Skole, var tilstede. Og det er
vistnok ogsaa efter mere grundige baade videnskabelige
og folkelige Granskninger i de gamle Tiders Tilstande,
da Norge stod under „Danevælden“, gaaet op for Nordmændene, at det var et aldeles uretfærdigt Had, der var
grundet paa uhistorisk Basis. Thi det maa nok ind
rømmes, at de Misligheder og den Folkeundertrykkelse,
som ganske vist var Særkjendet for den Regerings
styrelse, som herskede i Norge, kun var et Led i den
almindelige politiske og sociale Tilstand overalt i Evropa
og var ikke særlig af dansk Oprindelse, og det maa end
videre indrømmes, at Norge ingenlunde fortrinsvis var
Gjenstand for denne Underkuelse under Tvillingsceptret;
tvertimod bør det aldrig glemmes, at Norge under denne
„Danevælde“ beholdt sin Odelsbonde, mens Dan
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marks Bonde sank ned til Trællestand, tyranniseret og
bragt til Randen af aandelig og legemlig Usselhed under
den mægtige Herrestands Svøbe, en Herrestand, som
Norge for Størstedelen slap fri for. Det er da nok af
de store Uretfærdigheder at beskylde det danske Folk og
at hade det paa Grund af, at Samfundsforholdene i Norge
var saa jammerlige, naar det danske Folk selv sukkede
under et endnu værre Aag og var ude af Stand til at
værge sig derimod og derfor endnu mindre istand til at
værge Norge derimod. At Norge blev forenet med Dan
mark, skete jo ikke ifølge Erobringens Ret eller Uret,
men i Kraft af en fredelig Overenskomst gjennem en
Ægteskabspagt mellem Danmarks Margrete og Norges
Haakon, og Man kan vel sige, at Norge den Gang var
saa udmattet og folkelig sunket i Dvale, at det kunde
ikke opretholde sin egen fulde Selvbestemmelse og skabe
en uafhængig norsk Styrelse. Norge havde i Middel
alderen saaledes ladet sig aarelade af de forskjellige
Partier, der bekjæmpede hinanden til Blodet, at dets Livs
kraft foreløbig var brudt; thi det var jo saa, som
Bj. Bjørnson en Gang har sagt: „Vi Nordmænd har jo
i Aarhundreder ikke gjort Andet end slaa hinanden ihjel,“
og det er vist heller ikke usandt, hvad jeg hørte
O. Arvesen ved et Møde udtale, at det efter Omstændig
hederne var en Lykke for Norge, at det faldt i Danmarks
Vold, da det maatte, for at faa en Fremtid, indtil videre
lyde under et Nabofolks Konge og Styrelse; thi det danske
Folk var dog et meget blødere og mindre haardhændet
Folk end det svenske, som det ellers ufejlbarlig var hjem
faldet til. Det er vist heller ikke ugrundet, naar Man
mener, at det, at Norge fik sit Frihedsbrev en Menneske
alder før Danmark, ikke mindst skyldes den Gunst af
Skjebnen under Foreningen med Danmark, at det som
sagt beholdt sin Odelsbonde og derved bevarede Kjernen
af norsk Fribaarenhed, vel til Dels skjult, men saaledes,
at den kunde skyde sit Friheds-Kronskud frem længe
6*
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før vi Danske, fordi vor Bondestand først senere kunde
gjøre Fyldest og være med iblandt Fremtidens Bærere.
Som sagt, jeg mærkede Intet til nogen Uvillie imod
Danmark under mine mange Besøg i Norge; derimod
opdagede jeg uforglemmelige Tegn paa en Kjærlighed
til os og Agtelse for Søsterfolket mod Syd. Man lod mærke,
at man satte Danmark højt, saavel hvad Aandsudvikling,
Kunst og Videnskab som Fremskridt i det Hele angaar,
langt mere Anerkjendelse, end vi med Rette kunne for
tjene. Men ganske vist var Man paa sin Post for at
hævde sin ublandede Norskhed og afviste Alt, hvad der
kunde smage af Eftergivenhed overfor det Fremmede,
Dansk som Svensk. Den Hovenskab, som man har be
skyldt det norske Folk for, mærkede jeg ikke, allermindst
„Storsnudethed,“ som en Nordmand i sin Tid paa Bakke
huset efter øhlenschlægers Beretning gjorde Fordring paa
som uadskillelig fra Norskhed; thi da Fru Rahhek sagde
til ham: „Jeg kan godt lide Nordmændene, naar de kun
ikke var saa storsnudede, men Dem, C., undtager jeg;
De er ikke storsnudet“ — sprang Nordmanden op og
udbrød med Eftertryk: „Hvad? Er jeg ikke storsnudet?
Jo, jeg er just storsnudet?“ Vi Danske ville vist ikke
nogensteds faa saa megen Anerkj endelse og finde saa
megen Imødekommen som i Klippelandet, og jeg er
ogsaa i den Henseende i stor Gjæld til Mangfoldige
deroppe.
Der er blevet sagt hernede, at af de tre Led, som
udgjorde den franske Revolutions Løsen i forrige Hundredaar: Frihed, Lighed og Broderskab, passer det første,
„Frihed“, paa Norge, „Lighed“ paa Sverrig og „Broder
skab“ paa Danmark. Jeg skal lade usagt, hvorvidt denne
Betegnelse af os Danske er slaaende; navnlig de sidste
25 Aars Samfundshistorie tyder just ikke paa noget
særlig gjennemgaaende „Broderskab.“ Hvad Sverrig an
gaar, da tror jeg rigtignok, at Ordet „Lighed“ kun
meget uegentlig kan gjøres gjældende her: der har, synes
jeg, af de nordiske Lande ikke været noget, hvor Ulig-
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heden saa længe er fastholdt imellem „Fri og Ufri“
(Ufrelse), imellem Herrestanden og Adelsmanden paa den
ene Side og Borger- og Bondestanden paa den anden;
ja, ogsaa i Kirkeforholdene har der indtil vore Dage ved
ligeholdt sig en Slags hierarkisk Forfatning, som har
holdt Menigheden paa Afstand. — I Norge — ja, det kan
være, at Friheden er et Grunddrag i Folkenaturen, og
Folket har jo ogsaa tidligere end noget andet evropæisk
Folk (England undtagen) faaet sin fri Forfatning; men
det forekommer mig, at den indre Aandsfrihedstilstand
i Norge lider af mange Brøst, ikke saaledes, at Man
bevidst giver sig Ufrihed i Vold, men saaledes, at Man
lægger Tryk paa Andre, idet man lægger Tryk paa
sig selv. Jeg hørte en Gang Bj. Bjørnson udtale: „Vi
Norske er det fejgeste Folk i Verden. Ja, vi har Mod
til at gaa ud paa en Lodsbaad i forrygende Storm, hvor
Livet skal sættes ind, vi har Mod til at gaa paa Bjørne
jagt, hvor ogsaa Faren truer; men vi er saa fejge, saa
fejge overfor Andres Meninger og Smil. Vi tør ikke
tale rent ud af Posen, men lytte til Højre og Venstre,
hvad Andre vil sige om os, og for et spottende Smil er
vi værgeløse. Jeg ved det af Erfaring; thi jeg er selv
en Nordmand, og jeg er saa fejg, o, saa fejg.“ Saadan
Tale er naturligvis overdreven; men Noget er der vist
deri. Man tvinger sig selv til stor Forbeholdenhed og
skyer i den daglige Omgang og navnlig i større For
samlinger at udtale sig helt frit og fuldt ud — om end
ikke saa meget i det Politiske; her har Lidenskaberne
brudt alle Skranker. Grundtvigianerne er bange for
Pietisterne og tør ikke helt bestemt løfte Banner, Pie
tisterne er bange for hverandre og gaar af Vejen for
andre Retninger. Man paabyrder sig Lovens Aag. Jeg
havde prædiket i en af de norske Kirker og forkyndt,
som jeg plejede hernede, fuldt ud Evangelium uden
Bismag af Loven. Præsten, som var enig med mig,
sagde med Sorg siden efter til mig: „Det havde jeg ikke
turdet gjøre.“ Da vi Danske 1871 kom til Trondhjem,
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sagde den elskværdige Fr. Wexelsen til mig: „Du maa
endelig ikke, naar Du nu fører Ordet heroppe, ligefrem
lade mærke, at det er Grundtvigianisme, Du prædiker.“
Og da jeg alligevel gjorde det og rent ud i Slutningen
af min Prædiken sagde: „Se, det er nu den Grundtvigia
nisme, I Norske er saa bange for; men det er kun den
gamle, trofaste Kristendom,“ — da stod W. og rystede
paa Hovedet som over en stor Ubesindighed af mig.
Det norske Folk er anlagt til det Storslaaede. Grundtvig
siger et Steds, jeg tror om Vilhelm Erobreren, der jo
anses for at være af normannisk (norsk) Æt, at det er
intet Under, at han stilede mod et højt Maal; thi Den,
som bor iblandt Fjelde, ser højt op. Og saaledes, hele
Norges Historie i Oldtid og Midalder bærer Storhedens
Præg: Høvdinger som Harald Haarfager, Haakon Jarl,
Olaf Trygvason, Olaf den Hellige, Sverre, Haakon den
Gamle og de store, stærke Skarer, som fulgte dem, giver
Vidnesbyrd om, at der her er ualmindelig store Kræfter
tilstede, baade Aands- og Legemskræfter. Efter de sidste
Aarhundreders Kraftløshed kan det synes, at Aanden er
gaaet bort, og Smaaheden har taget Overhaand i Norge
som i den øvrige evropæiske Verden (den sidste Opblussen
undtagen i Slutningen af forrige Hundredaar). Men
Driften til at være noget Stort er bleven tilbage, og, da
Aanden ikke slog til, søgte Man at slaa stort paa i det
Tilsyneladende. Der er i Norge en uimodstaaelig Drift
til at lade alt Udvortes se stort ud: Bygninger opføres i
prægtig Stil, Klædedragten er i de velstaaende Folkelag
af store Dimensioner; man ifører sig til Selskab et
skjønt Toilette, som søger sin Lige, Damerne som Her
rerne, og de Sidste lægger mer end i Almindelighed
Vægt paa at møde saa kavalermæssig som mulig for at
rivalisere med den store Verdens Fremtræden; Nordmændenes Gilder er tidt kolossale. Men under alt Dette
var det tidt, at jeg ligesom hørte det Suk, som Bj. Bj.
lader Olaf Trygvasons Flaade faa Røst i Sangen: „Brede
Sejl over Nordsjd gaar“, og Nordmændene spejder for-
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gjæves efter deres Kongehelt: „Hvor bliver Ormen lange?
kommer ikke Olaf Trygvason?“ Thi han er ligesom Inkar
nationen af Norges Heltekraft, og, skjondt det stundom
synes, at Aanden over Bj. Bj., Ibsen o. fl. har besøgt
Folket, det er dog, som om man føler, at det kun er et
Besøg, og man bliver ved ubevidst at sukke: „Kommer
ikke Olaf Trygvason?“ Ak, ja, har vi Danske ikke
ogsaa Grund til at sukke saaledes: Hvor bliver Aanden
af? Naar se vi det Skib, som bringer den tilbage?

Rigsraadet.
Det var i Begyndelsen af Midnatsaaret 1864, at jeg
kom til at tænke paa, hvad hidtil aldrig var faldet mig
ind, at tilbyde Folket min Tjeneste som Medlem af Rigets
Repræsentation, navnlig fra den Stund, jeg fik det over
vældende smertelige Budskab om Dannevirkes Rømning
af den danske Hær. Jeg sad i Mørkningen en Lørdag
aften og tænkte paa min Prædiken til næste Dag. I den
trykkede Stemning, under Følelsen af to Stormagters
Overfald paa det lille danske Folk, havde jeg udarbejdet
min Prædiken til den følgende Søndag, hvis Evangelium
talte om Jesu Daab af Døberen Johannes. Jeg havde
taget mit Udgangspunkt fra Fortællingen hos Snorre om
Hakon Jarls Drøm om den sortladne Mand, der kom ned
fra Fjeldet og sagde: „Nu er alle Sunde lukte,“ et
Varsel om Jarlens Skjebne, der nu var afgjort. Jeg
havde anvendt disse Ord paa Menneskeslægtens Stilling
under Syndens og Dødens Herredømme; det kunde synes,
at alle Sunde, med al Udgang fra Fortabelsen, var luk
kede eller stængede; men i den største Nød kom Han,
som ene kunde og vilde holde et Sund aabent for alle
Sjæle, der vilde give sig ham i Vold — der var en Fjord,
der var holdt fri for at lægge til: det var Daabens Vande,
hvorfra Kirkesnekken kan styre ud i Evangeliets aabne
Hav til Frihed og Frelse. Til Slutning havde jeg da
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ogsaa peget paa, at den Nød, vi nu var stedte i, var,
timelig set, saa stor, at det kunde forekomme os, at al
Udsigt til at gaa fri og frelst ud af den var lukket; men
jeg mindede mig selv og Menigheden om, at Han, den
store Folkefader, dog kan skaffe Udveje, saa sandt det
danske Folk var værd at frelse, og dertil hørte, at det
vendte sig til ham om Hjælp og Redning og var villigt
til at ofre Alt, hvad der skulde ofres for Fædrenelandet.
— I saadanne Tanker sad jeg, da en Mand i Skumringen
kom ind ad Døren og bragte mig Budskabet: Danne
virke er rømmet. Det slog ned i mig med en
unævnelig Smerte: Skulde da Haabet blive beskjæmmet?
Thi som hele Folket havde ogsaa jeg sat min Fortrøst
ning til, at vor Herre vilde lade denne gamle danske
minderige Vold blive et Frelsens Middel for Danmark.
Nu var ogsaa det Sund lukket. Da blev til Trøst den
Tanke levende i mig, at, skulde Noget fra os kunne
skaffe lysere Udsigter, da maatte det være det hjerte
varme og trossikre Vidnesbyrd i Ordet, der ejede
Kraft, Aandens og Hjertets Kraft i sig til at løfte Folket
op til at give sig en højere hjælpende Naademagt og
Almagt i Vold, til Offervillighed og Villiens Staalsætning
til at hævde sig selv imod alle Voldsmænd. Jeg havde
den Tro, at Dette, et ædelt Folks Vidnesbyrds Kjæde
aldrig maa briste, det Vidnesbyrd, der betinger Sammen
hængen med alle Folkets Slægter og er et Vilkaar for
en fortsat Tilværelse, en Fremtid. Denne Ordets gyldne
Kjæde har tidt været tynd, og kun Faa have staaet som
Led i den, — men Kjæden maa aldrig briste; thi da er
Undergangen nær. Jeg er vis paa, at Man maa kunne
paavise denne Kjæde selv i Danmarks mørkeste Tider;
den maatte ogsaa komme tilsyne i denne Midnatstime,
og jeg vilde gjerne være med til, om det forundtes mig,
at forstærke denne Røst fra det danske Folkehjerte. —
Da jeg derfor opfordredes til at stille mig til RigsraadsValg i min egen Valgkreds, erklærede jeg mig villig der
til og blev valgt i Foraaret 1864 til Medlem af denne
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Repræsentation, der den Gang gjaldt for hele Danmark,
endnu med Slesvig som en uadskillelig Del. Jeg var
mig fuldt ud bevidst, at jeg under almindelige Forhold
slet ikke egnede mig til at være en politisk Størrelse,
havde kun faa Forudsætninger for at kunne give noget
betydeligt Bidrag til Lovgivningssagernes behørige Be
handling; men her var Tale om noget Andet, om jegvar en Mand, der i al Skrøbelighed kunde aflægge et
kjærligt og indtrængende Vidnesbyrd om, hvorledes et
Folk under en saadan Hjemsøgelse skulde forholde sig,
og om jeg havde en Røst, der dog i nogen Maade kunde
naa Folkesindet og stille et ædelt Folks Forbillede frem
og slaa en Streg over alle smaa og sneverhjertede, egenkjærlige Beregninger, der har deres Løsen i det gamle,
visne Ord: „Hvad kan det nytte?“ Det følte jeg mig
dog kaldet til. Jeg vilde gjerne være med i den Fylking,
der løftede Ærens og Sandhedens Banner, kaldte Folket
til at stille sig derunder og til at slaa det stolte, men
trofaste Ord fast, som hin Garde ved Waterloo udtalte:
„Garden dør, men overgiver sig ikke.“
At dette Valg blev skjebnesvangert for mig og
kostede mig Noget af det Dyrebareste, jeg havde, mit
Embede i Folkekirken, maa jeg'jo ikke beklage mig over.
Jeg blev taget paa Ordet om, at det Bedste er ikke for
godt at ofre for Danmarks Friheds, Æres og Fremtids
Skyld.
Ved at komme ind i Thinget, geraadede jeg ind i en
særlig Stilling og kom til at staa forholdsvis alene, især i
Førstningen. Til det daværende national-liberale Parti, som
hidtil havde behersket Stillingen, kunde jeg ikke slutte mig.
Det var et mer eller mindre ærligt aandsaristokratisk Parti,
der, bevidst eller ubevidst, havde det Valgsprog: „Vi alene
vide,“ og havde vistnok, som før sagt, ved at stemme for
den almindelige Valgret, været i den Illusion, at Bonde
standen maatte afgive Relief for dets Forgrundsskikkelser,
mens jeg ifølge min hele Fortid stod midt iblandt det
menige Folk, som mer og mer skulde løftes op til at

indtage en selvstændig Stilling i dets egne Sager, et Folk,
om hvis Muligheder til et frigjort, bevidst Aands- og
Hjertestade jeg ikke tvivlede, naar det kun blev grebet
af den rette Folkeaand. Jeg maatte derfor fra Først af
træde i Modsætning til de nationalliberale Førere, blandt
hvilke jeg jo alligevel havde mine personlige kjære Ung
domsvenner. Og det var mig ofte en tung og bitter
Skaal at drikke. — Men paa den anden Side kunde jeg
heller ikke slutte mig hjertelig til det daværende Venstre,
Bondevennerne og deres Høvdinger; thi jeg havde det
paa Fornemmelsen, at disse ingenlunde vare i Stand til
at føre Folket opad, hvad der for mig var Betingelsen
for, at den tredie Stand kunde gjøre Fyldest. Det fore
kom mig, at disse Førere snarere lod Bønderne sætte
sig fastere i Sneversind og Egoisme, i deres Stands
fordomme, Mistænkelighed og Misundelse, og saaledes
hindrede og ikke fremmede Folkets ægte Fribaarenhed og
Storsyn udover det hele Fædreland med Villighed til at
bringe Ofre for det Hele uden at gaa til Bunds i det
Enkelte og Smaa. — Dertil kom, hvad det førstnævnte
Parti, det nationalliberale, angaar, at det, som hidtil havde
holdt Regeringstømmerne, i Forhold til Udlandet og
navnlig til vore Arvefjender Tyskerne, der rykkede os
mer og mer ind paa Livet, syntes mig at have ført den
diplomatiske Forhandling med Fjenderne i megen Svag
hed, var gledet mer og mer nedad Indrømmelsernes
Skraaplan under endeløse skriftlige Diskussioner frem og
tilbage, der, naar de fortsattes, gjorde Evropas Magter
mer og mer kjede og lede af den Slesvig-Holstenske Sag
og ønskede den bragt ud af Verden for enhver Pris,
mens disse haabløse Forhandlinger ogsaa tilsidst lamslog
vor egen, den danske Selvbevidsthed og mandige Be
slutsomhed til at holde fast paa vor Ret og Ære. Hvad
enten Man nu billiger eller misbilliger mine Tanker herom,
havde jeg det saaledes, at det stod for mig som det
eneste Forsvarlige, saasnart Tyskland og især Preussen
gjorde Alvor af at ville beherske Danmark igjennem den
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Haand og Hanke, det havde faaet i Holsten, da straks at
afbryde Forhandlingen, udsondre Holsten og erklære
Danmark-Slesvig løst fra enhver Forbindelse med det
tyske Forbund igjennem det sydlige Hertugdømme, og
saa tage imod Krigen, som jo dog alligevel vilde komme,
og som da var kommet, mens Frederik den Syvende
endnu sad paa Tronen, og derfor kunde føres med langt
større Udsigt til et heldigt Udfald end efter hans Død,
og mens endnu vor Sag stod i frisk Styrke overfor de
evropæiske Magter uden at være afbleget af alle de
diplomatiske Fingre, der havde gnedet al Farve af den.
Det blev straks aabenbart, hvor forskjelligt det stillede
sig for mig og de to nævnte Partier, naar Talen var om
Maaden, hvorpaa vor Livs- og Dødssag skulde tages.
Den første Aften, Rigsraadet var samlet til Raadslagning
om denne Sag, forhandledes der om en Tilkjendegivelse
fra Regeringens Chef Monrad, der haVde til Hensigt at
give et Stød til at indvirke paa det engelske Parlaments
Stilling overfor vor Sag, en Indvirkning, der kunde bringe
Regeringen i London til at gjøre Indsigelse imod Tysk
lands Færd, idet han ønskede et Tillidsvotum fra den
danske Repræsentation til Ministeriets Politik i Forhold til
de os angribende Magter. Det var paa samme Tid, at
de danske Underhandlere, blandt hvilke var den ædle
Krieger, i London var samlede med de øvrige evropæiske
Regeringers Sendebud til politisk Tankeud vikling for at
forsøge en lempelig Løsning af det brændende Spørgsmaal. De fleste øvrige Talere i Rigsraadet udtalte sig til
ubetinget Gunst for den Politik, der herfra fulgtes; jeg
kastede derimod en stærk Anke ud imod den Maade,
Sagen, sagtens efter Instruks hjemmefra, blev drevet paa
i London af vore Underhandlere, — den var efter min
Mening saa spag og lavmælet, at den aldrig kunde føre
Sagen sejrrig igjennem. Jeg krævede, at Man herfra
skulde have givet vore danske Talsmænd derovre Paalæg
om at tale Magterne, af hvilke de fleste højtidelig havde
garanteret os Sønderjyllands ubestridelige Besiddelse, og
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Vedkommende til Samvittigheden og foreholde dem det
Skjændige i, at den rige Mand uden mindste Ret vilde
røve den Fattiges Land, at Akab atter igjennem Blod
bad vilde berøve Nabot hans Vingaard, og det Uværdige
i, at Evropas øvrige Magter stod og saa’ ørkesløs til, at
dette skjændige Spil blev drevet. Jeg stødte herved baade
an imod Regeringen og Venstre, der ansaa denne Ud
talelse for upolitisk og uklog. I. A. Hansen gjorde straks
Front imod mig i sit Blad Dagen efter. Ja, Man vil vel
nok i Almindelighed anse denne min Maade at tage Sagen
paa for altfor, ja, uforsvarlig utopisk eller idealistisk.
Men jeg skal jo i disse Blade skildre mig selv, saaledes
som jeg var, og ikke, som jeg efter Andres Mening
burde være.
Og naar jeg nu skal i Korthed udtale mig om det
Indtryk, jeg i det Hele fik af Rigsraadets gjennemgaaende
aandelige Fysiognomi, da var det ikke blot Dette, at
Stemningen, som naturligt var, bar Alvorens Præg, men
ogsaa Dette, at der under denne Alvor, der snarest var
Fortrykthedens, ikke gjemte sig nogen dyb og stærk
Mandigheds Kraft, der med Tillid og Tro paa en god
retfærdig Sag tør gaa Kampen imøde og har Villiens
Staalsathed dertil. Det er, som jeg en Gang udtalte i
Rigsraadet, dog saaledes, at det er Troen, der er Styrken
i Menneskelivet, og at Den, som tror paa sin Sag, altid
er stærkere end Den, der tvivler. Bismarck troede paa
sin Sag, som var Urettens og Løgnens Sag, og han var
derfor aandelig stærkere end vi, fordi vi ikke ret troede
paa vor Sags Sejrskraft. Ja, vi troede nok, at den var
retfærdig; men vi troede ikke noksom paa den og var
i denne Tro ikke noksom visse paa, at der stod baade
synlige og usynlige Hjælpetropper paa vor Side; derfor
gav vi tabt, før det Yderste var vovet. Atter vil man
finde, at dette var utopisk; men saadan var og er jeg nu.
Jeg tør ikke dølge, at de Medlemmer af Rigsraadet, som
hørte til det nationalliberale Parti, gjorde det Indtryk paa
mig, at de med den dybeste Smerte saa’ Stillingens Mørke
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og med brudt Hjerte gav efter for den forsmædelige
Fredsslutning. Jeg fik derimod det Indtryk af adskillige
andre Medlemmer, at de vel betragtede denne Midnats
time som svanger med en stor Ulykke, Man maatte bøjes
dybt under, men dog ikke mindst, fordi den afbrød den
gamle ihærdige Virksomhed for de borgerlige Reformer
og Frigjørelse for de Byrder, der trykkede navnlig det
menige Folk. Nogle satte disse Reformer i første Række
og den store Landesorg i anden. Jeg betoner, at jeg
fik det Indtryk, uden åt jeg tør afgjøre, om det svarede
til Virkeligheden.
Jeg kan her ikke undlade _at berøre et Forhold, som
nok er værd at gjøre sig klart for alle dem, som give
sig af med Politik og da især som Rigsdagsmænd. Der
er her en Fristelse, som, naar Man ikke er paa sin Post,
kan blive af mer eller mindre afgjørende Betydning for
Karakteren og Personligheden. Disse skiftende og tidt
ligesom lokkende Paavirkninger imellem de forskjellige
Partier indbyrdes, hvorved de afvekslende frastøde og til
trække hinanden; disse hemmelige, private, fortrolige og
dog ikke fortrolige Meddelelser i Vindueskrogene ikke
blot imellem Medlemmer af samme politiske Grundsæt
ninger, men mellem Mænd, som komme fra helt mod
satte politiske Aandsegne; disse Tilbud og Gjengjældskrav, der her gjøres: Vil De stemme for dette, som
ligger mig paa Hjerte, saa skal jeg stemme for Dette
eller Hint, som De gjerne vil sætte igjennem? — Alt
dette kan være saare fristende øg farligt; thi det kan let
blive en uværdig Handel med Overbevisninger, der kan
afslibe den sædelige Holdning og lamme Kraften, der
skal sættes ind paa Det, Man vil forfegte som Sandhed
og Ret. Jeg følte det under min korte Rigsraadsepoke,
og det er talt ud af Erfaring, naar jeg siger, at Man
trænger til under disse Forhold at bede sit „Fader vor“
oftere end ellers og navnlig den Bøn: Led os ikke i
Fristelse.
Naar jeg nu skal gaa over til at omtale de mere
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fremtrædende Rigsraadsfæller, jeg sad med i disse tunge
Aar paa Kristiansborg Slot, da maa jeg forudskikke den
Bemærkning, at min Bedømmelse af dem ikke gjør For
dring paa at være en udtømmende Karakteristik af deres
politiske Væsen og Betydning, heller ikke, at jeg vil
hævde Andet ved min Omtale af dem end Dette, at det
er det subjektive Indtryk, jeg fik af deres offentlige Per
sonligheder. Vi kom alt for lidt i fortroligt Forhold til
hverandre til, at jeg kunde grunde min Dom paa dybt
Kjendskab til deres Væsens Interiør. Imidlertid kan det
formentlig have sin Interesse at blive bekjendt med’ en
saa vidt mulig upartisk Mands Syn paa de Paagjældende,
og jeg skal derfor forsøge derpaa.
Der var den Gang ikke mange fremragende og
indflydelsesrige Medlemmer af Thingene, hverken i Højre
eller Venstre. Hvad de Første angaar, har jeg allerede
særlig omtalt Hall, der ved sin jævne, klare og over
bevisende Tale gjorde et saare harmonisk Indtryk, og
Monrad, der ved sin energiske Veltalenhed kastede
Funker ud, uden at disse dog i Almindelighed bragte
ham synderlig Samstemning i Thinget; thi hans Prestige
var efter hans mislykkede Mission som Regeringschef i
stadig Dalen hos hans gamle nationalliberale Menings
fæller, og hans Anseelse var endnu ikke steget i Venstrepartiets Vejrglas. Ploug sad i Landsthinget, og hans
Virksomhed der blev mig aldrig klar; men ogsaa ham
har jeg omtalt i de foranstaaende Blade. Der bliver da
for Højres Vedkommende tilbage: Bille, H. Hage og
Klein. Den Første af disse var i Besiddelse af en ual
mindelig Veltalenhed — Ordet flød let fra hans Læber,
og han var i Stand til i en klar Tankerække at kunne
hævde sin Mening, især haar det gjaldt om at ruinere
Modstandernes Paastande og Udtalelser; thi det forekom
mig rigtignok, at han brillerede mest, naar han slog
Venstres Ordførere sønder og sammen og da stod som
Triumfator over Brokkerne af deres opkastede Skandser.
Store, afgjørende Tanker savnede jeg stundom, skjøndt
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jeg ikke kunde samstemme med Monrad, der en Gang
angreb Bille og i Grunden sigtede ham for at være en
let Sejler uden Alvors-Ballast. Billes Veltalenhed mindede
ikke saa lidt om Orla Lehmanns, kun at der var mere
Glød i Dennes end i Billes Taler og vel ogsaa mere
Tankeindhold. Men Bille var uovertræffelig, naar han
behandlede navnlig I. A. Hansen. Saaledes en Gang, da
han skildrede, hvorledes denne hans fødte Modstander
havde maattet begrave det ene søde Haab og Menig
mandsforslag efter det andet, og nu gik vemodig paa
Kirkegaarden, hvor han rejste Støtter over sine ønskers
Grave og skrev derpaa, halvt med Smil og halvt med
Taarer: „Vi ses igjen“. Under denne Eksekution sad
den arme I. A. Hansen og skar Ansigter. — Bille kunde
ikke tilgive mig, at jeg, der syntes selvskreven til at for
stærke hans Parti, fordi jeg havde samlevet hele min
Ungdom med dets nuværende Ordførere, stillede mig i
Modsætning til ham og hans politiske Venner; han angreb
mig ikke sjelden med temmelig Bitterhed. Siden den Tid
har vi jevnlig mødtes i al Venlighed navnlig hos Hall.
Hans Bane har frembudt ikke saa liden Mærkelighed.
Han begyndte jo „Dagbladet“ som Oppositionsmand,
indtil det nationalliberale Parti med Andræ, Hall, Lehmann
og Krieger kom til Magten. Efter vor ulykkelige Krigblev han en bitter Fjende af den ny Regering under
Bluhme og David, skrev en fulminant Artikel i „Dag
bladet“, som bragte ham en Retssag, hvorunder han
sigtedes for Majestætsforbrydelse, men frikjendtes, næsten
med Nød og neppe. Og nu er han Kammerherre, Inde
haver af flere indenlandske og udenlandske Ordener, er
Amtmand og, som en Fremtidens Mand, ligesom udpeget
til en Gang at indtage en endnu mere fremskudt Stilling.
Jeg spøgte en Gang med ham hos Hall og spurgte:
„Hvorledes er det gaaet til, at De saaledes er kommet
paa den grønne Gren?“ Han lo og sagde: „Ja, saaledes
gaar det op og ned.“
Hother Hage var en ædel Mand, glødende af
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Kjærlighed til Fædrelandet og vort Frihedsbrev. Han
stillede sig altid i et venligt Forhold til mig, selv naar vi
var højst uenige; thi ogsaa han var tilbunds national
liberal og var inderlig overbevist om, at kun dette Parti,
om i det Hele noget, saa’ ret paa Forholdene og var i
Stand til at lede vort Statsskib i en lykkelig Havn, om
det var muligt. Han talte ofte, og han talte godt — jeg
vilde kalde hans Veltalenhed den „akademiske“; thi den
var formet i Lighed med de klassiske Mønstre og smagte
af Advokatens Foredrag foran Rets-Skranken. Han var
en fuldgod og paaskjønnet Ordfører i sit Parti, som jo
dog tilsidst laa under ved de næste Ministerskifter og
aldrig vandt sin gamle Kraft og Betydning tilbage. Hage
var dog saa stærk og selvmægtig, at han i et stort
Spørgsmaal kunde skille sig fra sin gamle politiske Stab,
da det gjaldt Fædrelandets Livs- og Dødssag. Thi i den
mørke Novembernat, da Sønderjylland var Indsatsen for
Fred eller fortsat Kamp, da lød hans klare dybttonende
„Nej“ til den forlangte Afstaaelse af dette vort Smertes
land. Hans Hjerte blødte ved Tanken om Danmarks
Sønderrivelse, og han vilde ikke have nogen Del i, at
dette skulde ske, skjøndt alle hans gamle Venner her
ikke mente at kunne gaa med ham. Hvad der vistnok
hjalp ham til denne mandige Holdning var Dette, at han
var en oprigtig Kristen, der troede paa en almægtig Guds
naadige Bistand. Han vilde, at der i det Mindste endnu
skulde staa en Styrkeprøve paa Valen, før han kunde
slippe Haabet om, at Lykken kunde vende sig til Dan
marks Gunst.
Af andre Højretalere maa jeg nævne Skolebestyrer
Brix, daværende Fuldmægtig Gad, Borgmester Larsen
og Klein, alle dygtige og samvittighedsfulde Mænd, der
kunde give gode Bidrag til Sagernes grundige Behand
ling.
Casse, der en Tid lang var Justitsminister i
Halls og siden i Monrads Ministerium, talte, saa vidt
jeg erindrer, næsten aldrig.
Fenger var i min Tid
ikke fremtrædende som Bidragydende i Forhandlingerne.

97
Dine s en, som den Gang kun var politisk Novice, slut
tede sig til Venstre, men havde endnu ikke holdt sin
Jomfrutale.
Jeg gaar nu over til at omtale Adskillige af Venstres
Ordførere. I. A. Hansen var jo den Gang den anerkjendte
Talsmand for Menigmandspartiet. Men jeg gjorde alle
rede den Gang den Erfaring, at han, skjøndt Høvding,
dog var mere afhængig af sit Parti end det af ham.
Han var uhyre bange for at gaa uden for, hvad han
havde en Følelse af behagede dette. Han var jo i høj
Grad begavet, og kunde bevæge sig med Sikkerhed paa
et begrændset Omraade: de formelle Frihedsenemærker,
men aldeles ude af Stand til at hævde Fribaarenheden,
som skal være Frihedens Sjæl, hvis den skal blive til Vel
signelse. Han savnede Løftelse. Det var en mærkværdig
xMand, udrustet med glimrende Forstandsevner til skarpt
at slaa sin Tanke fast, men, som det syntes, aldeles borneret paa det højere Felt, hvorfra videregaaende Syner
øjnes. Og underlig var det, at han, som før sin politiske
Optræden havde taget Del i de kirkelige Kampe og
hævdet den gamle kristne Tro imod Rationalismen og
den stive Statskristendom, kunde i den Grad, han gjorde
det, synes forladt af det Syn, han den Gang havde
givet Vidnesbyrd. Det var interessant at lægge Mærke
til I. A. Hansen, naar han under Debatten i Thinget bryg
gede paa en Tale, han vilde holde, saasnart hans Tur
kom. Lidt urolig og under en kort, hæs Stødhoste sad
han paa sin Plads, og denne Hoste var ligesom Varsel
for de Stik, han vilde bibringe sine Modstandere. Hans
Tale var i Almindelighed logisk ordnet og korrekt, men
altid uden Sving, meget ofte fyldt med Bitterhed; men
det var altid Opmærksomhed værd at høre denne Mand,
der fra tarvelige, baade timelige og aandelige, Vilkaar
under sin Opvækst og borgerlige Stilling, i den Grad var
en selvhjulpen Personlighed, der maatte være i særlig Be
siddelse af Kraft og Energi, for at naa den Højde, han
virkelig indtog, om ikke i aandelig Fylde, saa dog i en
in.
7
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vis formel intellektuel Henseende. Uagtet jeg den Gang
for det Meste, hvad Folkefriheden angaar, maatte stemme
med I. A. Hansen og Menigmandspartiet, havde jeg dog
stedse en sikker Følelse af, at vi i Grunden var Anti
poder, og at vi, naar vi stemte vort Ja eller Nej, kom
fra modsatte Poler, og han delte vist denne instinkt
mæssige Følelse. Vi kunde næsten ikke samtale med
hinanden og gjorde det derfor, saa at sige, aldrig. Især
fik jeg en Gang denne Følelse af den store Afstand
imellem os, da vi To som Afsendinge fra Folkethinget til
Formanden med en fælles Udtalelse gik Vejen gjennem
Slottets lange Gange for at naa til Dennes Værelse, og
ikke kunde veksle et eneste Ord, men gik tavse ved Siden
af hinanden. Han var naturligvis tilfreds med min Kamp
for den gamle Grundlovs Bevarelse; men vi fik aldrig
noget personligt Forhold til hinanden.
Der var en Mand i Rigsraadet, som tidt var og
ogsaa siden blev en Gjenstand for saare megen dadlende,
ofte med Haan blandet, Kritik, men som jeg i det Mindste
for min Del maa give et godt Vidnesbyrd. Det var
Baltasar Christensen. Jeg var ikke blind for den
tidt noget komisk-patetiske, opstyltede Maade, hvorpaa
han traadte frem; men jeg havde den bestemte Følelse,
at der hos ham, skjøndt allerede gammel, dog slog et
ungdomsfrisk Hjerte, at han virkelig var en Mand, der
ikke først og fremmest tænkte paa sig selv og sin mulige
Fordel, men at han af inderlig Overbevisning var en
ærlig Frihedsmand af den franske Skole, havde sine
Samfundstanker fra den franske Opstand 1830, Tanker,
som han aldrig svigtede, men under Trang og økonomiske
Vanskeligheder blev tro til sin Død uden nogen egoistisk
Baggrund. Ganske vist, mit Syn var af en ganske anden
Art end hans. Men ham kunde jeg, i Modsætning til
I. A. Hansen, have en vis Tilfredsstillelse af at samtale
med, ihvor forskjellig den Vej end var, ad hvilken vi
kom til at elske Friheden og vor gamle Grundlov. For
ham var ogsaa Kampen med Tyskland en Hjertesag —
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den stod ikke i anden, men i første Række for hans Sjæl,
og det var med bevæget Følelse, men tillige med en
Slags stolt Glæde, at han for mig omtalte sin Søn, der
var med i Krigen og faldt for den danske Sag — han
havde givet ham hen til et frivilligt Offer for Fædre
landet. Jeg har villet riste ham denne anerkjendende
Rune over hans Grav; den skal være en lille Modvægt
mod de ikke altid retfærdige Domme om ham. Han var
vistnok en ærlig Mand og Talsmand for, hvad han ansaa
for Ret og gavnligt for Danmark.
Jeg skal kun tale faa Ord om nogle Andre af Rigsraadets Venstremedlemmer. Krabbe var den Gang i
sin begyndende Stigen paa Vejen til Formandspladsen i
Folkethinget, og havde allerede da anslaaet den Tone,
der bragte ham i Ry hos Venstre: Oppositionstonen
imod „Princippet af 16de November“. Der var noget
Ædelbaarent hos denne Mand, forenet med en klog Be
dømmelse af Forholdene. Det viste han, da han, saa
snart han paa et langt senere Tidspunkt mærkede, at
Grunden i hans Parti begyndte at vakle under ham,
i Tide trak sig tilbage, i Stedet for at løbe Popularitetens
Line ud, og derved bevarede sig Muligheden af en
Gang at kunne indtage en mere fremragende politisk
Stilling — en Modsætning til Berg, der rimeligvis kunde
have erobret sig en sikret Plads i den politiske Ud
vikling, om han havde havt samme kloge Omsigt, men
som holdt stædigt fast paa sit Særstade og blev siddende
i Thinget, indtil al betydelig Fremtidsudsigt syntes at være
lukket for ham. I min Rigsraadsperiode var Berg kun
Novice i Politikken ligesom jeg. Han gjorde det Ind
tryk paa mig, at han var et ærligt og begavet Medlem
af Thinget, der . havde Forudsætninger for at kunne spille
en god og værdig Rolle i vore Samfundsforhold, grundig
og flittig i sin Stræben efter at forstaa det Foreliggende.
Desværre er han senere gaaet i Retning af umaadelig Selv
ophøjelse, der, til Trods for hans virkelige Dygtighed, har
blændet ham og ført ham til Fraseologi og til Grændsen
7*
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af det Værdige. Gert Winther nævner jeg kun, fordi
han med sin bornerte, politiske og sneverhjertede „Brand
politik“ var en Fører for et lille Parti i Folkepartiet og
støttede sig til Tscherning.
Han var mig højst fra
stødende. Hvad Tscherning angaar, da kom jeg ikke i
nærmere personligt Forhold til ham — han sad jo ogsaa i
Landsthinget —; men hans hele fremtrædende Virksomhed
syntes mig at kunne betegnes som Lysglimt igjennem
Taagen. Jeg havde imidlertid den Følelse, at han var
en godhjertet, troskyldig Natur, der havde varmt Hjerte
lag for den menige Befolkning, skjøndt uden noget sær
ligt ideelt Syn paa Tilværelsen. Frølund var ikke af
de Fine.
Det var tunge Tider. Men hvad jeg endnu trods
alle bitre Minder fra den Tid kan glæde mig ved Tanken
om, var det, at en faatallig Kreds af os Thingmænd dan
nede et lidet Parti i frisindet og fædrelandskjærlig Ret
ning: „Det nationale Venstre“, lige langt borte
fra det nationalliberale Højre og fra det stive kortsynede
Venstreparti. Det blev kaldt grundtvigsk, skjøndt det
ikke helt bestod af Grundtvigianere; men det blev dog
mer eller mindre bevidst baaret af den - store Folkehøvdings Aand og Tanke. Midt under al den uende
lige, urolige Sværmen omkring os, søgte vi ærligt at be
vare en dansk og frisindet Holdning. I Spidsen for os
stod Hofjægermester Carlsen, en varm og klar Tals
mand for Danmarks Tarv og Trang. Han talte ikke
ofte, men altid saaledes, at Man fornam en Luftning fra
den gode og ædle Aandsløftelse; kort, men vægtigt faldt
hans Ord. Iblandt os hævdede ogsaa Termansen en
fremragende Plads, den stille, aandsbaarne Personlighed,
en Type paa den ægte danske Bonde i sin bedste Skik
kelse. Han var tilbøjelig til at se mørkt, maaske altfor
mørkt, paa Forholdene, navnlig i den Tid; men aldrig
slap han sit sikre ideelle Syn og aldrig sin store Kjær
lighed til Fædreland, Frihed og Ære, skjøndt Haabet hos
ham som en vejrslagen Blomst vel kunde hænge med
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sit Hoved. — Et Medlem af denne Kreds var ogsaa
Sofus Høgsbro. Jeg maa omtale denne Mand nær
mere, fordi jeg stod i et særligt Forhold til ham. Han
blev nemlig anbefalet og stillet af mig senere til Repræ
sentant for min Valgkreds i Fyn, da jeg selv maatte
trække mig tilbage fra denne Stilling. Jeg kjendte ham
den Gang som en dygtig og ærlig Mand, der elskede
Sønderjylland, og hidtil som Udsending fra en Kreds
sønden for Kongeaaen havde, efter mit Skjøn, vist sig
som Frihedsmand og Fædrelandsven med ubestrideligt Mod
og Alvor. Under mit Samvær med ham i Rigsraadet
var vi ogsaa, saa vidt jeg kunde skjønne, enige i vore
politiske Hovedanskuelser, og skjøndt jeg nu er en af
gjort Modstander af hans Retning i de senere Aar, er jeg
dog vis paa, at han den Gang var min virkelige Menings
fælle i alt Væsentligt, Kristendommen undtagen. Han havde
efter mit Skjøn ikke klart øje nok til at se det Uensartede
imellem det Stade, han indtog med os Andre i „det nationale
Venstre“, og det, som „det forenede Venstre“ indtog, og
kunde derfor gaa ind i dette Parti med god Tro paa, at
Skridtet kunde gjøres, uden at ofre noget Væsentligt
af dansk Holdning og ædel Kamp. Saadanne alvorlige
Valg kan føre til Konsekvenser, der er af stor Betydning
for Vedkommende, og jeg tror, at det blev det for
Høgsbro. Men jeg kan ikke andet end tilføje, at jeg
aldrig har villet beskylde ham for bevidst at have
svigtet et gammelt, forsvarligt Stade for at indtage et
andet, efter min Mening uforsvarligt. Men hvad jeg her
har sagt, forklarer Noget, som har fyldt mig med Sorg,
hvorledes min gamle, kjære, politiske Meningsfælle blev
skilt fra mig i en ulykkelig Stund.
Naar jeg nu tænker tilbage paa vor Stilling i det
nationale Venstre, da maa jeg gjøre en for mig uryggelig
Sandhed gjældende, der angaar den Vægt og Betydning,
et politisk Parti har under Folke- og Frihedskampe. Vi
var kun faa — jeg troer kun 13 Medlemmer —, men jeg
havde en Følelse af og er endnu vis paa, at denne lille
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Kreds havde Noget, som aftvang selv Modstanderne Ag
telse og formaaede at lægge et Lod i Vægtskaalen til
Afgjorelsen af vigtige Spørgsmaal. Lehmann, som ikke
var en Ven af Grundtvigianerne, sagde, at Man dog
altid kunde være sikker paa, at Disse stod støt paa den
rette Side, hvor det gjaldt om Fædrelandets store Livsog Dødssag. Jeg hørte ogsaa Rigsraadsmedlemmer ind
byrdes blandt sig selv udtale den Tro, at tilsidst vilde
Grundtvigianerne indtage den dominerende Stilling i Rigsraad og Rigsdag. Ihvor overdreven og urimelig en saadan Tale end var, saa meget ligger dog deri, at der
var en Magt i vor Stilling, og at dette altfor optimistiske
Syn paa vor Betydning ikke vilde være kommet frem, dersom
det nationale Venstres Holdning ikke havde gjort Indtryk
af Agtelse paa Modstanderne. Hvor ganske anderledes
nu, da de Grundtvigianske Stemmer har blandet sig med
Røster fra helt andre Aandsegne. Nu er vi reducerede
næsten til et politisk Nulpunkt i mange Andres øjne,
og den Vægt, vi for Tiden har i Folkets Velfærdssager,
er næsten forsvindende. Den Gang havde Man Respekt
for os, ihvor meget man end stod fjernt fra vor Op
fattelse; nu har Man næsten kun Haan at byde os fra
dem, som dog til Syvende og Sidst har den overvejende
Bestemmelsesmagt — ikke altid Ret — over vor Frem
tid og vore Forhold. Thi det lammer vort Vidnesbyrds
friske Klang, naar det lyder sammen med saa mange dis
harmoniske Toner, som Man ikke tør kalde ved sit rette
Navn, fordi Man er bundet ved sin Alliance med dem,
som slaar denne Tone an. Det er en stor Misforstaaelse, at Man har Magten, naar Man kun har de fleste
Næver paa sin Side, er med i „Talmajestætens Rækker“.
Kan Man ikke ved Aandens og Hjertets Kraft aftvinge
den intelligente Del af Samfundet, den saakaldte dannede
Klasse, Højre og Regjeringspartiet, en maaske ufrivillig,
men dog virkelig Agtelse paa Grund af, at der hos
Kredsen er Højsindethed, Billighed og Sandhed med
Dygtighed til at hævde den, da ligger Man bestemt under.
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Thi der er ikke blot en udvortes Magtstilling, der i saa
Fald tilfalder Modstanderne; men der er en underløbende,
skjult Magt i ethvert Samfund, der er fjendtligt imod det
aandløse Nævesystem, og stille, men sikkert undergraver
enhver Retning, der ikke synes at bæres af Aand og
aabenbar uegennyttig Kjærlighed. For en kort Tid kan
vel et saadant Parti komme udvortes paa Højden, men
selv da aabenbarer sig dets Hjælpeløshed og Mangel paa
bærende Kræfter, som vi nylig har set det i Norge. Det
Positives Styrke dunster hen, og Man føres umærkelig
ind i Nej-Teorien, og saaledes har det jo ogsaa vist sig
i „det forenede Venstre“.
Der er noget dybt Nedbøjende for en gammel Grundt
vigianer i at tænke paa, hvad vor Retning kunde have
været til Velsignelse for vort Folk i dets Frihedsudvikling,
naar vi havde holdt os paa vor egen Grund, og den
Magtesløshed i folkelig Henseende, den er sunket ned
til under den skjebnesvangre Alliance med det Mod
stridende. Der vil nok komme en Slægt, som ogsaa
folkeligt kan og vil løfte Arven; den Nuværende synes
ikke at være i Stand dertil.
Der kan være baade Meget og saare Lidet at sige
om de Ministre, der i den Tid sad for Styret i Danmark.
Vi stod med en Hær paa over 40,000 Mand, mens Tyskernes
hele Styrke i Landet kun beløb sig til 70,000, der var
spredte over et stort Omraade, altsaa paa sine Steder
tyndt fordelte. Vor Flaade var ubeskaaret, ja, vandt Sejr
over østerrigerne ved Helgoland. Men der var Lede
løshed overalt. Da Budskabet lød om Erobringen af
Als, sank Man fuldstændig sammen, og denne, den
sorteste Plet i hele vor Krigsførelse, hvor 10,000 danske
Krigere stod overfor 16,000 Fjender, som kun klatvis
paa skrøbelige Baade gik over til øen med det dybe
Sund foran, mens Rolf Krake havde været i Stand til at
sejle disse Baade i Sænk — saaledes staar det for en
almindelig Betragtning — fandt endogsaa et undskyldende
Forsvar af den daværende Krigsminister Reich, mens
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den General, der havde lidt dette forsmædelige Nederlag,
Steinmann, straks efter hædredes ved at blive Over
anfører for hele den danske Armé. Ministeriet Monrad
gik af, og Ministeriet Bluhme traadte til. Men derved
kom der ikke varmere Blod i Regeringen, og „Fred
for enhver Pris“ blev Løsenet. Monrad udkastede efter
min Mening det sandeste og mandigste Ord ved dette
Vendepunkt i Danmarks Historie: „Først naar Fjenden
staar her paa Slotspladsen efter sejrrig at have besat
hele Landet, kan Tiden være kommet til at bøje sig for
Nødvendigheden“. Men Bluhme tænkte anderledes. Straks
sendte han Underhandlere til Fjenden og bad om Naade.
Og Naaden bestod i tre Hertugdømmers Afstaaelse: Dan
marks sidste dødssvangre Sønderlemmelse. Bluhme var
en ualmindelig begavet Ordkunstner; naar det ikke var
for Jammeren, der fulgte i hans Spor, kunde Man have
en æstetisk Nydelse af at høre hans forunderlige Tale
gaver. — Ja, det var kraftesløse Hænder, hvori vor Skjebne
den Gang, menneskeligt talt, var lagt. Æren var reddet
ved vor Hærs offervillige og heltemodige Taalmod; men
Sønderjylland blev alligevel tabt, fordi vor Regering i
Frygt og Bæven overgav 200,(XX) danske Mænd og
Kvinder til Voldsmanden, og ikke i Troen paa den gode
Sag vovede det sidste Tærningkast.
Saa skete da det Forsmædelige: Danmark blev søn
derlemmet, og vi tabte Spillet. Nu begyndte Forhand
lingerne om Grundlovsændringen. Mange, og jeg med
dem, mente, at vi nu skulde vende tilbage til vor gamle
Grundlov af 5. Juni 1849. Men ogsaa de Fleste af os
var lamslagne, og maatte tilsidst stemme for en for
andret Valgret til Landsthinget, som halvvejs borttog den
almindelige Valgret til dette Thing. Under disse lang
varige og slæbende Forhandlinger gik Ministeriet Bluhme
af, fordi det dog ikke kunde faa vedtaget en fuld
stændig Afskaffelse af den almindelige Valgret til Lands
thinget, og Ministeriet Frijs, „Godsejer-Ministeriet“, kom
i Stedet.
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Grev Frij s-Frijsenborg var og er en brav dansk
Mand, der uden betydelige Evner havde Hjertet paa det
rette Sted; varmt og oprigtigt kunde han sørge over
Danmarks Ulykke og havde Villie til at gjøre Sit for at
raade Bod paa Jammeren. Han har ogsaa Fortjeneste
af Det, der navnlig kom mig i min udsatte Stilling til
Gode: han førte Valgmenighedssagen igjennem, trods
al Modstand, selv fra de højeste Steder, ja, gjorde denne
Sags Gjennemførelse til et Kabinetsspørgsmaal. Rosenørn-Teilmann kom jeg i nærmere Berøring med, baade
til den gode og den mindre gode Side. Som Landsthingsmand viste han mig Velvillie; men, da han blev
Kirkeminister, og jeg atter søgte Ryslinge Sognekald
ogsaa for at fries for maaske at maatte hidføre et Brud
i den danske Folkekirke, blev han meget bitter, og vi
vekslede nogle Breve med hinanden, som ikke vare af
den blideste Art. Forresten var han en rettænkende Mand
med god Villie, han gjorde sit Bedste, som ikke var
stort; men han var en fuldblods Pessimist, hvad Dan
marks Fremtid angaar. — Og saa var der Es trup, som
under Frijs’s Ministerium blev Indenrigsminister.
Han gjorde straks det Indtryk paa mig, at han var
en ualmindelig udpræget og selvsikker Personlighed med
et ganske lille Stænk af imødekommende Venlighed.
Monrad sagde til mig om ham, at han blandt alle de
andre Størrelser i Rigsraadet ved sin Fremtræden og
Tale ragede frem som en Fremtidens Mand. Og det
blev han jo ogsaa, skjøndt vistnok ikke paa den Maade,
Monrad ønskede. De To bleve tilsidst bitre Modstandere.
Men det Strenge i hans ligesom i Sten udmejslede Karak
ter har ført ham til et Stivsind, der ofte, naar det ikke
brydes, kan blive umedgjørligt. Vi tør ikke tvivle om,
at det er hans oprigtige Stræben at tjene sit Fædreland
paa bedste Maade, saaledes som han forstaar det; men
han har efter min Mening ikke respekteret Grændserne
imellem den personlige Anskuelse og Sikkerhed og saa
den Lov, den Grundlov, for hvilken han som alle vi
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Andre er pligtige at bøje sig. Han har indrømmet, at
baade han og Rigsdagen i det Hele befinder sig udenfor
Forudsætningerne for vor Grundlov; men han vil ikke
tilstaa, at han er uden for Grundloven selv. § 25 er den
Havn, hvori han kaster Anker.
Inden jeg her forlader Minderne om en af de tun
geste og mørkeste Perioder i mit Liv, maa jeg dog om
tale Noget, der indtraf under mit Rigsraadsophold i Kjøbenhavn, og hvori jeg paa en Maade kom til at tage
Del. Det var, om jeg saa maa sige, „Oktoberforeningens“
Advent, en Bebudelse af Godsejernes og Bondevenner
nes senere Alliance. De to Godsejere Zytphen-Adeler —
en politisk saare ubetydelig Størrelse — og den tilkom
mende Kultusminister Scavenius gjorde et stort Gilde paa
Hotel Føniks for en stor Del af Rigsraadets Medlemmer,
et Gilde, hvortil ogsaa jeg var indbudt. Det var et
meget blandet Selskab, bestaaende af alle de forskjellige
Partier fra Landsthing og Folkething. Kun de National
liberale var udelukkede. Det gik meget flot til. Ind
byderne tog til Bords: Zytphen-Adeler førte I. A. Hansen,
som han satte paa højre Side af sig, med en anden
Venstreunderanfører paa den anden Side; Scavenius sad
med Gert Winther paa højre og, saa vidt jeg husker,
Frølund paa den venstre Side. Det var for mig et ulysteligt
Syn; thi vi vidste Alle, at under dette smilende Solskin
skjulte sig, navnlig hos Værterne, en grundig Mistillid til
hele Venstreretningen, en Mistillid, som blev fortonet under
gjensidig tilsyneladende Hjertelighed. Det forekom mig et
ikke ganske aabent Spil, og havde jeg vidst, hvad der her
var i Gjærde, havde jeg ikke villet være med. Skaaler bleve
udbragte og drukket til Forherligelse af de hidtil poli
tiske Modstandere, der nu skulde gjøre fælles Sag imod
de Nationalliberale og hidføre lykkelige Tilstande i Riget.
Ministeriet Frijs var da endnu ikke dannet. Men denne
ædle Mand rejste her Fanen som Den, der, som han ud
trykte sig, vilde stille sin Person og alt Sit til Fædrelandets
Tjeneste. Hans varme Ord var det Eneste ved denne
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Fest, der gav et Lysglimt i det øvrige Mørke, og jeg
følte, at han i det Mindste i sin Troskyldighed var
langt fra at nære hemmelige, skjulte Bitanker. Men for
uden dette var der to Ting, der kunde fængsle, om end
ikke just paa en glædelig Maade. Der blev, jeg tror af
Krabbe, udbragt en Skaal for det skandinaviske Nordens
Fostbroderskab, der skulde være det Maal, hvortil vi nu
af al Magt skulde stræbe som et Redningsanker for
det danske kæntrede Statsskib. Da rejste en jydsk
Bonde sig og sagde, at han kunde i sine jydske Stands
fællers Navn afgive den Erklæring, at, naar Valget stil
ledes Jyderne imellem at gaa Nord paa med Sverrig og
Norge eller Syd paa til Tyskland, — da vilde de vælge
det Sidste. Det var en bitter Pille at døje for en dansk
Mand; men Ingen tog til Gjenmæle. Jeg fortrød, at jeg
ikke gjorde det; men jeg var saa trykket af Situationen,
at jeg manglede Spændkraft dertil. — Det Andet, jeg
endnu mindes fra dette Gilde, af interessant Art, var en
Tale efter Bordet af I. A. Hansen; thi i den viste han
sig fra en Side, jeg ikke før havde bemærket hos ham:
den yderst gemytlige. Han stod frem med Glasset i
Haanden og opfordrede sine særlige politiske Venner,
Bønderne, og deres Meningsfæller til at rivalisere med
de Herrer Godsejere, der nu havde givet dem en splendid
Middag; de skulde ikke staa tilbage, men nu give en
Middag for Godsejerne, der i det Mindste kunde staa ved
Siden af hin. „Ja, vi er jo kun simple Folk, og jeg er
en gammel Skomager; men vi kan dog nok ogsaa, naar
vi vil, vise os som Saadanne, der kan hamle op med de
Fornemme.“ Han stod der med det smilende Aasyn og
næsten Taarer i Øjnene. — Den Middag, han talte om,
blev ogsaa givet nogle Dage derefter. Man anmodede
ogsaa mig om at være med som Indbyder og Vært; men
jeg havde faaet nok af dette Skuespil, der paa- mig havde
gjort et saare bedrøveligt Indtryk. Det var, som sagt,
en Advent, der bebudede Oktoberforeningen; den fik sin
Jul ved det storslaaede Selskab, der samlede sig paa
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I. A. Hansens Opfordring, og hvor hin Alliance mellem „de
store og de smaa Bønder“, en Forening, der efter Om
stændighederne skabtes imod Naturen, blev slaaet fast.
Det blev naturligvis ikke til Baade for I. A. Hansen og
hans Parti; — han havde jo ment, at, naar saa Godsejerne
ved hans Bistand var kommet til Roret, da vilde en eller
flere Taburetter blive tilbudt Venstre. Men det skete ikke,
og Alliancen gjorde en stor Fiasko og afløstes af den
gamle Bitterhed imellem de to Parter.
Men ved denne Lejlighed kom jeg i en længere Sam
tale med Scavenius, den tilkommende Minister. Jeg
nærede paa Forhaand virkelig Agtelse og Velvillie for
ham paa Grund af, at han frivillig havde gjort den
ulykkelige Krig med. Der var ogsaa i hans Optræden
baade i Rigsraadet og privat noget Vindende, Ligefremt og
Imødekommende hos ham, som kunde indtage En for
ham. Det skal heller ikke negtes, at der har vist sig
Egenskaber hos ham som Minister, der maa anerkjendes,
ved Siden af andre, der ere af anden Art: hans Dansk
hed og Kjærlighed til Sønderjylland maa paaskjønnes,
samt hans Administrationsevne ; men at han endnu sidder
som — Kirkeminister i flere Aar, efter at der er gjort
de graverende Beskyldninger imod ham, uden at han synes
at have kunnet tage til Gjenmæle og bevise sin Uskyldig
hed, det er, forekommer det mig, et sørgeligt Vidnes
byrd om en umaadelig Misère. Fischers og Scavenius’
Stilling som Kirkeministre har været et føleligt Slag for
den danske Folkekirke. At den sidst Nævnte stiller sig
frem ved flere offentlige Lejligheder, hvor Kirke og Skole
fejrer sine Fester — ved Kirke- og Skoleindvielser —
det vidner just ikke om, at han har den finere Takt, og
at Biskopperne og Andre fører ham frem der, hvor han
mindst skulde have sin Plads, er just heller ikke et Tegn
paa særlig Omsorg for at bevare i det Mindste Skinnet
af Værdighed.
Jeg havde, inden jeg tog Afsked med mit kortvarige
parlamentariske Liv i Hovedstaden, den tvivlsomme Ære
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at blive valgt til Folkethingets Viceformand, sandelig ikke
paa Grund af min Dygtighed som Politiker eller Duelig
hed til praktisk at kunne udfylde denne Post, om der
dertil var blevet Anledning, hvad der heldigvis ikke blev,
men fordi Man benyttede min Afskedigelse fra mit Embede
til en Demonstration imod Ministeriet. Denne Værdighed
varede dog kun en Maaned, da Man igjen vendte tilbage
til den gamle Orden.
For en enkelt Gang kom jeg i en løs Berøring med
en Mand, som har faaet et Navn i vore sociale Forhold;
det var med den sjeldent selvhjulpne Mand, der især siden
viste sig som den storslaaede og opofrende Kunstens
Mæcenas og Befordrer af praktisk Vidskab i flere Ret
ninger, hvortil han gav Millioner ud: den ældre Brygger
Jacobsen.
Han indbød mig nemlig til en af sine
prægtige, næsten fyrstelige Dinéer paa Karlsberg. Jeg
beundrede den mageløse Pragt og kongelige Giands, der
omgav ham. Jeg var der sammen med Folk af forskjellig Livsstilling, fra Ministre og bekjendte Videnskabsmænd samt Hærens Befalingsmænd og Rigsraadsmedlemmer til os Andre i mere beskedne Stillinger. Det var
Altsammen i stor Stil. — Man kan komme til at tvivle,
om al denne store Offervillighed til Kunstens Forherligelse
kan opveje den Skade, hans bajerske øl har anrettet i
Befolkningen, hvorimod Man vel kan indvende, at, var
han ikke gaaet i Spidsen for denne Virksomhed, vilde
der have været Andre, der havde slaaet ind derpaa, og
det var da maaske ikke sagt, at de havde frembragt saa
gode Varer, som han satte i Omløb.

Min Livsbane førte mig ikke ud paa Veje, der bragte
mig i nær Forbindelse med Mænd og Kvinder af de
højeste og højere Klasser; jeg var ikke anlagt til at be
væge mig i disse Regioner, havde ikke fornøden Bøjelig
hed og heller ikke naturlig Drift dertil. Kun to Gange
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havde jeg Foretræde hos Frederik VII, men alene i
offentligt Hverv. F'ørste Gang var det i Marts 1848, da
jeg som Medlem af en jydsk Deputation fra en Folke
forsamling i Viborg kom for at bede ham om at stille
sig paa et udelukkende dansk Stade overfor det slesvigholstenske Oprør og stole paa det danske Folks ubegrændsede Støtte i denne afgjørende Krise. Jeg blev
imponeret af hans kongelige Skikkelse og Tale. Han
stod der, vaabenklædt og med Hjelmen paa sit Hoved,
og tiltalte os omtrent saaledes: „Tak for Deres Tillid!
Jeg skal endnu en liden Stund“ (og det sagde han med
et skjælmsk Smil) „spille en Smule Diplomat. Men naar
dette Spil er til Ende, da skal jeg stille mig i Spidsen
for mit Folk, og vi vil sejre eller ligge under sammen.“
Vi gik med Følelsen af, at vi havde „Kongen med os“
helt og fuldt. — Den anden Gang var i det Aar, Kongen
havde ligget farlig syg. Da sendte Ryslinge Menighed
mig med fire Bønder til Kjøbenhavn for at lykønske til
Helbredelsen og lægge et Lod i Vægtskaalen for det
Hall’ske Ministerium, der den Gang ansaas for truet af
Reaktionen. Kongen svarede os kort og godt omtrent
saaledes: „Min Kjærlighed til mit Folk er urokkelig, og
det kan stole paa mig.“ Atter nu stod han i sand
kongelig Værdighed for os.
Og idet jeg her er kommet til nævne Frederik VII,
kan jeg ikke undlade at meddele et lidet Træk som noget
Karakteristisk for Kongen i hans bedste øjeblikke. Vi
véd jo, at han kunde aabenbare Sider i sit Væsen, der
var alt Andet end tiltalende: kynisk Raahed i Ord og
Liv. Men han havde, som ogsaa Lehmann har sagt,
„kongelige Instinkter“, og den lille Begivenhed, jeg vil
meddele, forefaldt i en Stund, da Kongeaanden var over
ham. Min Hjemmelsmand er Pastor Svendsen, Sogne
præst i Jellinge, der selv var øjen- og Ørevidne til det
Følgende. Kongen, som opholdt sig i Jellinge Præstegaard, og var draget did for at undersøge Gorms og
Tyras Gravhøje der, sad en Søndag Eftermiddag i
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Præstegaardshaven, omringet af alle Egnens Embedsmænd og højere Stillede. Rundt omkring Havens Gitter
værk flokkedes en talrig Skare af Mænd og Kvinder, der
vare strømmede sammen for at se deres Konge. Frede
rik VII sad og røg paa sin Pibe. Folket istemmede
Fædrelandssange, der lød kjønt i den stille Time. Svend
sen, som saa’, at Kongen var mer end almindelig mod
tagelig, rejste sig og holdt paa sin jevne folkelige Maade
en lille Tale til ham. Da stod Kongen op, lagde Piben
paa Bænken og talte til den store Mængde med klinger
Røst, saa det kunde høres af Alle. „Ja,“ sagde han —
saaledes omtrent lød Ordene — „det kan røre en dansk
Konges Hjerte, naar han hører disse Toner om Fædrelandskjærlighed til Danmark, om Stordaad og Ofre for
Konge og Rige; men Et er der, som først ret dybt kan
glæde Kongens Hjerte, det er, naar han ser, at den Aand,
der var over de gjæve Fædre, endnu er over Folket, saa
det ikke blot kan synge om Kjærlighed og Stordaad,
men ogsaa er villigt til at ofre Alt for dette Fædreland,
villigt til ogsaa at øve Stordaad til Danmarks Frelse i
Nødens Tid. Det ønsker Eders Konge. Gid det ske!“
— Svendsen sagde, at der var en Klang i disse Ord, der
greb Alle, og der var Taarer i mange øjne. Selv Amt
manden, Lehmann, maatte tørre sine øjne og sagde lige
som undskyldende: „Ja, Man er jo saa nervøs.“
Jeg griber denne Lejlighed til at sætte et lille Mindes
mærke over denne Præst, Svendsen, der har meddelt
mig Ovenstaaende. Jeg har, forunderligt nok, forglemt
at nævne ham iblandt de dyrebare Skikkelser, der mødte
mig i mit lange Liv. Ogsaa han var en „Mester Ole Vind“
af ægte Art, djærv og frimodig, med et Vidnesbyrd i sin
Mund, baade kristeligt og folkeligt, som aldrig glemmes,
mindst af dem, der som Elever paa Jelling Seminarium
fik Stødet til en aandelig Bevægelse fra ham, der var
Seminariets Forstander. Der var ingen opstyltet Vel
talenhed — grovkornet, men fuld af hjertelig Varme lød
Ordet paa . hans Læber; det kunde ikke paaskjønnes af
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den forfinede Smag, og Lehmann sagde om ham, at
han „pløjede Tilhørernes Ryg, som man pløjer Kartofler
op i Marken“; men der var ægte Guldklang i hans Tale,
om det end var Guldbarrer, der endnu ikke var smeltet
i Forfinelsens Ovn. Dertil kom, at han havde dansk
Humor som faa. En Gang, da han havde overværet
Eksamen paa Seminariet, hvor Geografilæreren havde
talt om Kina og fortalt, at af Jordens Befolkning hver
Tredie var en Kineser, gik Svendsen hjem med to andre
under Armen og spurgte dem paa Vejen: „Hvem af
os tre er nu en Kineser“ ? Men den dybeste Kjærlighedsalvor var dog Grundtonen i hans Væsen, og da han laa
paa Dødssengen, sagde han paa sin forunderlig gribende
Maade, hvori dog ogsaa en humoristisk Tone skjulte sig:
„Er Troen paa Syndernes Forladelse for Jesu Skyld
Løgn, da er jeg forloren; men, Gud ske Lov, det er
Sandhed“. Han var min fuldtro Ven, og vi var fuldt
enige baade i vort kristne Syn og i den danske Politik,
idet han med mig misbilligede Grundtvigianernes For
hold til det vingeskudte Venstrevæsen. Det var ham,
som opfordrede mig til at skrive imod denne „falske
Alliance“, hvad jeg saa ogsaa gjorde. Dette skal siges
overfor dem, der har prøvet paa at ville tage ham til
Indtægt for en politisk Betragtning, som var langt fra
hans Tankegang.
Til Enkedronning Karoline Amalie, denne fromme,
ydmyge Kvinde paa Tronen, kom jeg i et venligt For
hold. Naar vi tilfældigvis mødtes, f. Eks. hos P. Rørdam
i Lyngby, viste hun sig altid meget imødekommende og
glædede mig ved at sige, at hun havde havt Udbytte af
at læse, hvad jeg havde skrevet. — Men jeg skal kun
omtale to Besøg, jeg aflagde hos den elskelige Kvinde.
Den ene Gang var, da jeg med hin Deputation fra
Ryslinge til Kongen var i Kjøbenhavn. Da lod hun mig
sige ved P. Boisen, som den Gang var hendes Forret
ningsfører i goddædig Retning, at hun ønskede at se de
Bondemænd, jeg førte med mig, og jeg forestillede dem
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da for hende. Der var en af hendes Ytringer ved denne
Lejlighed, som var ret karakteristisk for hende, og som
jeg ikke glemte. Hun udtalte sig om sin Stilling til det
danske Folk og Holstenerne: „Jeg har havt mange
Venner blandt de Tyske, og jeg har elsket Mange af dem
som Brødre; men de Danske elsker jeg som mine
Børn, og Man holder mere af sine Børn, end Man
holder af sine Brødre“. Der var jo en Hentydning heri,
som var umiskjendelig. Og jeg tror, at mine fynske
Bondemænd blev grebne deraf. — Den anden Gang var
jeg tilsagt til hendes Taffel paa Amalienborg. Gamle
Grundtvig var til Stede med flere Andre, og der var to
Ting, jeg særlig tog med mig fra denne Middag: en
Raahed og en Vittighed. Begge Dele har jeg omtalt
under Rubrikken: Grundtvig.
Som ganske ung Kandidat opholdt jeg mig i længere
Tid i Nærheden af et greveligt Herresæde. Der kom jeg
ofte paa Slottet i Selskab med Egnens Honoratiores,
baade af saakaldt Adel og af borgerlig Stand. Jeg var,
som sagt, ung og var saa opfyldt af idealske, mest
æstetiske Forestillinger, at jeg med en Slags Tro
skyldighed og Mangel paa Menneskekundskab søgte at
indplante dette mit Syn i den fine Portion-, og Man var,
tænker jeg, saa modtagelig for dette Nye, jeg førte frem
med en vis Dristighed, især fordi det var noget Nyt, der
afbrød den gamle sædvansmæssige Underholdning om det
Ubetydelige og Kjedelige. Man optog disse Ting som
interessante Emner for Samtalen, og Man hørte nu
Greven, der naturligvis gav Tonen an, tale om, at det
gjaldt om „at højne Menneskelivet, om endog kun med
et Sandskorn.“ „De,“ sagde han til mig — og det lød
næsten som en Ironi — „De som Kandidat, jeg som
Greve; der er jo en Sommerfugl inde i os, — saa søm
mer det sig ikke, at vi blive ved at bære os ad bestandig
som Larver. Jeg,“ sagde han, „har mit Ideal — det er
Maks Piccolomini i Schillers Tragedie, og Enhver af os
skal have sit Ideal.“ Saadan gik det fort i en Tid af et
in.

s
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Par Maaneder; der taltes om de la Motte Fouqués
romantiske Fortælling Undine, om Goethe og Schiller.
Det var den eneste Gang i mit Liv, jeg paa en Maade
har været Dagens Løve, og jeg skammer mig endnu
over dette hule Spil, der kunde smigre min Forfængelighed
i den naive Tro, at det var Andet end et Gjøglelys, tildels
over en moralsk Raaddenskab. Thi Livet paa dette Sted
var et næsten helt kjødeligt Liv, og man fortalte, at der
fra Herresædet var i en lang Aarrække udgaaet en Pest
smitte over Egnen. Det var ogsaa kun en Rus, som
slet ingen Følger til det Bedre havde, og da jeg flere
Aar derefter atter besøgte disse Steder, var Alt ved det
Gamle, men ikke gode Gamle.
Som Præst paa Jyllands Vestkyst kom jeg slet ikke
i Berøring med Nogen af den høje Adel; det skulde da
være med Ringkjøbings daværende Amtmand Tillisch,
der siden blev Minister. Han var en god Mand og viste
mig Velvillie; men i noget egentlig personligt Forhold til
ham kom jeg ikke. Med Kammerjunker Reedtz paa
Palsgaard blev jeg derimod i dybeste Forstand fortrolig
paa den kristne Tros Grund.
I Begyndelsen af min Præstetid i Fyn kom jeg
jevnlig sammen med Folk af Godsejerstanden; men jeg
maatte snart trække mig tilbage fra denne Kreds, ^da jeg
følte, at jeg for min Del kun kunde have aandelig Udgift,
men ingen Indtægt deraf, og jeg, hver Gang jeg kom
hjem derfra, havde Fornemmelsen af at have spildt min
Tid. Der taltes om Jagt, Avlsdrift, om Herremændenes
Forhold til Bønderne, og Man brugte da ofte den Talemaade: „Har De solgt Deres Bønder?“ aldeles paa
russisk Maner. Man var forbitret paa Frihedens Indførelse
i Danmark, og jeg hørte en Junker sige: „Man skulde
sende et Kompagni Soldater med paasat Bajonet irYd i
Rigsdagen og splitte de Folk fra hverandre,“ hvorimod
jeg naturligvis maatte protestere alvorlig. — Ogsaa kirke
ligt traadte jeg i skjærende Modsætning til Mange af disse
Samfundsmedlemmer. Da Sognebaandsløsningsloven kom
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ud, og nogle Mænd, der som Arbejdere boede i Huse,
Herremanden havde lejet ud til dem under Godset, løste
Sognebaand til mig, kastedes de ud af Huset uden Barm
hjertighed. En Herremand samlede alle sine Funktionærer
paa Gaarden, af hvilke der jo altid var mange baade
Mænd og Kvinder, og betydede dem, at, hvis de søgte
Pastor Clausens eller min Kirke, skulde de afskediges,
hvorimod han, hvis de vilde love at afholde sig fra
ethvert kirkeligt Forhold til os, vilde sørge for dem i
deres Alderdom. Der var dog kun En, der bøjede sig;
de Andre var fribaarne nok til ikke at fraskrive sig deres
aandelige Frihed,’ og bleve da sendte bort. Under disse
Omstændigheder kunde jeg naturligvis ikke bevare en
selskabelig Omgang med disse Godsejere, og jeg tabte
ikke Noget derved.
I de senere Aar kom jeg dog i nogen Forbindelse
med en Del af dem, som jeg vilde kalde Eliten af den
danske Adel, ikke paa Fyn, men i Sjælland og Jylland.
Det var især Santalmissionen, som bragte os sammen,
og som fandt nogle af sine bedste og varmeste Venner
iblandt dem. Jeg nævner saaledes Grev E. Moltke med
Hustru paa Nørager, en af Guds Naade dybt greben
Familie.
Hos dem var jeg Vidne til en opbyggelig
Morgenandagt med Gaardens Folk, som fandt Sted hver
Dag. Greven selv holdt Bøn og oplæste Stykker af det
ny Testamente, og det var vederkvægende for mig, som
havde været vant til en ganske anden Tone paa Herregaarde, at være tilstede der med Tanken om, at der fra
denne Borg maatte udgaa en velsignet Luftning udover
Mangfoldige paa denne Egn. Jeg gjorde ogsaa Bekjendtskab med denne Families Slægtning, Grev A. Moltke,
en Sønnesøn af den Moltke, som valfartede i Schweitz
med J. Baggesen i Slutningen af forrige Aarhundrede, af
ham blev kaldet Adam og beskreves som en højsindet
og ædel Mand, frisindet efter den franske Revolutions
Mønster i dens første Tid (ligesom Baggesen selv). Denne
Ætling af Digtervennen maatte jeg beundre for den Kjærs*
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lighed og Ihærdighed, hvormed han tog sig af Sam
fundets Bærme i Kjøbenhavn, som Medarbejder i Midnatsog Gaardmissionen, for hvilken Virksomhed han maatte
høre ilde af Hovedstadens Politi, der kaldte det en
Uorden at arbejde imod Det, Politiet kaldte den rette
Orden: Utugtens lovbeskyttede Tilværelse og Tilstand i
Kongens Residensstad. Han var ogsaa tilligemed sin
Hustru, en Komtesse Råben, en varm Ven af Børresen
og Skrefsrud og deres store Gjerning i Hedningelandet.
Nørager-Folket var af den grundtvigske Retning, den
anden Moltkeske F'amilie hørte til den indre Missions; men
Ingen af dem gav hinanden Noget efter i Sjælsadel og
Offervillighed for Kristendommens Sag.
Man maatte
nære dyb Ærbødighed for den fordringsløse, men stærke
Iver, hvormed de løftede Fanen for Evangeliet hjemme
og ude. — Jeg maa ogsaa her omtale Baron ReedtzThott og Frue paa Gavnø. Han og hun maatte
gjøre et velgjørende Indtryk paa Enhver, der kan skatte
kristelig Aand og det store Hjertelag for Livets største
Forbillede og den Hengivelse til en mægtig Sags Tjeneste,
som er gjennemgaaende paa denne Herregaard.
Men iblandt dem i denne højere Stand, jeg lærte at
kjende, var der et Ægtepar, der kom til at indtage en
særlig Stilling med Hensyn til Kristendommen. Mand og
Hustru vare begge ærlig troende Mennesker, der ogsaa
af al Magt støttede Santalmissionen og kunde ofre for
den. Men den begavede Hustru gjorde os Alle den
Sorg, at hun gik over til Romerkirken. Hun havde,
sagde hun til mig, fra sin første Ungdom ikke hørt
Andet end Ondt om den romersk-katolske Kirke. Da
kom hun under flere Ophold ved et Badested i et katolsk
Land til at se denne Kirke paa nært Hold. De pro
testantiske Præster dér vare saare uheldige, mens hun
forbavsedes over Dygtigheden og Varmen i Tale og
Færd hos de romerske Præster og deres Hjælpere, baade
af Mand- og Kvindekjøn (de barmhjertige Søstre o. A.),
og det slog hende, at den forrige Dom, som hun havde
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fældet over denne Kirke, ægget dertil af protestantiske
Ordførere, var skjæv og uretfærdig, og, under Paavirkning
af dette Omslag i hendes Syn, blev hun mer og mer
tilbøjelig til at se paa Pavekirken med altfor milde øjne.
Det er vist Noget, som ikke sjelden sker, og det skal
gjøre os Lutheranere varsommere i vore Angreb paa den
romerske Kirke, som om den næsten kun var en Mørkets
Affødning; thi det kan ofte virke just til det Modsatte af
Det, Man tilsigter. Den haarde Fordømmelse af saa godt
som Alt i det katolske Samfund er vist ikke Vejen til at
bevare Andre end dem, der ikke trænge til Bevarelse i
dette Stykke, og kan ofte bidrage til, at en til denne Side
anfegtet Sjæl af misforstaaet Retfærdighedstrang føler sig
hendraget til dem, der saaledes synes ubilligen at lægges
for Had. Saaledes gik det i det Mindste her. Hun blev
mer dg mer urolig, og, skjøndt der blev indvirket paa
hende i modsat Retning, endte det dog med, at hun gik
over. Men hun gjorde det i ærlig Vildfarelse, og aldrig
maa vi glemme, hvad tidt nok er glemt i vor Polemik
imod Rom, at det ikke er Salighedsforlis, der her er
Tale om, saa sandt som den romerske Kirke endnu staar
paa Troens Grund, skjøndt overskygget og tynget af mang
foldigt Menneskepaafund. Jeg forelagde hende det Spørgsmaal, om hun mente, at vi, som blive tilbage i vort gamle
Samfund, ikke i dette kan modtage fuldt ud Syndernes
Forladelse og evigt Liv. Hun svarede: „Det vilde være
græsseligt, om jeg kunde benegte dette.“ Jeg sagde da
til hende: „Kan De da faa Mer end dette i den romerske
Kirke, og, hvis ikke, er det saa ikke et voveligt Spil at
bryde med Deres gamle Samfund og mulig udsætte Dem
og Deres Kjære i det Mindste for en aandelig Skilsmisse,
der kan saare Deres Hjerte tilbunds?“ Men Intet hjalp.
Hun skrev til mig: „Nu er jeg Katolik.“ Jeg svarede,
at hun nu var mindre Katolik, end hun før var, idet hun
havde bøjet sig ind under et Aag af Lærdomme og
Institutioner, der ikke var katolske, ikke hørte til den
„almindelige“ Kirkes Væsen, men truede med at bringe
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Det, der i Menigheden skulde staa- i Forgrunden, til at
faa sin Plads i Baggrunden og bringes til mere eller
mindre Glemsel. Men aldrig kunde eller vilde jeg mistvivle om, at hun var en oprigtig Kristen, skjondt hun
var gaaet fra det Bedre til det Ringere, og jeg ønskede
hende, at, skulde det ske, at hun senere kom til at se,
at det var et skjævt Skridt, hun havde gjort, hun da
vilde have det samme Mod til at bekjende og vende til
bage, som hun havde havt til at bryde med sit gamle
Trossamfund og søge til et nyt. — Hun siger, at hun
nu har fundet „Ro“; men Ro er ikke det Samme som
Fred — Guds Fred. — Men det er betegnende for
Papismens snigende Metode, at hendes nuværende pave
lige Skriftefader skal have tilladt hende at besøge en Gang
imellem den lutherske Gudstjeneste, og holder hende
saaledes i Uvidenhed om, at Paven i Aarhundreder hver
Skærtorsdag har lyst Forbandelse over alle os Pro
testanter, og paa den Maade lemper sig jesuitisk efter
Vedkommendes Forhold, rimeligvis for ikke at lade hende
vide, at hun som Konvertit maa betragte sin Mand og
sine Børn som Kjættere, der ere udenfor den frelsende
Naade, hvad hun maaske vilde have gyst tilbage for, —
samt at han tillader hende ikke at øve Proselytisme over
for sine Nærmeste, hvad maaske kunde bevirke det
Samme eller maatte føre til en Skilsmisse, hun ikke
kunde beslutte sig til. — Denne kristne Kvinde har virke
lig, fordi hun før sin Overgang var en sand Troende,
gjort et skjebnesvangert Skridt. Men det er Daarskab,
naar Folk, der aldrig har staaet under Aandens Paavirkning, korser sig, naar Nogen, som før var fuld
kommen uomvendte som de selv, blive opvakte af Synde
søvnen og i deres Vildelse gaar hen og lader sig optage
i Pavekirken, fordi de ikke véd bedre; thi det er dog
altid en bedre Tilstand at være troende Katolik end at
være et dødt Medlem af den protestantiske Kirke.
Men endnu maa jeg i denne Sammenhæng mindes
adskillige Mænd og Kvinder af den godsejerlige Neer-

119

gaardske Slægt, hvem jeg lærte at kjende og kom i
venligt Forhold til, Hr. og Fru Thalbitzer, Ægte
parret Spandet o. Fl., ligesom jeg her heller ikke skal
forbigaa Frøknerne Til lise h paa Vemmetofte.

Jeg er nu snart kommen til Enden af disse Skil
dringer af mine Erfaringer, hvad Personligheder og Til
stande angaar. Jeg skulde ogsaa have omtalt de danske
Folkehøjskoler; men jeg har i en særskilt Afhandling
allerede offentlig og udførlig gjort dem til Gjenstand for
min Betragtning, og skal kun her gjentage, at jeg anser
dem for Lyspunkter i vor senere folkelige Udvikling, der
efter min ikke lille Erfaring har øvet en indgaaende og
velsignelsesrig Gjerning i Folket, mens jeg dog tillige
maa berøre, at jeg har følt et Savn med Hensyn til
deres Virksomhed: en Mangel paa positivt at modarbejde
den „falske Alliance“, som har forkrænket saa meget
Godt i vort Folk. Men jeg kan ikke slutte denne min
lille Omtale af Højskolen uden at takke for de mange
Nydelser, jeg har havt paa Askov, Testrup og Vallekilde.
Schrøder har jeg paa det førstnævnte Sted hørt holde
nogle grundige og dybe, kjernefulde Foredrag; Nørregaard har ogsaa glædet mig ved sin glimrende Veltalenhed
og ligeledes Ernst Trier, der som født Israelit havde sin
Styrke i sin udmærkede Fremstilling af den gamle Pagts
store Personligheder og Vor Herres Førelser med sit Ejen
domsfolk. Endelig maa jeg nævne R. Hansen, der først
paa Højskolen i Ryslinge, siden som Forstander for Pige
skolen paa Vældegaard, har udfoldet en skjøn og ædel
Virksomhed. Han og hans Hustru blev mig meget kjære,
og jeg regner det til mit Livs gode Gaver, at jeg kom i
nært Fortrolighedsforhold til dem begge.
Som Den, der paa særegen Maade har havt Del i
Valgmenighedens Dannelse hos os, maa jeg sige nogle
faa Ord om denne Sag. Jeg betragter dem som et
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betydningsfuldt Fremskridt i. vore kirkelige Tilstande: en
Ventil imod Folkekirkens Sprængning og et Middel til
kristelig Vækst for Samfund og den Enkelte, trods de
Misligheder, der her kan paavises som ved alle menne
skelige Forhold. Men jeg skal her kun indskrænke mig
til disse almindelige Bemærkninger for kun at udtale min
Glæde over de mange kjære Erfaringer, jeg har gjort
paa dette Omraade. Thi vel har der her aabenbaret sig
Fremtoninger, som ikke kan kaldes heldige; men i det
Hele har denne Bevægelse været af velsignelsesrig Art.
At Pontoppidans Frimenigheds Dannelse forfej ledes,
laa jo simpelthen i, at han var uden kirke lig Holdning og
frafaldt Det, der havde skabt Rørelsen: det grundtvigske
Kirkesyn. Høve-Valgmenigheden blev født for tidlig, og
som saadan var den udsat for Sygdom og Svaghed uden
Livskraft som Menighed. Men jeg vil særlig pege paa
Ryslinge Valgmenighed, der, skjøndt langt fra en Mønster
menighed, dog har bevaret en livskraftig Spire til en god
Fremtid; og naar jeg skal nævne Personer, da vil jeg
særlig nævne Karl Poulsen, min Eftermand i R}rslinge,
der med stor Begavelse forener en varm Kjærlighed og
god Villie til at holde Ligevægten pg Udviklingen i det
rette Spor. Men først og fremmest vil jeg nævne Hoff
i Ubberup, der i Samklang med sin kirkelige Kreds frem
stiller Billedet af et Samfund, der med Kraft og Varme
stiler efter at nærme sig det Maal, som i lyse Øjeblikke
staar vinkende for den kristne Menighed. Jeg har hjer
telig Trang til at nævne denne Mand, fordi han personlig
er traadt mit Hjerte saare nær. Gud velsigne ham og
hans Gjerning!

Da jeg har været med i Størstedelen af den grundt
vigske Bevægelse i Tiden fra 1839 og har sat min
bedste Kraft ind paa at være dens menige Talsmand,
kristeligt og folkeligt, vilde jeg gjerne i Slutningen af
disse Blade udtale mit Syn paa dens Udvikling og Forløb
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indtil min høje Alder, hvad.da tillige skulde være mit
ringe Testament til Menigheden og Folket i Danmark.
Fra først af stod den — uanset dens Ophavsmands sær
lige Stilling — i en, saa at sige, uadskillelig Forbindelse
med det pietistiske Røre, der jo var meget ældre end
Grundtvigianismen. Grundtvigs første Disciple tog den
gamle Opvækkelse i sin Haand, og,, uden at godkjende
Pietismens Skjævheder, fandt de dog deres talrigste og
bedste Venner her og indpodede dem lidt efter lidt den
kirkelige Podekvist, der skulde spire op til det nye og
friskere Samfundsliv, der havde sit Kildevæld i Herrens
levende Ord ved Sakramenterne. Den vestsjællandske
Menighedsrørelse, for hvilken Fengerne, Boisen, Emil
Clausen o. Fl. stod i Spidsen, havde i Begyndelsen et
Præg af et venligt Forhold imellem den gamle Pietisme
og det Grundtvigske, og der var i det Hele ingen Rivning
¡mellem det Gamle og det Ny, uden maaske sporadisk
hist og her; saaledes ogsaa paa Mors og andet Steds.
Tilsidst slugtes for en stor Del det forrige Pietistiske af
den ny Livsbevægelse, i det Mindste overalt, hvor de
kirkelige Ordførere fik xMest at sige, og det saaledes, at
de „gudelige Forsamlinger“, som havde været Tyngde
punktet for de Vakte, efterhaanden afløstes at et sundere,
lysere og kraftigere Samfundsliv i Menighedens alminde
lige Forsamling. Samtidig voksede ogsaa Fædrelands
bevidstheden og det Menneskelige, som i Pietismen havde
ført et kummerligt Liv, frem og bar sine Frugter. Lov
væsenet hos de Vakte havde langt ind i Tredserne endnu
ikke hos Menigheden lagt en Skal omkring Folkeligheden
og draget altfor mange Kræfter til sig fra de andre aandelige Omraader. Man kan vistnok med Sandhed sige,
at baade folkeligt og kristeligt havde Grundtvigianismen
Overtaget hos det vaagne menige Folk. Ligeledes er
det udenfor al Tvivl, at denne Retning i Stilhed gjennemsyrede det hele Samfund, ja, selv hos dem, der erklærede
sig for Modstandere af denne Retnings Syn. Den er
gaaet og gaar endnu som „en stille Magt“ igjennem

Folket og i Kirken, og Man kan sige, at hvad der hos
os er af virkelig aandelig Betydning i Forkyndelsen, paa
alle Prædikestole, hvor der vidnes med Aand og Liv, dér
er den grundtvigske Indvirkning umiskjendelig, uden at
Vidnerne selv tidt er sig dét bevidste, ja, hærder sig mod
dette Syn og forkaster det. „Troens Ord“ tilligemed
Daabens og Nadverens Livskilder er Grunddrivkraften i
Vidnesbyrdet, og selv hos Vilh. Beck, denne ihærdige og
flotte Anklager imod os, er det dog saaledes, at Kjernen i
hans Forkyndelse stammer fra Grundtvig, skjondt Man siger,
at han mener snarere, i Kraft af Modsætningen, at have lært
det af Mormonerne. En af Folkekirkens højstaaende Kirkemænd har sagt: „Grundtvigianerne har sejret paa alle Punk
ter“ ; men han mener, at just derfor skal denne Retning bekjæmpes paa alle Punkter, og han kan gjøre det med
en Slags subjektiv Ret, fordi han ogsaa siger: „Calvin
har Ret, og Baptisterne har Ret i væsentlige Stykker“.
Der kunde derfor blive Spørgsmaal, om han har Ret til
at lukke Grundtvigianerne, som ere enige med Folke
kirkens Bekjendelse, ud af denne Kirke, mens han selv,
som er uenig med den i ikke Lidet, skal have Lov til at
blive derinde. Ja, saa forvirret kan Tankegangen være!
Men, skjøndt det saaledes er utvivlsomt, at Grundt
vigianismen har havt en mægtig Rækkevidde og paatrykt
den danske Folkekirke et uudsletteligt Præg, kan det der
imod ikke siges, at Grundtvigianismen som afgnendset
Del af Folkekirken, og Grundtvigianerne som Saadanne,
at de i den almindelige Bevidsthed anerkjendes som et
velsignelsesrigt Parti iblandt os. Denne Retning har tabt
i aaben bar Indflydelse, hvad den har vundet i indvortes,
umiddelbar, almindelig Kraft i Samfundet paa en mere
skjult Maade. Der klages jo i de senere Aar fra vor
Side mangfoldig over, at der savnes den gamle Tilgang
til vor Kirkekreds; vi har mistet den overvejende Magt
til at samle den største Del af det vakte Folk, der nu i
store Skarer følger en anden Fane: den indre Missions.
Ganske vist er det en gammel Kjendsgjerning, at den
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store Mængde for en Tid drages af den Forkyndelse,
som kradser mest, som tordner og lyner og slaar ned i
Lovens Navn. Det er en Kjendsgjerning, at den Prædiken,
der i stærke Farver skildrer Mennesket som et Djævlebarn, der dog nu skal gjøres til et Gudsbarn — hvad
der er umuligt — har øjeblikkelig større Tiltrækningskraft
end den, der taler til Menneskene som faldne Kongebørn,
hvis Paradisminder skulle fornyes, og hvis Evigheds
længsler skulde vækkes. Men, er det alene derfor, at
mange alvorlige Mennesker gaar vort Samfund forbi, for
at samle sig om de stærke Tordenrøster? Jeg tror Nej.
Det er uden Tvivl Tilfældet, at Skylden ogsaa er hos
os selv. Der har aabenbaret sig Udvækster i vor Kreds,
der nok kan forklare, at der er indtraadt Ebbe i Strøm
men, der bar os fremad. Først er der efter min fulde
Overbevisning dette, at Grundtvigianerne altfor meget har
blandet sig i det politiske Røre, der har skyllet en Bølge
hen over Folket, eller truer med som en Byld, der bliver
federe og federe, at suge Kraften fra de andre Aandens
Omraader, ikke mindst fra Kristenlivet. Det er ikke Dette,
at vi elsker Friheden og vor Grundlov og vil hævde
Folkets Fribaarenhed overfor Trældom og Grundlovsbrud.
Det behøver vi ikke at skamme os over; det hørernetop
til for at være en ægte Kristen. Men naar der er Flere
iblandt os, som uden Protest har stillet sig under samme
politiske Fane, som de, der ikke blot har et helt andet
Syn paa Frihed end det, vi Kristne skal stille os til
Tjeneste for, men som tidt kjæmper saaledes, at Sandhed,
Kjærlighed og Højsind maa vende Aasynet bort fra en
saadanKamp med de giftige Vaaben og fordrejede Friheds
grundsætninger , en Kamp, der forkrænker Folkesindet,
ikke løfter det op, men drager det ned i Misundelsen,
Egenkjærligheden, Uretfærdigheden og Forglemmelsen af,
hvad Fædrelandet kræver af Offervillighed og Aandens
ædle Kræfter — og det er sket i stort Mon af Flere, som
kalde sig Grundtvigianere og maaske virkelig ere det —
da siger jeg, at det ikke er saa underligt, at alvorlige Folk;
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der søger et Hjemsted for deres Sjæl i Frelsens Sag,
tinder, at der her ikke er noksom Alvor til at holde sig
borte fra Det, der ikke kan forliges med Kristendommens
Krav til en, menneskelig talt, retskaffen Færden midt i
Verdenslivets Tummel, og at de bliver bange for at gaa
til denne Side og derfor søge andet Steds hen, ganske
vist, fordi de — hvad der er undskyldeligt — ikke formaa
at skjelne den virkelige Grundtvigianisme fra denne Ud
vækst paa Stammen, som slet ikke hører Retningen til,
men er et Udslag af den almindelige, menneskelige
Daarlighed.
Der er ogsaa Noget, der kan forklare den svigtende
Evne til at drage Mennesker ind under det grundtvigske
Kirkesyns Rækkevidde. Jeg har før peget derpaa, og
skal derfor her kun berøre denne Mislighed: Omskiftelsen
hos adskillige Unggrundtvigianere af Vidnesbyrd til Fore
drag, der ikke kan give Hjertet fuld Næring og derfor
ikke kan tiltrække dem, der først og fremmest kræver
denne. — Der er blevet sagt til Forsvar for denne For
kyndelse, at det nytter ikke at tale om, hvad en Prædi
kant skal; men Spørgsmaalet er om, hvad han kan.
Men dertil skal svares: kan en Mand ikke prædike, som
han skal efter det Krav, den kristelige Forkyndelse stiller
til ham, da maa han ikke stille sig ind under dette: jeg
kan ikke; thi da ligger det jo nær, at han maa sige til
sig selv: ja, saa skal jeg heller ikke være Præst, naar
jeg ikke kan være Vidne. Men jeg er vis paa, at
Mange af de elskværdige og troende unge grundtvigske
Præster, der ere komne ind paa denne Bane, kan med
stor Velsignelse aflægge et i egentligste Forstand kriste
ligt Vidnesbyrd, naar de kom ud af den Indbildning, at
de bedre kan holde Foredrag, og bad Vor Herre derom.
Men saa er der endnu Noget, som kan og til en
vis Grad skal afskrække Mennesker, der gjerne vil holde
sig i levende Sammenhæng med den hele kristne Livs
udvikling igjennem Tiderne, og som umulig kan tro, at
Noget af Det, den kristne Kirke gjennem sine Ordførere

har bøjet sig for som uantastelig Aabenbaringssandhed,
nu skulde kunne vejes og findes for let, — afskrække
dem fra at slutte sig til adskillige saakaldte Ny-Grundtvigianere, atter i Misforstaaelse af, at det er Grundt
vigianismen i sig selv, som har affødt dette Noget, der
holder dem borte, men som kun er Snyltevækst paa den
gamle ægte, grundtvigske Stamme. Man har i den aller
seneste Tid hørt Ordførere, der mener sig at være i
Overensstemmelse med vor Lærefaders Syn, negte vor
Herres Jesu Kristi Guddom, negte Treenig
heden, Forsoningen, og opkaste sig til Dommere
over den hellige Skrift, som de ikke vil erkjende som en
Avtoritet, hvad den kristne Lære i Frelsens Sag angaar.
Negteisen af Guds enbaarne Søns guddommelige Væsens
enhed med Faderen er i Grunden en Tankeløshed, naar
Man ellers, som de paastaar, tror paa hans Sønlighed;
thi Sønnen af Gud kan kun Den være, der selv er gud
dommelig, ligesom en Menneskesøn er et Menneske, en
Løveunge en Løve — men denne Negtelse fører tillige
saa nær til Affald fra Troen, at kun en Tankeinkonsekvens
hidtil har bevaret Vedkommende derfor. Det Samme
gjælder i det Hele om Negteisen af Treenigheden, ikke
just af dette Udtryk, som kan anses eller ikke anses for
adækvat med Gjenstanden selv, men Negteisen af, at
Fader, Søn og Helligaand tilsammen er den Guddom, de
Kristne tro paa; thi Daabspagten og Daabsordene stiller
dem jævnsides hinanden. Med Hensyn til Forsoningen
maa vi vel sige, at Den, der negter den, vel ikke derfor
kommer ud af Guds Menighed, fordi den Trossætning
ikke kræves ved Kirkens Dør, men at han staar i et
betænkeligt Forhold til Nadveren i Kirkens Kor, hvor
Ordet lyder: „Givet, udgydt for Eder til Syndernes For
ladelse.“ Derimod tør vi jo ikke mene, at hin Paastand
om Skriftens Ikke-Avtoritet, grundet paa InspirationsTeorien, paa samme Maade og i samme Grad som de
foran nævnte Paastande er farlige for de Vedkommendes
Stilling til Menigheden. Thi hverken Daab eller Nadver
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forpligter os til bestemte Meninger om Skriften. Men
det er ikke desto mindre vist, at denne Underkjendelse
af Skriften som en Myndighed for de Kristne giver aaben
Plads for Fortolkninger og Lærdomme, som, under Paaberaabelse af Aandens Indgivelse og Klarsyn, kan, og
sikkert vil føre, mangfoldige umodne, sværmeriske, usunde
Enkeltmands- og Samfunds-Tilstande med sig, der kunne
føre ud i plumrede Moseegne. Vor lille og svage Del af
Aanden vil lige saa lidt som Rationalisternes Pukken paa
Fornuften kunne med Sikkerhed bringe os paa den ene
Side til i alle Tilfælde at finde det Rette, og paa den
anden Side til under alle Slags Paavirkninger at vogte
os for at falde i Fristelse fra Løgnens Verden. Man har
sagt, at Helligaanden er den eneste Avtoritet som Kristi
Statholder paa Jorden, og det er sandt, — men naar
denne Helligaand just har givet os en Anvisning, som
findes i Skriften, da er det jo ikke en fremmed Myndighed,
men Aandens egen, der kommer til os i den hellige
Skrift. Men naturligvis, denne Avtoritet kan ikke være
en saadan, at den er nødvendig til Salighed for den
Enkelte paa den Maade, at Enhver af os skal søge sin
Tro og hente sit Liv fra den — det vilde være aandløst;
nej, Tro og Liv er givet os andetsteds; men i Samfundet
maa Skriften anses for nødvendig til at sætte Milepæle
paa Vejen til Lys og Klarhed, som tillige er Afvisere,
der vinker bort fra de gale og hen til de rette Kirkestier,
der fører til Himmeriges Rige. — Men alt dette her Bekjæmpede er, som sagt, ikke Grundtvigianisme, og Man
kan kun undres over, at unge Mænd nu tror at kunne
slaa en Streg over de dybsindigste og af Aanden mest
baarne Personligheder i Kristi Kirke, der igjennem 18—19
Aarhundreder just har hævdet den Kirkelære, der nu bekjæmpes, og som har søgt og fundet Trøst og Hvile,
Lys og Kraft, Sejr i Liv og Død ved at tro paa den tre
enige Gud og i dette Guddomsdyb af Naade har bygget
sig et Pavlun under Korsets Træ, for der at hvile ud i
Troen paa Forsoningens Hemmelighed, og som under
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alle Kirkens Skjebner har søgt til den hellige Skrift, der,
som Luther har sagt, er en Strøm, hvori en Elefant kan
svømme, og en Myg kan vade. Men naar saadanne
Røster, som jeg nu har skildret, har lydt og lyder fra
Kredse, som kalder sig grundtvigske og ogsaa for en
Del er det, da maa man ikke undre sig over, at mange
Mennesker, der vil have Fællesskab med Apostlene ‘ og
alle store Mænd i Kirken, sige, om end med Urette: Nej,
til denne Side kan og vil vi ikke gaa.
Og naar der saa endda fra disse „Gjennembrudsmænd“ eller Nygrundtvigianere aabenbarede sig rige
frugtbare Tanker og store ny Udsigter over Tilværelsen,
der kunde føjes ind i en virkelig kristelig Livsanskuelse,
da kunde Man jo sige, at de paa en Maade gav os
Noget til Gjengjæld for det meget Umistelige, de har
søgt at berøve os. Men det forekommer mig ikke, at
der findes Saadant i deres Udviklinger, og det er derfor
forunderlig naivt, naar en af disse dygtige, unge Mænd
har udtalt den stolte Paastand, at det just er Nygrundt
vigianerne, der, om nogen Retning, vil være istand til at
at løse de brændende kirkelige, sociale og politiske Op
gaver. Jeg har før peget paa, at det saakaldte „Nye“,
som dog er saa gammelt som Modstanden i det Hele
mod Lidt eller Meget af Kristendommens Eje — og det
er jo saa gammelt som Kristendommen selv, — at det
„Nye“ kun er Negationer, Negtelser, og at Nejet har
aldrig løst nogen Gaade; dertil hører det Positive, saa
Nygrundtvigianerne som Saadanne skal nok lade være at
udtale det forløsende Ord i hine brændende Spørgsmaal.
Skal de unge Mænd virkelig være med til at give Bidrag
til Løsningen af Tidens Haarde-Knude, da maa de nok
finde sig i at kunne gjøre det i Kraft af det Positive,
de har tilfælles med os gamle Grundtvigianere. Nej’et
kan kun rive ned, Ja’et alene kan bygge op.
Dr. Rudelbach skrev etsteds, at Luther døde med et
brudt Hjerte, fordi han havde gjort den sørgelige Erfaring,
at Tyskerne tog hans Reformation forfængelig, og at
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Kirkeforholdenes Udvikling hos dem langt fra svarede tii
hans store løftende Tanke, da han stod op og slog til
Lyd for Retfærdiggjørelsen af Troen. ¿Mon Grundtvig,
naar han havde levet til nu, ogsaa vilde have sluttet sit
Liv med et dybt og smerteligt Suk over Tilstandene, som
de nu arter sig i den Kreds, der kaldes efter hans Navn?
Vi tør vel sige: Nej, det vilde han ikke — dels fordi,
som før paavist, hans Livsgjerning har vundet saa stor
en Indflydelse, at den danske Folkekirke aldrig kan tabe
det Præg, hans Vidnesbyrd har sat paa den selv hos
dem, der ingenlunde vil tilstaa Dette, men dog selv bærer
Bevis derfor, hver Gang de oplade Munden i Forsam
lingen, — og dels fordi han levede og døde med det
„urimelige Haab“, at, trods alle Bomme, Verden vilde
rejse imod Sandheden i hans „Opfindelse“, som Man
spotvis kaldte den, vilde og maatte den Sandhed slaa
igjennem og vise sin Livskraft til at overvinde Verden.
Luther levede under de farlige Vilkaar og Forhold, at
der var et Kirkegods, der kunde berige baade Fyrster
og Adelen, naar de svor til hans Fane, hvorved natur
ligvis den saakaldte lutherske Kreds udbredte sig i Længden
og Bredden, men tabte i Dybden og Højden ved allé disse
Masseovergange, ved hvilke Løsenet var at fiske i rørte
Vande. Den Fare har Grundtvigianismen ikke været
udsat for; den timelige Vinding, der kunde og kan opnaas ved at bekjende sig til dens Livssyn, skal ikke
friste Nogen, og deri har Retningen en Styrke, som ikke
skal anslaas ringe. Og vi skal heller ikke mistvivle om,
at den ægte, gamle Grundtvigianisme skal sejrrig gaa
Skjærsilden igjennem, og jeg, som snart skal ende min
Vandring hernede, vil ikke af den Grund dø med et
brudt Hjerte, men med fuld Forvisning om, at Skyggerne,
som ustridig har samlet sig over vort Samfund, skal
svinde, og at der skal komme den Slægt, som helt og
fuldt kan løfte den dyrebare Arv, som Herren igjennem
vor Kirkefader har givet os Syn for. Men, ganske vist,
med ublandet Glæde kan vi Gamle ikke se paa For-
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vrængelserne, som dukker op i vor Kreds; men vi maa
med dyb Bedrøvelse være Vidne til, at Mangfoldige i
Nutiden gaa glip af den fulde Velsignelse, der er os til
budt i det Kirkesyn, Gr. har været Talsmand for. —
Lutherdommen maatte friste den Skjebne fra at være en
Liv s sag at blive til en Læresag, som naaede sin Højde
i formula concordiæ, der tilspidsede Læren til et aandsforladt System af Sætninger, himmelvidt forskjelligt fra, ja,
i Modsætning til den Barnetro, som besjælede Luther, om
hvem der er blevet sagt, at hos ham „var Barnespøg for
mælet med kjæmpestore Tanker“. Det Omvendte er sket
med Nygrundtvigianernes Afvigelser: her har Man ikke
søgt at udsuge Troen ved at omstøbe den til et Lære
system — tværtimod, Man forkaster jo fra den Side
Teologien og lader stundom næsten haant om sammen
hængende kristelig Tankegang; — men Man fortynder
Troen, ikke ved at slaa Noget dogmatisk fast, men ved
at gjøre Adskilligt løst, idet Man siger Nej til Mere eller
Mindre af Det, Kirken har overleveret os som Udbytte af
det Tro s arbejde, der er øvet gjennem Aarhundreder.
Men det skal ikke lykkes, og vi har det Haab, at Mange
af de Unge, som nu ere berusede af den nye Vin og
erklærer sig ubundne af det Gamle, vil vende tilbage,
og da bliver det Sidste hos dem bedre end det Første.
Det give Gud!
Jeg véd ikke, om denne Forrykkelse af vort gamle
Stade hos Mange af de Unge i Kredsen har havt den
fornemste Skyld i, at flere Gammelgrundtvigianere have
følt sig hendragne til at nærme sig den indre Missions
Venner og stillet sig ved Siden af dem til Samarbejde.
Jeg har her ikke kunnet være med, har ikke kunnet slaa
Følge med Vilh. Beck og hans store Parti, ingenlunde fordi
jeg ikke anerkjender ham og hans ærlige Disciple for ær
lige Kristne, om jeg end fristes til at sige om ham, hvad
han — ikke uden Vittighed — har sagt om En af Ny
grundtvigianernes Ordførere: „Han kan være et Gudsbarn,
men da i al Fald et uartigt Barn“, hvad jo forresten i det
ni.
o
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Hele med større eller mindre Ret kan siges om os Allesammen.
Han er en ihærdig, ærlig troende Mand med store Evner. Men
naar jeg maa tage Afstand fra ham, da er det, fordi et Sam
arbejde med ham maatte føre os ind i Situationer, hvor vi
enten maatte slaa af paa vor Grundbetragtning og vort Syn
paa Menighedslivet, eller vi maatte geraade i Konflikter, der
dog straks maatte skille os ad. Jeg kunde ikke tage Del
i Møder, hvor Vilh. Beck som sædvanlig vilde staa domi
nerende i Forkyndelsen, hvori der i mine øjne saa usige
lig tidt lyder skjærende Toner, kunde ikke holde ud at
høre denne idelige Tale om Djævel og Helvede, om
Menneskets naturlige Tilstand som en djævelsk Tilstand,
om denne idelige Riden paa de vantro Præster, og denne
stadige Marscheren paa Stedet, uden at jeg kan opdage
stor Udvikling. Jeg maa beundre, at Beck ikke mattes,
men kan blive ved med samme Liv at foredrage det Samme,
uden at der spores nogen kjendelig Vækst og Fremgang.
Men holde det ud, kunde jeg ikke. Det vilde gjøreBrud
paa Sammenhængen i mit Liv, synes jeg, om jeg her
kom til at slaa Følge. Det store Kirkemøde i Aarhus
giver en levende Illustration til denne min Mening. Dér
blev givet en Prøve paa, hvorledes Samarbejde mellem
Grundtvigianere og indre Mission vilde komme til at se
ud. Vilh. Beck beherskede hele Situationen og opslugte,
saa at sige, alle andre Retninger, saa ikke en Gang de
gamle Grundtvigianere kunde komme til Orde, og tilsidst
stod han som Triumfator, — og at hjælpe ham dertil vil jeg
ikke bidrage. Thi han og hans Standpunkt sigter væsentlig
paa øjeblikkelig Opvækkelse af de' Enkelte, og det er jo en
god Gjerning; men Grundtvigs er efter sit hele Anlæg en
Menighedsudvikling i Evighedens Betydning. Jeg
frygter for, at denne Alliance yderligere skal være en
Fristelse for os til at give Slip paa den Energi, hvormed
vi skulle forkynde Evangeliet paa vor egen Maade. Nej,
lad os arbejde hver for sig, anerkjendende hos hinanden,
hvad vi med Sandhed kan anerkjende som kristeligt for
svarligt, og lad „Arbejdets Deling“, der nu tales saa
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meget om, ogsaa komme til sin Ret i dette Forhold, indtil vi
med fuld Sandhed og god Samvittighed kan række hinanden
Haand i Jesu Navn til fælles Arbejde i samme Retning.
Men hvorledes staar nu Regeringen, Kirkestyrelsen,
til Grundtvigianismen? Jeg har før paapeget, at vor Ret
ning ved sine Misgreb hos Flere af os, ved at svække
sin ejendommelige Kraft og sin med sig selv overens
stemmende Holdning, idet den sluttede falske Alliancer
og kjæmpede under et fremmed Banner i folkelig og
politisk Henseende, samt ved de nu senest omtalte kirke
lige Forvildelser hos Nygrundtvigianerne — tabte en Del
af den Agtelse og Anerkjendelse for ublandet Karakter
hos Mange i de øvrige Lag af Befolkningen, som den
før kunde glæde sig ved. Og dette kunde naturligvis
heller ikke undlade at gjøre sig gjældende i Styrelsens
Forhold til os. Vi taales, men respekteres ikke synder
ligt. Og denne Uvillie har givet sig tilkjende paa flere
Maader. Modstanden mod at tage tilbørlige Hensyn til
Retningen selv dér, hvor denne Modstand kommer til at
gaa ud over Folkekirken i det Hele, bare fordi en Ind
rømmelse ogsaa vilde være en Imødekommen imod os,
er senest kommet til Udslag hos den ny Institution, Kirke
ministeren paa egen Haand har sat i Gang: „Bisperaadet“.
Martensen sagde til mig under min sidste Samtale med
ham: „Skaf mig et Bisperaad, da skal jeg skaffe Grundt
vigianerne Adskilligt af Det, de kræver?“ Bisperaadet er
nu kommet efter hans Død; men det har just ikke vist
sig villigt til at gjøre os Indrømmelser. Jeg skal kun pege
paa Adskilligt herhidhørende. Pastor Briicker, den mest be
gavede Talsmand for den saakaldte Nygrundtvigianisme,
men som uden Modsigelse indtil for nylig stod paa Troens
Grund, uagtet han desværre havde talt uforsvarligt om den
hellige Skrifts forbindende Norm for Lærens Udvikling
i Kirken — er to Gange efter Bisperaadets Erklæring
negtet Adgang til med sin Frimenighed at indordnes i
Folkekirken. Det skulde synes, at den danske Folkekirke
ikke er saa rig paa levende kristne Medlemmer, at Man
9*
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uden Skade kunde udelukke en stor Skare af Saadanne,
saa meget mere som vore Bekjendelsesskrifter ikke kræve
noget bestemt Forhold til Biblen som Avtoritet. Vil Man
til det Yderste gjenoptage den strengeste Opfattelse af
Præsteforholdet til den hellige Skrift og de symbolske
Bøger, da skal man være konsekvent og ikke blot lade
Dommen gaa ud over en ung Grundtvigianer, men over
alle Andre, som er i samme Tilfælde som Brücker. Og
det vilde blive en ikke lille Skare. Ogsaa Salmebogs
sagens Behandling af Bisperaad og Regering vidner om
en Uvillie imod Grundtvig. *)
Jeg har udtalt mig om denne vor Retnings nu
værende kristelige og folkelige Stilling, og jeg har gjort
det i Kjærlighed, om end med ikke liden Smerte; thi
mange af mine lyse Forhaabninger er bleven til Skuffelse
og har efterladt en Braad i Sjælen. Men jeg har den
faste Overbevisning, at det er bedst, saa vidt Man kan,
at vedgaa sine egne og sin Kredses Skrøbeligheder, fordi
det er den eneste Vej til at mande sig op igjen, naar
Man bøjer sig for Sandheds- og Kjærlighedsord. Det er
under den fortjente Ydmygelse, Vejen gaar til Oprejsning.
Gaar Man ikke til Bekjendelse, da bliver Man ved at slæbe
paa sin Daarligheds Klods og gaar ned ad Bakken — lader
Man sig ydmyge og beder om Forladelse i Troen, da
slipper Man denne Klods og kan begynde paa i For
nyelse at raade Bod paa det Forsømte. Man vil ogsaa
se, at jeg kun har havt for øje de Misgreb, Mange af
os har gjort sig skyldige i, uden at glemme, at der er
mange Flere i det Aabenbare og Skjulte, som har holdt
sig fri derfor, og som baade offentlig og i Stilhed har
hævdet deres Plads paa det gode, gamle Stade uden
Afslag og uden mislig Tilgift.
*) Biückers sidste Artikkel i „Højskolebladet“ har maaske nu gjort
hans Anerkjendelse som folkekirkelig Præst umulig. Men hvormegen
Skyld i disse hans Yderligheder er hidført af, at han udelukkedes af
Regjeringen og maatte savne den Kontrol og tilbageholdende Kraft,
som ligger i Sammenhængen med den gamle Folkekirke.
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Jeg er kommen til Enden af disse mine Meddelelser
om de Erfaringer, jeg i mit lange Liv har gjort baade i
det Personlige og paa Samfundets Omraade. Der er jo
endnu Mangt og Meget, og især Mange, jeg endnu kunde
have Lyst til at drage frem fra Mindets Lønkammer;
men det vilde være uoverkommeligt at tage Alt med.
Hvad jeg har tilsigtet ved at beskrive disse Blade, har
været: igjennem en upartisk og ikke blot subjektivt sanddru
Skildring at kaste noget Lys over den Del af Tidens og
Fædrelandets Tilstande, kirkelige og folkelige, som jeg
paa nærmere Hold har været Vidne til og en om end
forholdsvis ringe Deltager i. Det var mit Maal, saa
meget som mulig, at holde mig selv i Baggrunden, for at
lade de omtalte Personligheder og Begivenheder indtage
den overvejende Plads og dog saaledes, at der igjennem
Behandlingen af Stoffet kunde skimtes min egen person
lige Udvikling under Berøringer og Krydsninger af det
Forskjellige, der traadte mig nær. Desværre ser jeg nu,
ved tilsidst at gjennemlæse det Foreliggende, at jeg selv
altfor meget kommer til at gjøre Front for Publikum.
Men det var vel næsten ogsaa umuligt at gjenneniføre
hin ovenanførte Dobbelt-Plan uden at just Det, der bidrog
til min Dom om Dette eller Hint, Denne eller Hin, maatte
fremstilles, og det var jo iblandt Andet ogsaa den Sam
stemning eller Brydning, der fandt Sted imellem mig og
de Andre under Fred og Kamp, som aabenbarede baade
deres og min Stilling i vort Forhold til Fremtoningerne.
Jeg haaber, at Man vil finde, at jeg selv dér, hvor jeg
efter mit Skjøn maatte udtale mig dadlende om mere
eller mindre betydende Mænd, dog har søgt at undgaa
Angreb paa Hjerterne. Jeg kunde jo, naar jeg vilde være
mig selv, ikke undlade at dømme Det, der for mig var
skjævt eller endog forkasteligt. Skulde Nogen synes, at
jeg har kritiseret for stærkt, da kunne de jo tage ogsaa
mig under Behandling — der er sandelig Nok hos mig
at kritisere, og jeg tror, at jeg skal være ikke altfor
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uvillig til at bøje mig for enhver billig og retfærdig Dom
i Kjærlighed.
Mit Liv har været et lykkeligt Liv, hvad mine hus
lige Forhold angaar: en Hustru, som i 53 Aar har
været en Solstraale i og over mit Hus, Børn, som have
været os Begge til Velsignelse og Glæde.
Vel har
Sorgen ogsaa besøgt os: to Sønner og fire Døtre ere
gaaede bort og have efterladt et aldrig udfyldt Savn hos
os; men de gik bort i Jesu Tro, og vi skal se dem igjen.
En Skare søde Børnebørn har bragt Barnesmil og Barnegraad som en Gave, der har maattet holde Barnesindet
vedlige hos os Gamle. — Til den anden Side har det
dog været saaledes, at der har været Skygger, som
kastedes over os. Jeg tænker her ikke saa meget paa,
at mine mange Kampe tidt har efterladt dybe Saar, ikke
blot paa Grund af Modstandernes haarde Sværdehug,
men ogsaa fordi jeg ofte maatte føle, at jeg kjæmpede
ikke altid, som jeg skulde, men stundom bragte fremmed
Ild paa Herrens Alter. Men hvad jeg særlig tænker paa,
naar jeg mindes Skyggerne over mit Liv, er dette, at jeg
i 44 Aar har baaret paa en Sygdom, der tidt fordunklede
min Sjæls Glæde og Frejdighed, fordi den som en Blod
sygdom var i nær Berøring med Sjælelivet; thi, som
Skriften siger, „Sjælen er i Blodet“. Jeg véd, at jeg tidt
steg op paa min Prædikestol i de mange, mange Aar,
med Følelsen af, at jeg maaske kom ned som et Lig;
og jeg véd, at jeg kjender noget til „Anfegtelsens“ Hede,
naar jeg maatte kjæmpe med Haab imod Haab. At det
ogsaa skar dybe Runer ind i min Sjæl, da jeg maatte
forlade mit gamle Hjem som en forjaget Mand, kan Man
vel tænke.
Men saa mindes jeg med Tak og ublandet Glæde
min gamle Menighed, der blev mig tro, da det gik, som
det gik, og byggede Kirke og Hus for den Kirkeløse og
Husløse, og som i de mange, mange Aar med Kjærlig
hed samledes om min Forkyndelse. Jeg kan ikke klage;
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jeg synes, at jeg kan sige, som der staar i Digterens
Sang:
Du kan do; thi Du har levet“.

levet af Guds Naade i al min Skrøbelighed.

Siden Ovenstaaende blev skrevet, har Gud hjemsøgt
mig paa alvorlig Maade — ja, søgt mig i Hjemmet,
men i sin Kjærlighed, skjøndt det gjorde saa inderlig
ondt. — Men inden jeg omtaler dette Sidste, maa jeg i disse
Blade sætte et lille Mærke ved en „Oplevelse“, som timedes
mig i den forløbne Sommer (1890). Da gjæstede jeg
atter for sidste Gang Norge, for at overvære min Datters
Sølvbryllup med Albert Lange, Sognepræst paa Indreøen,
Nord for Trondhjem.
Paa denne Rejse gjensaa jeg
gamle norske Venner, Præsterne Müller, Domaas, Lund*
og Wexelsen, min Ven fra Sandefjord, Kjerulf og fl. A.
Endnu engang besøgte jeg Trondhjems Domkirke og
Stiklestad, mit kjæreste Mindested i Norge. — Men hvad
jeg særlig her vilde korteligen pege paa, var Ankomsten
til Kristiania. Jeg kom dertil just i de Dage, da Kejser
Wilhelm med sin store Flaade satte Byen paa den anden
Ende. Man kunde fristes til at anvende paa disse Dage
i Kristiania, hvad J. L. Heiberg skrev om Forstyrrelsen i
den lille By Sorø, under den Kamp, der i Trediverne
fandt Sted imellem Kjøbenhavns Kritikere og Sorøs Skjønaander, naturligvis mutatis mutandis:
„Hvad ligner, o Sorø, din kritiske Glæde,
naar Posten er kommen fra kongelig Stad?
Ved Klangen af Hornet paa Torv og i Stræde
Du bærer Dig ganske forunderligt ad.“

Ja, Kristiania bar sig ganske vist forunderligt ad.
Det var, som om en mageløs Triumfator drog igjennem
de jublende Folkeskarer, en Heros, der havde besejret
Minotavros, Folkeforøderen, og skjenket Menneskeheden

et Gyldenaar, lukket Døren op for en Trylleverden. —
Og, naar Man saa spurgte: Hvad Stort har han gjort?
ja, da maatte jo Svaret blive: Han har gjort mange
Rejser og talt „store“ Ord, som alle have deres Kilde i
det Løsen, han har arvet fra Bismarck: „Vi Tyskere
frygter kun Gud og ingen Mennesker“, — et Løsen, der
kun gjemmer en dobbelt Løgn; thi Gud har Tyskerne
ikke frygtet, idet de har flyttet Naboens Grændseskjel,
ja, røvet den fattige Nabots lille Lam, — men Mennesker
frygter de med den onde Samvittigheds Rædsel; derfor
har de rustet sig til Tænderne, fordi de ængstes for Gjengjældelsens Hjemsøgelse. — Og naar Man saa fremdeles
spurgte: Hvad Ondt gjør Kejser Wilhelm? da maatte
Svaret blive: Han fortsætter hos os Urettens Gjerning, idet
han er med til at ville knuse en Folkesjæl, forvanske et
Fædrelands Historie ved at ville udrydde et Folks gamle
.Minder, kvæle Modersmaalet paa et Folks Læber og saaledes ødelægge dets Fremtid. At løfte ham paa Skjolde
som en Menneskehedens Velgjører, hører der en for
underlig Blindhed til. Naar jeg spurgte en norsk Kvinde:
Hvorfor gjør I alt Dette? da svarte hun: „Han er dog
Kejser“, eller en anden Gang: „Kanske han kommer til
at gjennemgaa mange haarde Skjebner“, — som om
Man paa Forhaand vilde holde ham skadesløs for til
kommende Lidelser. Ja, Man bar sig ganske forunderligt
ad. — Men under alt Dette gik Et op for mig med
usigelig stikkende Smerte: vi Danske staa nu alene, for
ladte i Folkenes Kreds. I forrige Tider kaldte Tyskerne
med Urette Slesvig-Holsten „den forladte Broderstamme“;
men nu kan vi Danske med Rette kalde os saaledes.
Thi det stod mig klart: naar vor Broderstamme, Nordmændene, havde virkelig Broderfølelse for os, da havde
det været dem umuligt at modtage Kejser Wilhelm, som
de gjorde; det danske Folks Sønderlemmelse af Voldsmænd, det danske Sønderjyllands Smertensrøst er over
hørt og glemt. Blodets Stemme er forstummet; det ses
jo ogsaa herefter, at den arrige Tysker Sybels hadefulde
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og forvrængede Fremstilling af vor dyre og blodige Kamp
for vor Odel, vor Frihed og Ære finder Gjenklang der
oppe. Glemt, forladt! Og, naar dertil kommer Kong
Oskars Udtalelser til Kejseren, hvem han gjorde til norsk
Admiral, Udtalelser, der gaa ud paa, at Sverige og Norge
aldrig kan og skal komme til at gaa imod Tyskland,
altsaa heller ikke, naar næste Gang ørnebanneret bæres
ind over Danmark — ingen Hjælp, kun Sympati for
den Magt, der har lamslaaet Danmark — og denne Ud
talelse er ikke modsagt af svenske, norske Mænd — da
tror jeg nok, at vi Danske kan sige med Sandhed: „vi
er den forladte nordiske Broderstamme“.
Da jeg kom nordpaa, trøstede Man mig vel med, at
Kristiania var ikke uden videre Norge; men jeg maatte
dog trods denne Trøst tage det smertelige Indtryk med
mig hjem, at Baandet mellem Norge og Danmark er
løsnet, saaledes at egentlig Samfølelse med os fra norsk
Side i vor store Livs- og Dødssag kun finder Sted i for
svindende Grad.
Der er en anden Sag, som har kastet Skygger over
mine sidste Dage, fordi den forekommer mig at kaste
stærke skjebnesvangre Skygger ud over mit Fædreland.
Det er den saakaldte Fredssag, der efter min inderste
Følelse og Overbevisning forfegtes paa en Maade, der
ikke varsler godt. Ja, hvilket ædelt Menneske og hvilken
Kristen elsker ikke Fred, og det er jo til Overflod udtalt
og atter udtalt navnlig fra vor Side, at, skal der kjæmpes,
da er det ikke for Kampens Skyld, men for at vinde
Freden. Vi vide, at Krig og Blodsudgydelse er i sig
selv en Kainsgjerning, og at Guds Forbandelse er over
hver Den, der i fordømmelig Magtbrynde, ugudelig Gridskhed og af Ærgjerrighed drager Sværdet, for at forrykke
Naboens Grændseskjel, og med Vold og Mordvaaben kuer
Mennesker og Folk til at gaa under fremmed Aag. — Men,
naar Man mener ved varme Taler at udrydde dette Onde og
at kunne bringe en god Fred tilveje ved saakaldt Voldgift —
da tror jeg for det Første, at dette er en utopisk Tanke,
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saalænge der er Synd og Hovmod og Fordærvelse i Ver
den, baade paa Tronerne og i Folkene. Og naar Man
saa henvender disse stærke Fredsord til os Danske, da
faar dette iblandt Andet ogsaa et komisk Skjær over sig;
thi det er dog klart, at vi i vor Lidenhed og Afmagt
allermindst eller slet ikke trænger til saadan Formaning;
thi selv om vi havde Lyst til Krigen, forbyder det sig af
sig selv. Men Tingen har en alvorlig, skjebnesvanger
Betydning, ikke mindst for os Danske. Man læser ikke
blot Historien med et halvt øje, men synes ikke at have
klart Blik for Guds Førelse i denne. Jeg vil begynde
med et slaaende Ord af Patriarken Jakobs Søn Josef,
et Ord til Brødrene, der havde begaaet den Dødssynd,
vi Alle kjende, imod ham: „I tænkte ondt mod mig; men
Gud tænkte at vende det til det Gode, og gjøre det, som
nu sker, at holde meget Folk ilive“. Det Ord slaar
igjennem ikke blot enkeltvis, men efter stor Maalestok i
Historien. Gud har brugt det Onde, og ikke mindst
Krigen, til meget Godt, ja, til at holde meget Folk og
mange Folk ilive. Han har brugt Krigene baade til
at hæve Folkene op fra en drømmende Naturtilstand til
et A and s stade, til at de fik Bevidsthed om deres dem
af Ham givne Folkelighed og Opgave, og tii at udfolde
Noget af det Skjønneste, Menneskeværdigste, der har vist
sig i deres Udvikling, og uden hvilket de vare sunkne
tilbunds i Kjødet eller raadnede op i forfinede Nydelser.
Tag Perserkrigene bort fra Grækernes Historie — hvad
var den da bleven til? Under dette Højtryk sprang den
græske Aandsstraale højt i Vejret. Det var fra Sejr
vindingerne ved Maraton, Platæa, Salamis, Mykale,
Evrymedon, ja, selv fra Nederlaget ved Termopylæ, at
Aandsfuglen fløj over Hellas, og at Det, Grækerne blev
til, mens det var i sin Kraft, ja, blev til for hele Verden
endnu den Dag i Dag — at det brød frem i Kunst og
Videnskab. Da var det, at Skjalde fremstod som Æskylos,
Sofokles og senere Evripides, Tænkere som Sokrates
og Plato og deres Efterfølgere, Billedhuggere som
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Fidias og Bygmestere, hvis Templer og Pragtværker
endnu aandsløfte Betragterne som store Forbilleder, selv
som Ruiner. — Tag Korstogene, især det første, ud af
Midalderens Historie — da har Du taget det Største bort
med det Samme. Thi, skjøndt det udvortes Formaal ikke
naaedes, — der var i de ædle Kjæmper en underløbende
Hjerte strøm, som var den drivende Kraft, og som bar
sine Frugter. Thi naar Grundtvig skriver, at disse Kors
tog satte Bom i Aarhundreder for Halvmaanens sejrrige
Indtrængen i Evropa, hvorved Kristenheden frelstes for
den falske Profets Hærgen, og meget’ Folkeliv holdtes
vedlige, og at der derved skabtes en Forbindelse mellem
Vesten og Østen, som var nødvendig for Menneskehedens
Fremtid og Udvikling — kan vi saa ikke ogsaa heri se,
at disse Kampe tog Gud i sin Haand og tænkte at vende
dem til det Gode? — Og kan vi være blinde for, at det
var igjennem den haarde langvarige Kamp, som Hol
lænderne maatte bestaa imod den stærke Stormagt,
Spaniernes kuende og dødbringende Jernfavntag, gjorde
dem til et Folk, der afgav et Forbillede for alle smaa
Folkefærd, der trues i deres Liv og Tilværelse — et
mægtigt Blus paa en folkelig Aandshøjde, der endnu kan
løfte og fylde med Sjælskræfter, som det Ord, hin unge
Helt udtalte, da det saa sortest ud for hans Fædreland,
og Man raadede ham til fly, for ikke at komme til at se
dets Undergang: „Der er en Maade at undgaa en saadan
Skjebne, og det er at dø i den sidste Skandse“. Kan vi
nu ikke sige, at denne Krig blev i den store Folkefaders
Haand brugt til at holde meget Folk ilive? — Og slet
Gustav Adolfs, Breitenfelds og Lutzens Navne ud af
Nytidens Aarbøger! Var den Kamp, han stred, ikke et
Middel i Styrelsens Haand til at holde meget Folk ilive,
baade aandeligt og timeligt; og har den ikke brudt Banen
for Trosfrihedens ædle Sag, og har den ikke bragt det
svenske Folk til Bevidsthed om dets Folkeaand, og bæres
det endnu ikke af de store, skjønne Minder, uden hvilke
det ikke vilde havt den Blomstring, som Norden i det
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Hele har været Parthaver i, trods Karl Gustavs senere
Kainsgjerning mod Danmark? — Og for at tale om os
selv — kunde vi have undværet’Aaret 1659, dersom vi
skulde have blevet ved at leve som et dansk Folk; og
var ikke 1801 i Grunden, trods dets ringe udvortes Ud
bytte, en Foraarsbebuder i aandelig Henseende for os, —
fra den 2den April i dette Aar gik Øhlenschlæger og
Grundtvig ud som Herolder for en ny Skjaldskabets
Verden, ørstederne og alle de andre Stormænd i Tankens
og Kunstens Rige — mon det var uden Sammenhæng
med hin Bedrift, at de fremstod og bragte Aand og Liv
tilveje i vide Kredse? — Og nu de to sønderjydske Krige.
Den, som har oplevet den første af disse Kampe, véd af
Erfaring, at Man her løftedes af en Magt, som bragte
det Usle til at krybe i Krogene og kaldte de bedste
Følelser frem: Fædrelandskjærlighed, Offervillighed og
Drift til at lade Livet for den os af Gud givne Odel og
Eje, ligesom den jo ogsaa gav Stødet til, at vi fik det
Frihedsbrev, hvorover vi glæder os. — Ja, selv den sidste
slesvigske Krig, saa nedbøjende den end var, virkede til,
at vi tog os sammen — de mange Folkehøjskoler trindt
i Landet vidner derom. Kan det da ikke nytte? Kan
det nytte at hævde sig selv og heller dø med Ære end
leve med Skam? Det Menneske, som ikke kan og vil
hævde sig selv og sin Personlighed, er uduelig til at leve.
Det Folk, som ikke kan og vil det, men blødagtig giver
sig Skjebnen og Voldsmanden i Vold, er et ubrugeligt
Æmne i Styrelsens Haand. — Jeg véd det vel og tror
det med Glæde, at den bedste Del af de Fredsherolder,
som træde frem, — de have den bedste Hensigt og at
det ingenlunde er deres Mening at gjøre Folket udygtigt
til at værne om Fædrelandet, naar det angribes. Men de
undlade eftertrykkeligt at lægge Tilhørerne paa Hjerte,
at vi, indtil de af dem ønskede Forhold, med den evige
Fred paa Basis af Voldgift, ere tilstede, skal anstrenge
al vor Kraft og bruge al vor Formue for at staa rede til
at møde kommende Farer og afværge det Forsmædelige,
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ogsaa med Sværdet. Det bliver, saavidt jeg kan se, ikke
varmt betonet, og blev det sagt med samme Fynd, som
Man udraaber Krigens Rædsler med, da vilde de nok ikke
blive omjublet som nu af de store Skarer. Thi det kan de
være visse paa, at en stor Mængde, som nu juble om
dem, taige deres Foredrag til Indtægt for en blødsøden
Livsbetragtning i dette Stykke, og bruge deres stærke
Angreb paa Krigen i det Hele som et Skjærmbræt, bag
ved hvilket de gardere sig imod alle Krav paa at an
strenge sig og gjøre Ofre med Blod og Penge for Dan
mark, naar Farens Time kommer. Og saaledes bidrager
Man i stort Mon til at lamslaa de sidste Rester af Mod
og Mands Hjerte, slukke den sidste Gnist af den hellige
Flamme, som brænder for Fædrelandets Hæder, hos
Mange, Mange af dem, som foretrække til enhver Pris
at leve i Ro og Mag og pleje sine Nydelser og sin time
lige Fordel. — Der var en Mand, som sagde til mig for
leden: „Var den sidste tysk-franske Krig udeblevet længe,
da var det franske Folk rimeligvis raadnet op“. Men er
det bedre at raadne op i Freden end at dø en ærefuld
Død for sit Land og Folk?

En Fremtoning, som i mine sidste Aar har fyldt mig
med Glæde og Haab, og i hvis Tjeneste ogsaa jeg har
faaet en beskeden lille Gjerning — er Santalmissionen.
Jeg havde i mange Aar været med i Missionssagen; men
først denne Mission har taget mit fulde Hjerte. Ikke saa
ledes, at jeg betragter den santalske Menighed som en
Mønstermenighed, der allerede nu i sin Udvikling kan
staa ved Siden af de tusindaarige levende Menigheder i
Evropa; det er en Menighed i Barndoms-Alderen med
denne Alders Umodenhed og mange Skrøbeligheder, men
ogsaa Troskyldighed og Ærlighed. Denne Gjerning er
ligesom lagt foran den danske Menigheds Dør, og jeg
kan ikke se Andet, end at Herren forunderlig har velsignet
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Arbejdet derovre. Missionær Løventhais Bog har ikke
kunnet rokke mig i mit kjærlige Syn paa denne Gjerning.
Hans Bog er udmærket skrevet og indeholder mange
store og sunde Tanker. Men Tonen er mig for aandsaristokratisk, og den isnende Ringeagt, hvormed hanser
ned paa, hvad han kalder Folke vrag, de smaa fortrængte
og vanskjøttede Levninger af gamle Folkefærd, — er mig
uhyggelig. Vi er alle Vrag, Hinduer ikke mindre end
Santaler; men naar Talen er om at redde skibbrudne
Mennesker, ville vi dog ikke „vrage“ dem, som kjæmpe
med Døden i en lille Baad, naar den kommer paa vor
Vej, og lade disse Skibbrudne skjøtte sig selv, for at op
søge det store Orlogs- eller Handelsskibs Vrag. Herren
siger: Opsamler de overblevne Levninger, at Intet
spildes. Kan det lykkes Løventhai at samle i Jesu
Navn en lige saa stor Flok eller, om Gud giver Vel
signelse, en endnu større Del af de Skibbrudne paa det
hinduiske Vrag fra Syndens Død, om Livet endnu kun
hos dem er svagt og skrøbeligt, som de santalske Mis
sionærer har faaet Naade til paa deres Virkeplads, da skal
vi glæde os og takke Gud for det og gjerne takke ogsaa
ham, og det ønske vi ham af Hjertens Grund.

Men det Smerteligste af mine „Oplevelser“ timedes
mig, da jeg sad ved min Hustrus Dødsleje og hørte
hendes sidste Suk. Hun var mit Jordelivs Stjerne i 55
Aar fra vor Kjærligheds Vaar, da hun stod i sin Ung
doms fejre Blomster, indtil hun i Alderdommen kastede
sit søde Aftenskjær over mig og mit Hjemliv. Hun var
mine øjnes Lyst og mit Hjertes Fryd og Velsignelse;
hos hende hentede jeg, menneskeligt talt, Frejdighed og
bestandig ny Styrke til at bære min Byrde og kjæmpe
min Strid indadtil og udadtil. Hun var min Samvittighed,
der manede mig i sin usigelige Kjærlighed til i al min
Skrøbelighed at leve et ædelt Menneskeliv. Thi jeg følte,
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at kun da kunde hun blive ved at se med Glæde paa
mig. Saa førte jeg hendes dyrebare Støv til det Sted,
hvortil hun allermest var knyttet, til Hjemmet i Kiskely
og til Nasaretkirkemuren i Ryslinge, vis paa, at der vilde
hendes trætte Legeme falde i den Menigheds Vennevold,
hvortil vore rigeste Minder knyttede sig. Der skal, om
Gud vil, ogsaa mit gamle Legeme snart komme til at
hvile ved hendes Side, Gud. af Naade give: i Opstandel
sens store Haab.
Nu sidder jeg i min høje Alder og har endnu for øje i
Hjemmet to kjære Døtre og to velsignede Børnebørn, som
hygge om den gamle Fader og Bedstefader. Men den
ene Vennerøst efter den anden forstummer. Der er kun
Faa tilbage af min Ungdoms Venner, og Manddommens
Stalbrødre forsvinde ogsaa mere og mere. Men, mens
alle disse Jordelivets Røster blive færre og færre, hvisker
der sagte Stemmer hinsides fra, — kaldende og vin
kende.
Saa øver jeg mig da i at kunne nynne paa de Linier
af Sangen (Chr. Richardt):
„Sol i Aftensvale,
lær mig den Kunst at dale.-‘

Jeg gjentager for mig selv nogle Ord, jeg fandt
iblandt mine Papirer, men hvis Forfatter jeg ikke véd at
nævne:
„Ej Triumfer, som jeg engang drømte,
Ro min trætte Sjæl kun ønsker sig,
Fred kun efter Kampens dybe Vunder,
Trost fra Gud, naar det mod Enden stunder,
og en salig Flugt til Himmerig.
For 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 fornegte mig.
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Brus da hen. Du Livets Strøm saa flygtig,
imod Mundingen Du bærer jo;
naar kun over de oprorte Bølger
svæver Herrens Fred, da glad jeg følger,
hist mig vinker de Forløstes Bo.“

Jeg slutter med nogle Linier, jeg engang i en alvorlig
Time nedskrev:
I Skovens Ly jeg sad en sildig Høst,
de muntre Fugles Kor var længst forstummet,
og gjennem Træets Grene, stille, tyst,
klang Vindens Alvors-Susen hen i Rummet.
For Luftens Bølgeslag, der sank og steg,
rev gule Blade sig fra Bøgens Kviste,
og. sitrende i Solens Straaleleg.
de faldt til Jord med sagte Suk, det sidste.
Fra Vest jeg hører brede Vingeslag
henover alt det Levende tilsammen;
de flagre hen i Høst, ved Nat. ved Dag.
de rives bort som gule Blad fra Stammen;
hver Stund det er en Alvors-Løvfalds-Tid, —
nu En. nu atter En. hvis Stilk mon briste,
og Vintren kommer snart med Sneen hvid.
Liglagnet over Dødens Søvn, den sidste.

Naar lufter vel for mig det sidste Pust,
det sidste Løvfalds-Pust med Bud om Døden?
Se, Bladet hænger løst og gult, omsust
af kolde Høstvind alt i Aftenrøden.
Jeg véd det vist: det ringer for min Sjæl,
der tales om mit lille Maal af Timer,
og nærmere og nærmere i Kvæld
jeg hører Aftenklokkens Røst, som kimer.
Men og jeg véd: Du glemmer Bladet ej.
o, Herre Krist! dets Duft, dets grønne Farve,
dets lille Spirekraft Du viste Vej,
ej nedad, opad fra den brudte Larvé.
Lad Løvet visnet falde kun til Jord, —
de Luftninger, som det fra Stammen bære,
skal løfte Sjælen op i dine Spor,
og engang Løvet komme skal til Ære.
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Lad Bladet hvirvles hen paa Tidens Flod, —
hvor Bladet sad, der sidder atter Knoppen;
mens Løvet smuldrer hen ved Træets Fod,
gror Livets Spire svulmende i Toppen.
Der skal den aabnes i den nye Vaar,
der springer Blomsten ud med Livets Farve,
og i det evigglade Gyldenaar
skal jeg af Naade Livets Perle arve.
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Efterskrift.
Habent sua fata libelli. Det gjælder ogsaa om denne
Bog. Klap og Klaps. Jeg takker hjerteligt for de første,
vil ogsaa gjerne takke for de sidste — de ondskabsfulde,
giftige og de selvsyge Angreb dog undtagne, hvoraf
Ingen kan have Gavn, allermindst Angriberne selv. Men
Man kan ogsaa have god Brug for at høre misbilligende
Røster; det *frier idetmindste en Forfatter for den for
fængelige Indbildning, at han har leveret et Mønsterværk,
i hvilket Alle kun kan se Lys og slet ingen Skygge. Og
det har ogsaa jeg havt Behov.
Naturligvis er der noget Vovet i at give sig til at
skildre nulevende eller nylig afdøde Personligheder. Men,
naar jeg nu har vovet det i Tillid til, at jeg saa ærligt,
jeg kunde, vilde ikke blot meddele Sandheden, som den
stod for mig — og anderledes kunde jeg jo ikke gjøre
det — men ogsaa udtale den saa upartisk og med al den
Kjærlighed, mit Hjerte raadede over, eller den over mig,
da kunde jeg ikke give Giandsbilleder uden Skygge; thi
det vilde være Billeder, hvortil Virkeligheden ikke svarede,
eftersom Ingen af os, selv de Bedste, ere udelukkende
Lysskikkelser, Gud bedre det! Men jeg tør paastaa, at
Man neppe vil finde en Skildring af nogen Person i min
Bog, selv af dem, jeg maatte tage længst Afstand fra,
uden at der klinger en sympatetisk Tone igjennem Skil
dringen, og slet ingen Bitterhed. Selvfølgelig kan jeg
have taget Fejl paa flere Punkter, og har sagtens gjort
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det; men jeg skulde og kunde jo som sagt kun give min
Opfattelse af Vedkommende, og har jeg gjort Nogen Uret,
har det været meget mod min Villie, vil gjerne, naar jeg
overbevises derom, bede om Forladelse. Men en Trøst
har jeg fundet i, at der saagodtsom ingen Indsigelse er
gjort imod de Kj endsgj erni nger, jeg anfører. Mit
Syn paa og min Dom om de Forskjellige og det Forskjellige staar derimod naturligvis for min egen Regning.
Men jeg føres her ved denne Lejlighed til en alminde
ligere Betragtning. Der er den Fristelse for os Alle over
for vore Kjære (og da ikke mindst med Hensyn til os selv),
at ville se bort fra Skyggerne hos dem (og os), ja, at
ville digte et helt Lysindhold ind i dem, og digte Skrøbe
lighederne ud af ’dem, eller dog navnlig ville, om Man
end selv godt er sig disse bevidst, — at de, der male
deres Billede, kun skulle ubetinget bruge lyse Farver.
Jeg tror, at Dette er en uberettiget Fordring, og vi skulle
vistnok vænne os fra denne Digtning; thi den er ikke
sand og sund. Vi skulle elske vore Venner, som de
ere, og lade vor Kjærlighed i nogen Maade ligne Guds
Kjærlighed, og Han elsker os med al vor mangfoldige
Brøst og Bræk. Ingen af os er tjent med, at vore Venner
ser paa os med et Syn, som kun halvt er Sandhed. Jeg
kan ikke glæde mig over, at mine Kjære elske et Fantasi
billede af mig, hvortil Virkeligheden ikke svarer; thi da
elske de jo ikke mig, som jeg er, men mer eller mindre
en luftig Skikkelse; og heller ikke maa Nogen kræve, at
Andre skulle se paa deres Nærmeste, som om de var
uden Skrøbelighed, som hænger ved os Alle, og blive
vrede, naar disse berøres. — Hvor mangen Brud og
Brudgom have maattet bøde for, at de i Kjærlighedens
Morgen drømte en hel ideal Skjønhedens og Fuldkommen
hedens Fylde ind i den Elskede, og saa, naar de vaagnede op af Drømmen, da først opdagede, hvad der var
langt fra Drømmen. Men skulde det ikke være Prøve
paa den ægte Kjærlighed, at den siger: Jeg elsker Dig
og vil elske Dig trods Det, at jeg véd, at Du er et
I o*
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syndigt Menneske, og ogsaa i Fremtiden vil komme til
at kjende Dig som et saadant; jeg vil ikke elske Dig
blindt, men seende; det er Kjernen i dit Væsen, jeg vil
hjælpe til at komme til sin Ret.
Og for atter at berøre mine Skildringer af Personer,
da vil jeg kun henvise til, at jeg har gode Forbilleder
paa den Vej, jeg har betraadt i dette Stykke. Vorherre
Jesus, som elskede sine Venner med en Kjærlighed,
overfor hvilken vor Kjærlighed maa blegne, Han lagde
ikke Skjul paa deres Skrøbeligheder, ja, Syndefald. Vi
kjende hans Dom over Peter, Tomas, Marta, og Han
har ikke havt Noget imod, at disse Domme bleve offentlig
gjorte for Venner og Fjender efter en Maalestok, som
ingen Andens. Thi de ere bievne udbredte over alle
Tider og alle Slægter igjennem Hans Vidners Skrift. Ja,
og disse Domme bleve kapitelfæstede i den Samtid, da
endnu de Bedømte levede, og Pavlus skyer ikke at an
føre et Træk af sin kjære Medbroder og Medapostel
Peder, og dadler ham aabenbart for Menigheden, fordi
„han var at laste“ („Hykleri“), og denne Skygge i den
trofaste Apostels Liv blev kundgjort i Pavli Brev (Gal.)
for den daværende Menighed, mens Peder endnu levede,
ja, kundgjort for alle Tider i dette samme Brev.
Naar jeg nu staar i Begreb med at sende denne
sidste Del af mine „Personlige Oplevelser“ ud i Verden,
kommer jeg ihu, at jeg med en ubegribelig Glemsomhed
har forbigaaet nogle Mænd og Kvinder i det Billedgalleri,
jeg har indbudt Samtiden til at besøge i denne Bog. Ja,
der er mange Navne, jeg kunde have ønsket at sætte et
lille kjærligt Minde i dette Album; men jeg maatte jo
begrændse mig. Imidlertid skal der her som Efterslæt
nævnes to Mænd og tre Kvinder, som jeg skylder Tak
for, hvad ogsaa de har været for mig. Min gamle Skole
kammerat H. Glahn, forhen Sognepræst i Sorø, blev alt
fra Skoletiden en Lysskikkelse for mig, og har altid siden
hørt til de Mennesker, ved hvilke min Tanke med Glæde
dvæler. Jeg sender ham herved min sidste Broderhilsen
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i Jesu Navn. — M. W a d, Sognepræst i Korsør, var min
trofaste Ven i Fyn, der, skjøndt efter Naturen saare forskjellig fra mig, ja, maaske just derfor, tilførte mig Meget,
jeg trængte til for min personlige Udvikling. — Natalie
Zahle, denne ihærdige, aands- og hjertebaarne Kvinde,
som fik Naade til at løfte en Sten, som ikke Mange vilde
kunne, og har sat al sin Kraft ind paa at nærme sig det
Ideal, der foresvævede hende i Ungdommen, — har ogsaa
set mildt paa mig, uagtet vi tidt med nogen Nuance i
Synet forhandlede om hendes Gjerning, hver fra sit ejen
dommelige Stade. — Fru Tietgen, der med sit varme
Hjerte for Santalmissionen viste ogsaa mig Velvillie og
Tillid. — Fru Ida Larsen, min trofaste, ædle Veninde
igjennem mange, mange Aar.
Og naar jeg nu paa Faldrebet, „paa Gravens Rand“,
sender denne Bog ud i Verden, sandsynligvis den sidste,
et Slags beskedent Testament ved mit jordiske Livs snare
Afslutning, er der et Haab, jeg, ihvordan den end vil
blive modtaget, ikke kan og vil slippe: at Man dog deri
vil finde Spor af den Kjærlighed, med hvilken jeg i et
langt Liv under al Skrøbelighed, „under ondt Rygte og
godt Rygte“, har stræbt at vie mine bedste Kræfter for
Danmark, dets Folk og Kirke, og saaledes ikke er ganske
uværdig til det Eftermæle, at jeg har været, om end en
ringe, dog en trofast og ærlig Søn af mit Fædreland.
Gud velsigne det med dets Menighed og Konge, og i sin
Naade give det en Fremtid, som han har givet det en
Fortid og rige Minder, først og fremmest en Fremtid med
Samlingen af alle Danske under Dannebroge — „Sønder
jylland vundet, det er Danmarks Maal“. — Efter For
læggerens ønske følger hermed mit Billede.
Vilhelm Birkedal.
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Tillæg.
I den forløbne Sommer (1891) er der forundet mig
to Oplevelser af dybere Natur, som skal være mig ufor
glemmelige, og jeg kan ikke Andet end slutte mine Med
delelser med Erindringen om dem. — Jeg fik Lov til i min
høje Alder at aflægge et Vidnesbyrd i min Daabskirke
paa min Fødeø, Møn. Jeg stod ved den Døbefont, hvori
jeg som et lille Barn blev taget i Favn af Vorherre Jesus,
og den Prædiken, jeg dér holdt, meddeles nedenfor.
En anden Fest, det undtes mig at opleve, var Minde
festen for Ryslinge Valgmenigheds fem og tyveaarige Bestaaen. Jeg stod da i min gamle Menighed, paa den Prædike
stol, hvor Gud har givet mig saa mange rige Timer, og
forkyndte det gamle, evigtunge Evangelium for den store
Kreds, som havde samlet sig. Ogsaa den Prædiken skal
her nedenfor meddeles. Vidnesbyrdet fra Barnehjemmets
Steder og Vidnesbyrdet fra det Sted, hvor jeg som Mand
havde min kjæreste Gjerning, rækker hinanden Haand.

I Borre Kirke d. 11te Juni 1891.
2, Kor, y.
„Vi beflitte os paa, hvad enten vi ere hjemme eller ikke hjemme,
at være Herren velbehagelige“.

Naar jeg har valgt disse Apostelen Pavli Ord til
Tekst i Dag, da har jeg en ganske særlig Grund dertil.
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Det er Ordet Hjem, jeg vilde dvæle ved. Det er et sødt
og lifligt Ord, Hjem, — Barndomshjem — hvem
kan nævne det, uden at der rører sig Noget i Hjertet,
naar da dette Barndomshjem har været et Arnested for
Fred, og for Fa’ers og Mo’ers Kjærlighed, hvortil der
knytter- sig lyse Minder, Solskin og Fuglekvidder, et Hjem,
hvor der har dæmret Anelser for os og Glimt fra en
Æventyrverden, saa det var, som der staar i Sangen:
„Forjættede Land,
Du hilses i Morgenens spejlklare Strand,
naar Børnene skimte din Lignelse skjøn
og drømme, Du findes, hvor Skoven er grøn,
hvor Barnet kan dele med Blomst og med Siv
sin Lyst og sit Liv.“

Ja, thi i et saadant livsaligt Barndoms-Liv begynde
de menneskelige Hjerte^ og Aandsspirer at udfolde sig,
hvor en Faders kj ærligt styrende Haand 6g en Moders
varme Hjerteslag fylde Hjemmet med Velsignelse. Derfor
er der igjennem hele Livet ^n’dragende Magt i Tanken
om Barndomshjemmet, som Skjalden synger:
„Ak. ingensteds er Roserne saa røde,
ak. ingensteds er Tornene saa smaa,
og ingensteds er Dunene saa bløde
som de, vor fordums Uskyld hvilte paa“.

Til Barndomshjemmet stirre mange selv gamle Mænds
og Kvinders øjne, tidt med Taarer, saaledes som et saa
dant gammelt Menneske har udtalt:
„Vemodig jeg mod Hjemmet igjennem Taarer ser,
ak, skal min elskte Hytte jeg aldrig skue mer,
sødt Fuglene der synge med den mig kjendte Røst,
dér atter Fred neddaler til sorgopfyldte Bryst, —
Hjem, Hjem, mit kjære Hjem,
nej, ingen Plet paa Jorden er skjøn som Du, mit Hjem“.

Dér i vore Barnedage vekslede Smil og Taarer; men
Taaren viskede en blød Moderhaand bort, saa Graaden
blev til Smil. — Ja, Venner! men siden — Barndomsm.
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hjemmet maatte vi forlade, og vi byggede os da, om
Gud gav Lykke, et Manddoms- og Modenheds-Hjem, og
ulykkelig Den, som intet saadant Hjem finder. Der gaar
saa mange Løsgjængere om i Verden, baade de
Stakler, som pjaltede og forkomne vandre omkring, hvis
Leje er paa Vejskjellene og i Grøfter eller Skove, — og
de fornemme Løsgjængere, der drage Jorden rundt, og
hvis Hjem er Gjæstgiversteder og Hoteller blandt Frem
mede, men intet blivende Sted har i Fædrelandet. Ikke
at tale om dem, som vel i det Ydre har et Hjem, tidt et
straalende Hjem, men hvor der dog intet Hvilested er
for Sjælens dybe Rørelser, men hvor Mand og Hustru
og Børn gaa hver sine Veje. — Ja, Venner! vi bygge
jo vort Hjem, og ønske, at Lykkens Solskin maa skinne
over det, først og fremmest, at der maa være Kjærlighed
og Fred, at Forældre, Sønner og Døtre kunne slaa Rod
i et dybt Sjælssamfund. Det er om et saadant Hjem,
vi synge:
„Vi rejse ud for hjem at naa;
thi bedst er der dog hjemme.“

Gud være lovet, om vi har fundet et saadant Hjem,
en Arne,
„Hvor Alle har Et i Sinde,
og Det, som bærer de store Læs,
i Hjertekamret er inderst inde“,

et Hjem, hvor selv Skyggerne kunne kalde Livsblomster
frem; thi der er jo Blomster, der springe ud og dufte sødest
i Skyggen, om end Duggtaarer staar i deres Kalk. —
Men vi véd det jo, selv det skjønneste jordiske
Hjem staar paa en forkrænkelig Grund; vi føle det, hver
Gang En af de Kjære lukker sit Øje og gaar bortu og
Døren aabner sig sidste Gang for en Hustru, et Barn,
en Fader, Moder, og den Elskede kommer ikke tilbage.
Snart, snart, efter et kort Spand af Dage, er Hjemmet
forladt af de Gamle, og nye Beboere flytte ind. — Er det
saa forbi, er dette jordiske Hjem det sidste, vi skulle
finde? Eller er der endnu et Hjem, Maalet for alle
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Hjem? Er Kirkegaarden, Gravene det sidste Husly for
os, eller aabner der sig en Dør paa den anden Side, som
fører til en anden og bedre Arne? — Ja, for at svare
med Sikkerhed paa dette Spørgsmaal, maa vi tale om
Hjemmet i en anden og højere Betydning, end naar vi
pege paa disse smaa jordiske Hjem.
Menneskets første Hjem var i Edens Have, hvor
Adam og Eva vaagnede i Skabningens Morgen. Dér var
et Hjem, sødt og lifligt, dér, hvor Alt var i Fred og
Kjærlighed uden nogen Mislyd; dér, hvor Paradisfloderne
strømmede og gjorde Alt friskt og eviggrønt; dér, hvor
Livets Træ med sin Frugt opholdt Menneskets jordiske Liv,
gav det Ungdom, Kraft og Skjønhed; dér, hvor der først
og fremst var et fuldt Samfund med den levende Gud,
som talte til Mennesket i Aftensvalen og gav det første
Skolehold i Verden med Kundskab om Himmel og Jord,
og dér, hvor Dyrene i Underdanighed gik forbi Adam
og Eva, der gav dem N^vn. Ja, dér var* Menneske
slægtens Barndoms-Hjem. Men det blev anderledes.
Thi Slangen listede sig ind, og vore første Forældre spiste
sig Døden til af Kundskabens Træ paa Godt og
Ondt. Da blev Barndomshjemmet lukket, og de maatte
ud i den kolde, fredløse Verden, hvor de maatte æde
deres Brød i deres Ansigts Sved, hvor Jorden bar dem
Torne og Tidsler, og Eva maatte føde sine Børn med
Smerte. Hvor blev da nu Slægtens aandelige Hjem her
efter? Ja, Gud Herren byggede for et Folk et foreløbigt
Hjem. Abrahams Børn fik ikke blot en timelig, men en
aandelig Bolig i Østerland; men det var ikke som hin
første i Edens Have. Thi Synd og Død fulgte med til
det Hjem. Det var ikke et ublandet Kjærligheds-Sam
fund med Gud, som dér førtes.
Det var Lovens
strenge Aag, der skulde holde dem sammen, og kun
som fra det Fjerne lød Forjættelsens Røst om, at den
Tid skulde komme, da der skulde bygges dem et andet
bedre Hjem under Guds Vingers Skygge. De andre
Folk, ja, de gik deres egne Veje, længere og længere
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bort fra Paradishaven, — de bleve Løsgjængere,
som intet virkeligt Hvilested havde for Aånd og Hjerte,
ja, Løsgjængere, alle de hedenske Skarer, og de Huse,
de byggede sig for Sjælen, det var enten Huler, hvor
de gravede sig ned i det Dyriske, eller de opførte sig
Pavluner af rodløse Blomster og Blade, der maatte visne,
naar Solen oprandt, eller ramle sammen, naar Stormen
blæste. Det kan vi se i de hedenske Folks Gudeforestillinger. De dannede sig selv Guder efter deres egen
Lignelse uden Hellighed, Kjærlighed og Magt, istedetfor
at Gud vil danne os efter sit Billede. De bleve Løs
gjængere ved Vejskjellene og Gjerderne, uden Fred
og Velsignelse. Det var intet Hjem.
Og saaledes gik det, til „Tidens Fylde“ kom. Da
byggede Gud atter et Hjem for alle dem, som længtes
efter Fred med Gud, længtes efter en Arne for Aand og
Hjerte. Det var Jesu Kristi Kirke og Menighed,
der er ble^én en Bolig for Guds‘Børn. Det er et lille
Paradis, en lille Edens Have. Dér er Fred; thi dér er
Syndernes Forladelse; dér strømmer Livets Flod atter,
som i det gamle Paradis, i Daabens Vande, hvor Guds
Naade vælder op til os Syndere; dér er Livets Træ atter
plantet; thi Korstræet, som bar Jesus, Verdens Frelser,
er bleven til dette Livets Træ, hvis Frugt rækkes os i
den hellige Nadver; dér taler Gud Herren endnu med
sine Børn som i Edens Have, ja, taler til dem i Morgen
stunden ved Da abens Kilde, og i Aftenstunden ved Nad
verens Bord. Den hedder jo en Nadver. — Ja, Venner!
Vorherre har bygget os et aandeligt Hjem, efter at Barn
domshjemmet i Østen blev lukket; — derind komme vi
gjennem Igjenfødelsens Bad, naar vi tage imod Hans
Gave i Forsagelse og Tro; dér skal vi bo og bygge
til vor sidste salige Stund. Og nu kunne vi svare paa
Spørgsmaalet om, hvad der skal være vort tredie og
sidste Hjem, som i dybeste Forstand er et Hjem, ikke
blot for en kort Stund, men for evigt. Thi det er gjen
nem dette Menigheds-Hjem paa Jorden, gjennem dette
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lille Paradis, vi gaa ind til det store Paradis i Himlen.
Ingen kan komme derind uden Den, der har fundet sit
Hjem i det lille Kirkehjem med en levende Tro. Thi vi
maa ikke mene, at vi kan komme ind i Himmerig, blot
fordi vi dø herneden.
Men jeg har havt en personlig Grund til at an
vende hine Apostelens Ord her paa dette Sted, i denne
Kirke. Thi jeg er jo paa en Maade kommen hjem,
naar jeg staar her iblandt Eder. Her paa denne lille O
har jeg havt mit Barndoms-Hjem, her er jeg født, og her
voksede jeg op i et kjærligt Familieliv med Fa’er, Mo’er
og Sødskende. Og det er ikke glemt, hvad jeg oplevede
her i min Barndom; men det er gravet med uudslettelige
Træk ind i min Sjæl. Her gik skjønne Syner forbi mig,
og her talte Naturen sit hemmelighedsfulde Sprog til mig;
her hørte jeg Havets Toner, der sang Vuggesang for
den lille Dreng, og som saa tidt, 0, saa tidt i min Op
vækst greb min Sjæl, baade. naar det brusede vildt og
blev mig et Billede paa Livets stærke Bølgegang og
Kamp, som ogsaa jeg har erfaret i mit lange Liv, og
naar det i Aftenstunden lullede mig ind i Drømme, idet
hvert lille Bølgeslag hviskede om den Fred, jeg skulde
finde hos den evige Fredsfyrste. Her stod jeg paa Ud
sigtsbjerget, paa den hvide Klint og i den skjønne Lund
og blev henrevet af det blaa Hav og den grønne Bøg,
som sprang ud af Klintens hvide Kridt. — O, kjære
Venner og Landsmænd! Minderne strømme ind paa mig,
og jeg kan ikke skildre, hvad der gaar igjennem min Sjæl
ved sagtens for sidste Gang at betræde disse Steder, hvor
hvert gammelt Træ, hver Høj og Mark kalder Minder
frem hos mig. Men under dette mit Barndomsliv anede
jeg Noget bagved, en Æventyrverden, endnu skjønnere
end den, jeg saa’ med disse mine Øjne, en Verden bag
ved den synlige. Jeg har siden havt flere Hjem som
Mand; men endnu kan jeg synge hin Sang om, at intet
Sted er Roserne saa røde, Tornene saa smaa, Dunene
saa bløde som de, min Barndoms Uskyld hvilte paa.
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O, men fremfor Alt vil jeg pege paa, hvad der skete
med mig i denne Borre Kirke: Derhenne ved Døbe
fonten blev mitArvebrev skrevet, Arvebrevet til Hjemmet
i Menigheden og til Hjemmet i Himlen, blev indskrevet
til at finde Hjemmet i det lille Paradis paa Jorden, for at
finde Hjemmet i det store Paradis i Himlen, naar jeg
vilde blive tro indtil Enden. Ja, jeg forstod det ikke
dengang, nu forstaar jeg det, at jeg der og da fik Barnets
Naaderet til Faderhjemmet deroppe, o, Gud ske evig Tak!
Og her i denne Kirke sad jeg tidt og hørte paa Præstens
Prædiken, gamle Panums Ord, der vel gik uforstaaet
forbi mig, men dog gav mig’ en Anelse om, hvad jeg
var kaldet til. Derudenfor stod jeg som tiaars Gut ved
Graven, hvor min Faders Støv blev sænket ned under
Salmesang. Hans Legem hviler tæt ved denne Kirke:
mur, hvor jeg staar og taler. I Mænd og Kvinder —
Eders Fædre og Mødre har maaske hos Eder bevaret
Mindet om min Slægt paa Aalebæks g aarden; Eders
Bedsteforældre har jeg leget sammen med. — Men jeg
skal jo ikke blive ved at tale om mig selv, skjøndt jeg har
ikke kunnet lade være at give mine Følelser Luft, Min
derne har været mig for stærke, og jeg maatte røre ved
mit Barndomsliv. Og nu vender jeg mig til denne store
Skare af Møens Folk. Min Længsel stundede i mange
Aar til Dette, at det maatte forundes mig i denne min
Daabskirke at aflægge et Vidnesbyrd om min Herre og
Frelser og om Hjemmet i Jesu Kristi dejlige Pavluner.
Just i denne Sommer for 40 Aar siden bad jeg Præsten
her om at maatte tale til Borre Menighed i dette Kirke
hus. Han negtede mig det; først nu idag har Eders
nuværende Præst i Kjærlighed givet mig Lov dertil,
hvorfor han hjertelig af mig takkes.
Kjære Venner!
I har allesammen Eders Hjem herneden, og har alle
sammen havt Eders Barndoms-Hjem og de Gamle et
Manddoms-Hjem. Men jeg spørger inderlig bevæget:
Har I fundet Eders Bolig i Paradishjemmet, i Guds Rige,
i Hans Menighed med en levende Tro, med Syndernes
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Forladelse og evigt Liv? Ak, thi selv i et kristent Land
er der mange Løsgjængere, der, aandeligt talt, med deres
Sjæl lever i Huler eller i rodløse Blomstertelte, — Løs
gjængere, der strejfe om paa Verdens Landeveje uden
Arne; Løsgjængere, der tro at kunne leve i og af deres
Eget, i deres Egenretfærdigheds Pindehuse, i deres gode
Gjerningers Glashus, eller i bløde Hjerters Rørelser, under
deres selvlavede Forestillinger om, at der er Fred og
ingen Fare. Gud i Naade holde sin Haand over Eder,
og er der nogen Løsgjænger her tilstede — da skynde
en Saadan sig at søge det eneste sikre Hjem i Liv og
Død, i Jesu Kristi Menighed. Jeg véd, at Eders Præst
trofast peger paa dette Hjem og vinker Eder derhen.
Men I og han ville ikke vredes, at ogsaa jeg, Møens
hjemvendte gamle Søn, Eders særlige Landsmand, et
Barn, født og opvokset blandt Eders Forfædre, nu paa
Gravens Bred lægger Eder alvorligt og kjærligt paa Sinde
„at søge Herren, medens Han findes, at kalde paa Ham
den Stund, Han er nær“, og at jeg aflægger ogsaa for Eder
det Vidnesbyrd: Der er intet andet Saligheds-Hjem end
det, Vorherre Jesus har bygget i sin Kirke, der er intet
andet Hus, hvor vi kunne kalde Gud vor Fader og føle
os som Hans Børn i Jesu Navn. Gud velsigne Eder og
Eders Præst. Det er sagtens sidste Gang, jeg staar paa
min Fødeøs Grund, og mit Hjerte banker imod Eder —
o, at vi Alle, I og jeg, kunne finde hinanden igjen i
Paradis- og Himmerigs-Hjemmet. Amen.

I Ryslinge Nasaretkirke paa Mindedagen
d. 8de Avgust 1891.
Tekst'.

De fire Sejlture paa Genesarets Se.

Det er fire Gange, Evangelierne indeholde Fortællinger
om Sejlads paa Genesarets Sø, og Beretningen om den
store Fiskedræt dér er den første (Lukas). Vorherre Jesus
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betror sig til Simon Peders skrøbelige Baad, og gjør dér
sin Gjerning. Og det er jo saaledes, at Jesus med al
sin Naade saa usigelig nedladende endnu betror sig til
hvert enkelt Menneske, følger med paa vor Livsbaad
indtil Enden, naar vi som Peder betror os til Ham og
lukker i Troen vore Hjerter op for Ham. Thi vel skriver
Apostelen Johannes etsteds, at „Han betroede sig til Ingen,
fordi Han vidste, hvad der var i Mennesket“; men det var
dengang, fordi Han dér paa det Sted var omringet af
Saadanne, der ikke vilde betro sig til Ham. Thi ellers —
just fordi Han véd, hvad der er i os Mennesker, just
fordi Han derfor véd, hvor haardt vi trænge til Ham, —
just derfor vil Han betro sig til os, for at vi ikke skulle
gaa tilbunds i Syndens Hav. Men, Venner! det synes
jo, som om Simon Peder pludselig bliver bange for Ham
derude paa Søen, thi han udbryder jo som rædselslagen:
„Herre, gak ud fra mig; thi jeg er en syndig
Mand!“ Ja, han havde jo vel i nogen Tid fulgt Jesus
med Fortrøstning; men nu bliver han paa engang bange.
Der var her kommet et Øjeblik for ham, hvor han klarere
end før sér, hvor ringe, hvor besmittet han er; det slog
ham ligeoverfor Herrens Magt og Herlighed, der her
aabenbarede sig for ham, at han i en saadan Herres
Nærhed maatte forgaa. Kjære Venner! der kan komme
saadanne øjeblikke ogsaa for dem, der maaske længe
har været i Jesu Følge som troende Mennesker; der kan
komme Timer for dem, da de faar et endnu klarere øje op
for deres usigelige Skrøbelighed og Besmittelse end før, og
det vel ikke mindst da, naar der lægges dem en Opgave
for, som synes dem for svær for deres Kræfter. Jeg har
valgt disse Søfartstekster idag, for at anvende dem paa
denne Valgmenigheds Forhold. Det er nu 25 Aar siden,
denne Valgmenigheds-Baad lagde ud paa Søen, og Vor
herre skulde betro sig til os i en uvant Stilling. Ja, vi
havde jo gjerne villet slaa Følgeskab med ham i længere
Tid før. Men nu blev der givet os en alvorlig Opgave,
og Spørgsmaalet var: Tør vi, kan vi tro, at Han vil
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følge os, og at vi ere værdige til at begynde paa denne
banebrydende Gjerning? Ja, vi fristedes jo ikke til at
sige som Simon Peder: „Herre, gak ud fra os“; nej,
Ham vilde vi ikke slippe; men der var dog maaske hos
de Fleste en Stemme indeni os: Herre, lad os fritages for
at fare ud paa denne Sejlads; thi vi ere, ak, saa svage,
syndige Mennesker! Derfor bad vi jo ogsaa fra Først af
om, at vi maatte blive sammen under de gamle Forhold i
Sognekirken. Idetmindste véd jeg, at der var En, for
hvem det store Ansvar var næsten overvældende. Og det
var mig, der skulde være Eders Præst. Jeg var da ogsaa
legemlig syg, næsten, syntes jeg, til Døden, og jeg spurgte:
Kan og tør jeg tage mig Dette paa? Jeg mindedes den
gang ideligen om, hvad den gamle Polykarp sagde, da
Hedningerne forlangte, at han skulde sige noget Ondt om
Kristus: „Nu har jeg tjent ham i 86 Aar, og aldrig har
Han gjort mig Andet end usigelig Godt — hvorledes skulde
jeg kunne sige noget Ondt om Ham, min Herre og Frel
ser“. Ja, kjære Venner! jeg vidste jo med mig selv, at
Jesus havde gjort Ære af mig ved at kalde mig til sin
Tjener, men jeg vidste ogsaa, at jeg havde gjort Ham, o,
saa liden Ære; men nødig vilde jeg dog gjøre Ham Skam
ved at begive mig ud paa en Fart, jeg ikke kunde magte.
Derfor sukkede jeg tidt i mit Lønkammer: „Herre, Du
sér, at jeg er en syndig Mand“. Og jeg tror, at der
var Mange af dem, der skulde med paa denne Sejlads,
der havde en lignende Følelse og sukkede som jeg. I
Mænd og Kvinder, jeg mener, at det var i sin Orden
saaledes. Skal noget Godt, og især noget Nyt og Usæd
vanligt i Jesu Tjeneste, udrettes, da maa det gaa gjennem
større eller mindre Fødselsveer. Gaa vi til det som til
en ringe eller let Ting, da er der ikke Ballast i Baaden,
og vi kunne da kuldsejle. Og nu, naar vi se tilbage paa
disse 25 Aar, da skal vi ikke rose os af, at vi gjorde
Vort; ak, nej, vi har tidt maattet sukke: „Herre, vi ere
syndige Mennesker ogsaa i dette Stykke“. Men Dette er
vist, at Vorherre Jesus har gjort Sit, har baaret os
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igjennem trods al vor Usselhed, har holdt Baaden og os
oven Vande, — saa vi aldrig noksom kan love og prise
Hans usigelige Naade, at Han gav Lykke og Bør til
Farten over Bølgerne.
Den anden Skibsfart fortæller Matth. (8). Der kom
en Storm, saa at Skibet skjultes af Bølgerne, og
Disciplene raabte: „Herre, frels os, vi forgaa!“
Men Jesus truede Storm og Bølger, saa det blev blikstille.
Kjære Venner! Saa vidt gik det jo ikke til for os, inden
det blev nogenlunde stille. Vi Smaafolk skal ikke tro, at
det Sværeste med Stormene, der komme over Kristne,
skal times os. Thi som Livskraften i os er, saaledes er
ogsaa Modstanden. Imod de store Stormtider i Kristen
heden, der gik til Blodet, er Det, der skete med os, kun
som en Storm i et Glas Vand. — Men dog, der kom
ogsaa i det Mindre et Vejr over os, da vi, paa Herrens Ord
— som vi dog tilsidst vare visse paa — lagde ud med vor
lille Baad paa Søen. Det var ikke en forrygende Orkan,
det var ikke bjerghøje Bølger, der væltede ind over os —
nej; men det var dog et Vejr og en Bølgegang, der
truede vor Baad i Folkekirken. Thi ikke blot seks
Bisper og de allerfleste Præster sendte en kold Vinterblæst
imod os; men et overvældende Tal af Folkekirkens Med
lemmer udtalte Dommens Ord over os, og pustede til og
oprørte Folkehavet, for at vi ikke skulde naa den for
ønskede Havn, og paa de højeste Steder var der stærk
Uvillie nok. Man vilde underkjende vor Ret til at høre
Folkets Kirke til, vilde fornegte os det folkekirkelige
Broderskab; ja, det forbødes andre Præster at tage os
til Alters, hvad jo vilde være at sætte os i Band. Jeg
siger ikke dette for at rippe op i de gamle Bitterheder;
thi Man gjorde det ikke af Had; Man vidste kun ikke,
hvad Man gjorde, det var „en Nidkjærhed uden For
stand“. Men jeg siger det, for at vi skulle komme
Jesu Kristi Naade levende ihu, at Han holdt os oppe og
slap os ikke under denne Hjemsøgelse. Han havde Hjer
terne i sin Haand og ledte dem som Vandbække, saa det
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Usandsynlige skete, og selv Modstanderne maatte stemme
til vor Gunst. — Vi vilde ikke skilles fra vort Folks Kirke,
hvori vi vare døbte og havde annammet det evige Livs Haab;
thi Herrens Kirke er i den, og derfor vilde vi ikke forlade
den, før Man egenmægtig kastede os ud. — Ja, engang
vil Skilsmissen komme; men først naar Herrens Time er
der, og Han øjensynlig gaar i Spidsen og siger: „Staar
op, lader os gaa herfra“. Indtil da vil Han bevare
Folkekirkerne. Derfor bad vi Gang efter Gang om at
maatte beholde vor lille beskedne Plads i den. Thi der
var Fare ved at staa paa den fremskudte Post med vore
svage Kræfter, hvor Alles øjne vilde rettes paa os. Vi
kunde blive udsatte for to Slags Fald: enten at strande
paa Aandløshedens den aandelige Sygeligheds Sand
banke, eller paa Hovmodets, Egenraadighedens og Svær
meriets Klippeskjær, naar Pulsaaren, der forbandt os med
de sunde Blodstrømninger i det gamle Samfund, blev
underbundet. — De Ældre huske nok, at jeg sagde dem
det fra Begyndelsen, at, kom vi nogensinde til at drømme
os som helligere og af ædlere Kristenart end de andre
levende Kristne i det danske Folk, da var vi snart
færdige, og Velsignelsen vilde vige fra os. Vi var den
gang — og er det ikke saa endnu? — som en lille
Tolvaars Barnemenighed (som den lille Jesus i Templet).
Men da Jesus var Barn, trængte han til sin Plejefader
Josef. Folkekirken, opfattet efter sin Tanke, er at ligne
ved en Plejefader, der skal være en Tjener for Moderen
Marie og Gudsbarnet i Folket, ikke saaledes som dens
verdslige Bestyrelse kan handle med den i sine tidt alt
andet end forstaaende og kjærlige Paabud og Forbud,
der kun er Verdens og ikke Josefs, men saaledes som
den har bestaaet i Folket i tusinde Aar med alle sine
Minder og sin beskyttende Haand igjennem alle de
Slægter, der have fundet Hvile under dens beskjærmende
Vinger i dens historiske Sammenhæng. — Og Jesus var
os naadig; vi bade: Herre, fri os fra at „forgaa“ i vor
Enlighed og hvad deraf tidt følger: aandelig Død eller
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Selvraadighed, — og Han hjalp os, den ejegode Jesus;
thi det var Ham, som „truede Vejret og Bølgerne“ og
førte os trods al Modstand til Sejr. Det blev, om ikke
„blikstille“, saa dog saa stille, at vi kunde med alle
danske Kristne i Folkekirken styre mod den Havn, hvor
hen vi stunde.
Den tredie Søfart beskriver Lukas saaledes: Disciplene
færdedes uden Jesus alene ude paa Søen. Da kom
Herren til dem vandrende over Vandene. De bleve bange
og saa’ i denne Skikkelse et Spøgelse. Men Jesus sagde:
„Det er mig“, og da fik Peder Mod til at bede Ham
om at maatte komme til Ham, som Han vandrede paa
Bølgerne. Herren sagde: „kom“; men da Disciplen betraadte det brusende Vand, forfærdedes han og begyndte
at synke. Da raabte han: „Herre, frels mig“, og Jesus
strakte Haanden ud og løftede Peder op og straks kom
de med Skibet til Landet. Ja, Venner! det blev ikke som
første saaledes ogsaa sidste Gang, at Vorherre Jesus er
blevet anset for et Spøgelse, naar Han dog kom i sin
egen Dragt. Det er tidt sket i Kristenheden, at, naar
Hans ublandede Evangelium lød, da sagde ikke blot
Mange af dem, som kun kjendte Kristendommen som en
død Vaneting: det er en Spøgelsekristendom, naar den
levende Tro og Bekjendelse kom dem ind paa Livet;
men selv Mange af dem, som dog vilde forstaa sig paa
Kristendom, raabte ligesaa, fordi Man vilde, at Han skulde
komme i Lovens Over- eller Underklædning; thi ellers
var det ikke den rette Kristus. Og naar Han i vore
Dage er traadt frem iblandt os i Ordets, ikke i Skriftens
Klædebon, naar der peges paa Ham, saaledes som Han
er aabenbaret i sit eget Mundsord, og der er sagt:
Dér er Han, som selv er Ordet og ikke Skrift, da har
Man i mange Hold raabt: Det er et Spøgelse; nej, Han
skal komme til os fra en Bog eller højst i et Sakrament
uden Hans eget Ord, eller i vore egne stivnede Dogme
lærdomme. Venner! vi har ikke sagt det; for os har
det været en mageløs Frigjørelse fra al Udenoms-
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Kristendom, at vi af Naade har faaet øjet opladt for
Vorherre Jesus som Den, Han er, Guds-Or det, der
kun kan og vil meddele sig til os i Kraft af sit eget Ord,
en Befrielse fra al Luftighed i vor kristne Tro, fordi vi
have set Ham komme til os i sin egen Kjortel, der „er
helt vævet igjennem fra Øverst til Nederst“, de> helt
evangeliske Klædning uden Lapper af Loven. Han har
sagt til os: „det er mig, frygter ikke“. — Men der
imod kan det nok have sin Anvendelse paa os, hvad der
fortælles om Simon Peters Vandring paa Søen, naar Han
siger til os som til ham: „Kom“, tillader os som ham at
betræde det gyngende Vands Element. Ja, Havet kan
betragtes som et Billede paa det bølgende Verdens-Liv
udenfor Kristendommens Kirkeskib.
Og i „Aabenbaringens“ Bog benyttes dette Billede, naar det dér siges,
at paa den ny Jord „skal Havet ikke være mere“.
Jeg har altid før mærket mig dette Udsagn med et Slags
Vemod, saa længe jeg kun kunde forstaa det bogstave
ligt; thi for mig staar det som Noget af det Skjønneste
og Mægtigste i Naturen paa denne Jord, dette 'Hav,
baade naar det hviler i Aftenstunden, og Himlen spejler
sig deri med sin Aftenrøde, mens hvert lille Bølgeslag
hvisker om Fred, og naar det bruser og taarner sine
Bølgebjerge som et Billede paa Livets Kampe herneden.
Og derfor kunde jeg nødig forlige mig med den Tanke,
at denne Skjønhed og Storhed skulde være udelukt fra
den forklarede Jord. Men da jeg kom til at se det som et
Naturspejl for det urolige, fredløse Verdensliv, da kunde
jeg forstaa, at dette aldrig helt hvilende Hav, tidt skum
mende og med Bundens Slam blandede Verdens-Røre, det
skal ikke være mere i Jordens Fornyelse; thi dér skal
kun være Fred og ingen Misklang, og al uren Brusen
skal da være bandlyst. — Men naar det nu er saaledes,
da kan vi ogsaa forstaa, at Vorherre Jesus, saa længe
disse Lys brænde, kan og vil vandre paa disse Folkehavets Vande; thi Han er Tidens Herre og holder ogsaa
Verdensløbet i sin Haand, og vi kan forstaa, at Han kan
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sige til os som til Peder: Kom ud paa dette bølgende
Dyb, hvor Kampene gjælde Fædreland, Frihed, Fremtid
og Folkelykke, — kom og tag Del i al god og ædel
Gjerning ogsaa for de timelige Forholds lykkelige Ord
ning! — Men Simon Peder synker. Hvorfor? Fordi,
som der staar skrevet, han ser paa Bølgerne, ser den
aabne Afgrund og glemmer at se paa Jesus, der skulde
holde ham oppe. Og det skal vi indprente os, at, skjøndt
vi kunne og skulle give vort lille Bidrag til Verdens og
Folkelivets Fremvækst i al god menneskelig og borgerlig
Idræt, saa er der en Fare derved, og det er den: at blive
saaledes optagne og betagne af Bølgebruset, af det travle
Verdenslivs Færden og Kampe, at vi ikke stadig have
vort Øje rettet paa Kristus i Troen, og saaledes letteligen
synke ned i Røret, komme til at „drage i ulige Aag
med de Vantro“, og „gjøre os delagtige i fremmede
Synder“. Kjære Venner! ogsaa I og jeg har for vort lille
Vedkommende taget Del i Folkebevægelsen og betraadt
det gyngende Folkehav, og der er vel Ingen af os, som
helt er gaaet fri for at komme dybere ned, end det var
godt. Men har vi som Peder set det, og er vi blevet bange
derfor, saa vi paakaldte Vorherres Jesu Hjælp? Og kan
vi idag tro, at vi gik dog ikke tilbunds, men blev holdt
oppe, da var det kun, fordi Jesus rakte os sin Haand
og reddede os fra Døden i Bølgerne. — Ham være
Æren derfor.
Og nu den sidste Søfart. Apostelen Johannes for
tæller den i sit Evangeliums 21. Kapitel. Peder og Jo
hannes gaa ud paa Fiskefangst efter Herrens Opstandelse.
Men de fange Intet den ganske Nat. I Morgenstunden
derefter se de en Skikkelse paa Kysten, der byder dem
at kaste Garnet ud til højre Side, og de finge da en stor
Hob Fisk. Da udbryder Johannes: „Det er Herren“.
De ile i Land; dér træffe de Jesus, og et Maaltid er be
redt dem paa Strandbredden. — Kjære Venner! her maa
vi se bort fra vor egen lille Menigheds Baad, for.at fæste
Øjet paa den store Kirkesnekke, hvoraf hvert enkelt
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Menneskes og hver enkelt lille Menigheds-Baad kun er
Smaabilfeder.
Thi alle disse ere kun Dele af det
store Skib, der farer over Verdenshavet til Havnen, som
tilsidst vinker. — Det var Nat, da Disciplene Jaa derude
paa Søen og fiskede. Men da det blev Morgengry, da
Taagen lettede, laa de nærved Kysten og saa’ Herren
staaende dér. — Venner! imod den store Morgendag,
da Alt skal klares, og Kirkesnekken med alle de mange
Gudsbørn, der ere samlede gjennem Tiderne, er landet
ved Maalet, — imod den Morgen er dog hele dette
jordiske, ja, selv kristne Menneskeliv kun at regne for
en dæmrende Maaneskins-Nat; thi som Maanen
laaner sit Lys fra Solen, saaledes er vort kristne Liv,
saa lifligt det end kan være, dog kun et Gjenskin af det
evige, uforkrænkelige Dagslys fra Himmerige histoppe.
Og naar Dagen gryer, hin store Dag, naar den sidste
jordiske Taage letter, og Ankeret skal kastes, — da skal
der aabne sig et sødt og saligt Syn for os: en Skikkelse paa
Kysten, der hilser os. Johannes hviskede dengang til Peder:
„Det er Herren!“ — saaledes skal der lyde en millionfoldig Røst fra Række til Række paa Snekken: „Det er
Herren — det er Herren!“ Thi da aabenbarer Han
sig i Lys, Han, som i Løn var tilstede herneden. Det
er Herren — ja, det skal lyde som en brusende og
smeltende Klang i Et fra Sjæl til Sjæl: det er Ham, som
stred og led for os, for mig, som bar mig oppe, at jeg
ikke gik tilbunds i Syndfloden. — Jeg tænker mig ogsaa,
at det er en Spaadom om, hvad der skal ske i de sidste
Tider, naar det hedder, at der i den Morgenstund skete
den store Fiskefangst, — at der da, før Snekken kaster
Anker, skal oprinde en mægtig Missionstid, da Hedninger
skulle frelses op af de døde Vande.
Vi holde idag, som det hedder, Jubilæum, fordi
vi for 25 Aar siden første Gang samledes i dette Hus.
Jeg vil heller kalde Dagen en Mindedag; Jubilæum er
for stort et Ord — thi Jubilæum betyder udelukkende
Sejr og Glæde. Men her er ikke blot Smil; men her kan
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ogsaa være Taarer, naar Mindet ogsaa kalder frem for
os, hvor mange Skygger der fulgte med, Minder om
Skrøbelighed, ja, Fald. Og hvad er denne saakaldte
Jubilæumsd^g imod den store fuldkomne Jubilæumsdag,
naar vi stige i Land paa hin Side, et ikke 25 Aars, men
mange Tusindaars Jubilæum. Johannes skriver, at Herren
havde anrettet et Maaltid paa Kysten for sine Venner.
Ja, vi skulle ogsaa i Dag holde et Festmaaltid og tømme
Velkomstbægeret med hverandre. O, men hvad er det
imod det store Festmaaltid, Vorherre Jesus selv vil an
rette for os paa hin Dag, naar der kun skal holdes en
eneste Skaaltale, den, Herren selv vil holde, og hvad er
vort Velkomstbægers Klang imod „Klangen af de gyldne
Bægre, som udtømmes ved Hans Bord“, naar Han vil
drikke den nye Vin med os hist, og naar Han rejser sig
og siger: Velkommen, — nu er al Strid endt, alleTaarer
aftørrede. Her er en evig Fred! — O, at vi maa komme
med dér, at ogsaa denne lille Menighed, som nu holder
denne Fest, maa afgive mange, mange Sjæle til den
Højtid.
Kjære gamle Venner! jeg ser mig omkring, — o,
Mange, Mange af dem, som her for 25 Aar siden sad
dernede paa Bænkene i dette Hus, de er borte, og uden
for denne Kirkemur hviler Støvet af hende, der var mig
den Dyrebareste af Alle, hun som sad dernede bly og
ydmyg og lyttede til Ordet. Og jeg gamle Mand staar
endnu engang paa denne min minderige Prædikestol og
taler sagtens for sidste Gang til Eder. Men, hvad enten
de Mange er gaaet bort eller er blevet tilbage — vi Alle,
som holdt fast paa Troens Ord, ere dog ombord paa
Kirkesnekken og skal se Taagen falde eller lette og ud
juble: Det er Herren, og istemme Lovsangen over
vor underfulde Frelse. Jeg, Eders gamle Præst, beder
daglig: Lad mig være med! jeg som nu paa Faldrebet
endnu engang siger til Eder: Hold fast, hold fast i Jesu
Navn, at vi kunne mødes hist i de evige Boliger!
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O, saa Tak, Du treenige Gud, for de fem og tyve
Aar, Tak, fordi Du ikke slap os, Tak for alle rige Timer
her i dit Hus, Tak for Naadens Glæder, Tak ogsaa for
Graadens Timer, Tak for Solskinnet, Tak ogsaa for de
Skygger, hvorunder Du vilde kalde Naadeblomster frem
i vore Hjerter. Og velsign fremdeles denne Menighed
og dens Præst. — Tak, ja, Tak i Jesu Navn for den
Tid, der svandt, og for den, som kommer! Amen.
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