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jjjlskede Luftning, som blæser fra Heden,
Mættet af Porsens og Thimans Duft!
Hilsen du bringer mig hjemme fra Reden,
Bærer mig Pust af dens Kj ærlighedsluft —
Hjem, som gav Ly for den reneste Virken,
Fry delig fort med Velsignelsens Bud —
Spejl i det Stille for Ordet fra Kirken —
Fromt af de To, som var enet i Gud.
Egnen ved Varde er den rette Pottejydernes Egn.
Thorstrup og Horne Sogne samt Varde Landsogn siges at
være det vestjydske Pottemageris Vugge. Herfra ere utal
lige Læs af hine Gryder, der saa meget minde om de i
vore Forfædres Gravkamre fra Hedenold opbevarede Lerkar,
sendte vidt ud over Landet, ja langt ned i Nordtyskland.
Anker Heegaards Jærngryder have nu fortrængt dem. Den
endnu i Pottetiden fødte Pottejydes Hjærte røres nu kun
sjælden ved, at han fjærnt fra Barndomshjemmet møder
en Pottemand med sin skjøre Ladning og seer Paklyngen
kranse sig om Grydernes Bund. Den fødte Hedebo elsker
Lyngen. Ogsaa Lyngen svinder, og det er godt. Hvor
Heden før bredte sig stor og mørk, seer man jævn godt
Agerland, og det er et glædeligt Syn. Men majestætisk
er den, hine vidtstrakte Heders ensomme Storhed, usigelig
kvægende er Porsens og den vilde Thimans Duft, naar den
gjennemaander hin rene og friske Luft, som strømmer ud
over Vestkysten fra den vældige Beholder Vesterhavet.
Der er en ejendommelig Nydelse ved at vandre hen over
1*
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Heden. Dog ikke i den mest brændende Sol, thi om end
Lyngsletten i Solskin ogsaa er tiltrækkende, kan den dog
blive stræng som en Ork. Heller ikke i strammende Regn,
hvilket ogsaa er strængt; men i godt friskt Vejr, hvad
enten det er graat eller klart. Man træder op paa en
Kæmpehøj og seer ud over den brune Flade; hist og her
ligge Gaarde spredte, med lang Afstand mellem hinanden.
Sjælden saae man i min Barndom et Træ ved Gaardene.
Thi Haver fandtes i Almindelighed ikke, kun en Plet med
et Jorddige om, den kaldtes «Kaalgaard» (udtalt KalgT)
og indeholdt heller ikke andet end Grønkaal. Skarpsandede
Marker med tynd og tør Græsning, oversaaede med Sted
modersblomster, Blaamunke, dejlige Skabioser, henrivende
Marknelliker. Agre med Rug, som tit staaer tyndt, Byg
og Havre; Boghveden danner et smukt Tæppe i Blom
stringstiden. Lavere nede slynger sig en Aa eller Bæk,
og Engens smilende Grønne synes dobbelt skjønt i Mod
sætning til Lyngen. I nogen Frastand seer man en anden
Kæmpehøj; man ønsker at vide, hvad der maatte aabenbare sig fra dens Top, og vader derhen over Hedens Tuer
med Lyngen baskende om Benene. Man mærker, at Vejen
er længere, end man forestilte sig. Omsider staaer man
deroppe og seer — man fristes til at sige netop, hvad
man før saae, men det øvede -Øje opdager dog nogle smaa
Skjelninger. Man drages atter til hin fjærne Kæmpehøj
derhenne men indseer, at man bør holde Stand mod dens
Vinken.
Undertiden standser man ved Dværgskud af Fortidens
Egekæmper; man ransager i Bunden og finder den dejlige
Skovstjærne, bøjende sig yndefuldt paa sin Silkestængel,
omkranset af de lysgrønne Blade; den tobladede Konval,
undertiden den duftende Lillekonval. Den gyldengule
Arnika, gyngende paa den haarede Stængel, skinner om
kring i Lyngen og lover Lægedom for Buler og Stød. Fra
Mosebunden løfter Gensianen hist og her sit mørkblaa
Bæger. Som tætte Snefnug bølger den hvide Kjæruld om
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Klynestakkerne ved Kly negravene2). «Evighedens Blomst«
er i rig Mangfoldighed henstrøet over Heden. Potentillen
som lysgule Stjærner og Klokkelyngens rosensøde Perler
lyse mellem Revlingerisene, der brede deres fintnaalede
Grene med de sorte Bær som et Tæppe hen over Mulden.
Skjønnest er maaske dog den egenlige Lyngblomst, fin,
rigtblomstrende, glødende violet. Nydelig er den lille
Krøsbærplante med sine mørkegrønne Blade og sin fine
blegrøde Blomst. En Gulspurv flyver op fra Lyngen; en
Hare løber over Heden. Paa Grænsen af Lyngen og det
magre Græs søger Faareflokken sit tarvelige Foder. Hvem
uden Hedens Skjald har kunnet tale ret om Hjejlen:

Hjejlen! han har ikkun een Melodi,
Og den endda i Minore;
Den stemmer lidt til Melankoli,
Og dog jeg raaber: encore!
Det er vel sagtens kun en fattig Verden, men man
har den for sig selv. Naar man staaer midt i den som
en af dens rette Indfødte, dens Hjærtes Barn, bryder man
sig ingen anden Verden om. Man længes dog nok efter
noget, men det er noget uendeligt, noget mere end Verden.
Er det den samme Følelse, man har ved at see Havet?
Havet bærer Skibene, og Tanken søger fjærne Kyster.
Havet er pragtfuldt, al Tid skiftende, Havet ejer Glans og
Farver. Havet er Spejl for Himlen; Heden overhvælves
kun af den. Heden har sine Luftspejlinger, naar «det
siotter sig« i det Fjærne, som det hedder i Egnens Maal;
den har sit dybe Sommerblaa, sin violette Aftentone, sit
Purpur, sit Perlemoder og sit Guld. Men Himlen er det,
hvor al denne Pragt maa søges. Den Hedeboer, som fra
sin første Barndom med Sjæl og alle Sanser har draget
Heden og dens Himmel ind i sit højre Hjærtekammer,
bliver let noget stærblind for, hvad der ligger udenfor i

!) Torven kaldes «Klyne»; ved Torv forstaaes Lyngtorv.
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den Verden, hvor man er en fremmed, vant som man er
bleven til at see opad mod det Høje eller udad mod det
Fjærne, et Fjærne, hvor der for det ydre -Øje ikke er
mange Ting at see. I ville bære over dermed, I andre
Bygders Børn! Da Hedeboerne for det meste ogsaa have
andet at foretage sig end at skue ud fra Toppen af en
Kæmpehøj: da de maa anstrænge sig for at leve ved
deres magre Jorder, saa blive ved Anstrængelsen mange
af dem kloge og dygtige Folk.
Til en saadan Egn kom min Fader fra det smilende
Sorø og fra de lærde Venners Kreds, den Gang en uendelig
afsides Egn. Nu har Jærnvejen aabnet den for Samfærselen.
Han skriver til min Moder i sit første Brev fra Thorstrup
af 9de August 1827.
«1 Mandags Aftes ved Solens Nedgang kom jeg hertil.
Præstegaard, Have, Omegn og alt svarede til min For
ventning: det var hverken over eller under den. Stue
huset kan bedst lignes ved Borup eller Vejerslev Præste
gaard, som Du jo kjender. Du veed altsaa, hvad Du har
at vente. Dog er det nok muligt, at der bliver foretaget
noget ved det inden din Ankomst, dels til Forbedring af
Lokalerne, dels til Forskjønnelse. Mdm. Hjort har gjort
mig nogle Forslag, som jeg synes ret godt om. Dersom
hun og hendes Mand vare bievne her. vilde de have fore
taget dem: men Udhusene have hidtil krævet deres hele
Opmærksomhed. To af disse, Laden og Staldlængden ere
udmærket gode, ganske nye af Grundmur: det tredie Ud
hus er meget godt; det fjerde, som bruges mest til Kohus,
er ogsaa ret godt men gammelt.
Min Modtagelse var ret hjærtelig. Hjorts Vogn kjorte
mig fra Kolding i Mandags Morges. Hele Dagen skrumpledes jeg paa Vognen, først gjennem ret smukke Egne
nærmest Kolding, men siden gjennem hæslige bare Egne
de sidste fem Mil, og Øjet fandt intet skjønt Punkt, før
Norholm med dens Aa og Lund præsenterede sig for det
just i et heldigt øjeblik, da Solen kastede sine sidste
Straaler hen over det. Vejen førte mig derpaa forbi
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Nørholm, over Aaen ved Lindingbro, hvor der er en Kro.
Saa snart jeg var over Broen, var jeg paa Præstegaardens
Mark, saae først nogle af dens smukke Enge (beliggende
til begge Sider), kjørte derpaa ad Sandvejen op ad Bakken
over det temmelig bare Agerland forbi Degneboligen og
Kirken, som seer ret godt ud, er af bugne Stene, har
Blytag, et smukt, spidst Taarn, en stor Kirkegaard, om
plantet med Træer. Opmærksomheden droges nu fra den
til den lige for mig liggende Præstegaard, ved hvilken det
stødte mig, at den er ganske aaben ud til Marken, ikke
en Gang ved et Gjærde skilt fra denne.»
Her maa jeg afbryde Beskrivelsen for at tillade mig
en Indsigelse mod min Faders Mening, den han dog ogsaa,
saa vidt jeg troer, med Tiden forandrede. For mig har
det al Tid vist sig som et Fortrin, at Gaarden var aaben
og fri. Det gjorde, at den ikke blev kjedelig. Mod øst
og mod Vest paa hver Side af Stuehuset, rejste sig hine
Tørveklader, byggede af Lyngtørv i Form af Huse, hvilke
min Fader første Gang havde seet ved Indtrædelsen i
Himmerland paa Rejsen til Ullits med Pastor Hassager.
Mellem de østlige Tørveklader og det østlige Udhus, Ko
huset, var der et bredt aabent Rum. Fra Dagligstuen saae
man over Markerne op mod den store «Svensker Hede»,
hvoraf nu en Del er opdyrket. Man saae Kirken med
den hosliggende Degnebolig og Kjørevejen, som slynger
sig der forbi. Man saae det, naar en Vandrer, maaskee en
Gjæst til Præstegaarden, kom henad Markstien, der gik
fra Johannedalen, en lav Lyngdal, gjennem hvilken man
den Gang tog Vejen til Lunden. Mellem Kohuset og den
smukke grundmurede Lade, Gaardens væsenlige Pragt,
havde man mod Nord et Glimt af Markerne. Mod Vest
saae man ind i Heden. Foran Indgangsdøren dannedes
af brede flade Sten et Par lave Trin op mod Huset; den
Sten, som laa dette nærmest, var en regelmæssig lang
agtig Firkant, der paa hver Side havde en muret Bænk,
dækket af et grønmalet Træsæde. Naar man sad her om
Sommeraften, kunde man see Maanen gaae op over Lunden.
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Min Farbroder John sad der gjærne med sin Fløjte og
sendte Toner af en smeltende Blidhed udover Mark og
Hede. Eller han legede med os Børn «So i Hullet»,
spillede Klink og Pind og deltog i andre Forlystelser,
hvortil den rummelige Gaard indbød. For Vinterens og
Efteraarets Storme har den ejendommelige Frihed i Læng
ernes Beliggenhed jo ganske vist aabnet frit Spillerum,
men bortseet herfra, var den et Fortrin, hvilket ogsaa
min Fader kom til at paaskjønne.
Efter at Madame Hjorts Sygdom er omtalt (det var
Vatersot, men som dog nu var i Aftagende, saa hun ikke
holdt Sengen) fortsætter min Fader:
«Hun er en meget vakker og fornuftig Kone og vel
tænkende ligesom hendes Mand. Hun viste mig strax
Lejligheden indvendig. Dagen efter saae jeg Haven, som er
meget god. Den vender mod Syd og er mod Norden be
skyttet af Stuehuset, mod Nordvest af nogle høje Træer.
I Gaar omvandrede jeg Præstegaardsmarken, som er af et
uhyre Omfang formedelst den store Hede, som ligger
Vesten for Gaarden. Denne er ikke noget lysteligt Syn;
derimod vil det uden Tvivl fornøje Dig at spadsere ned
til vore Enge ved Norholms Aa. Lige overfor disse ligger
Nørholms Enge og bag dem Lunden. Bagved vore Enge
hæver Marken sig pludselig, og denne høje, med Krat bevoxede Baggrund tager sig meget godt ud og er en be
hagelig Afvexling i denne ellers flade Egn, Skjønne ere
Omgivelserne ikke, men vi ville, som Du selv har sagt,
sætte vor Glæde i vor huslige Lykke, Paa Nørholm var
jeg i Tirsdags og spiste til Middag, Frk. Rosenørn og
hendes Broder vare saa vakre, som jeg har hørt dem be
skrive. Gaarden og Haven ere udmærket skjønne. Conferentsraadinde Wormskjold med Døtre var der i Besøg.
Kammerherre Rosenørn fra Aarhuus kom der efter Middag;
hans Kone skal være kommen der i Gaar. En vakker
Nabopræst, Hr. Foss i Hodde, gjorde jeg Bekjendtskab
med. Til mit Brug her i Gaarden er mig anvist et Gjæstekammer. Der har jeg nu indrettet mig. Mit Tøj har jeg
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udpakket, og alt Glastøjet var i god Stand. Mdm. Hjort
gjemmer det for mig. Er mit Tøj ikke kommen fra Kjøbenhavn? Saasnart det er kommen, maa Du endelig ved
første Lejlighed faae mig sendt den gamle Skrivepulct og
Kasserne med Bøger. Husk endelig, hvad jeg sidst skrev
om Themaskinen (her i Egnen bruges ingen Themaskine,
men Thekjedlen paa Fyrfad). — —
Om det skjønne Gulduhr, jeg fik, erholdt Du kuns
en saare ringe Efterretning. Det er meget smukt og godt.
Der medfulgte et dejligt Guldsignet og Uhrnøgle med
Karneoler i. Paa en lille Plade bag paa Uhret var ind
graveret: «Erindring fra taknemlige Disciple«, og paa
Knappen af Uhret ved Ringen staaer: Sorø 1ste Aug.
1827. Det blev mig overrakt, efter at min Skaal var
drukken, af Duxen, som sagde et Par Ord til mig. Du
kan troe, at det var et Par strænge Dage, disse sidste i
Sorø, især den sidste, da den ene Lærer, den ene Discipel
efter den anden kom og sagde mig deres hjærtelige Farvel.
Mine øjne vare ikke tørre den hele Dag. Kl. 3. om
Eftermiddagen forlod jeg Akademiet; dette Øjeblik glemmer
jeg aldrig; det var mig saare tungt. I Slagelse tilbragte
jeg tre Timer hos Wilster og hans Forældre. Afskeden
fra Wilster saavelsom fra Estrup og Wegener vare mig
de tungeste. Det aner mig, at jeg aldrig seer de kjære
Venner mere og Taarerne komme mig i øjnene, idet jeg
her skriver om dem. Kl. 8 den 2den August sejlede vi
fra Korsør og vare Kl. 12 i Nyborg, hvor jeg tilbragte
Eftermiddagen ret behageligt med min Kollega Højberg
hos hans Svoger Pastor Nyholm. Dagen efter rejste jeg
derfra til Christiansdal til Hassager, spadserede om Efter
middagen med ham til Odense, hvor jeg saae alt, hvad
skjønt og mærkværdigt er, men især med megen Fryd
den dejlige Set. Knuds Kirke, den skjønneste, jeg har
seet. Dagen efter tog jeg til Ascanius1). Hos ham og
hans Kone tilbragte jeg en meget behagelig Eftermiddag

O Vejlby Præstegaard.
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og Aften. Jeg horte ikke Ascanius selv præke næste
Sondag, men 0. Bork, som var der i Besøg. Fra dem
alle skal jeg hilse Dig ret meget. Søndag Eftermiddag
satte de over med mig fra Strib til Fredericia, hvor jeg
saae det katholske Kapel men intet andet mærkværdigt;
Byen fandt jeg slet ikke smuk, hvilket jeg havde ventet.
Kl. 5 kjørte jeg derfra til Kolding ad en mere yndig end
bekvem Vej. Der laa jeg om Natten. Min videre Skjæbne
kjender Du. — — Lev vel, elskede, gode, kjære Thrine!
gid vi snart kunde boe her tilsammen; da først vil Thor
strup Præstegaard blive mig ret kjær». I Slutningen af
Brevet tilføjes: «Der er dejligt Vand i Gaarden.»
Den 19de August finder jeg min Fader i Ribe. Han
skriver herfra:
Du seer, elskede Thrine! at jeg nu er i denne gamle
Stad, som vistnok ved Læsningen af Valdemar Sejer har
vundet megen Interesse for Dig. For mig har den det
ogsaa i dette øjeblik men mere den rystende end den
blidere Interesse. Skrækken for Onsdagens Højtidelighed
og især for min aktive Forretning ved samme sidder mig
i Blodet. For at gjore mig nogenlunde fortrolig med
Domkirken, som jeg skal tale i, har jeg i Dag hørt Stifts
provst Frost, som taler ret smukt. Jeg erfarede baade af
at høre ham præke og siden af at tale med ham, at det
ikke er svært at præke i denne Kirke. Domkirken er en
stor og smuk Bygning, men hverken saa stor og maje
stætisk som Aarhuus Domkirke eller saa skjøn som Set.
Knuds Kirke i Odense1), hvilken er den skjønneste, jeg
har seet. Hvor mon jeg vil tage mig ud med Stemme i
denne Kirke? Gud staae mig bi, saa gaaer det nok godt.
l) Man ville mindes, at Ribe Domkirke den Gang var paa
mange Maader vanhældet. Ved Restaurationen 1843
—1845 kom dens Skjonhed og Majestæt atter til Ret.
Efter den Tid fandt min Fader ubetinget Ribe Dom
kirke at være baade den skjønneste og den mest maje
stætiske Kirke, han kjendte.
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Du vilde vist gjærne see og hore mig paa denne højtide
lige Dag? jeg vilde og ret ønske, at Du kunde det; men
hvorledes skulde dette skee?
Tak for dit Brev! Dine Spørgsmaal more mig, og
det vil være mig kjært at besvare dem.----------- Egnen
maa Du ikke gjøre Dig anden Forestilling om, end at den
er inderlig styg, Nørholms Omgivelser alene undtagne.
Vor bedste Spadseretur i Fremtiden skal være til Enden
af Præstegaardsmarken mod Osten; rundt om denne
yderste Grænse af samme er der endog formedelst de dej
lige, nedenunder liggende Enge, den sig i forskj ellige store
Bugter slyngende Aa, som ved Enden af en af Engene
udgyder sig i den større Aa, og formedelst Nørholms
Skov, som danner Baggrunden, et meget smukt Parti,
maaskee det smukkeste i mange Miles Afstand. Men
Vesten for Præstegaarden er en meget stor Hede, som
hører til Gaarden, men er næsten til ingen Nytte. — —
Træerne om Thorstrup Kirke ere ikke Hyld men Egetræer,
som Byggeren af Nørholm, Etatsraad Teilmann, har ladet
plante rundt om Kirkegaarden. De, som staae mod Vesten
og Nordvest, ere meget trykkede af disse strænge Vinde;
men i øvrigt staae de godt. Der er ogsaa nogle Popler
og en dejlig Ask, som staaer lige op til Kirken og noget
formørker Prækestolen. Kirkens Indvendige er ikke smukt
men heller ikke stygt. Prædikestolen er meget kjøn.
Altertavlen er snarere styg end smuk men tager sig dog
ganske godt ud i Afstand. — Foruden ovennævnte Ege
træer er Kirkegaardsmuren endnu omplantet med en stærk
Tornehæk. Kirken med dens Træer er det smukkeste
Prospekt fra vore Stuer; thi Kirken er, som jeg nok alt
har sagt, tækket med Bly og har Taarn og Spir. Dit
Spørgsmaal om Rotterne har jeg nylig i et Brev til Moder
besvaret paa en tilfredsstillende Maade. Denne Plage
kjender man aldeles ikke til, og vogt Dig, at Du ikke gjør
Dig slet fortjent af os selv og af Egnen ved at indføre
nogen i vort Flyttegods.
Den 20de. Da min Pen nu en Gang er bleven vaad
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for at opsætte mit Levnedsløb, som skal oplæses for mig
og Menigheden paa Onsdag, vil jeg fortælle Dig, min
elskede, kjære Thrine! noget om samme mit Levnedsløb
fra i Gaar af. Jeg spadserede i Gaar Eftermiddags noget
om i Ribe og udenfor den. Jeg var paa Pladsen for det
gamle mærkværdige Riberhuus strax Vest for Byen. Der
er intet andet at see af det end den temmelig lille fir
kantede Plads, hvor det har staaet, samt dets nu udtørrede
Grave og dets Volde; men det gjorde dog et behageligt
Indtryk paa mig. Naar Du en Gang er kommen til Thor
strup Præstegaard, skal Du nok komme til Ribe; thi det
vil more Dig at see denne gamle By, som ikke er saa
hæslig, som nogle udraabe den for. Dernæst besaae jeg
ogsaa Hospitalet, hvor skjønne Indretninger ere trufne for
de GaleJ). Dette har fordum været et Dominikanerkloster,
og dets overblevne hvælvede Munkegange vare naturligvis
en Fryd for mit øje.
Den 21de. I Dag har jeg atter skrevet mit Levnedsløb
men paa Latin. Det frygtelige Øjeblik nærmer sig, da
jeg skal optræde som Prædikant i Ribe Domkirke; jegkalder det frygteligt: thi det vil visselig falde mig meget
svært at tale i denne store Kirke; jeg har prøvet det i
Dag, men fundet, at min Stemme ikke uden nogen Anstrængelse kan fylde den, og endda næppe.
I Dag har jeg været oppe paa det 80 Alen høje
Taarn, hvorfra jeg kunde see vidt og bredt og blandt
andet Fanø og Romø og det mellemliggende Vesterhav.
Egnen om Ribe er ikke styg, skjønt den er flad og ingen
lunde kan kaldes smuk. —
I Varde kan man faae ligesaa skjønne og gode
Møbler som i Kjøbenhavn; men Prisen er ikke syn
derlig lavere. Det, hvorved der altsaa skal vindes, er,
at man sparer Transporten, thi det er jo en let Sag at
lade sin Vogn løbe til Varde for at hente dem. Et smukt
T) I en af Hospitalets Sidebygninger var tidligere indrettet
en Anstalt for Sindssyge.
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poleret Birketræs Divanbord koster 10 Rigsdaler Kurant;
thi Rigsbankpenge bruges slet ikke i denne Egn. Jeg
erindrer nu ikke mere de kjøbenhavnske Priser, heller ikke
kan jeg i Øjeblikket sige Dig, hvor meget 10 Rdl. Kurant
er i Rigsbanksedler, men i rede Sølv er det 16 Rbdlr.;
en Divan af samme Kaliber koster 7 Rdl. Kurant eller
IIV2 Rbdl. rede Sølv. Ellers vil jeg gjøre Dig opmærksom
paa, at det uden Tvivl vil blive regnet som en stor Luxus
at bruge et saadant Bord i Dagligstuen. Min Nabo, Pastor
Foss i Hodde, har nylig kjøbt et saadant, som virkelig er
meget smukt; men det staaer til Stads i Storstuen.
Stolene af samme Slags kunne vi faae for omtrent 1 Dl.
3 Mark rede Sølv Rigsbank, men det vil sige uden Hynder
eller Sæder.-----------Og nu maa jeg slutte dette vidtløftige Brev; mit
næste skal, haaber jeg, fortælle Dig om min Ordinations
præken og min Tiltrædelsespræken. Jeg skal selv indsætte
mig, da Provsten ikke kan faae Lejlighed at komme.
Dette ønskede jeg og helst; thi saaledes raader jeg selv
for at bestemme Dagen. Denne berammer jeg derfor til
tolvte Søndag efter Trinitatis. — Nu ret mange kjærlige
Hilsener til alle vore gode Venner! Vær Gud befalet,
kjære, elskede Thrine!
Fra din Jacob Daugaard.
Efter at være vendt tilbage til Thorstrup Præstegaard
skriver han derfra til min Moder den 27de August.
— — Min Ordinationsdag var en sand Glædesdag
for mig. Min Prædiken behagede Biskoppen og de Præ
ster, som hørte den, særdeles meget; de bevidnede mig
det siden, og især er jeg glad ved dette Vidnesbyrd af den
unge Pastor Hjorts Mund, som jeg agter meget højt; det
var ham, som jeg besøgte undervejs i Præstkjær Præste
gaard. Ogsaa var jeg saa lykkelig at træffe det rette
Maal for Stemmens Højde, saa at næsten intet Ord gik
tabt for mine Tilhørere. — —
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Min Fader var altsaa viet til Præst. Han havde øn
sket at blive ordineret i Roeskilde sammen med Pastor
Holten, men nu modtog han Vielsen i den anden gamle
Stad, hvortil han skulde blive saa stærkt knyttet, hvorfra
han kom til at virke i en videre Kreds, og som saae Af
slutningen for hans Virksomhed og hans Liv. Han havde
prædiket i den mægtige Domkirke, hvori han senere saa
ofte skulde tale til Menigheden og til de unge Præster, af
hvilke han kom til at ordinere et stort Tal. Den blev
ham usigelig kjær, men ogsaa sin lille Sognekirke i Thor
strup saavel som den større mere anseelige i Horne elskede
han højt. Thi han elskede sit hellige Embede og fandt
sin højeste Glæde i at udføre dets Gjerning. Han kunde
med Sandhed sige: «Jeg elsker dit Huses Bolig og det
Sted, hvor din Ære boer.» «Af Guds Ære skal vort
Hjærte al Tid være gjennemtrængt» var et Ord af de
mange, han talte i Herrens Hus. Som han hidtil i et
hvert Forhold, hvori han havde været stillet, i ethvert
Kald, hvortil han var bleven kaldet, havde udvist stor
Troskab, saa viste han den ogsaa i det hellige Embede,
han havde overtaget. Som han havde været utrættelig i
at øve og forberede sig til Prædikantens Gjerning, saa
gik han stadig frem under sin Udøvelse deraf. Da det at
tale for en Menighed, som i Førstningen var faldet ham
saa svært, blev ham let og ligefrem ja som hans anden
Natur, lagdes dog aldrig Agtpaagivenheden og den mest
samvittighedsfulde Forberedelse til Side. Hans Prædiken
var al Tid nøje gjennemtænkt. I Livet brugte han ikke
tomme Ord, selvfølgelig ej heller i Prædiken. Hans Op
fordring gjennem Prædiken var til «i Stilhed 0, men med
x) Min Fader satte i aandelige Ting megen Pris paa Stil
hed, som ikke bor forvexles med Stillestaaen. Demie
Forvexling finder Sted; ogsaa sagde han, at man tit
forvexlede Røre med Liv. «Omvendelse og Stilhed-,
den stille Væxt i «Hjærtets skjulte Menneske», det Liv,
som stille klarer sig i Sjælens Grund, er altsammen
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Varme og Iver at arbejde paa vor Saliggjørelse». Hans
indre Erfaringer, hans Aands Fremgang under Aandens
Vejledning arbejdedes ind i hans Prædiken til al Tid ny
Næring, meddelte den Liv, Fylde og Klarhed. Gjennemtrængt af Overbevisningens Kraft, opforte han af sine ved
Guds Aand og Ord oplyste Tanker en fast Bygning. Han
talte med en stor og stille Værdighed og Varme. Al Tid
havde han dem i Tanke, til hvem han talte.
Jeg mindes ikke at have hørt ham tale fra Prædike
stolen, uden at han i Bønnen efter Prædiken har sagt:
«Velsign enhver af Landets Børn i deres lovlige Gjerning
og paa deres lovlige Veje». Der var i hin Bøn til Gud
tillige indeholdt en Formaning til Mennesker, som ofte er
runden mig i Hu under de senere Tiders stadig mere
frodige Væxt af Svig og Udaad. Der var i det hele i
min Faders Prædiken megen Formaning som ogsaa i andre
Præsters fra en ældre Tid, jeg behøver kun at nævne
Mynsters. At Formaningen til en Tid (saaledes har det
syntes mig) mere forstummede under Ordets Forkyndelse,
turde maaskee ikke være helt uden Indflydelse paa, at
Slægtens Mennesker ere komne saa meget i Gang med
blot at følge deres Lyst. Saaledes blandt andet Forfænge-

Fremskridt og vil vise sig som Fremskridt i Adfærd,
Virken og Handlen. Ikke alle have Sansen opladt
derfor. De som i, hvad der angaaer «Hjærtets skjulte
Menneske», ikke ønske at vælge sig hverken den ene
eller den anden af de geniale og energiske Førere, hvis
Navne gjenlyde fra en højrøstet Samtid, blive da ogsaa
fra de forskjellige Lejre dømte som «Dødbidere», «døde
Kristne», «Navnkristne», «V anekristne», «V antroende»,
«Verdens Børn». Videre vil jeg ikke gaae i denne Række.
Vi som saaledes dømmes fra Livet, maae dog ikke tage os
dette for nær. Det en beroligende Tanke, at Dommens
Myndighed ikke er given til hine Dommere. Vi kunne
jo forestille os, at de lege Dommer, som Børnene lege
Soldat.
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lighedens Tilfredsstillelse for enhver Pris og deraf folgende
hyppige Greb i betroede Kasser, ofte med et Efterspil af
Selvmord.
I hin Tid var det (som jeg troer) ufravigelig Skik at
nævne Kongen ved Navn, naar der blev bedet for ham fra
Prædikestolen, Hvilke Grunde, der maaskee kunne tale
for, at Navnet nu hyppigt udelades, er mig ikke bekjendt.
Min Fader ikke blot nævnede det, men hans Mening var
tillige, at Navnets Nævnelse ikke var uden Betydning.
«Det skal høres, hvem man beder for, der skal ikke kunne
lægges Tanke om nogen anden Personlighed ind i Bønnen-,
har jeg hørt ham sige, medens han var Biskop. Det var
en Tid, da nogle i det danske Rige havde tænkt sig en
augustenborgsk Fyrste i Højsædet, medens andre syntes
til Sinds at ville tilbyde en svensk Konge den danske
Krone. Ganske vist har ogsaa uden dette Hensyn min
Faders egen Følelse været med i Nævnelsen af hans Konges
Navn i Kirkebønnen, men denne Følelse findes jo ogsaa
hos mange af de mange, som nu ikke følge hin gamle
Skik.
Ved enhver præstelig Handling, hvad enten den
foretoges i Kirken eller i Hjemmene, var min Fader
med hele sin Sjæl til Stede. Sine Sognebørn besøgte
han flittigt, og de vare alle lige for ham: da han var
fremmed for ethvert Partistandpunkt, gjorde han ikke
Skjel imellem dem. Han kom til dem som en Ven, der
talte deltagende med dem om deres Sorger og Glæder,
deres Vilkaar i Verden. Han besøgte dem ikke som den,
der kom for at holde Prædiken, men da han al Tid havde
Guds Rige i Sigte, forstod han i Samtalens Løb at hen
pege derimod i rette øjeblik. Han mente ikke, at man
kun skulde gaae til de flittige Kirkegængere, de skulde
selvfølgelig ikke forsømmes; men han tænkte, at de andre
maaske snarere kunde trænge dertil. Naar Hjærtet er
blødgjort af Sorgen eller aabner sig ved Glæden, kan et
Ord om Gud falde i den gode Jord, hvoraf man bør troe,
at der findes noget et Steds i hvert Menneskehjærte. Jeg
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kjender en jævn Mands Udtalelse om Præstebesøg, (han
havde været drikfældig men havde aflagt sin Fejl). Den
led omtrent saaledes:
«Præsten kan komme, og vi
har været svirende, og vi kan være slemme ved Konen.
Vi veed, det skal ikke være saadan, men det er saadan;
vi veed det, men vi vil ikke rette os. Præsten kan komme
een Gang, og han kan komme to Gange, men vi vil ikke
rette os. Han kan komme den tredie Gang og den fjerde
Gang, og vi kan bøje os».

Paa Hjemvejen fra Ribe tog min Fader til Jerne
Præstegaard, hvor han skulde træffe Madame Hjort hos
sin Mand. Her var ogsaa som Gjæst en gammel Fru
Fogtmann fra Varde, en Datter af Salmedigteren, Biskop
H. A- Brorson; «en meget vakker gammel Kone». Denne
Præstegaard, fortsætter Brevet, «er overmaade smuk, vel
af Bindingsværk, men saa godt indrettet, saa vel pyntet
og vedligeholdt, at det er en Fornøjelse at see den. Haven
er udmærket dejlig, stor, fuld af Frugttræer, som bære
rigeligt. Ved Siden af den er en Lund, som den afdøde
Præst selv har plantet saa vel som Haven; thi han var
der i 40 Aar. Jerne og Skads Kirker ere meget smukke.
Jeg saae det alt med megen Glæde. Det fornøj er mig ret,
at min værdige Formand har gjort saa godt et Bytte; thi
han fortjener det. Gid hans Kone maa faae sin Helbred
igjen, at de i en god Tid, inden de skulle vandre herfra,
kunne nyde dette Gode, som er falden i deres Lod. De
kunne trænge til det, da de have haft mange Uheld i
deres tidligere Dage. — I Løverdags vendte Mdm. Hjort
og jeg tilbage hertil, skumplede fælt over den brune Hede.
Ved min Hjemkomst forefandt jeg de tilsendte Sager,
dit og Vilhelms Brev, og begyndte strax paa Udpakningen
af min Pulct, som jeg fik opstillet. — —
Foruden dit og Vilhelms Brev ventede mig et fra
Biskoppen, skrevet fra Varde. Han havde faaet et Brev
Daugaards Levned. III.
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fra en Fru Hedemann, som har taget sin Søn ud af Sorø
Skole og nu ønskede ham undervist hos mig. Dette havde
hun bedet Biskoppen andrage for mig og indstændigen
bede mig om. Dersom det ikke havde været, at det var
en sand Velgjerning, jeg beviste Fru Hedemann og hendes
Søn ved at tage mig af ham, saa havde jeg rent ud svaret
nej uden at tage i Betragtning, at denne Indtægt kunde
være os en ikke uvigtig Hjælp i de første Aar; men hint
Hensyn bevægede mig til at overveje Sagen og at fore
lægge Mdm. Hjort det Spørgsmaal, om det var muligt, i
Tilfælde af, at jeg ikke kunde slippe for denne Forretning,
at han kunde være hos mig i Naadsensaaret. Derved fik
hun Hul paa en anden Byld, som trykkede hende. Hendes
Aland seer sig nemlig nødt til at overtage Jerne Præstegaard kort efter Mikkelsdag. Til den Tid ønskede hun,
som naturligt, at drage til ham. Hun havde derfor to
Forslag at gjøre mig: enten at blive her i Præstegaarden,
opvartet alene af en Pige, eller at flytte til Nørholm, hvor
Frøken Rosenørn havde tilbudt dem at have mig indtil
Naadsensaarets Ende. Ingen af Delene stod mig an; dog
erklærede jeg, at et af dem vilde jeg for at tjene dem
med Fornøjelse vælge, dersom jeg ikke saae mig i Stand
til at overtage Præstegaarden her paa samme Tid, som
hendes Mand overtager Jerne Præstegaard. Dette sidste
vilde de naturligvis helst. For os kunde det og være det
ønskeligste; thi da kunde vi holde Bryllup i Efteraaret
og med det samme flytte hertil. Derved vilde rigtig nok
den Plan blive forhindret, som jeg har haft, nemlig at
faae lidt oppudset og bedre indrettet, inden Du kom, for
at vor Bolig kunde faae et lidt mere indtagende Udseende.
Hvad siger Du nu om dette? meddel mig dine Tanker
derom. De Oppudsninger, som jeg havde tænkt paa,
kunde da foretages i Fællesskab af os næste Foraar.
Gud give, elskede Thrine! at vi vare i Orden med
denne Bosættelse. Jeg troer ikke, vi ville tabe ved (Tilaccorderingen), og saa faae vi Ende paa det med Et, saa
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Jeg længes

kunne vi strax leve lykkeligt med hinanden.
nu ret efter den Tid. — —»

Min Moder gik ganske ind paa min Faders Plan. I
et Brev af 30te August, det eneste, jeg har fra hendes
Haand til ham i denne Periode, skriver hun: «Jeg havde
alt bestemt hos mig selv, i hvad Du end vilde sige der
imod, at følge med Dig strax efter vort Bryllup, da jeg
ej kunde lide den Tanke, at Du skulde gaae saa ene der
nede næsten hele Vinteren. Du indseer, at jeg altsaa
gjærne og heller end gjærne med det samme overtager
Husholdningen, hvilket jo dog er meget behageligere, end
om vi skulde være hos andre. — O, vi skulle faae det
rart hos os, og det vil være os en sand Morskab at ud
kaste Planer til Oppudsningen af vor Bopæl; det er mig
endog kjærere selv at være nærværende og at kunne sige
min Mening end ej at være der. — —
Jeg seer med Længsel paa Reparationerne i Kirken;
thi vi maa endelig have Kirkebryllup1), ikke sandt? og hos
vor gamle Set. Morten. Du kan troe, den bliver dejlig,
Du vil næppe gjenkjende den. Jeg var derhenne i Efter
middag tillige med Karen, og da vi kom tilbage, holdt
der to Pottevogne paa Torvet, og vi gik da hen og under
holdt os noget med (Mændene).-»
Sandsynligvis min Moders første Bekjendtskab med
Folk fra den Egn, hvor hun skulde have sit Hjem. Ved
Pottemændene fik ogsaa min Moders Venner paa Jarls
minde en Hilsen fra deres elskede Thrines tilkommende
Bostavn. I Oktober 1827 skriver Sophie Praem til min
Moder: «Hils din Daugaard, jeg spurgte forleden til ham
med en Pottemand fra Eders Sogn, en ret godlidende

0 Det var i den Tid almindeligt at holde Stuebryllup,
hvilket var anseet for det fineste.
2*
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Mand, som hed Hans1) Nielsen. Jeg kunde strax hore
paa hans Sprog, han var fra den Kant af Jylland, og da
jeg nu hørte, han var fra Thorstrup Sogn, maatte han ret
gjøre mig Regnskab for alt. Han yndede Daugaard meget
godt og spurgte ud, hvorledes Du var, og Du kan nok
tænke, vi anbefalede vor elskede Thrine paa det bedste.
For dette gode nye Bekjendtskab, og jeg syntes halv
Slægtskab, kjøbte jeg for en hel Rdl. af dine sorte Potter.»

Af de ikke mange Breve, min Fader endnu havde at
skrive til min Moder, inden de kunde glæde sig ved den
mundtlige Meddelelse i det daglige Samliv, hidsættes frem
deles nogle Brudstykker: de give et Billede af en saadan
ung, endnu enlig, i Forventningen levende Præsts Liv i
den Egn og Tid.
Thorstrup Præstegaard, d. 6te September 1827.
Dit Brev, min elskede Thrine! var mig dobbelt glæde
ligt, da det kom en Postdag tidligere, end jeg havde
ventet. Jeg kom just hjem fra Nørholm og turde ikke
love mig noget Brev: jeg gik til mit Bord for at tage
Avisen, og se, da hoppede dit Brev i Selskab med et fra
Estrup og et fra Justitsraad Schonau, ud af den. Jeg
læste dem alle med megen Fornøjelse men især dit og
Estrups, hvilke jeg læste to Gange. De satte mig i en
saa glad Stemning, at jeg intet mere kunde bestille den
Aften men bortdiskurerede det af den, som var tilbage.-----Det eneste, som ikke saa meget vil behage mig, er,
at jeg nu ikke kan faae foretaget nogle Reparationer ved
Dagligstue og Sovekammer, som ere højst fornødne for at
gjøre dem taalelige; thi som Vinduer, Dørre, Gulv og
Loft nu ere, ere disse Værelser næsten hæslige: de trænge
især til Maling; Loftet er ganske nyt, men har endnu
T) Laust?
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ikke været malet. Men Du vil nok finde Dig i at rykke
ind i det, som det er, og vi kunne da more os med Oppudsningen i Fællesskab. — —
Priserne paa Møblerne, seer jeg, ere dog lidt højere
i Randers end i Varde; naar vi dertil regne Transporten,
saa bliver dog nok Resultatet, at vi gjøre bedst i at be
stille Boskabet i sidstnævnte Stad.------- Spejle vil jeg
raade Dig til at bie med, indtil Du selv kommer; imidler
tid pynte vi op med Skilderier og med mit gamle Spejll).
Naar Du saa er kommen, da lade vi et Par Spejlrammer
gjøre i Varde, efter dit eget Tykke, sende dem med første
Skibslejlighed til Hamborg for at faae dem forsynet med
Glas; saaledes er Praxis her.------- Nu maa Du endelig
instruere mig om alt, hvad Du troer kan være fornødent,
inden jeg bestiller noget. En Kakkelovn skal jeg og have
til Dagligstuen, og den skal være smuk; ikke sandt?
Dine Sager ere komne hertil i god Behold. Jeg har med
megen Fryd betragtet de skjønne Bakker, Spejlet, Kom
moden eet., men Stentøjet har jeg slet ikke rørt. Det
synes at være kommen i god Behold, og jeg troer, bedste
Thrine! at det er rigtigst at lade det staae uforstyrret,
indtil Du selv kommer. — —
Lem vigrejsen2) var naturligvis et saa urimeligt og
umuligt Projekt, at det aldrig er faldet mig ind at over
lægge det et øjeblik, endskjønt Justitsraad Schønaus An
modning var meget indstændig. Men hvor kunde jegrejse? I Søndags holdt jeg min Tiltrædelsespræken (om
hvilken jeg intet videre har erfaret end, at Mdm. Hjort

Herved har min Fader haft en Bagtanke, idet han
nemlig paa en Auktion havde kjobt et meget smukt
venetiansk Spejl med udskaaren forgyldt Ramme. Det
skulde være en Overraskelse.
2) For at besøge Wilhelm Schønau og min Faster Karen,
der omtrent ved denne Tid havde haft Bryllup og boede
i Lemvig, hvor W. Schønau var Fuldmægtig paa sin
Faders, Justitsraad Schønaus, Kontor, Byfogedkontoret.
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syntes godt derom), paa Søndag foruden Prækenen en
Kirkegangskone. De to følgende Søndage Altergang, der
efter tre Brudevielser o. s. v. I Dag har jeg for første
Gang betjent en Syg, en gammel Mand paa 77 Aar, som
uden Tvivl døer. Du kan tænke, at jeg var meget æng
stelig ved denne Handling; vel havde jeg liggende en
udarbejdet Tale, men den kunde ikke passe uforandret, og
desuden havde jeg ikke haft Tid til ordenligt at memorere
den; jeg maatte altsaa tildels extemporere.
Hvad den omtalte Stuepige angaaer, saa gjor Du vel
rigtigst i at tage hende; thi det er godt at have et saadant Fruentimmer om Dig, som er Dig ikke alt for
fremmed, og som kan være mere for Dig end enhver
anden. En Kokkepige, som Mdm. Hjort havde fæstet, og
som har tjent i Andsager Præstegaard, har jeg i Sinde at
beholde. Lønnen er 10 RdL Kurant d. e. 16 rbd. rede
Sølv. Hvad nu den ydre Besætning angaaer, da frygter
jeg, at alt vil blive meget dyrt. Køerne have været dyre
i Dag paa Varde Marked. Jeg har i Sinde at pløje med
Stude og holde kuns tre Heste i Stedet for, at Hjort har
haft fem. Tjenestefolkene ere 3 Piger, 2 Karle og en
Dreng. Den tredie Karl er en Mand, som boer i et lille
Hus paa Præstegaardsmarken, som min Formand har ladet
opføre. Dette vil jeg kjøbe af ham og overlade det til
Manden med den det tilhørende Jord; han skal da og
være Havekarl, hvilket han er noget vant til.
Hvad Stadsvogn, Heste og Hestetøj angaaer, da troer
jeg det rigtigst at anskaffe det alt fra Randers. Hvis
Nicolaj ikke vilde lade Vognen gjøre for prægtig, kunde
jeg jo overlade det til ham; han paatog sig det vel? Saa
stadselig som hans vilde jeg slet ikke have den, og en
saadan er ej heller saa nyttig. Lad mig høre din Mening
derom. Hestene kunde jeg nok faae Krogsgaard til at
kjøbe.-------
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Thorstrup Præstegaard d. 24de September 1827.
-Du kan troe, bedste Thrine! at jeg har det
meget strængt i denne Tid. Det falder mig saa skrække
lig besværligt at holde Taler uden Papir. Den første,
som jeg saaledes holdt, var en Ligtale ved Graven; den
kom jeg meget godt fra, jeg standsede slet ikke. Derimod
har jeg ikke uden een Standsning holdt to Skriftetaler, en
Brudevielse, to Taler til Kirkegangskoner. Og dog har
jeg læst paa disse hele Dage og virkelig ogsaa kunnet
dem udenad; men naar jeg skal holde dem, vil Munden,
i det mindste een Gang, gaae i Baglaas. Den Skriftetale,
jeg holdt i Gaar i Horne Kirke, holdt jeg dog med mere
Fermeté end den første her i Thorstrup. Det viser dog,
at det gaaer fremad; men under Forberedelsen, hvormed
næsten hele Ugen, paa faa Timer nær, gaaer bort, er jeg
nær ved at bukke under og blive modløs. Et saadant
modløst Øjeblik havde jeg i Løverdags Eftermiddags. De
ere ret pinlige. Gid vi vare ret komne i Orden her, min
kjære Thrine! Du skulde da hjælpe til at holde mit Mod
vedlige. Men hvorledes jeg skal naae at blive færdig med
al Ting til hver Søndag, naar jeg skal til at befatte mig
saa meget med verdslige Sorger, det seer jeg ikke, og jeg
gruer næsten derfor. — —
Til min Geburtsdag modtog jeg Brev fra min kjære
Wilster. — — Gid den gode Wilster kunde see nogen
Udvej til Forfremmelse, som kunde behage og tilfredsstille
ham! — Fra en af Eleverne Tillisch fik jeg ogsaa et meget
kjært Brev i samme Anledning.--------

Thorstrup Præstegaard (uden Dato).
— — Den vigtigste Sag er Kjøbet af Heste etc. —
Hestene maa gjærne koste en Del; thi de skulde være
gode, fejlfri og stærke, da de ene med et Par Stude
skulle bestride det temmelig vidtløftige Arbejde ved Av
lingen. Men skulde det nu ikke være muligt at faae dem,
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da maa jeg absolut underrettes derom inden Hestemarkedet
i Varde, da jeg saa maatte see at skaffe mig et Par der.
Dette vilde jeg dog ikke saa gjærne, da jeg haaber at faae
dem bedre fra Randers. — —
Justitsraad Schønau har været her og afsat sin Søn
Theodor1). Paa Søndag afrejser en Pottemand fra Horne
Sogn til Randers. Med ham skal der følge Brev til
Moder, hvem jeg vil overdrage at akkordere med ham.
Han har lovet ikke at være ubillig. Halve Tønder ere os
mest bekvemme. Et Hakkebrædt gjør Du bedst i selv at
sørge for; thi her i Egnen voxer intet Træ, skikket til
Hakkebrædt, i mange Miles Afstand. Fremfor alt maa
Du faae besørget en god Dagligstuekakkelovn kjøbt; thi
her er slet ingen at faae. Kobbertøj til Kjøkkenet kunne
vi faae i Varde, hvor Kjedelforerne have Oplag. For
Resten maae vi ogsaa for en stor Del behjælpe os med
sorte Potter.
I Dag har jeg sluttet Akkorden med Hr. Hjort om
Naadsensaaret, som jeg troer, temmelig rimeligt. Hvad
jeg kommer til at skylde ham for Præstegaarden, den ind
avlede Sæd, den lagte Rugsæd og alt beløber sig til 556
rbdl. 3 Mark rede Sølv. For de 200 af disse kan jeg
give Obligation. De øvrige kunne afdrages næsten i tre
Aar for Drengen, som jeg beholder. Paa Løverdag rejser
han med Familie, og da efterlades Gaarden mig øde, dog
ikke ganske; thi hans brave Kone sørger for, at jeg har

0 Min Fader var bleven anmodet, om at tage i Huset og
undervise en ældre Broder til den nævnte Theodor.
Men da denne ikke vilde kunne passe som Deltager i
Undervisningen med den tidligere omtalte Hedemann,
som skulde komme til Foraaret, kunde min Fader ikke
paatage sig det. I Stedet for tog han Justitsraad
Schonaus yngre Son, hvis Alder svarede til Pastor
Hjorts yngste Sons, med hvem min Fader allerede var
begyndt at læse, og som han havde lovet at tage i
Huset.
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adskillige Ting at begynde med f. Ex. et Par Kalkuner,
Ænder, Høns, noget Mel, Gryn, -01 og deslige. Paa Auk
tionen i Overmorgen haaber jeg at kjøbe nogle Køer; hvis
ikke, da faaer jeg vel nogle paa Varde Marked, løvrigt
vil det blive en maadelig Husholdning hos mig indtil din
Ankomst. —
Til din Trøst angaaende min Ængstelighed vil jeg
sige Dig, at jeg i Gaar holdt en Skriftetale efter din Faders
og Broders Raad, og det gik fortræffeligt.
Dersom jeg kan faae Medaillen betalt af Videnska
bernes Selskab med fuld Værd, da er dens Dom fældet;
thi den kan stoppe et godt Hul. — —

Thorstrup Præstegaard d. 21de Oktober 1827.
Jeg blev meget glad, min elskede Thrine! ved at
modtage dit lille Brev, hvori Du underretter mig om
Kjøbet af Hestene. Den Beskrivelse, Du gjør af dem, er
meget lovende; kuns een Omstændighed, og det just ikke
en ringe, har Du glemt at anføre, nemlig, hvor gamle de
ere. For Resten troer jeg sikkert, at de maa være gode.
Planen med Vognkjøbet og Hestetøjet er ogsaa ganske
efter mit Sind. Den vise Blanding af Kommissionærer
som Nicolaj og Krogsgaard maatte endelig ogsaa frem
bringe noget godt.------Siden jeg sidst skrev Dig til, er Hjorts Flytning foregaaet paa noget nær, som staaer indpakket her til i Morgen.
Baade sidste Nat og den tilkommende ligge de paa Nørholm. I Morgen Formiddag komme de for at tage Afsked
i Præstegaarden. Her har jeg nu beholdt det ene Gjæstekammer, som hidtil har været min Bopæl, til Opholds
værelse, det andet bruger jeg til Sovekammer. Borde har
jeg laant fra alle Kanter. Storstuen er prydet med det
store Klædeskab, den blaa Kiste, som Moder sendte, og et
stort, midt paa Gulvet staaende Bord, hvorpaa alt vort
smukke Stentøj er opstillet. Dette udpakkede jeg langt
om længe i Gaar og fandt til min, og, kan jeg troe, og-
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saa til din store Glæde, at alt var helt og ubeskadiget.
Jeg tog dit Brev frem og konfererede det dermed. Af
Saltkarrene savnede jeg et men fandt det siden mellem
Høet. — De daglige Værelser staae ubrugte. Siden Møb
lerne ere komne bort, see de skrækkelige ud; især op
vække Gulvene i Dagligstuen og Sovekamret Gysen hos
mig. Lidt skal jeg nok faae dem forbedrede; men Du
maa dog vide det, for at Du ikke skal vente det bedre,
end det er. Vi maa jo finde os deri, og jeg trøster mig
bestandig med, at det hele dog er langt bedre, end da
Hjort modtog det; thi vi have godt Tag over Hovedet,
det havde de ikke, det kunde regne ned til dem i alle
Værelser.
I Morgen, inden jeg tager ind til Varde Marked, skal
jeg lade maale Vinduernes Højde, som Du har forlangt. —
Jeg skal nu drive paa Snedkerne alt, hvad jeg kan. Det
var en urolig Uge den sidste, jeg lagde tilbage; den, der
forestaaer, lover ikke meget bedre. De to første Dage har
jeg Markedsaffærer, paa Fredag fra Morgen til Aften Skoleexamen i Horne Sogn, paa Løverdag Bryllup her i Kirken
og paa Søndag foruden Præken ogsaa Skriftemaal og en
Kirkegangskone. Havde jeg ikke en gammel Sorø Præken
til 20de Søndag efter Trinitatis, som er ganske god, da
saae det galt ud for mig. Denne Dag har ret været
stræng; jeg havde henimod halvfemsindstyve Kommunikanter i Horne Kirke.
Middagsmaden nød jeg derpaa ene med Theodor
Schønau, gik derefter til Nørholm og efter Tilbagekomsten
derfra er jeg i Færd med at skrive dette Brev til Dig.
Men Theodor sidder imidlertid og pines med den anden
latinske Deklination, og imellem, som jeg skriver, maa jeg
afbryde for at skjænde, rette eller examinere. Din Fore
spørgsel om Faareslagtning er allerede besvaret i mit foregaaende Brev, da jeg meldte Dig, at Faar ere ikke at
bekomme. Vi faae nok at hjælpe os med Ko- og Svinekjød. Nu vil jeg afbryde for i Aften, kjære Thrine! og
ønske Dig en god Nat; thi jeg skal spise Aftensmad og
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derefter, naar jeg har faaet Drengen i Seng, bestille noget
ret alvorligt.
Næste Morgen. — Nu kjorte Hjorts Familie bort med
det sidste Læs. Sex Køer, to Kalkuner, tre Ænder, fire
Høns, to Hunde udgjøre nu Gaardens Besætning. Om en
Times Tid rejser jeg til Varde for at indkjøbe de Krea
turer, jeg i mit sidste Brev omtalte. — Over alle Vinduerne
sidde endnu de krumme Buer; vil Du have, at de skulle
blive siddende eller skal jeg bryde dem ned? De ere ikke
efter Nutidens Smag. — Hør voxer slet ikke her paa
Egnen; det maa kjøbes, og jeg skal spørge om Prisen.
Brevet tager jeg nu med til Varde for maaskee at slutte
det der. Lev nu vel saa længe, kjæreste Thrine! gid jeg
maa gjøre god Handel! — —
Hørprisen er 15 Mark D. Kur. for den bedste Sort.
— Jeg har kjøbt to Køer, som skulle kælve snart efter
Mortensdag, en Slagteko og to gode Stude til ret jævne
og ordenlige Priser. Faar ere her slet ikke. Slagteso har
jeg ej heller faaet. Lev vel!

Thorstrup Præstegaard d. 30te Oktober 1827.
— — — Jeg er i en meget glad Stemning over
tvende i Dag med Posten arriverede Breve. Det ene var
fra min gode Wilster, skrevet i meget (godt) Lune. Det
andet bragte mig min Police fra Enkekassen i Kj ©benhavn,
hvori min «nu havende Hustru navnlig Cathrine Kruse»
tilsikres hendes Pension i Tilfælde af min dødelige Af
gang. ------- Førend jeg havde faaet Policen, kunde jeg
ikke skrive Dig noget bestemt om min Rejse. Nu kan
jeg da have den Ære at melde Dig, at jeg ganske sam
tykket i det i dit forrige Brev gjorte Forslag. Onsdag
Aften den 14de haaber jeg at være hos Eder, Fredagen
gaae vi til Alters. Onsdagen den 21de holde vi Bryllup,
men — Søndagen derefter maa vi rejse; thi jeg skal
præke her hjemme første Søndag i Advent. Desuden saa
foregaaer vor hele Rejse hertil i Maanens første Kvarter,
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hvilket vi maa vel lægge Mærke til paa denne Aarstid.
Vi komme da efter min Plan til Comtessen Søndag Aften,
tage derfra til Skanderborg Mandag Eftermiddag eller
Tirsdag Formiddag. Om Onsdagen fra Skanderborg til
Vejle, Torsdagen fra Vejle hertil. —
Onsdag Formiddag. — — Siden i Søndags otte Dage
er jeg nu ene i Præstegaarden med Theodor og Folkene.
De fleste Nødvendigheder til Livets Ophold blive mig for
strakte fra Nørholm. Pigen Kirsten, som holder Hus for
mig, er meget flink og arbejdsom og vist nok ogsaa tro;
men hun har meget at bestille det arme Skind, da hun
skal besørge Husholdningen for mig og en Avlskarl, en
Andenkarl, toSnedkere og en Murmester; thi disse Haandværksfolk maa jeg holde for at faae nogle højst fornødne
Reparationer med det elendige Sovekammer og den heller
ikke for gode Dagligstue. Det slemme gamle Stuehus er
det værste ved dette Præstekald; det vil forvolde megen
Udgift og ikke liden Bekymring. Sovekammeret og Dag
ligstuen haaber jeg nu at faae i taalelig Stand til Vinteren,
men Studerekammeret bliver der kuns kludret ved for det
første. — —
Om Tjenestefolkene ønsker Du nogen Efterretning.
Avlskarlen, som tillige er Kusk, faaer Du at see i Ran
ders; jeg troer, det er en ret flink Karl. Den anden
Karl er egenlig den, som skal passe Haven. Han er gift
og har et lille Hus, som staaer paa Præstegaardens Mark.
Han lønnes med Naturalier. Kodrengen er en brav lille
Knægt.
Aspargesbedene ere gravede, og Gartneren er her nu
for at lægge de efter hans Forsikring extragode Planter,
som kunne stikkes om to Aar. — — Du længtes efter
Pottemænd; denne Længsel, vil jeg haabe, er nu tilfreds
stillet. Nu længes jeg efter deres Tilbagekomst. Gid vi
havde helt og ufordærvet her, hvad vi skulle have. Vejret
er nu saa slet, at man meget kan frygte for Transporten.
En pludselig paakommen Regn med stærk Blæst forhindrer
Gartneren i ovenomtalte Arbejde for i Dag. —
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Du skriver, kjæreste Thrine! at Du vil gjøre det
hyggeligt for mig i det uhyggelige Hus; ja, jeg længes
ret efter at faae Dig hertil, og Uhyggeligheden og Ube
kvemmeligheden føler jeg nu ret levende. Kunde der
kuns udvikle sig en ikke altfor uskjon Orden af det nær
værende Chaos, da skulde jeg med Fornøjelse taale alt.
Men vi ville nu gjøre vort Bedste og dernæst tinde os i
Alt, som det er. Noget skjønt maa Du ikke vente Dig
i denne gamle Raande. I øvrigt ønsker jeg, at jeg nu
havde Dig saa fortrolig med Egnen og dens Egenheder,
som jeg er; man skal al Tid lokaliseres lidt, for man kan
finde sig vel paa et Sted.
Fortsættelse.
Jeg skulde skrive paa min Præken til Søndag, men
det vil ikke gaae for mig; thi dels er det blevet koldt
herinde, og jeg kan ikke for det slemme Vejr komme min
Tur ud; dels har jeg maattet være tilstede og see til,
medens Haandværksfolkene indsatte en Dør.
Aften. Det er skrækkeligt, som Stormen tuder her
omkring. Jeg er bange, det bliver et frygteligt Vejr til
Natten. En lille Spadseretur fik jeg mig dog i Efter
middags; men paa Hjemvejen maatte jeg kæmpe med
Storm, Regn og Hagel. — Med Studene gjøres nu Rejser.
De have fra Varde hentet et Par Læs Fjæl. I Dag hen
tede de et Læs Sten, men Vejret forhindrede dem i Efter
middag fra at hente det andet.
'Fra Justitsraad Schønau havde jeg Brev forleden.
Karen og Vilhelm skabe sig hel underligt af' Glæde over,
at jeg kommer til dem.
Den 1ste November. For et Par Timer siden glædedes
jeg endelig ved det Budskab, at nu vare to Læs Flyttegods
i Syne paa Sognevejen. Med megen Fryd læste jeg din
og Søster Thrines Fortegnelse paa de gode Sager, og med
megen Fryd har jeg befundet alt godt ved Udpakningen.
Skabet er saare dejligt og aldeles ubeskadiget. Senge
klæderne vare bievne lidt vaade et Par Steder, men de
ere nu lagte til Varmen, hvilket vel skal kurere dem. Til
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Kobber kj edlen trængte vi, den har alt svævet over Luerne.
Tonder og Bryggekar skaane os for at laane og gjore os
det muligt at sende det laante tilbage. Alt er velkomment,
men hvad der ikke strængt taget er Fornodenhed, skal
blive ubrugt, til Du kommer. — Tak for Efterretningen
om din Brudepynt; sort klæder vel og bedst for en Præste
kone. —
Paa Gulvenes Forbedring har jeg tænkt, og de ere
tildels under Arbejde. I Sovekammeret lægges helt nyt
Gulv. Pottemændene have gjort mig en fordelagtig Be
skrivelse over vore Heste; de fortælle mig og, at de tages
i Tjeneste. Derimod kan jeg intet have at erindre, da
de saaledes fortjene deres Foder. Men dog beder jeg, at
det ikke bliver for strængt, da der forestaaer dem en lang
og besværlig Rejse. Jeg venter dem, eller rettere, de maae
vente mig i Viborg Tirsdag Aften den 13de November,
da jeg Onsdagen derefter agter at rejse fra Viborg til
Randers. — For Stentojet vær ubekymret, det er flyttet
fra det mindre sikre Stade til et sikrere. — For Skilderier
maa Du være ubekymret; de, jeg har, kunne pynte for en
stor Del, og vi kunne snart faae flere. — Kurven faaer
Du næppe tilbage; thi et Pottelæs kan ikke fore den. De
Kurve, Du nu giver mig, faaer jeg at beholde. Nu, Gud
velsigne Dig, min elskede, kjære Thrine! vor Korrespon
dance har nu Ende. Tak for alle de Glæder, Du har
skjænket mig ved den. Haabet lover mig end større
Glæder i vort ægteskabelige Samliv. Hils alle vore kjærligst fra din
Jacob Daugaard.

Jeg holder for, at Du skulde anskaffe 3 eller 4 Rejse
kapper, alle til at knappe i Halsen. Marcuss Kuskekjole
kan der tages Maal til, naar han kommer.

Thorstrup Præstegaard d. 5te November 1827.
Det blev altsaa ikke mit sidste Brev til Dig, elskede
Thrine! som jeg skrev til Dig forleden. Dette maa kun
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blive kort og ikke indeholde videre end Svar paa dit frem
satte Spørgsmaal. Det lader sig efter min Mening ikke
gjøre at antage den lille Ahrensdorf. Jeg har nok i to;
den tredie til — saa vilde de for meget forstyrre baade
vor huslige Ro og min aandelige Ro, som er mig nød
vendig til Besørgelse af Embedets Forretninger. Desuden
ville vi ikke godt have Husrum til saa mange, naar vi nu
til Foraaret faae Hedemann. Hver af de Smaa indbringe
aarlig 50 Specier og Hedemann 80 d. Dette er jo og et
ganske kjont aarligt Tillæg, hvorved i en tre Aars Tid
den gjorte og gjørende Gjæld nok kan afbetales. Desuden
kunne vi vel ikke godt transportere denne Dreng herud
med os. Endskjønt det derfor vilde være os en stor For
del med Hensyn til Indtægterne, troer jeg dog at burde
rent ud afslaae det, da jeg frygter, at Arbejdet skal voxe
mig over Hovedet, og jeg altsaa hverken kunde forrette
det ene eller det andet tilbørligen, hvilket vilde smerte
mig. Tak derfor Kammerherre Ahrensdorf for hans Tillid
til mig, men bring ham tillige det Svar, at jeg ikke seer
mig i Stand til at opfylde hans Ønske.
Med Glæde har jeg erfaret, at vi have faaet en
Kakkelovn. Jeg har af Rosenørn paa Nørholm faaet nogle
dejlige Stenfliser, som skulle lægges til Basis. Gulvet i
Dagligstuen er nu betydelig forbedret, da der hist og her
er indlagt nogle bedre Stykker, og de sjunkne Sider ere
løftede, saa at det er blevet lige. Murstensgulvet i Pi
gernes forrige Kammer (nu Spisekammeret) er omlagt af
ny, men andre Forbedringer opsættes til Madamens An
komst, at hun selv kan faae det, som hun vil have det.
— Har Du tænkt paa Bordknive og Gafler? paa Heste
dækkener? Jeg mener, at vi bør anskaffe et Par af en
skjønnere Art og et Par grovere, hvoraf Kusken kunde
bruge et til at lægge over sine Fødder, naar vi kjøre i
koldt Vejr. — —
Gaardens Besætning er nu bleven forøget med en
stor So, som skal fedes til Juleaften, og et Lam. Soen
tik jeg paa denne Maade. Jeg spadserede i Fredags ned
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til Nørholm, og undervejs møder jeg en Dreng med Svinet.
Hvor skal den So hen ? — Til Hyllersløv o. s. v. — Kan
den sælges? — Jo. — Af hvem? — Af mig for 4 Rdlr.
24 Skilling. — Vi bleve snart enige, og efter at være
vendt tilbage og have betalt ham Pengene, fortsatte jeg
min Fodvandring. — Den er mager, men den har en
dejlig Appetit. — Faarelammet er dejligt og stort. Det
er det, som jeg kjøbte ved Markédet af Præsten i Digod
for tre Mark. I Løverdags førte jeg det her hjem fra
Bryllupet i Horne Sogn, hvortil jeg havde ladet det
hente.
I Dag agter jeg mig til Hodde Præstegaard med
Theodor, som stedse ledsager mig. At Du kan have Nytte
af ham i Kjøkkenet, er ganske vist. Tænk Dig min Forbauselse! I Fredags, da jeg efter at have læst med Kon
firmanderne gaaer igjennem Kjøkkenet, seer jeg ham med
stor Iver staae og hakke Kaal — i et af dine nye Truge.
Jeg skjændte naturligvis lidt paa Pigen, fordi hun havde
været saa lidt raadvild for et Hakkebrædt.
Nu vil jeg netop kun gjentage min indstændige An
modning om, at vor hele Bryllupsplan maa blive saaledes,
som jeg har lagt den, at vi kunne være her hjemme nogle
Dage før første Søndag i Advent.------- Og hermed Gud
befalet! Lev vel, elskede, kjære Thrine! vi sees nu snart.

Bryllupsplanen blev udført efter Bestemmelsen. Den
21de November 1827 bleve mine Forældre i Set. Mortens
Kirke i Randers viede af min Morfader. Der blev kun
saa vidt afveget fra min Faders Plan, at de først om
Tirsdagen i Stedet for om Søndagen forlod Randers og
droge til Comtessen, der modtog dem (nu citeres et Brev
fra min Morfader til hans Datter i Aalborg) «med fuld
Illumination, der fra det højtliggende Sted tog sig i Af
stand glimrende ud og ansaaes af den snaksomme Niels
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Kusk som et glimrende Luftsyn, der gav ham Anledning
til at udgyde sig over alle de Luftsyn, han havde seet.
Men da de kom nærmere, erfarede de Luftsynets sande
Beskaffenhed. Onsdag Aften kom det unge Par til Skan
derborg, hvorfra vi havde Brev, Torsdag Aften skulde de
være i Vejle og Fredag Aften hjemme. Er al Ting gaaet
vel, som jeg haaber, saa gaaer nu Thrine og tripper om
i huslig Virksomhed, og baade hun og Gemalen har vist
nok meget travelt med at ordne deres virkelig ikke slet
forsynede Indbo. — En mærkelig Kontrast til Moders og
mit Indtog i Ræhr Præstegaard — sørgelig Ihukommelse.
I øvrigt har Daugaards og min Embeds Entree megen
Lighed deri, at ogsaa han stræber at ordne sin Gkonomi
med Pensionærer og har ligesom jeg fire i Huset, af
hvilke den yngste Søn fra Overgaard fulgte med ham
herfra, eller rettere fra Skanderborg, hvor han indhentede
dem.»
Den lille Ahrensdorf kom saaledes alligevel i Huset
hos mine Forældre. Som min Morfader haabede, gik alt
vel, Gud have Tak! og Fredagen den 30te November ind
førte min Fader sin Hustru i Thorstrup Præstegaard, der
blev dem et lykkeligt Hjem i atten Aar, og som de ogsaa
gjorde til et godt Hjem for de unge Mennesker, som opvoxede hos dem. Under deres Tag boede «idel Fred.»
Saaledes vidner deres fordums Tjenestepige, Maren Gam
melby, nu en Gaardmandsenke vel omtrent ved 80 Aar.
«Det slemme gamle Stuehus» blev jo efterhaanden bragt
i bedre Stand og holdt tre Præster ud efter min Faders
Afgang fra Thorstrup og Horne Menigheder. Under den
fjerde havde det naaet det Punkt, hvor der ikke længere
burde holdes paa det, og nu staaer et nyt, højere og
smukkere Hus, ikke ganske paa samme Grund, hvor det
gamle stod, thi den er lagt til Haven, men paa Grunden
lige derved.
Der drages jo nu til Felts mod Præstegaardene, og
man vil have dem udryddet. Gid det ikke maa skee!
men blot deri, at det tilstræbes, ligger endnu en OpforDaugaards Levned. III.
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dring for mig til at bevare nogle Træk af det Præstegaardsliv, jeg har kjendt. Min Moders Indtryk af hendes
nye Hjem og den Stemning, ud af hvilken hun der
levede og virkede, træder frem i hendes første Brev derfra
til hendes Søster, Fru Caja Kjellerup i Aalborg: her med
deles et Uddrag:
Den 17de December 1827. «-Jeg er overorden
lig vel fornøjet her: hvis jeg ikke var det, kunde man
med Grund beskylde mig for Utaknemlighed. Jeg er ret
et Lykkens Skjødebarn; thi efter ret at have været forvænt
ved Kjærlighed og Omhed at blive kastet saa langt bort
fra mine Elskede og iblandt lutter fremmede at blive
modtagen med en Kjærlighed og Deltagelse, som jeg var
en gammel Bekjendt, er dog en særdeles Lykke. Frøken
Rosenørn overøser mig med Godhed og Opmærksomhed,
og det er paa en saadan Maade, at man ej bliver und
seelig derved, ja at man ret opfylder hendes -Ønske i at
henvende sig til hende om, hvad man kan behøve. Det
er en saare elskværdig Dame, al hendes Bestræbelse gaaer
ud paa at virke godt i hendes Omgivelser, og hun skal
være lutter Virksomhed. Hendes Broder kan jeg og meget
godt lide. Jeg har alt to Gange været paa Nørholm, det
er os paalagt endelig at komme saa ofte som muligt. —
Det er en meget smuk Gaard; Vaaningshuset er just ej
meget stort, men brillant bygget, forfærdelig højt til
Loftet og Væggene beklædte med Fliser. Det er det prop
reste Betræk, man kan tænke sig, thi man er i en hel
Porcellænssal, og overalt, selv i Vestibulen, der er ud
mærket skjøn, seer man disse Vægge.«
Med Glæde skildrer nu min Moder Beliggenheden af
Nørholm, det yndige Landskab ved Sigs Enge, Skrænten,
som dækkes «af vild Thimian for ikke at sige Lyng; og
naar jeg finder det smukt paa denne Tid af Aaret, hvad
maa det da være om Sommeren.« Kirkegaarden med de
af Vedbend omslyngede Ege finder hun «den smukkeste
Landsbykirkegaard, jeg endnu har seet.« «Præstegaardshaven med sit Kaprifoliumlysthus, sin Nøddegang, sine
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gode Frugttræer og sit lille Parti med vilde Træer er over
hendes Forventniog. Det eneste, som er under hendes
Forventning er «Ellehaven,» et med Elletræer tilplantet
Stykke Eng syd for den egenlige Have; «imidlertid» til
føjer hun «er det dog al Tid noget og hjælper til at
skjule Heden, hvilken vi just ikke see meget til her (i
den omtalte Del af Haven) og som man helst undgaaer
at see. Til at hjælpe mig ved Haugevæsen er her en
Mand, som boer paa vor Mark. Han lader til at være
ret duelig. Denne Mand er tillige vor Post, han gaaer
to Gange om Ugen til Varde for at hente vore og Rosen
ørns Breve, han ventes da om Aftenen med megen Længsel
— og disse Dage giver en Slags Afvexling i vort stille Liv.
Den 20de. Jeg blev forhindret i min gode Beslutning
forrige Postdag, jeg erindrer nu ikke hvorved, og maa nu
fortsætte mit Brev i Aften, da jeg faaer en hel Del at
bestille i Morgen med Rengjøring og deslige; det vigtigste
er at bage en hel Del Æbleskiver til 22 Konfirmander, der
bringe deres Julesend, bestaaende af Æg, Smør og Haner.
Hvad jeg faaer travelt i disse Dage, jeg maa til at skjære
Pebernødder en gros.
Du kan troe, at vi have faaet det ret pænt hos os,
og i Morgen vil Gardinerne, som skulle ophænges, vistnok
give vor Stue et vist Noget — det forstaaer sig, naar
Ojnene svæve lidt højere op mod de umalede Bjælker og
atter ned paa de ujævne Vægge, bliver man lidt besked
nere; men sandt er det, at vi have det meget godt, at
vor Stue, vort Kjøkken og vort Sovekammer ere ret vakre,
og at vort Spisekammer er nydeligt. Vor Indbo gjør en
grænsesløs éclat, Bønderne finde den mageløs, og, Gud
være lovet! den er før for god end for ringe til os. UhrkassenJ),

l) Et Uhrstativ omtrent af Størrelse som et lille Taffeluhr, dannet lidt i Form af et Tempel: to Søjler bar,
om jeg ellers husker ret, en Gesims med Aabning til
Uhret. Bagved Søjlerne saae man i indlagt Arbejde
en kvindelig Skikkelse.
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som jeg lod forandre til sin avantage i Randers, seer
meget net ud paa Piedestalskabet: den, Skabet og et
meget smukt Hoved i forgyldt Ramme danne et vakkert
ensemble, og Daugaard og jeg tabe os ofte i Beundring
over denne Nydelighed, og han paalægger mig da stedse
at skrive Dig til, hvor god Nytte vi have af den: vi have
intet stort Uhr, og hele Huset har, siden det lille bestandig
staaer der, dog noget, det sikkert kan rette sig efter.
Jeg formoder, man fra Randers har fortalt Dig, hvor
gode næsten alle mine Venner have været mod mig, jeg
forsikrer, at jeg næsten var undseelig over alle de kost
bare Presenter, der strømmede ind paa mig, jeg har
næsten Dubletter af alt det Sølvtøj, der er mig nødvendigt,
vi begynde med tre Sukkerspande, to Potageskeer og saa
fremdeles, er det ikke næsten en Skam — og hvad der er
endnu større Skam, er, at jeg undertiden var noget be
kymret over, hvordan vi vel skulde faae, hvad vi behøvede,
og vi saa have faaet næsten alt i en saadan Overflødighed.
Comtessen og en anden Veninde forærede mig hver et
Sæt nydeligt Dækketøj; jeg veed, min elskede Caja, at
det interesserer Dig at høre om mit vel forsynede Hus,
og derfor taler jeg saa meget derom. Vi faae vist ingen
Lejlighed til at bruge vor Herlighed, før vi en Gang see
nogle af de mange Kjære fra Randers og Aalborg hos os.
Den indvendige Husholdning bestaaer af fem; Drengene
ere ret gode Børn. Theodor Schønau har Privilegium paa
en dygtig Lattersalve næsten hver Gang, han aabner
Munden, thi han er saa grænsesløs naiv og lystig.
Vil Du, naar der en Gang gives Lejlighed, sende
«Aristomenes og Gorgus» x) til Randers, hvorfra den vel
til Foraaret kan sendes hertil; Moder har givet mig den,
og jeg er halv bange for, at den ej rigtig skal komme
i mine Hænder, da jeg gjør meget af den. Her gives

0 En Roman af Lafontaine om den messeniske Helt. Min
Mormoder holdt meget af en god Roman; Lafontaine
satte hun meget højt.
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ellers just ikke synderlig Tid til Læsning. Alin Ængste
lighed for det landlige Husvæsen begynder at gaae over,
ja jeg har slet ikke mere af den Feber, som jeg saa meget
frygtede for. Det morer mig at have meget at bestille,
og jeg troer, at naar man er ret paapassende, vil det just
ikke blive noget Hexeri at besørge dette Hus, det forstaaer sig,
naar man har sit Helbred. Det hjælper, at jeg begynder
om Vinteren og altsaa lidt efter lidt kommer ind i Af
færerne; thi kom jeg først til det om Foraaret, saa kunde
det vel nok løbe lidt Surr med mig, naar jeg paa een
Gang fik en Mængde at bestyre, inden jeg fik mig orien
teret i Huset. Jeg har brugt ganske efterhaanden at
ordne, hvad der er at ordne; thi strax at jage den Pige
fra Bestillingen, der hidtil har staaet for Styringen, fandt
jeg lige saa uklogt som ubeskedent. Nu er jeg kommen
saa vidt, at alle Nøglerne ere gjemte, og jeg er meget
glad for hvert Skridt, der gjøres for min Enevælde. Nu
er der kuns Enevoldsregjeringen i Mælkestuen tilbage, og
den tager sin Begyndelse i Morgen efter Julerengjørelsen.
Det er ellers en ferm og god Pige min Kirsten, og Lise,
som jeg fik fra Fattighuset, stræber flittigt efter at gjøre
hvad hun skal, jeg har Grund til at være tilfreds med
hende især, naar jeg erindrer, at hun kun er et Barn;
men hende bliver der med Guds Hjælp nok en Pige af,
som man saa raffineret plejer at sige. — — —

Den første Jul i det nye Hjem oprandt. «Julen er
meget urolig for mig» skriver min Moder Nyaarsaften
1827 til sin yngste Søster, og den 3die Januar 1828 fort
sætter hun: «Dertil kom jeg i Mandags; jeg indsaae
Umuligheden af at faae et ordenligt Brev skrevet, og
syntes derfor, at det var bedre at opsætte det til næste
Post, og dog kunde det faldet mig vanskeligt nok, hvis
ej et helt Selskab, som var indbudt til Julebesøg, som det
her kaldes, maatte blive hjemme for Vejrligets Skyld. Den
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Travlhed, her har været i Julen, kan jeg ikke beskrive
Dig, det gaaer nok an for mig, men mine stakkels Piger
har virkelig haft det vel strængt, dog nu er denne strænge
Tid forbi, og vi glæde os til roligere Dage. Anden Jule
dag vare vi budne til Norholm tilligemed Fosses i Hodde
til Middag og morede os fortræffeligt; jo oftere jeg er
samlet med den elskværdige Froken Rosenørn, jo mere
holder jeg af hende, og jeg kan ej noksom glæde mig
over den store Lykke at være kommen til et Sted, hvor
jeg moder saa megen forekommende Godhed og har Lej
lighed til, saa ofte Tiden tillader det, at soge den behage
ligste og mest dannende Omgang. Fosses ere og meget
vakre Folk, jeg har i min Barndom godt kjendt en Soster
til Madame Foss, den gamle Jomfru Breinholm paa Lund
bæk, der er nu ret meget at tale om hende og Junis.
Saaledes træffer jeg her ikke alene meget behagelig Om
gang, men kan endog tale med flere om mange af mine
Venner ogBekj endte, hvilket Du kan troe ikke er en liden
Glæde for mig; det er underligt nok, men det er virkelig
sandt, at det fornojer mig særdeles. Du kan i det Hele
være overbevist om, min inderlig elskede Stine! at jeg
foler mig meget lykkelig, Gud give, Du snart selv kunde
komme at see, hvor tilfreds jeg er, og hvor megen Grund
jeg har til at være det. Min kjære Daugaard er ogsaa
meget glad og finder sig godt i at undvære den Omgang,
han havde i Soro, og som han satte saa megen Pris paa,
at jeg var halv bange for, at han maatte fole Savnet af
den. I Sondags vare vi i Hodde, og til Gjengjæld for
disse Indbydelser var det, at vi i Dag skulde have Frem
mede, men der kom saa meget ondt ned, at vi maatte
opsætte vort Gilde til i Morgen. Det var mig rigtig nok
lidt kjedeligt, at min Moje med at decorere vor Stue paa
det skjonneste var spildt; thi mit Gulv vil næppe være
saa anstændigt i Morgen som i Dag. Imidlertid var det
godt, at jeg ej havde begyndt med at skjære Smorrebrod.
Vi beværte kun her med koldt Kjokken, da Frøkenen
holder mest deraf, og hun er hele Egnens Rettesnor og
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fortjener at være det. Med Juleknas og sligt trakteres
derimod meget, og jeg har tilberedt en Del for ej at staae
tilbage. — — — Vejret har alt forbedret sig meget, jeg
haaber derfor i Morgen at komme til at benytte saa vel
de spiselige Sager som vore Krystalsager og de øvrige
smukke Ting, vi have, alt er opstillet paa det sirligste i
Studerekammeret. Man bruger meget Punsch her, og vi
beværte ogsaa dermed, lavet paa den gamle Maade fra
Hjemmet.------Frøken og Hr. Rosenørn have besøgt mig første
Juledag efter Gudstjenesten, Daugaard tog nemlig strax
til Home, og de bleve her temmelig længe. Vi spise al
Tid meget sildig om Søndagen, og jeg tinder Søndag For
middag meget kjedelig paa den Time nær, jeg er i Kirke;
thi jeg kan ikke lade være stedse at vente paa Daugaard,
og jeg har derfor ingen rigtig Ro til at bestille noget.
Han, Karen og Vilhelm, som glæde os med et Besøg, og
Urup (Degnen) ere i fuldt Arbejde med at spille Styrvolt,
og Drengene ere meget interresserede for Spillet. —
Nu lader det atter til, at Broder Nicolajs Spaadom
om stræng Vinter vil gaae i Opfyldelse, alt er her meget
vinterligt, men i Dag (d. 4de) er Vejret meget smukt;
dog kan vi nok ikke her vente noget Kaneføre, da det her
paa Vestkanten skal være meget sjældent.»

I Foraaret 1828 kom efter Aftalen den unge Hede
mann i mine Forældres Hus. I en Aarrække vedblev der
at være unge Studerende i Præstegaarden, hvilke min
Fader forberedte og, i al Fald flere af dem, dimitterede
til Universitetet. En Gang lod han sig af en Moder, som
var Enke, overtale til at antage og dimittere et ungt
Menneske, som faldt igjennem ved Universitetet, hvorved
min Fader mistede sin Dimissionsret. Det har sandsyn
ligvis været fra den Tid af, han er ophørt med at have
Elever. Nogen klar Erindring fra disses Ophold i Præste-
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gaarden har jeg ikke, men, naar undtages min Farbroder
John, kun utydelige Billeder af dem.
Den økonomiske Fordel ved at have Disciple i
Huset blev ikke af nogen videre Betydning. Min Moder,
som var kommen saa langt bort fra Slægt og Venner, fik
ogsaa derved kun liden Lejlighed til at nyde min Faders
Selskab. Næsten al den Tid, som blev ham tilovers fra
hans egne Studeringer, fra idelige Sognerejser, Skolebesøg
og anden Embedsgjerning i det vidtløftige Pastorat, maatte
han anvende paa de Unges Undervisning. Men mine For
ældre havde Glæde af dette Forhold, da de holdt oprigtig
af de unge Mennesker, hvis Munterhed ogsaa har oplivet
den landlige Ensomhed (det første Hold, Hedemann, med
hvem lidt senere min Farbroder John kom paa Parti, og
«Drengene» har jeg især hørt min Moder omtale med
Forkjærlighed). Og den bedste Glæde i Forholdet havde
de deri, at de senere i Livet fik Hilsener fra flere af dem,
at disse Aar i Thorstrup vare dem uforglemmelige, fra En
med det Tilføjende, at, «hvis der var noget godt hos
ham, da var Spiren dertil nedlagt i den Tid.»
Til den underholdende Højtlæsning, som mine For
ældre havde drømt om i Trolovelsesaarene, blev der ikke
Lejlighed. Men naar min Moder sad ved sit Haandarbejde,
medens Undervisningen foregik i Dagligstuen, hvad vist
nok som Regel skete om Vinteren for at spare paa Brænd
selet, interresserede det hende at høre derpaa. Med Ciceros
Taler mod Catilina og Cornelius Nepos’s «store Generaler»
blev hun ret godt kjendt.
I November 1828 skriver min Moder til sin ældste
Søster; «Vort Liv gaaer meget roligt: de mærkeligste
Hændelser ere de Løjer, vi have af Drengene. Du maa
fortælle Schaumburg1), at Theodor er et overmaade nyttigt
l) Kaptain (den Gang Lieutenant) Schaumburg ved Regi
mentet i Aalborg. Han var paa den Tid, dette Brev er
skrevet, forlovet med min Moders yngste Søster; den
omtalte Theodor Schønau var en Slægtning af ham.
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ungt Menneske; thi jeg kunde i Nødsfald nok undvære
min Kokkepige, saa dygtig er han i Husvæsenet, han
hjalp gjærne til med alt, hvis han kunde faae Lov, jeg har
endog strængelig maattet forbyde ham at malke, hvilket
ellers er hans kjæreste Forretning. Imidlertid er han dog
trods den utrættelige Virksomhed, som han viser hele
Husets Pleje, thi han har et vaagent øje over det Hele,
kommet sig meget i Henseende til Undervisningen; han
var aldeles (uoplært) da han kom her, og nu kan han
dog med temmelig Lethed lære sine Lektier. Du kan vel
mærke, han maa være min Yndling, da jeg taler saa
meget om ham. Det er han virkelig ogsaa, endskjønt
hans Klæder rigtig nok give mig Ærgrelse nok, jeg har
næsten opgivet Haabet om at see ham ordenlig.»

Literaturen har siden hin Tid mangfoldiggjort sine
Frembringelser paa de fleste Omraader, saaledes ogsaa paa
Kogekunstens. Min Moder havde dog ikke mindre end tre
Kogebøger med sig, da hun tiltraadte-sin Husmoderstand.
Men den ene var en Antikvitet, den anden et Kuriosum. Den
tredie blev hende en nyttig Ariadnetraad i Landhusstellets
Labyrinth. Antikviteten var haandskreven, særdeles sir
ligt og nøjagtigt med Frakturbogstaver til Overskrifterne
og paa det første Blad. Da dette Blad er ejendommeligt
for den Tid, Bogen tilhører, meddeles det her i sin Helhed:
«1 Jesu Nafn. — Maren Matzdatter Lægaard eyer denne
Bog. — Anno 1690 d. 14 Aprillis. — Befal Herren dine
Veye och haab paa hannem, hånd skal vel gjøre det. —
I Verden er ingen smukkere Klæder end Gudfrygtighed
(och) smukke Sæder, jo mere (du) dem bær og drager,
des mere Du Gud og Mennisken behager. — Frygt Gud,
ær Kongen, gjør Ret, og trodtz saa Fanden. — Maren
Matzdaatter Lægaard. — Egen Haand.» Opskrifterne af
vige vel i det Hele meget fra de nu brugelige, (der an
vendes i Mængde Rosenvand og Muskatblomme) men de
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ere affattede med Omhyggelighed og Tænksomhed. Ved
enkelte Opskrifter staaer et Kryds, hvis sorte Blæk falder
stærkt i -Øjnene ved Siden af den afblegede Skrift. Jeg
er tilbøjelig til at troe, at min Moder har som Tegn paa,
at hun har prøvet en Opskrift og fundet den brugbar, sat
disse Kryds, der ganske ligne dem, hun plejede at sætte
ved, hvad hun ønskede at mærke sig. Maren Lægaards
Kogebog blev tilligemed en haandskreven Lægebog, hvis
første Blad er borte, men som synes at være fra samme
Tid og gjærne kunde være fra samme Haand, given af
min Moder til Hr. Overlærer J. Kinch, Ribes lærde og
samvittighedsfulde Historieskriver, som Bidrag til Byens
antikvariske Samling.
Min Moder ejede ogsaa «En Høyfornemme Madames
Kaagebog«. Den var, om jeg husker ret, trykt i Frederik
den Femtes Tid. Dens Maade at give Anvisning paa var
saaledes: Tag — nu følger en Remse paa mangfoldige
Bestanddele og især mange mærkelige Krydderier og tilsidst uden Antydning af nogen foregaaende Proces: gifv
det op paa et Fad.
Men hvad man forgjæves vilde søge hos «den høj
fornemme Madame«, fandt min Moder i: «Den danske
Huusmoder, med hosføjede nye Kogebog for Borgere og
Landalmuen« af Carl Muller, Spisemester ved Set. Hans
Hospital, trykt 1793 paa Gyldendals Forlag. At min
Mormoder har haft den allerede i Rær sees af en Paaskrift
paa Bindets indvendige Side. Den har altsaa været hendes
Vejleder, inden hun lod den som en prøvet Raadgiver
ledsage sin Datter. Medens min Moder grundigt studerede
den og fandt dens Forskrifter klare og paalidelige, havde
hun tillige megen Morskab af Forfatterens faderlige Om
sorg for den unge Husmoders Ære. «Erfaring har lært«,
begynder Bogen, «at Tjenestefolkene paa en Del Aar har
meget forandret deres Opførsel mod Husbonder og Madmødre. At bebrejde her den tjenende sine Fejl i alle
Dele, vilde blive for nærgaaende for mange.« Men «en
Husmoder maa vise sig saa ferm i sine Udtryk, at hun
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strax ved hver forefaldende Lejlighed kan tilvejebringe sig
Lydighed og Ærbødighed.» Dog denne Fermhed bliver
hun kun i Stand til ved paa det samvittighedsfuldeste at
opfylde sine Pligter mod sin Husstand. «En Pligt, som
paaligger en Husmoder i Særdeleshed er denne at vise sig
som en fornuftig, duelig og ærekjær Husmoder i sit Kald,
vel at overveje og betragte den ædle Tids nyttige An
vendelse. Til denne Regel har den unge og nylig gifte
Husmoder særdeles nødig at lægge Mærke, saasom alle
efterspørger hendes Forhold, og hun saaledes lettelig kan
sættes i et ufordelagtigt Lys for Naboer og andre.»
De unge Husmødres Ven anpriser «Nytten af en god
Theori, som erholdes ved Læsning men fuldkommes ved
Praxis eller ved selv at tage Haand i med.» Han udtaler
-Ønsket om, at «et Selskab af Damer, eller Jomfruer, bleve
enige om classificeret at oprette et theoretisk Selskab»,
ved hvis Sammenkomster ogsaa Praxis kunde iværksættes.
Herved kunde den unge Husmoder «erhverve sig Kundskab
i sit Fag og ved samme Kundskab blive i Stand til at
tale med i Selskaber og føre en lærerig Samtale. Men i
Mangel heraf er jo den unge Husmoder nødt til at tie,
og fra hvad Side bedømmes hun da?»
Ved at omtale den rette Brug af Grønsager klager
den gode Spisemester over, at disse «vore Landets ædle
Produkter» miskjendes af Landboerne, som i Stedet for
tilbørlig at benytte dem, «hellere løbe til Kjøbstaden og
hente udenlandske Krydderier og dermed øde deres Penge
og spilde Tiden, som alt er en Følge af den ukyndige
Husmoder. Ved faa Timers mundtlige Foredrag var det
vel muligt at sætte disse Materier i mere Lys, end ved en
hel Uges Læsning kan erholdes; thi slige skriftlige Ud
viklinger kunne ikke værtf for alle lige forstaaelige.»
Om nu end den velvillige Raadgivers Theorier vare
for min Moder ret forstaaelige og bleve hende meget nyt
tige, har hun dog især klaret sig ved sin «Praxis, eller ved
selv at tage Haand i med.» Da Fru Mangors Kogebog ud
kom, ytrede hun ønsket om at faae den, men min Fader
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mente, at den kunde hun ingen Brug have for, da hun
al Tid havde forstaaet Kunsten uden den.
Jeg mindes at have hørt hende omtale, hvorledes hun
en Gang i sin første Tid paa Landet stod raadvild overfor
et Gaaseslagteri i stor Stil, som det der brugtes. Det har
uden Tvivl funden Sted, da Fuldmaanen, som havde lyst
over de Nygiftes Rejse til Præstegaarden, en af de første
Gange lyste for dem i det nye Hjem. Thi Gjæssene skulle
helst slagtes ved Fuldmaanetid, da ere de blandt andet
lettere at «pyne» d. e. plukke dem efter saa nøje som
muligt. Uden Tvivl har hun søgt Raad hos den kloge
og gode Jomfru Anne Holst paa Nørholm, hvis «mundtlige
Foredrag« og undertiden praktiske Hjælp stundom traadte
til, hvor Spisemesterens Theorier vare utilstrækkelige.
Om hun efter hans Anvisning valgte netop Set. Hans
Dags Tid til Tilberedning af Æddike, veed jeg ikke: men
hun lavede selv til Husets Behov en Æddike, som ogsaa
udenfor Huset kom i stor Anseelse, saa hun maatte være
vel forsynet med den for at have at meddele efter de tal
rige Begjæringer, der indløb. Der kom, som al Tid paa
Landet, ofte Bud til hende med Anmodning om Midler
til Brug i Sygdoms Tilfælde. En Dag kom en Mand og
bad om noget, der kunde tjene hans Kone, som havde
forstuvet en Haand eller Fod. Hun lavede da i Kjøkkenet,
hvor Manden ventede, en Sæbespiritus at gnide med. Da
han saae hende i Færd med at komme Brændevinen i,
udbrød han: «aa nej, lille Madamen! det er Synd at
komme det sammen; det kunde jo være, at hun hellere
vilde tage noget af det ind.« Min Moder som anede, at
han selv kunde under Vejs faae Lyst til at tage noget
af det ind, lod sig dog ikke forstyrre i at foretage
Blandingen. En Krydderpose brugtes for Tandpine. Af
Tissot havdes en Lægebog, efter hvilken der lavedes
Tisaner eller Lægedrikke. Det kunde ogsaa skee, at der
hentedes Lægeraad hos min Fader. Saaledes kom en
gammel Mand, en af Sognets Fattige, til ham og klagede,
at han vidste ikke, hvad han skulde gjøre for sine øjne,
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der paa den sidste Tid vare bievne saa svage, at han ikke
kunde see med sine Briller. Alin Fader bad om at see
Brillerne, tog sit Lommetørklæde, gned dem godt af og
lod ham prøve dem. «Det hjalp«, sagde den gamle.
Lysestøbningen paa Landet maa, i Følge «den danske
Husmoder», helst foretages i December, «da Slagtetiden er
forbi, og det tillige for Vejrligets Skyld bedst kan iværk
sættes» , og da Helligtrekongerslyset kan haves til Julen.
Det er maaskee ogsaa mest i denne Maaned, at jeg har
seet min Moder (jeg husker hende i en Bomuldskjole af
mellemblaa Farve, syet som Bluse) siddende i Melkestuen,
hvor Støbebordet var opstillet, stilfærdig drejende Bord
pladen om Tappen og efterhaanden dyppende de fra de
runde Brikker nedhængende Væger i den smeltede Talg,
indtil Lysene ved den gjentagne Neddypning havde faaet
den passende Tykkelse. Først støbtes de bedste Lys til
Brug i Stuen og af disse nogle tykkere end de daglige
Lys til at lyse ved festlige Lejligheder. Hertil kunde vel
ogsaa kjøbes Christiansfelderlys i Varde, men jeg troer
ikke, det skete, da min Moders vare meget smukke og
gode. Om Lampe eller Stearinlys var der ikke den Gang
Tale. Derefter kom Lysene til Folkestuen, saa «Løbelysene» og af Talgens sidste Kraft de magre og uanseelige
«Praaser». Mange Visiter modtog min Moder ved denne
Beskjæftigelse af sin Mand og Børnene, hvilke sidstnævnte
med Spænding iagttog hendes Bevægelser, især hvis det
gjaldt det trearmede Helligtrekongers Lys. Men i Sengkom hun ikke den Nat, og medens vi andre sov, havde
hun det i sin Ensomhed. Ved alle saadanne Arbejder var
hun i det skjønneste Humeur.
Indadtil førte min Moder et rigt Liv. Hendes Kjærlighed, som i Trolovelsesaarene havde været dyb og inderlig,
var i stadig Stigen, jo mere hun i det daglige Livs Færd
lærte min Fader at kjende, saae ham i hans Embedsgjerning og i Livets øvrige Forhold. Men Længselen efter
Slægt og Venner i det Fjærne var ogsaa en stærk og ofte
pinlig Følelse. Dog havde hun saa meget at gjøre, at
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Arbejdet næsten al Tid optog hende. I de stille Timer,
naar hun kunde sidde rolig ved sit Haandarbejde, aller
mest ved den snurrende Rok, vævede Sjælen sine Billeder
og Tanken gik tilbage til Barndommens og Ungdommens
Minder. Hun besagte sine Kjære i Randers og Aalborg,
sin Comtesse paa Jarlsminde, sin Madame Gleerup paa
Vang, og i det fjerne Norge sin elskede Nicoline. Glæde
og Vemod men al Tid et fuldt og inderligt Liv var
spunden ind i Traaden, medens den randt saa jævnt og
stille. I den ferste Tid spandt hun meget Hor, ogsaa
Blaar, men Blaargarnstraaden spandt hun da saa fin og
smuk, at den ikke stod tilbage for Hørgarn. Thi det
var hendes Lyst at lade Arbejdets Godhed adle ogsaa det
ringere Stof. Senere hen spandt hun mest Uld, Strikke
garn og fint Hvergarn. Naar hun havde farvet dette
(stundom sendtes det ogsaa til Farvning i Varde), haspet
og vundet det, var det, inden det kom til Væven, en Sag
af stor Interesse at udfinde smukke, tærnede Mønstre.
Ulden blev kartet i Folkestuen, og det var al Tid min
Moder et velkomment Syn, naar en svulmende Kurv med
de bløde luftige «Tøjer» blev bragt ind. Hun spandt
ogsaa stundom kæmmet Uld, som afgav det fineste og
stærkeste Garn. At vinde det spundne og haspede Garn
eller Tvisten til de Bomuldstøjer, hun lod væve, var hende
et meget kjært Arbejde, fordi hun kunde læse, medens
hun vandt Garn. Den meste Tid, hun i Præstegaarden
fandt til Læsning, var ved Garnvinden eller Strikketøjet.
Husflid var i den Tid nødvendig for enhver Husmoder,
naar hun ikke hørte til de rige.
Almuen paa denne Egn stod i Kultur tilbage for den
tilsvarende Befolkning i Randersegnen. Men der kunde i
Bøndernes jævne Tale fremkomme Udtryk af Dybde og
Poesi, saaledes, naar de sagde om deres Børn: «Det er
ingen Sag, saalænge de sidde paa Knæet, det bliver noget
andet, naar de sidde paa Hjærtet». I deres Tale fandtes
meget træffende Udtryk, f. Ex. for at betegne, at noget
ikke var hel sandt, ikke hængte rigtig sammen: det sæder
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ikke; naar nogen var lidt forstyrret i Hovedet: det sæder
ikke ret for den og den. Alen om hvem der førte løse
Rygter o. dsl.: det sæder ikke med hans Snak. Blandt
satiriske Udtalelser, som vare brugelige der paa Egnen
husker jeg følgende: om en stor, stærk og doven Karl hed
det: «Der er meget Arbejde i den Karl« og efter et -Øje
bliks Taushed: «men man kan ikke faae det ud af ham.«
Ikke faa ejendommelige Ord fandtes i Egnens Maal. Alin
Fader har optegnet en Del af dem, og af hans Manuskript
meddeler jeg:
«A bruges her som i andre jydske Provindser for jeg.
Æ er den eneste bestemte Artikel for alle Kjøn og
begge Numeri.
Al Adv. ganske: al varm, udtales: all.
Baanhjord, o: Barnehyrde, en Barneoppasser af
begge Kjøn.
At biede sig til noget betyder at komme til det
efterhaanden f. Ex. Avlsredskaber, Boskab o. desl., naar
man ikke anskaffer sig det paa een Gang (udtales blee).
Bud, at staae En hans Bud til betyder at ind
finde sig efter en Tilsigelse eller en Bestilling.
Brandstædt bruges al Tid, hvor man i andre Pro
vindser siger: Brandlidt.
Bøie, at bude o: at skikke Bud til eller tilsige.
Bøile o: et Gilde, hvortil er indbuden. Julebøile o:
Juleselskab.
Dot o: en Prop eller Tol.
Da an s kaldes Bøndernes forreste Stue eller Dagligstue.
Drage o. en Andrik, hvilket Ord aldrig bruges.
Dærve o: fordærve.
Dreie at o: drage, i alle dette Ords Betydninger
f. Ex. han er dreien herforbi pro draget eller reist; det
bruges og for at drage op f. Ex. at dreie en Kalv, et Føl
o. s. v.
Dem bruges allevegne for disse f. Ex. dem Huse, dem
Træer o. s. v.
En er den eneste ubestemte Artikel f. Ex. en Hus,
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en Træ, en Bord. Saasnart denne Egns Folk ville fornye
deres Mynt og tale korrekt i denne Henseende, feile de
idelig og sige f. Ex. et Stol, et Bog o. desl. Jeg vil ikke
tale om, at vort naragtigen korrekte Postbud siger al Tid:
et Støvle, og et Han og et Hun (om Duer).
At fen te o: at faae sit Arbejde gjort ved Andre.
Det siges f. Ex. om en Mand, der ei selv har Heste og
Vogn og ei har Evne til at betale, at han fenter sig frem.
En saadan kaldes og stundom en Fentemand.
At fare bruges i Stedet for at reise baade om Riden
og Kjeren.
Fa ale o: farlig bruges som forstærkende Adv. f. Ex.
en faale hej, skjen, stor o. s. v. Gj en stand.
Fj ale.
Fostermoder1).
Gj errig tages mest in partern miliorem for stræbsom,
bjergsom. Det er f. Ex. til Beremmelse, naar det hedder:
det er et Par gjerre Folk.
Grander betyder: flink, færdig, dygtig og oplagt til
sin Forretning, f. Ex. en grander Pige, Mand o. s. v.
Grum bruges om alt, hvad der er herligt f. Ex. «det
er den grummeste Prædikant, jeg har hørt» vil sige saa
meget som den fortrinligste. Ogsaa som forstærkende,
Adv. grum god o: særdeles god.
Geheel o: det Hele f. Ex. i en Geheel er en almindelig
Talebrug.
Ganne efter o: at være opmærksom.
Ganning o: Gavn eller Tarv f. Ex. det er min
Ganning.
Grandkone2).
Grund betyder ikke dybt.
x) Denne gamle Form for Plejemoder har altsaa endnu
være brugt der paa Egnen. Fjale betyder forlegen,
undseelig.
Udg. Anmk.
2) I hvad Betydning brugt, er ikke hosfojet; sandsynligvis
Nabokone: jeg mindes ikke Ordet.
Udg. Anmk.
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Hove le (hoveligt?) bruges i Forbindelse med en eller
end til at udtrykke en Slags concessiv Partikel, f. Ex.
«det kan jeg end hovele» o: ret godt, meget let, meget
vel; eller f. Ex. jeg siger til En: «det bliver dyrt», saa svarer
han (indrømmende) «ja det bliver bliver end hovele dyrt.»
Hove1).
Hovroe o: Fornøjelse bruges, troer jeg, ogsaa i andre
Egne, i det mindste af Jylland. Men her danner man og
et Adjektiv deraf: hovroes (hvilket maaskee og kan være
Substantivet i et Slags gen. descript.). Saaledes sige de
f. Ex. til mig, naar jeg bivaaner deres Brylluper: det er
saa hovroes, naar han er med og vil blive lidt hos os.»
Hæslig bruges som et mere forstærkende Adv. f. Ex.
et hæslig kjønt Boskab.
Hjøvr (i andre jydske Egne Hjord) o: Hyrde.
Hjold eller Hjald svarer til det sjællandske Stænge
o: det løse Loft over Stalde eller Kohuse.
Hyldug eller Hylklæ’ (o: Hylklæde) kaldes de her
almindelig brugte uldne Lagener.
Håndklæder o: Vanter.
I Morgen o: i denne Morgen; aa (eller paa Morgen)
o: i Morgen (cras). Det er koldt i Morgen, det regner i
Morgen.
Kanter o: rask, frisk.
Kjerte eller Lyskjerte.
Kjel o: Brønd. Det udtales saaledes, at man i Først
ningen maa troe, at dermed menes en Kjedel.
Kneit o: Knægt bruges hyppigt om enhver Gjenstand, som vækker et Slags Forundring f. Ex., odet er en
hæssele2) stor Kneit», siges om en Kakkelovn, Gryde,
Vogn eller hvad andet, man vil nævne.

x) Hue? det huer mig, det huer mig ikke. Vor Forpagter
sagde, naar der ventedes Maaneformørkelse: «Jeg hover
det ikke med dem Formørkelser.» Han mente, at det
sædvanlig gav uroligt Vejr.
Udg. Anmk.
2) Hæslig.
Daugaards Levned. III.

4
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Kr eb el Adject. af Ordet Krøbling. N. N. er bleven
krebel eller krevel siges om en, der halter eller har taget
Skade paa et eller andet Lem, saa at han ej kan arbejde.
Kny ger (det) er her det samme som «det fyger.».
Knog o: Fog, Snefog.
Knus o: et haardt Tryk. Jeg har kuns hørt det
brugt om ondt Vejr, f. Ex. vi faae sikkert en Knus endnu.
Kjørhus o: Kohus.
Klyne (Skudtørv) bestandig til Forskjel fra Tørv a:
Hedetorv. Man siger al Tid at kaste Klyne men at grave
Tørv og taler man anderledes, corrigeres man.
Levre o: levere f. Ex. at levre eller løver sin Tiende,
Landgilde.
Lille (a: at lade ilde?) betyder at ytre sin Misfor
nøjelse med noget, klage over noget.
Løgel a: en Nøgel. Ingen fejlagtig Udtale hos En
kelte men en almindelig Benævnelse hos Alle.
Lyster er Comp. af lys. «Nu er her bleven lyster
(pro lysere)».
Lyster lyser Verb. — f. Ex. «dette Vindue lyster
godt op herinde».
L y s n e r a: lyner. Det bruges her som allevegne i Jylland.
Minde at a: at afhænde. Det siges om en Fæste
bonde, at han minder sit Sted bort til en Anden, naar
han afhænder eller afstaaer det.
Minde. «I Ynde og Minde» er en Talemaade, som
bruges om at afgjore paa en mindelig Maade f. Ex. Sagen
blev afgjort eller bragt til Endelighed «i Ynde og Minde.«
Midie a: Midten af Livet bruges her almindeligt
f. Ex. gaae i Vand til Midien.
Nage a: gnave. Hint bruges her mest almindeligt
f. Ex. Hestetøjet nager, Støvlen nager o. desl.
Nær a: naar. Denne Conj. bruges sjælden ene men
gjærne saaledes: «nær en Sind ens Tid» pro «naar», —
en yderst ubehagelig Pleonasmus, især fordi den hvert
øjeblik kommer for. «I Lav en Sind ens Tid» betyder
«da eller den Gang».

51

Nørup bruges i visse Forbindelser om de nordligere
Egne f. Ex. et Par Nørups Heste, den Norups Klædedragt.
Oldf’r og Oldm’r (o: Oldfader og Oldmoder) bruges
al Tid for det, vi andre kalde Bestefader og Bestemoder,
hvilke Benævnelser vel kjendes men ikke bruges.
Overmaade Adject. omtrent (det samme som) grum
f. Ex. en overmaade Mand, Gaard, Hest o. s. v. Supert
overmaadigst f. Ex. «det er den overmaadigste Hest,
Ko o. s. v., som jeg har kjendt», o: den fortrinligste.
Puns1 en o: en Koppe Kaffe med et Glas Brændevin
i, hvilket og især kaldes en Kaffepuns’, da en Puns' ogsaa
kan siges om andre Blandingsdrikke, som benævnes Punsch.
Ringe. Naar en Anden vilde sige: «det kalder jeg
slet gjort-, saa siger en Bonde her: «det kalder a for
ringe.»

Der var god Kirkegang og vistnok almindelig Guds
frygt. Jeg har hørt det omtale som Skik, at naar man
kjørte til Ligfærd, og Klokkerne begyndte at ringe, stand
sedes Kjørselen, Mændene stode af Vognen, blottede Hovedet
og bade Fadervor. Et lidet Træk af barnlig Fromhed
rinder mig i Tanker. Taagen falder tit saa tæt, at man
ikke kan see en Haand for sig, og hvis man da er paa
Vandring i en Mose, kan man let finde sin Død i en Klynegrav. En lille Pige og en endnu mindre Dreng vogtede
Faar ved Hedekanten, hvor den grænser til Mosen. Taagen
faldt paa, de kom ikke hjem til Aften. Forældrene og
Naboerne gik ud i forskjellige Retninger og kaldte i Taagen
men uden Svar. Natten hengik i Angst og Kval. Men
da Solen gik op, og Taagen lettede, fandtes begge Børnene
sovende paa den yderste Rand af en Klynegrav. Da man
beklagede dem for den Angst, de maatte have udstaaet,
medens de vankede omkring i Taagen, sagde Pigen: Aa
nej, det havde ikke været saa slemt. Hun havde svøbt
sit uldne Forklæde om den lille Broder, og hver Gang,
han var begyndt at græde, havde hun sagt: «Græd ikke!
vor Herre gaaer lige bag efter os». Om Overtro mindes
4*

52
jeg ikke at have hort ret meget, dog fandtes den. En
kelte Træk husker jeg. I en Gaard i Horne Sogn var
der stadigt Uheld med Koerne. Man kom da til at tænke
paa «onde øjne» og spurgte en klog Kone om, hvem der
var den skyldige. Hun svarede, at naar der kom En og
vilde forære dem «nogle lange smalle Dele» (Del var
den almindelige Benævnelse for en Ting), den var det.
En fattig stakkels Kone kom snart efter (maaskee det var
samme Dag) og vilde forære dem nogle Aal. Hun blev
med stor Vrede vist af Gaarde. (De onde øjnes Overtro
er ikke endnu uddod der paa Egnen).
Der var ogsaa den Overtro, at man ikke kunde doe,
hvis man laa paa Honsefyld. Der maatte altsaa ikke komme
Honsefjer i nogen Underdyne. Naar Volven i Hedenold
skulde spaae, sad hun jo paa et Hynde med Honsefjer.
Maaskee kan denne hedenske Skik have givet Anledning
til hin underlige Forestilling.
Min Fader havde i et af sine sidste Breve til min
Moder ytret det ønske at have hende lige saa fortrolig
med Egnen og dens Egenheder, som han selv var bleven.
Ganske vist havde min Moder i de første Aaringer Timer,
da. Egnen gjorde Indtryk paa hende af et uendeligt øde,
og da det forekom hende umuligt at kunne vænne sig til
og holde af den og dens Egenheder, men som Tiderne
randt, følte hun sig inderlig knyttet saa vel til den trohjærtige Befolkning som til den mørke Hede med sin
tause Majestæt.
Føringen af Potter gav Lejligheder til og fra Kanders,
som vare meget kjærkomne. «At I ikke lade nogen Pottevogn afgaae hertil uden at sende os Bud med Føreren,
ansee vi da som afgjort» skriver min Morfader i sine første
Linier til de Nygifte, «og er dette os en kjær Trøst under
den lange Fraværelse.» Naar en Pottemand vendte tilbage
fra Randers, bragte han Brev og Hilsen, derhos gode
Gaver, allermest kjære ved den ømhed, hvorom de bare
Vidne. I Aarene mellem 1820 og 1830 var Pottemageriet
den Virksomhed, som gav bedst Udbytte, da Kornpriserne
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vare saa lave. Selv paa en større Gaard, Øllevadgaard
(beliggende paa den anden Side af Varde, altsaa ikke i
min Faders Pastorat) gik det saa daarligt med Landbruget,
at man for at redde sig fra Undergang fik fat paa to Pottepiger
og ved denne Industri skaffede sig den fornødne Indtægt 0Vi Børn i Præstegaarden fik ikke sjælden, medens vi
vare smaa, til Foræring en Hest af sort Pottetøj. Disse
Heste (en nu uddød Race) havde tykke Ben og lignede
noget en Flodhest. En sort Kaffekande med en Hane paa
Laaget foræredes stundom min Moder, og en mindre ditto
kunde falde i Børnenes Lod. Hanen blev næsten al Tid
slaaet af Laaget, medens Kanden længe holdt ud, berøvet
sin sindbilledlige Prydelse, der mindede om Hanegal og
tidlig Opstaaen. Naar man i Mørkningen gik en Tur
f. Ex. ned gjennem Landsbyen Sig, afgav Ilden ved Potte
brændingen og Pigerne eller Konerne, som gik omkring
den, et ejendommeligt Skue. Men idet Kvinderne saa
meget maatte give sig af med Pottetilvirkningen, kom
selvfølgelig Husvæsenet til at staae paa et ringere Trin.
En Kone, som min Moder godt kjende, og som holdt sit
Husstel meget smukt, fortalte, at hun, da hun blev gift,
havde bedet sin Mand om ikke at drive Pottemageriet:
hun skulde passe Melkeriet og al anden Husgjerning saa
vel, at de ikke skulde tabe derved. Men skulde de have
med Potterne at gjøre, kunde hun ikke paa den rette
Maade tage sig af Huset. Manden var tilfreds hermed,
Konen indfriede sit Ord, og de bleve ret velstaaende Folk.
Med Hensyn til den Indflydelse, Pottemageriet let kunde
faae paa Renligheden meddeles følgende Træk. En lille
Pige kom til sin Madmoder og viste hende sit Smørrebrød
med den Beklagelse, at der var «Skaan» (Skarn) derpaa.
Konen saae paa Mellemmaden og svarede: «De erett(ikke)
Skaan, mi bette Baan (mit lille Barn), de æ kun en bette
Kuon Lier (en lille Smule Ler).»

0 Meddelt mig af Frederik Horsbøl, forhenværende Sogne
foged og Gaardmand i Yderik i Thorstrup Sogn.
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Husene paa denne Egn vare som oftest af god Grundmur.
Forsyningen med Bohave var yderst tarvelig, Gardiner
kjendtes saa vidt jeg husker ikke. Det almindelige Sæde
var en Siddefjæl, slaaet op til Væggen ved det lange
Bord. Der var vel ogsaa en Lænestol, Sædet stundom
kun flettet af Halm, samt nogle andre Stole, tildels kun
Træstole. I en Storstue, som fandtes de fleste Steder, var
der dog gjærne lidt bedre Bohave, men medens Potte
mageriet stærkest dreves, var den optaget til dette Brug.
I enkelte Huse kunde der jo nok være en lidt finere Ud
styrelse. Endnu ved Aaret 1830 (Hr. Frederik Horsbøl1),
som besidder stor Kundskab i Egnens Historie, har for
talt mig det) vare Vinduerne fastnaglede, altsaa ikke til
at aabne. Frisk Luft kunde blot komme ind gjennem
Døren. Men paa Grund af Kolera i Tyskland blev der
rundt om paa Landet foretaget et Tilsyn, og Forholds
regler trufne til bedste for Sundheden. Det blev da paa
budt, at Vinduerne skulde have Hængsler og Beslag. Saa
vel Justitsraad Rosenørn fra Nørholm som Præst og Sogne
foged gik omkring paa Eftersyn i Husene og sagde, hvordan
det skulde være, hvad maaskee ikke al Tid behagede.
Endnu i 1847 (da Hr. Horsbøl flyttede til Thorstrup)
var der næsten allevegne Lergulv; hvor det stod lidt bedre
til, Murstensgulv, meget sjælden Bræddegulv. Gulvet bestrøedes med Sand. Ogsaa i Præstegaarden strøedes der
Sand over Gulvene, det hjalp til at holde dem rene. 1
Værelserne brugtes «Sølvsand», et hvidt, fint Glimmersand,
som erholdtes fra Hoddeskov, en Landsby i Hodde Sogn.
Provst Stochholm, som var Præst i Hodde, betragtede det
som hørende til en fuldkommen hyggelig Stue, at det
frisk strøede Sand laa i smaa Toppe hen over Gulvet.
Om Middagen, naar det om Morgenen strøede Sand var
udgnedet ved Fodtrinene (Slæbekjoler brugtes ikke), blev
0 Se foranstaaende Anmærkning. Ogsaa flere Oplysninger
skylder jeg ham.
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det fejet «i Flammer» med en Lime (Lyngkost) og nyt
Sand strøet i Toppe.
Fra Vrenderup hentedes Lyseklyne. Mange Steder
tændtes ikke Lys, der lagdes et Stykke Lyseklyne ind i
den aabne Lerovn; herved kunde man see ikke blot til at
strikke og spinde men ogsaa til Læsning og andre Arbejder.
Den Aabning, gjennem hvilken Lysningen kom, tjente
ogsaa som Ventil, idet alle Dunster, der samlede sig i de
smaa og lave Værelser trak op derigjennem.
En stor Lettelse var det for begge mine Forældre, da
min Fader efter to Aars Erfaringer opgav Avlingen og tog
en Forpagter, som fik Bolig i Stuehusets vestlige Ende.
Mine Forældre stode al Tid i et meget godt Forhold til
Forpagterens, som vare særdeles brave Folk. Justitsraad
Rosenørn sagde en Gang til min Fader, at han i Først
ningen havde funden den Akkord, min Fader havde sluttet
med sin Forpagter, ikke heldig for ham selv; men senere
havde han forandret sin Anskuelse, og nu mente han «at
Pastor Daugaard dog havde forstaaet det», idet baade
Præstens og Forpagterens havde deres Udkomme.

Den 4de Marts 1829 fik mine Forældre deres første
Barn, en Søn, som i Daaben blev kaldet Hans. Min Moder
var Døden nær. Min Fader vankede rastløs omkring i
Huset som bedøvet af Sorg og Rædsel. Uden at forbinde
nogen Tanke med, hvad han i denne Tilstand foretog sig,
greb han i Kjøkkenet en tom Spand, fyldte den ved
Brønden og satte den indenfor Døren til Sovekammeret,
hvor min Moder laa. I det -Øjeblik, da Livet var ved at
flygte, blev alt Vandet hældt ud over min Moder, og efter
den tilstedeværende Læges1) Erklæring skyldtes hendes
Redning den Omstændighed, at Spanden havde’ staaet rede
dermed i hint Minut.
Med det første Barn oprinder en ny Tid for Ægte-

x) Den senere Stiftsfysikus i Ribe, Etatsraad Kjær.
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folk. Denne Historie er saa gammel som Verden, men
for hvert enkelt Forældrepar er den ny. Et lille Glimt
af denne Nytid kommer (i Forbindelse med andre Smaatræk
fra deres Liv i Hjemmet) for mine Forældres Vedkommende
frem i et Brev fra min Moder til hendes Moder. Brud
stykker af Brevet meddeles her:

Thorstrup Præstegaard d. 28de Oktober 1830.
Min dyrebare Moder!
Særdeles behagelig blev vi for nogle Dage siden over
raskede ved en ganske uventet Sending fra mit elskede
Hjem. — Hans’s Støvler passede fortræffelig, de ere saa
store, at han længe kan have Nytte af dem; de bleve ind
viede næste Dag, da vi vare i Hodde. Hans er grumme
indtagen i dem, og jeg har ondt ved at gjemme dem saa godt,
at han ikke faaer -Øje paa dem, thi da vil han endelig have
dem paa, hvilket naturligvis ikke kan skee. Ikke mindre
var hans Fryd ved de tilsendte Hjærter, som han efterhaanden alle har spist: ogsaa dem maatte vi skjule meget
omhyggelig, da han vilde have dem alle paa een Gang,
han har en sjælden Færdighed i hurtig at spise slige Her
ligheder, saa jeg med stor Forbauselse seer hans Hænder
tomme, naar jeg troer ham i fuldt Arbejde. Du kan
aldrig troe, hvor morsom han nu er! og i en bestandig
Bevægelse, han er alt dygtig forvildret men det klæder
ham godt. Han har en stor Tilbøjelighed for Heste af
alle mulige Arter lige fra dem i Gaarden til den usleste
Kjephest, alt kaldes Hesten, undertiden faaer John endog
den Benævnelse, fordi han ofte gjør ham den Plaseer at
lade ham ride paa hans Hals, ved hvilken Lejlighed Hans’s
Glæde er over al Beskrivelse, han sidder med et stolt
Smil, slaaer med Armene, som en Beridder og kaster et
triumferende Blik i Spejlet, naar han rider der forbi.
Dog jeg sladrer vel og alt for meget om min lille Engleunge. — Daugaard er nær ved at være ligesaa indtaget i
ham som jeg, han kan ret see saa forelsket paa ham.
For Sagogryn, Citroner, Syltetøj og Æbler takke vi
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af Hjærtet mine dyrebare Forældre, alt var særdeles vel
komment, og jeg havde en dobbelt Glæde af at pakke det
ud, fordi Du, min egen lille søde Moder, selv havde pakket
det ned; jeg synes ret, at jeg kan see, hvor Du har haft
travelt dermed. Potpourriet er jeg saa glad ved, da jeg
slet ingen Roser havde at lægge ned i Aar, og det finder
jeg er saa nødvendigt til at gjøre en vinterlig Stue ret
hyggelig. Caja sendte mig med Stochholm en Æske
Røgelse, hvilken nu for Tiden skaffer os megen Nydelse,
især i disse Dage, da det er saa koldt, vi synes ordenlig,
at det luner hos os, vi have endnu ikke begyndt lægge i
Kakkelovnen, vi ville gjærne stride Oktober ud. Hjemme
have de vist længe haft en skikkelig Fyr (paa), men endnu
have vi kunnet undvære det saavel som paa Nørholm.
Jeg haaber dog, at vi ikke skulle komme i Trang for
Brændsel, da vi foruden vore desværre temmelig vaade
Tørv og Klyne have faaet 6 Tønder Stenkul; nu gjælder
det kun, at vi forstaae at bruge det, men vi komme vel
efter det. Gid blot Vinteren ikke skal blive saa stræng
som den forrige! Jeg har just ikke noget godt Haab, da
Jorden i Aar ikke har kunnet modtage nogen Varme.
Løgene vare meget kjærkomne, der har været en saadan
Misvæxt her paa Løg, at man til Markedet gav fra 8
Skilling til en Mark kurant for en lille Rangel med
8—10 Løg.
Nu staaer da vor Hauge øde og tom, og vi maa
haabe til næste Aar at have mer Fornøjelse af den end i
Aar, vi have næppe kunnet holde den ren. Nu i Efteraaret have vi haft ret smukke Blomster; nogle prægtige
dobbelte Levkøjer komme ej til at blomstre, fordi de komme
saa sildig, 4 have vi sat i Urtepotte, blot de ville blive
til noget. En af de Roser, jeg fik hjemme fra, har nu
tre dejlige Knupper, men det er vel ikke troligt, at den
vil komme til at blomstre. Jeg har dog faaet en Krukke
med Asier, hvilket gjør megen éclat, da der ingen af dem,
vi have Omgang med, have været saa heldige, selv dem
paa Nørholm. Jeg er jo og meget stolt deraf. Jeg bandt
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dem til Blomsterstokke saaledes, at de holdtes fra den
fugtige Jord; derved forebyggedes Foraadnelse. — —
Ak hvem der en Gang kunde kige lidt ind ad Doren
til dem der hjemme! den Lyst overkommer mig meget
ofte, jeg længes meget efter dem alle. — Nu er jeg nær
ved at være træt af at skrive, det er mig og et temmelig
uvant Arbejde. — —
Lev nu vel, mine dyrebare Forældre! med tusinde
Hilsener fra min elskede Daugaard og mig selv til alle
maa jeg slutte disse Linier som Deres

evig hengivne og taknemlige Thrine.

Af min Morfaders Breve, der i omtrent ti Aar, fra
1827 til 1837, vare en stadig Kilde til Glæde for hans
«kjæreBørn» i Thorstrup, meddeles her nogle Brudstykker,
som give Bidrag dels til hans eget "Billede, dels til Bil
ledet af Livet i Præstegaarden, det han fulgte med saa
stor en Faderømhed.

Randers d. 18de December 1827.
Jeg staaer nu ved Pulten, kjære Børn! for at takke
Eder for Eders 2 kjærlige Breve. — — Det første Brev
underretter os om Rejsens lykkelig overstandne Fatalia,
Eders heldige Hjemkomst og det Indtryk, Alt i denne nye
Verden har gjort paa Dig, min Thrine. Det andet ud
maler videre Tingenes Beskaffenhed, Eders glædelige Til
stand og den kjærlige Modtagelse, 1 finde hos Alle især
fra det venlige Norholm og den elskværdige Frøken
Rosenørn. Sandelig derpaa tænkte min salig Fader næppe
fordum i det behagelige Forhold, hvori han stod med
Frøkenens Fader, da han boede i Viborg Egnen paa den
nu ødelagte Gaard, Hersomgaard, at hans Sønnedatter
skulde i sin Tid ved Vardeegnen finde en Velynderinde
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i den da maaskee endog ufødte Frøken Rosenørn. Med
rørte Hjærter takke vi den gode Gud, hvis milde Forsyn
har føjet alt saa vel for Eder, kjære Børn! Ogsaa i Trans
porten af Eders Effekter have I dog været særdeles hel
dige; thi at blot en Kjernestang og et Bordben er bleven
beskadiget, er dog mere, end man turde vente paa saa
lang en Vej og under saa maadeligt Opsyn. — —
At Du, kjære Daugaard! maa have fuldt op at skaffe
med Embede og Elever, kan jeg godt begribe. Imidlertid
mener jeg dog, at de muntre Gemytter, som jo dog ere
gode Børn, maa bidrage ikke lidet til at give Afvexling
i den landlige Ensformighed.
Lad mig en Gang imellem vide, hvorledes det gaaer
med Johannes Ahrenstorff, især om hans Flid og Forhold
er af den Beskaffenhed, at det kan fornøje Forældrene,
som jeg dog stundom har Lejlighed til at tale med.
Med en Dragon, som for en halv Snes Dage rejste
herfra, sendte Moder nogle Aviser til Eder.------- Moder
Daugaard har tænkt at sende et og andet herfra ved en
Skibslejlighed til Varde; men vi have fraraadet det paa
denne stormende Aårstid og ad den farefulde Søvej.-----Madame R. er syg og har i nogen Tid holdt Sengen.
Fr. mener, at det er Sorg over din Bortrejse, kjære Thrine!
Imidlertid have vi ikke undladt at underrette Familien
derovre om Eders gode Befindende.
Med Deltagelse tænker jeg paa vor kjære Jacobs
forestaaende Vaande over de 6 Prædikeners Udarbejdelse
fra næstkommende Søndag og til Søndagen efter Nyaar.
Gud styrke Dig, min gode Søn! og lægge sin Velsignelse
til din Gjerning. — —
Nu! Gud glæde Eder, gode Børn! i den forestaaende
kjære Jul og velsigne Eder i det tilkommende Aar som i
det nærværende! Det ønsker Moder og alle de omværendé
— allermest
Eders kj ærlige Fader

P. Kruse.

60

Randers d. 25de Marts 1828.
Som vi al Tid med særdeles Glæde modtage vore
kjære Børns kjære Breve fra Thorstrup, saa takker jeg
Eder i Særdeleshed, elskte Jacob og Thrine! for Eders
Opmærksomhed d. 13de d. M. med at udfærdige en Epistel
til mig saa betids, at jeg Dagen før min Geburtsdag kunde
glædes ved Eders kjærlige Deltagelse. Det milde Forsyn,
som i 60 Aar saa faderlig har ledet mig paa Livets Vej,
har da nu ogsaa ladet mig opleve Begyndelsen af det
61de, medens mit Arbejde voxer, og omgiven med saa
mange rørende Beviser paa Guds milde Forsorg og Naade,
at jeg maatte være følesløs, om jeg ikke med Ydmyghed
erkjendte, hvor meget jeg er ringere end Herrens Miskund
hed og Trofasthed. Og at den Glæde, jeg saa levende
føler, hver Gang jeg tænker paa Eder, mine elskte Børn!
visselig ikke er nogen af de mindste af de Velsignelser,
der ere bievne mig til Del, skal jeg aldrig nægte. Den
Algode bevare Eder fremdeles den Lykke, som sjælden
savnes der, hvor man tænker og lever for sit Kald og
sine Pligter og har et Hjærte, dannet til den Kjærlighed,
som er Lovens Fylde!
Efter denne Indledning lægger jeg nu Eders Brev for
mig, kjære Børn, for intet at glemme af, hvad der efter
dets øvrige Indhold kan være at bemærke. Og nu først
til dit, gode Thrine! Paafaldende var det mig. at Eders
Peder Røst allerede har begyndt Arbejdet i Haugen, da
vi, naar undtages en liden Mistbænk, Nicolaj har anlagt,
og Træernes Beskjærelse, som Gartner Hammer har be
sørget, endnu aldeles intet have foretaget der. Men jeg
vil troe, at Eders sandede Jordsmon gjør det aldeles nød
vendigt at begynde saa tidlig, som skee kan. Og her vil
Du vel især bemærke, kjære Thrine! at Gulerødder og
Persille er iblandt de første Ting, der kan saaes, da de
ligge 3 å 4 Uger, før de komme frem; men at man der
hos, foruden de tidlige Gulerødder til Sommerbrug, maa
senere saae dem, der skulle være til Vinterprovision, da
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de ellers lettelig blive ormstukne. Ogsaa vi ønske hæftig,
at Eders Simon x) vilde snart sætte sig i Bevægelse herind,
da vi, foruden adskillige endnu tilbageblevne Ragerier,
have samlet en stor Pakke Randersaviser med Nyheder,
der let blive alt for gamle, og jeg tillige af Bursche, hvis
Søn til Paaske konfirmeres, har — gratis — erholdet
en Mængde Blomsterfrø, hvoriblandt mange Ranunkler og
extra — Levkøjer, der ere for en Del bestemte til at lyksaliggjøre Dig, saa der næppe er Trang i Aar til at kjøbe
af det Slags. — —
Eders Fornøjelse af Drengene glæder mig og erindrer
mig om min egen lykkelige Tid i Ræhr. — —
At dit Arbejde med Embedsforretninger, (min gode
Daugaard!) ved øvelsen bliver Dig lettere, er ikke andet,
end hvad jeg havde ventet. Men se at forlade aldeles dit
Papir. Du kan troe, at først derved vil dit Foredrag
blive aldeles livfuldt og hurtigt. Du veed, hvor dygtig en
Prædikant Andresen er, og omhyggelig i sit Embede. Men
jeg har i denne og forrige Uge hørt to Papirsfasteprækener
af ham; og jeg kan ikke sige, hvor jeg fandt dem begge
flane. At Du lader Thrine være din Censor, er snildt nok,
da jeg troer, hun har Aand og Sans til at skjønne, hvad
der hører til en god og vel holden Prædiken; i det mindste
vil hun al Tid være sig bevidst, hvad Foredraget har
virket hos hende. Saaledes brugte Hornsyld stundum sin
gamle Piges, Kirstines Judicium. Dog var det især, naar
han vidste med sig selv, det ikke just var, som det skulde
være. Han haabede maaskee ved hendes overbærende Dom
at berolige sig i Henseende til egne Bebrejdelser. Men
ikke sjælden var hun en temmelig stræng Bedømmerinde:
og jeg glemmer aldrig, hvor slukøret han en Søndag
Eftermiddag kom ind i Stuen efter at have i Kjøkkenet
tændt sin Pibe og spurgt Kirstine: hvorledes syntes Du i
Dag om min Præken? — hvortil hun særdeles oprigtig

x) Maa have været Pottefører den Gang.
Karl i Præstegaardfen.

Ellers vistnok
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svarede ham: i Dag var det skit, Husbond! Det var haardt
at fordøje, sagde Hornsyld, men desværre, hun havde Ret.
Har det knebet med de ugenlige 2de Prækener i
denne Fastetid: jeg frygter da, det vil endnu knibe værre
i Paaske- og Konfirmationsugen. Tør Du ikke i det
mindste paa een af disse Dage vove Dig til at tale frit
efter en (righoldig) Disposition f. Ex. 2den Paaskedag over
Evangeliets 26de Vers; paa 1ste Søndag efter Paaske
over de Ord i Evangeliets 20de Vers: da blev Disciplene
glade, at de saae Herren, eller paa Skjærtorsdag over 1.
Cor. 11, v. 27 om at æde og drikke uværdigen; eller
Langfredag over Ordene: det er fuldbragt. Paa saadan
Maade har jeg ofte i mine første Embedsaar maattet
hjælpe mig; og i Sandhed de saaledes disponerede men
nøje gjennemtænkte Prækener holdtes gjærne allerbedst og
hørtes med størst Opbyggelse og Bifald.
Endnu havde jeg meget at skrive i Anledning af dit
Brevs øvrige Indhold, men jeg maa afbryde — — —
Lever nu vel, kjære Børn, og skriver snarligen

til Eders kjærlige Fader
P. Kruse.

Randers d. 23de August 1828.
Hvor inderlig vi bleve glædede, kjære Børn! ved
Eders gode Moders behagelige Fortælling om Eders hele
Væsen, Færd og Tilstand, kan jeg ikke beskrive Eder.
Priset være den Algode, hvis milde Styrelse har lavet alt
saa vel for Eder! — —
Fra Mutter skal jeg hilse — jeg mener fra Krusemutter — at hun har staaende en Krukke med Kirsebærmarmelade og en do. med sure Kirsebær, som vente paa
en Pottevogn for at transporteres til Eder. Ogsaa de 3
Par bestilte Sko ville da formodenligen følge, maaskee og
nogle tørrede Kirsebær. —
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Vor Grüner her har været i Kjøbenhavn for at söge
et af Kappellanierne ved Frue Kirke.
Der er en Anekdote i Omlob, at Stiftsprovst Clausen,
ved Mynsters Befordring, gik til Hans Majestæt, og bad
om, at 2 Kapellaner, som forhen, maatte nu, til Lettelse
for ham i Embedet, ansættes ved Frue Menighed. Jo vel
— skal Kongen have svaret — derpaa har jeg ogsaa
tænkt, ja jeg mener endog at ansætte Rudelbach og Thi
sted ved denne Lejlighed; efter hvilken Ytring Clausen
skal have indstændig bedet, at det maatte blive, som
hidtil, ved en Kapellan. Og skal — efter Fortællingen —
Hans Majestæt saaledes have spaset med Hans Højærvær
dighed ved denne Anledning, ikke uvidende om de Ved
kommendes uharmoniske Anskuelser af Lærer-Embedets
Pligter og alles stridbare Aand. —
Værer hilsede! Lever vel! Gud bevare Eder!
Eders kj ærlige Fader

P. Kruse.

Randers d. 14de Oktober 1828.

— — Med denne Pottemand sendes Eders Saltekar,
3 Pr. Sko og en gi. Potpourrikrukke.
Selv giver jeg mig den Frihed at sende i hosfolgende
Papirspakke 11 Zvibler. Den i Papir skal være den
bedste, en dobbelt blaa Hyacinth, ved Navn la bien aimée.
Jeg valgte blandt flere af de bedre Sorter denne for Nav
nets Skyld, der udtrykker vore Følelser for Madamen i
Thorstrup. Af de 10 øvrige ere 5 diverse Hyacinther og
5 tidlige Tulipaner. Sæt disse 10 i Potter; men lad la
bien aimée, for at være des længer til Pryd i Eders
Blomsterkvarter, strax lægges der.
Mutter og hele Huset hilser 1000 Gange. Lad Moder
Daugaard betids vide, naar hun skal komme. Den kjær-
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lige Aloder kommer gjærne. Og vi ville glædes og trostes
ved at vide hende hos Eder. Gud befalet!

Eders kjærlige Fader

P. Kruse.
Randers d. 12te Januar 1829.
Da Posten ikke har bragt senere Efterretninger fra
Eder, kjære Børn! er Eders gode Aloder da beredt paa i
Alorgen at tiltræde den lange ng besværlige Rejse til
Thorstrup. Hun er nu i Aftenhos os for at gjøre den
sidste Aftale og modtage vor Hilsen til Eder saa varm
som muligt, skjønt Gud veed, den kan blive kold nok,
inden den naaer Eder. — —
Den første Brud, Du kommer til at pynte, vil, tænker
jeg, vække Beundring med den Krans af Alutters Fabrik,
som din Svigermoder bringer. Kun Skade, at sammes
Herlighed vel ikke længe vil vedvare1). — —
Den gode Gud føre nu vor kjære Veninde vel beholden
og lykkelig frem ad den lange Vej, Aloderkjærligheden
byder hende befare! og lad mig see, at 1 underretter os
om hendes Rejses Eventyr, saasnart hun er havnet i
Thorstrup Præstegaard.
Alen — de mange Nyaarsskriverier kalde; og endnu
har jeg et Brev at expedere med Aloderveninden. Altsaa
Stop! Gud den Almægtige holde sin Haand over Eder og
unde os snart at høre glædende Tidender!
Eders kjærlige Fader

P. Kruse.

x) Det var til Brylluper Præstekonens Opgave at pynte
Bruden, og hun havde dertil mod et lille Vederlag at
levere Brudesmykket. »• en Krans af kunstige Blomster
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Til min Fader skriver min Morfader d. 17de Marts
1829: «Vor Glæde er stor over din Thrines vedvarende
Bedring, den smaa Hans’s Trivelighed, din Moders Behag
i Krabaten og den ædle Frøken Rosenørns kjærlige Op
mærksomhed mod Eder alle.»
Hans Kjærlighed til Blomster udtaler sig ofte. Han
fortæller min Moder d. 29de Maj samme Aar: «Mine
Hyacinter have i dette Foraar skjænket os alle og mig
især overordenlig megen Fornøjelse. Jeg har brugt, naar
de vare fuld udsprungne i Haugen at skjære dem af og
sætte dem i Glas i Stuen til en liflig Duft for vore Næser
og megen Gammen for alle dem, der kom til os. Saaledes
har jeg i 2 til 3 Uger ret brasket med Haugens Prunk.
Af hvide og røde dobbelte har jeg haft en stor Mængde;
af blaa derimod kuns 4 å 5 dobbelte; men 2 mageløse
enkelte. Den ene havde, jeg troer 40 Klokker; den drev
vi i Stuen; den anden var en Tvilling med sammengroet
Stilk og sammengroet Top, hvis Klokker ikke kunde
tælles, men vist vare over 50.»
Min Mormoder var uvant med at føre Pennen men
gjorde det dog undertiden. «Medens Nicolaj og jeg gik
os en Tur,» skriver min Morfader d. 6te Oktober 1829
som Tilgift til et Brev fra hende til min Moder, «har
Moderkjærligheden været til Pens og expederet foranstaaende Depesche, hvis Deciffrering jeg overlader din
barnlige Kjærlighed.» Og længere nede: «Vor Tid her i
Huset løber som sædvanlig under Arbejde, Velvillie og
den Tilfredshed, som dermed er forbunden.» Da han en
anden Gang meddeler, at alt i Huset er «ved det gamle,»
tilføjes: «Hver Aften, naar vi have spist, spiller jeg en
Piquet med Mutter, der nu i flere Aar har saaledes con
traheret en betydelig Gjæld til mig. I Aftes ved Op-

(en saadan Krans gik fra den ene Bruds Hoved til den
andens, indtil Stadsen var af den), derhos Halskrave,
Bælte, Spænde, om jeg husker ret.
Daugaards Levned. III.

5
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gjørelsen af vore Affairer, skyldte hun mig 74 rdl. 8
Skilling.»
At Arbejdet undertiden kunde blive ham for meget,
fremgaaer af nogle Linier, hvormed han i Januar 1831
ledsager et Brev fra min Mormoder. «De gode Mandfolk
har travelt som sædvanlig,» skriver hun, og Travelheden
«har tiltaget med Hospitalet.»

Fra min Morfader.

Som sædvanlig ledsager jeg den kjære Moders kjærlige Ord med et Par lige saa kjærlige Linier til vor gode
Jacob og Thrine og begynder med at tilføje som Note til
Texten, at hun ovenfor har nævnet Hospitalet, fordi Cancelliet har paalagt mig med Magistraten at være Inspek
torer for denne Stiftelse, et Hverv, der allerede synes at
have lagt Vs til mit forhen allerede uoverkommelige Ar
bejde. Med al min Arbejdslyst og Flid er jeg virkelig
nu stundom færdig at tabe Modet. Dog — Gud, der
hidtil styrkede mig, vil heller ikke i Alderdommen slaae
Haanden af mig. Stræng er imidlertid Prøvelsen, saa
jeg virkelig nu bøder for mangen i min Ungdom daarligen
forsømt Time. — —
Selskaber har her været Mængde af i denne Tid;
men vi have ikke deri deltaget, da jeg har ringe Stunder
og liden Lyst. De 500 Dir., jeg vandt i Klasselotteriets
sidste Trækning bleve bedre anvendte til at stoppe gamle
Huller. Nu Gud befalet!
Eders kjærlige Fader
P. Kruse.

Randers d. 26de April 1831.
Det er i Dag, kjære Thrine! den sidste Dag i dit
32te Aar, og jeg river mig løs fra alle mine Forretninger
for at sende Dig min kjærligste Lykønskning til det nye
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Leveaar, hvori Du med Guds Hjælp er indtraadt, naar
Du faaer disse Linier. En Foræring ved denne Lejlighed
skulde Du efter gammel Skik have; men jeg forbeholder
mig at yde den først, naar Du kommer hid, da jeg kan
erfare, hvad Du trænger til og kan have mest Gavn af.
Rimeligvis skal vel da den gamle Landsbypræstekone paa
en eller anden Maade fjongseres; og da vil det være Tid
at oplade den milde Faderhaand.
Vor forønskte Rejse ud til Dig — ja jeg maa ligesaa
godt rent ud sige det — kan der endnu i Aar intet blive
af. Det er mig umuligt at faae Tid. Og da nu Du med
Mand og Rollinger komme hid til os, er vor Rejse til
Thorstrup jo og mindre nødvendig. Men mager det dog
saa, kjære Børn! at vi i det mindste i en 14 Dage kunne
have Eder hos os og ret glæde os med hverandre.
Jeg fik da i Gaar din Klosterhistorie, kjære Daugaard!
har alt læst en Del deri, og glæder mig over den Flid,
Nøjagtighed og Orden, der allevegne spores i dette dit
Arbejde, hvorover jeg og seer, at en kjøbenhavnsk Patron
— efter Stilen at dømme formentlig Jens Møller —
lægger tykt paa for Dig. Saa milde og velvillige ville
Recensenterne ikke tee sig mod den gode Professor Jens,
hvem ej alene Gustav Ludvig Baden behandler med ukjærlig Haardhed. I øvrigt skjænker den Hæder, Du har er
hvervet Dig ved dette Værk, mig naturligvis megen
Glæde. — —
Give Gud, jeg dog havde Eder noget nærmere, I
kjære Børn! Det er ikke behageligt at være saa langt
borte fra dem, man elsker. Hør, Daugaard! Du vil dog
vel en Gang flytte fra Thorstrup. Men af alle Landsby
kald her i Amtsprovstiet er intet bedre, intet dejligere
beliggende, intet i en frugtbarere Egn end Skjødstrup og
Elsted i Oster-Liisberg Herred, 2 Mil fra Aarhuus og om
trent 5 fra Randers. Skulde dette blive ledigt, maa Du
endelig af al Kraft søge det. At besøge Dig og Thrine
en Gang som Præstefolk paa dette yndigste Sted vilde ret
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gjore mig lykkelig. Dog — dette er af det Slags Onsker,
vi bedst henstille til den Højestes Velbehag.------Du har vel hørt, kjære Daugaard! om den Spænding,
som skal linde Sted mellem Cancelliets Præsident og
Deputerede, der gik saa vidt, at de klagede over hinanden
til Kongen, som gav de sidste Medhold. Der siges, at
siden den Tid har Præsidenten ikke været i Collegiet.
Men dette kan vel og have sin Grund deri, at han ad
interim har maattet overtage den udenlandske Portefeuille. — —
Lever nu vel, kjære Børn ! — —
Eders kjærlige Fader

P. Kruse.

Randers d. 2den Januar 1832.
—- Jeg skammer mig over, at næsten 2 Dage
af dette nye Aar ere forløbne, uden at jeg — med Und
tagelse af en god Prædiken, jeg holdt i Gaar om de Op
muntringer til os, der ligge i Erindringen om Guds Velgjerninger imod os ved vort Livs Begyndelse — har
udrettet noget, jeg kan kalde nyttigt. Thi at modtage
og gjøre en Del Konveniensbesøg, samt tage Ofre kan dog
næppe komme under Kategorien af det nyttige. Men
med slig Tant er Tiden hendrevet. Herren give, at Aarets
øvrige Dage maa erholde en bedre Anvendelse; ellers seer
det maadeligt ud med Regnskabet. Mærkeligt er det
ellers: der er ingen Idee, som af os Præster mere gjennemtygges ved Aarsskifte end Tidens, den uigjenkaldelige
Tids samvittighedsfulde Brug; og alligevel begynde vi
gjærne Aaret med at spilde i Tant dets første Dage. Her
kan det hedde: Villien til det Gode finder jeg vel hos
mig: men der er i Verdens Konveniens en Lov, som
strider mod mit Sinds Lov. Endnu maa jeg for Skik og
Brugs Skyld spilde nogle Dage, før jeg ordenlig kan tage
fat paa min vanlige Dont.
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Forfatningen hos os er ellers som sædvanlig. Schaumburg, som har til Stines Fryd været her i 14 Dage, rejser
til hendes Drøvelse paa Torsdag. Imidlertid spiller han
hver Aften paa mine Vegne Piquet med Moder, som nu
i dette Spil er bleven mig over 100 Rbd. skyldig, i Hen
seende til hvilke hun har erklæret sig aldeles insolvent.-----I Anledning af min Kollega’s, Amtsprovst Piesners
Død har Cancelliet ladet mig spørge, om jeg vil aftræde
Ds ter-Liisberg Herred til en af de nye Provster, der
skal udnævnes i Amtets østre Del; og jeg har indvilget
deri skjønt ikke just med Glæde, da det er mig det
kjæreste, ligesom det er det yndigste af mine 6 Herreder.
Dog har jeg forbeholdt mig at beholde det til dette Aars
Udgang, for des bedre at have Tid til at aflevere alt i
behørig Orden.
Erindrer Du, Thrine! Niels Nielsen Bays ældste
Datter, Frederikke? Hun er i disse Dage bleven forlovet
med den Konsulats-Sekretær Rudolph Bay, som har været
her for at etablere en indbyrdes Undervisningsskole i
Choralsang. Hvem skulde ventet saadan Frugt at groe
paa den indbyrdes Undervisnings tørre Træ?
Og nu de kjærligste Hilsener.- Gud holde sin
Haand over Eder. Hils Smaasingerne fra
Eders kjærlige Fader

P. Kruse.

Randers d. 4de Maj 1832.
— — — I Søndags konfirmerede Andresen; jeg
prædikede; men gik med et tungt Hjærte i Kirke, da
Moder var i Fredags bleven upasselig og i Søndags Morges
virkelig var saa slet, at det var uvist nok, om hun kunde
leve til Aften. Jørgensen, som vi kaldte, frygtede for, at
det vilde blive et Nervetilfælde; men Gud hjalp ved ham
og ved hans vel anvendte Medicin; Sygdommen blev til
Andendagsfeber, som hun endnu i Gaar havde, men meget
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formildet. I Dag er det hendes gode Dag, hun er oppe
og vel tilmode; men i Morgen vil hun sandsynligen atter
komme til at dele sig mellem Sengen og Sofaen. Det
bedste er, at hun under Feberparoxysmerne for det meste
sover. Nu Gud hjælpe hende snart ret paa Benene igjen!
Kjellerup, som er paa Visborggaard med Caja og
Børnene, fordi der i Sommer bygges Forpagterbolig, er og
Feberpatient. Nicolaj og Stine, Peder og Caroline besøgte
dem der i forrige Uge, førend Moder blev syg, og fandt
Stedet aldeles standsmæssigt, Beliggenheden brillant, Gaar
dens Bygning i stor Stil og med gammeldags Styrke, men
meget forsømt.------Gud bevare Eder, kjære Børn! skriv nu snart en lille
Epistel til Eders længselsfulde Venner og kjærlige Fader

P. Kruse.

Til min Moder skriver min Morfader med en Potte
mandspost d. 23de Maj 1832, at «Moder kom sig snart
af sit Feberanfald og blev raskere end hun længe havde
været.»> Men ogsaa han havde været Feberpatient. «Da
vi i denne Febertid have erfaret, hvilken velsignet Guds
Gave Citroner er for den tørstige Patient, da jeg ingen
Drik har funden mere kvægende end tynd The med
Citronsaft og Moder intet herligere end koldt Dl med
Citronsaft, begge (Arter) med iblandet Sukker i passende
Forhold, saa sender Moder Dig et Dusin Citroner til
Vederkvægelse for Eders huslige Kreds, om ogsaa Feberens
vældige Arm skulde naae Thorstrup Præstegaards fromme
Beboere.» Haven i Thorstrup har lidt af Storme. «Vores
lider af et kostbarere og langvarigere Onde. Jeg har
nemlig maattet beslutte mig til at nedrive og ny opbygge
mit gamle Baghus.------- Imidlertid er det dog godt, at
de fleste gamle Tømmermaterialier ere saa gode, at det
nu omstunder vilde være umuligt at skaffe lignende.
Hvad min gode Hauge og mine mange herlige unge Frugt-
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træer maa lide ved dette Bygningsvæsen, kan Du fore
stille Dig. Nicolaj er en tro Opsynsmand ved denne
Færd; han er stedse hos Haandværkerne og passer paa
deres Stadighed i Arbejdet, som nok kan behøves. —
Vor gode Konge kommer hid den 16de Juni og rejser
igjen herfra den 17de. Jeg vil da — hvad jeg sandsynlig
aldrig kunde ventet — komme til at prædike Guds Ord
for min Konge og Herre.»
Denne Sommer bragte min Morfader megen Bekym
ring. I Brev af 7de August meddeles, at gjentagne
Feberanfald meget havde svækket min Mormoder. «Jør
gensen kalder hendes Sygdom Nervegigt og mener vel, at
der er ingen Fare. Da hun imidlertid i alle de Aar, vi
have været gifte, aldrig har været saa svag som denne
Gang, er det jo naturligt, at vi alle ere bedrøvede og
saare ængstelige. Grethes og Børns Bortrejse i Tirsdags
Morges rørte Moder meget, og jeg skulde næsten troe, at
denne Sindsbevægelse har nærmest foranlediget Udbruddet
af nærværende Sygdom. Hun har ellers længe klaget
over ømhed i Arme og Hænder, der gjorde hende det
endog vanskeligt at spinde. Men nu hovnede Hænderne
stærkt og voldte hende megen Smerte, som hun og følte
i Knæerne. Ved Anvendelse af Voxtaft faldt Hævelsen
ikke lidet og Smerten ophørte. Men Magtesløshed kom
isteden, saa hun nu slet ikke kan hjælpe sig selv. Stor
Søvnagtighed har hun og, skjønt jeg kan ikke sige, at
hendes Søvn er af nogen Stadighed eller synderlig styr
kende. — — Saaledes er da Tilstanden hos os for Tiden
ikke meget trøstelig. Dog! mit Haab er til Gud, at han
styrer alt for os til det Bedste.»
Min Mormoders Helbred har vistnok fra den Tid af
væsenlig været brudt. Dog kom hun sig foreløbig, og
den 29de Oktober 1832 begynder hun endog et Brev:
«Kjære Datter! for dit smukke Blomsterhorn Tak! Gud
veed, hvor Du har faaet Tid til at gjøre det.»
Arbejdet at forfærdige kunstige Blomster havde min
Moder lært af hende. Jeg mindes godt min Moder ved
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sit Arbejdsbord i Dagligstuen i Thorstrup med en Bakke
foran sig, hvorpaa Tilbehøret til denne Syssel var samlet.
En meget fin, spids Sax til at klippe Bladene med; en
lille Skindpose, fyldt med fint Sand, hvorpaa de bleve
tildannede med den rette Krumning ved Hjælp af Træ
pinde; stivet Kammerdug, hvidt eller farvet; grønt Papir
i forskjellige Afskygninger, et Bundt Svinebørster, Staaltraad, grøn Silke, fin Traad, fine Pensler, Gummi, Mos
er, hvad jeg husker af Materialet og af Redskaberne.
Bedst husker jeg hendes stille Ynde, naar hun sad og om
viklede en Stilk eller tildannede et Blad, opfyldt af Kjær
lighed til den Blomst, som var hendes Forbillede, og for
dybet i dens Ejendommelighed. Naturen blev saa omhyggelig
studeret, saa tro og med saa let Haand efterlignet (f. Ex.
i enhver lille Ting ved Støvdragerne, ved Frøet, ved Blad
kanterne, ved det grønnes Mathed eller Blankhed, saavidt
Materialet gjorde det muligt) at der hvilede en Poesi over
Arbejdet, som man ellers ikke tænker sig i Forbindelse
med Tøjblomster. I Valget af Blomster blev der taget
Hensyn til, hvad der blomstrede samtidig. Bægeret eller
Hornet, hvori de færdige Blomster samledes, dannedes af
Pap, beklædtes med matgrønt Papir og overstrøges med
Gummi, hvorpaa det tæt bestrøedes med pulveriseret Mos.
I Bunden blev lagt Violrod. Jeg husker, at min Model
en Gang var trav elt beskjæftiget med et saadant Blomster
bæger, som skulde være færdigt til Frøken Rosenørns
Fødselsdag. Begges Blomsterkjærlighed gav et stadigt
Æmne til deres Samtaler. At min Moders kunstige
Blomster ogsaa vakte Frøken Rosenørns Interesse, udtalte
sig blandt andet deri, at da der i 1831 var født en Pige
i Præstegaarden, lykønskede hun til, «at Madame Daugaard nu havde faaet en lille Pige, der kunde hjælpe
hende med at gjøre Blomster.» Dette Haab gik dog ikke
i Opfyldelse.
Et Overflødighedshorn med kunstige Blomster var
altsaa bleven sendt min Mormoder fra hendes Datter i
Thorstrup. Til min Mormoders stille Væsen hørte, at hun
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ikke brugte megen Ros. Da hun modtog Gaven, udbrod
hun: «Det er overordenlig smukt,» og denne Ytring felte
min bloder som en Anerkjendelse, der indeholdt den
største Løn for hendes Flid.
Min Morfader fortsætter det af hans Hustru begyndte
Brev, hvori endnu nogle faa Linier følge de ovenanførte.
Saa langt kom da vor kjære Moder, da hnn plat ud
erklærede, at hun var træt og ikke kunde mere, hvorfor
jeg paa hendes og egne Vegne tager Pennen for at fort
sætte det begyndte. Særdeles har det glædet os, kjære
Børn, at erfare af den hjemkomne Moder, som af et saare
paalideligt-Øjenvidne, hvor godt I have det; og det mangler
mig ikke paa Lyst til at overtyde mig derom, skjønt jeg
frygter, det bliver et forgjæves Ønske. Thi fra mit mang
foldige Arbejde kan jeg vanskelig rive mig løs, saa længe
jeg nogenledes er i Stand til at bestride det; og naar jeg
ikke længere formaaer det, duer jeg vel heller ikke til
Tyvemilsrejser. Af en Embedsrejse, jeg nylig gjorde i
øster-Liisberg Herred, hvor jeg fra 7de til 19de d. M.
visiterede Skoler og Kirker og tog Farvel med de der
værende Venner, har jeg ikke haft de behageligste Følger.
Jeg kom rigtig nok frisk hjem, skjønt temmelig udmattet,
prædikede og selv Søndagen derefter, viede endnu i Ons
dags, skjønt hel upasselig, N. N. Bays ældste Datter til
Konsulats-Sekretær Bay fra Kjøbenhavn; men saa var det
og forbi med min Dygtighed. Jeg blev om Natten saa
overmaade betaget af Smerte i Bryst og Ryg, at jeg aldrig
har prøvet deslige legemlige Lidelser. —------ Gud være
lovet! det egenlige Onde og de bitre Smerter ere da over
vundne. Men Følgerne, Dorskhed, Ulyst til Arbejde og
fuldkommen Mangel af Madlyst har jeg endnu; dog haaber
jeg — efter Jørgensens Forsikring — at ogsaa disse
Sviter snart ville ophøre. — — — Saaledes er da alt hos
os omtrent igjen ved det gamle. Moder er i den sidste
Tid kommen sig herligt, og throner nu daglig i sin Sofa
og ved sin Rok i fuld Pynt. — —
Din Moder har fortalt mig, kjære Daugaard, blandt
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andet om Eders Væsen og Færd derude i Vesterlandet, at
Du og et Par andre Præster i Egnen samles med Eders
respektive Koner en Dag imellem til bestemte Tider, og
at Mændene da i deres eget Værelse afhandle med hin
anden, hvad der angaaer Studier og Embedssager, medens
Kvinderne underholde sig om deres huslige Anliggender1).
Denne Efterretning har ret meget fornøjet mig. Saadanne
Sammenkomster ere i mine Tanker ret skikkede til saavel
at give og nære Interessen for Embeds Anliggender, som
at lede til et paa oprigtig Agtelse grundet Venskab, dog
forudsat, at Individerne, hvoraf Konventet bestaaer, hver
ken paa Sværd- eller Spindesiden ere alt for heterogene
i Dannelse, Alder, Grundsætninger o. s. v. item at de ikke
— hvad gjærne Kvindernes Svaghed foranlediger — ud
arte til utidig Kappelyst i Henseende til den lækreste
eller kostbareste Beværtning, der som oftest bliver den
uskyldige aandelige Nydelses visse Grav.------In Ecclesiasticis ligger mig for Tiden intet mere nær
end den forestaaende Aflevering af Onsild, Gjerlev og
Nørrehald Herreder til den nye Provst Jørgensen i Asferg,
som er hjærteglad over den Hæder, hvis Skyggeside og
Byrder endnu ere ham ubekjendte; samt af øster-Liisberg
Herred til den nye Provst Haar i (— ?) At disse Affærer,
der med Guds Hjælp ville berede mig Lettelse i Tiden,
for -Øjeblikket overvælde mig med Arbejde, hvortil jeg
som Patient ikke just nu er synderlig oplagt, begribe
I vel.
Postklokken lyder, saa jeg maa bryde af og anbefale
mine elskte Børn og Eders kjære Smaa i Guds naadige
Varetægt.
Randers d. 30te Oktober 1832.
Eders kj ærlige Fader
P. Kruse.
0 Det har dog ikke været for Kvindernes Vedkommende
et efter Spisemesterens Ideal «classificeret oprettet theoretisk Selskab <>.
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Den 2den August 1833 fødtes i Thorstrup Præstegaard
en Dreng. Til hans Daabsfest lykkedes det at faae min
Morfader, min Morbroder Nicolaj samt Kjellerups fra Visborggaard til at foretage den lange Rejse til Thorstrup.
En mindre lystelig Side ved Turen tværs gjennem Landet
var de nødvendige Ophold i Kroerne, hvoraf især det i
Kollemorten, hvor der sandsynligvis er overnattet, blev
efter hvad jeg har hørt, al Tid ved at staae i et meget
afskrækkende Lys for min Morfader.
Min yngste Broder blev i Daaben kaldet Petrus Janus
Kruse.
Min Morfader skriver fra Randers d. 27de (September)
1833. «Saaere vi da, Herren være lovet! atter tilbage i det
kjære Hjem, hvor vi fandt alt og alle vel og fulde af
Glæde over at see os igjen. Alle sidde i Dagligstuen om
Moder og raaber i Halsene paa hverandre om den fuld
endte Rejses mange Behageligheder, medens jeg har listet
mig herop til Skrivebordet for at underholde mig med
Eder, mine dyrebare Børn! en liden Stund, da Postmesteren
har lovet mig Langmodighed til Kl. 9. — — Det var
med glædeblandet Veemod, jeg forlod Eders Hus, kjære
Børn, hvor jeg havde saa mange kjærlige Beviser paa
Eders Omhed for os alle og den store huslige Lykke,
hvormed Gud har velsignet Eder. Hans milde Naade
ledsage Eder fremdeles! At vi i Mandags d. 23de lykkelig
arriverede til Snoghøj, har vistnok vor gode Kjøresvend
fortalt Eder. Vi satte strax over til Fyen.»
I Vejlby Præstegaard ved Hindsgavl besøgtes Pastor
Ascanius og hans Hustru, en Datter af Pastor Ole Bork;
paa Vejen gjennem Jyllands skjønne Ostkyst Comtesse
Wedel og Frøken Praem paa Jarlsminde. «Vor Glæde paa
Rejsen ved at tale (med de kjære Venner, ved at see) den
yndige Natur, som omgav os og ved at befare den herlige
Vej i det vedvarende skjønneste Vejr, kan jeg ikke be
skrive,» siges der i Slutningen af Brevet; «Som vi alle
paa Rejsen have været glade og tilfredse, saa har især vor
kjære Kjellerup befundet sig vel og munter paa denne
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Tur, der længe vil mindes i vor Kreds som en af Guds
milde Velgjerninger imod os.«

Randers d. 7de Oktober 1833.
----- At min lille Navne finder Smag i dine
Cakes, er ret herligt. Og naar Du sidder der i din moder
lige Værdighed, arbejdende mellem de 3 kjære Smaa, kan
jeg fole og deltage i dit Hjærtes Glæde og Stolthed. Og
nu, min Thrine! skal Du for denne Gang lade Dig nøje
med, hvad som her skrevet staaer! Din kjærlige Jacob
skal dog og have et Par Ord.
Hvad jeg har at fortælle Dig, min Ven! er kuns
dette, at jeg i Gaar, da jeg skulde præke, fandt mig ret
i Forlegenhed. Den korte Tid havde nødt mig til at
gjennemtænke en af mine gamle Prædikener, men den
smagte mig ikke, og jeg gik hel forstemt i Kirke: thi
intet er mig smerteligere, end naar jeg — utilfreds med
mig selv — skal gaae til Embedsforretninger. Men i
Læsekamret greb jeg en heldig Idee, som mig synes. Du
veed, at Evangeliet paa 18de Søndag efter Trin, indeholder
egenlig 2 Hovedmomenter: det summariske Indhold af
Pligtlæren, og det dogmatiske Spørgsmaal: hvis Søn er
Kristus. Ved at betænke dette, mindedes jeg Begyndelsen
af den Bøn, hvormed Gudstjenesten endes: Herre jeg
takker Dig af mit ganske Hjærte, at Du nu haver lært
mig, hvad jeg skal troe og gjøre; dette besluttede jeg
at bruge som Exordium og anvende strax paa Andresens
Konfirmander — min egen Konfirmation, veed Du, er først
paa Søndag. Derfra gik jeg over til Evangeliets to Hoved
stykker og tog Anledning til at tale om de to store
Hovedstykker i vor Kristendom, vort Levned og vor Tro,
i deres vigtige og nødvendige Forbindelse. Der var ikke
lang Tid til Meditation; men Materien var let, Planen
hurtig udkastet; Glæden derover begejstrede mig, og jeg
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troer, at jeg ret talte til kristelig Opbyggelse. Saaledes,
kjære Daugaard! har jeg ikke sjælden funden Guds Bistand
i min Svaghed. Men Du veed da og, at det just ikke
plejer at være min Vis at ryste Prækener af Ærmet.
Vare vi nær ved hinanden, kjære Daugaard! og jeg
ikke plaget af (ydre) Beskjæftigelser, kunde det være en
behagelig Opmuntring for os begge, stundum at meddele
hverandre vore Tanker i vore Embeders aandelige Anlig
gender. —
Hils nu Hans og Christine og Eders øvrige unge
Husfolk, blandt hvilke min Erindring især med Velbehagdvæler ved den vakre Johannes (Arenstorff), af hvis hele
Adfærd jeg blev meget indtaget. Gud beskjærme Eder
alle!
Eders kjærlige Fader
P. Kruse.

Randers d. 30te Januar 1834.

Vær kjærligst takket, min gode elskte Thrine! saavel
som din retskafne Mand først for de Glæder, I have skabt
os i det svundne Aar, saa for dit kjære Brev og endeligfor den kjærlige Ængstelighed, Du der ytrer for mit Hel
bred. Jo, Gud være lovet, det er meget godt.-------------Din Underholdning om dine Børn har glædet os ligesaa
meget, som jeg tænker, at Underholdningen med dem
glæder Dig selv. Morsomt nok er det, at Hans i sin
Stilhed om Natten morer sig med Stumper af Peder Paars.
I dette Stykke ligner jeg ham noget, skjønt min Under
holdning, naar jeg ikke kan sove, har andre Gjenstande:
snart prøver jeg i Mørket min Hukommelse paa de
Psalmer, jeg lader mine Konfirmander lære, snart maa et
eller andet Sted af Bibelen holde for, snart disponerer jeg en
Prædiken, snart gjennemgaaer jeg i Tankerne det Pensum,
jeg har haft eller skal have med Konfirmanderne. Sæd
vanlig ligger jeg hver Nat vaagen en Time eller noget
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mere efter Kl. 5. Jeg tænder da nu ikke Lyset, som
forhen, fordi mine Ojne derved blive værre; men begiver
mig strax til de ommeldte aandelige Sysler, hvis Resultat
sædvanlig er, at den gode Morpheus gjor Ende paa alle
mine Betragtninger og derefter holder mig mig fast i sine
Arme til henimod 8. Men jeg glæder mig ved mit probate Middel mod natlig Søvnløshed, der ellers vilde være
mig et højst kjedsommeligt Onde. Paa Livets jordiske
Anliggender og Sysler vogter jeg mig vel for at grunde;
thi disse Asmodæer ere farlige Fjender af al Nattero.-----Af min lille Navne i Thorstrup kan jeg næppe andet
end blive stolt efter alt det rosværdige, jeg hører om
ham. Gud bevare ham saavel som de 2 andre kjære
Børn, der dog ikke for denne Yndlings Skyld bør stilles
for langt i Baggrunden. — — Og nu — værer alle hilsede ved Eders gamle
P. Kruse.

Randers d. 18de Februar 1834.
Paa denne mærkværdige Dags Aften, da formentlig
alle Landets Skolemestre, efter at have løbet Aanden af
sig for at tælle Folket, ere komne hjem til Hvile ved
deres kjære Arner, sættes jeg i Bevægelse ved den Beret
ning, at der i Morgen tidlig gives Lejlighed til Thorstrup.
At lade den gaae unyttet bort og strax efter betale Post
penge, er efter dette Aars Kapitelstaxt ikke tilraadeligt.
Og altsaa — uden videre til Pens.------Det er da bestemt, at vor B. — skal til Efteraaret
dimitteres — ret et Diminutiv af en Student. Men man
seer jo af den smaa Engelstoft, at det er disse Folk, der
gjøre Lykke. Mere synes mig dog, jeg lykønsker Univer
sitetet med Scharling. Hans udgivne 12 Forelæsninger
ynder jeg meget; de røbe baade Lærdom, Religiøsitet,
Humanitet og den Ærbødighed for Guds Ord, som alt for
ofte savnes. Men eet Skrift har jeg for kort Tid siden
faaet, som skjænker mig mange glade øjeblikke. Det er
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Mynsters Betragtninger over de kristelige Troeslærdomme,
en Bog, der burde ejes af enhver dannet kristelig Familie,
men især af hver Præst. Den tiltaler Sindet og viser det
frugtbringende i Dogmernes rette Behandling. Jeg veed
ikke, at jeg nogensinde har læst noget mere opbyggeligt.
Gud velsigne Forfatteren! Naar I, godt Folk! besøge os,
som vi sikkert vente med Guds Hjælp at ville skee til
Sommer, skulle vi opmuntre os ved at forelæse hverandre
deraf; det er mig ret en kjær Nydelse.------Jeg har nu ikke Tid til at skrive mere, ogsaa ere
mine gamle Øjne trætte. Jeg holder desaarsag op, idet
mine kjære Børn anbefales i Guds naadige Beskjærmelse af
Eders kjærlige Fader
P. Kruse.

Randers d. 21de Marts 1834.
Jeg priser Dig, min gode Thrine! og din brave Mand,
at I ingen bedre Glæder kjende end de i Eders egen
Kreds og mellem Eders kjære Smaa. Det er jo i sig selv
noget ganske glædeligt at lægge Mærke til Udviklingen af
Karakterer og Evner hos disse smaa Væsener, og selv at
bidrage dertil bliver al Tid en af Livets mest lønnende
Sysler. Heller ikke ere Bekostningerne ved dette Slags
Glæder anderledes, end at man selv i det fattigste Kald
kan overkomme dem. Jeg er enig med Dig, at det ikke
vilde være ønskeligt at have en Børneflok af Evner som
det kloge lybske Barn eller Sidestykket til ham ved
Fredensborg. Gjærne bebuder en saa tidlig Udvikling
en meget tidlig Død; og selv det er godt; thi hvilken
Fader eller Moder kunde hamle op med Børnene, naar
disse bleve ved saa overordenlig at tage til i Evner og
Kundskab til en Alder af 9 å 10 Aar. Nej Gud være
lovet for de sædvanlige Naturens Indskrænkninger og
Grænser! Jeg synes, at endog i det moralske er det ret

80

godt, at det er svage og ufuldkomne Mennesker, vi her
neden, i vor egen Svaghed, have at omgaaes. I det mindste
troer jeg, at jeg i Forbindelse med ret fuldkomne Menne
sker her i Verden vilde kuns lære ret hjærtelig at foragte
mig selv; og dette var dog i Sandhed hverken godt eller
glædeligt. Nej, først naar det Ufuldkomne er aflagt, kan
Mennesket være skikket til Samfund med de fuldkomnere
Væsener. — — —

I Sommeren 1834 rejstes fra Præstegaarden til Ran
ders. En saadan Rejse foretoges nogle Gange, medens
mine Forældre boede i Thorstrup, vistnok med en 4 eller
5- Aars Mellemrum; thi da det var en bekostelig Sag.
kunde den ikke gaae for sig saa ofte, som det ønskedes.
I Foraaret 1833 skriver min Morfader: «Det vilde være
mig, Mutter og os alle en særdeles Glæde, om vi i den
tilstundende Sommer kunde seet vore kjære Thorstrup
Børn hos os. Men jeg ærer dine Grunde, hvorfor Du i
Aar ikke kan gjøre den Rejse, og beklager blot, at jeg
ikke har det i min Magt at sige: Der er Penge, Daugaard!
kom nu!»
Flere Gange, jeg troer især i den første Tid, er Rejsen
gaaet i en skraa Linie tværs igjennem Landet. Til en
saadan Tur studerede min Fader meget i sine Amtskort.
Efter Vejledning af disse ledsagede han ogsaa (hvis jeg
rettelig husker de længst Afdødes Ord) sin yngste Søster,
Anna Cathrine Daugaard1) hjem til Randers et Efteraar,
da hun i en af de første Aaringer under mine Forældres
Væren i Thorstrup der havde besøgt dem. Den første
Dagsrejse varede fra den tidligste Morgen til Aften silde.
l) Senere gift med Kjøbmand Johan Schmidt i Randers
og efter hans tidlige Død med Kjøbmand Arved Paulsen
sammesteds.
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At vi have overnattet i Kollemorten ,husker jeg meget
tydeligt, og at dette Krosteds Uhygge var folelig, veed jeg.
Jeg har et Indtryk af min Moders Træthed efter Rejsen
og af, at hun ikke skjottede om at klæde sig af men
lagde sig i Klæderne. Jeg husker, at jeg har staaet udenfor
Huset en kold Efteraarsmorgen (altsaa vel snarest paa
Hjemvejen fra Randers) i en ellers ode Have, men hvor
der dog voxede rode Stokroser op ad Muren, et Syn, der
faldt mig saa meget i øjnene, at jeg ikke fandt Stedet
saa trist, som jeg horte det omtale.
Den forste Dagsrejse kjorte vor Forpagter, Peder
Jorgensen, os i vor egen Vogn. Derefter lejedes Vogn
efterhaanden, som vi kom frem. Postheste, tagne paa
Rullen, var det bedste men ogsaa det dyreste. Dog blev
det ofte foretrukket efter gjorte Erfaringer af de alminde
lige Hyrekuskes Smoleri med Kjorselen, Optrækkeri o. dsl.
Hvor man foer frem, selv i de ode Egne, var der dog
al Tid noget at see efter. Mine Forældre bleve, ligeledes
efter gjorte Erfaringer, enige om ikke for enhver Ubetyde
ligheds Skyld at meddele sig til hinanden om, hvad de
saae, da det blev saa besværligt for dem, naar alle Bornene,
saa snart Videbegjærligheden blev vakt, skulde kravle op
i Agestolen for at see og igjen bringes ordenlig til Sæde.
I Grindsted husker jeg en Mangfoldighed af Hunde, der
i Gjoen ikke have staaet tilbage for de under Afsnittet
om Vejerslev omtalte i Sal By. Et uforglemmeligt Syn
var det, da der kjortes gjennem en ode Strækning, jeg
troer i Norre-Snede, at en Ræddemand eller Fugleskræmsel
viste sig (en Stang klædt paa med Hat og Frakke). Da
vor Fader forklarede os Born, som ikke for havde seet
en saadan Skikkelse, at den var opstillet for at forskrække
Fuglene og holde dem borte fra Marken, virkede denne
Meddelelse saa stærkt paa min Soster, at hun brast i
Graad, og medens der kjortes videre og dette Skræmme
billede blev ladt længere og længere tilbage for vor Syns
vidde, udbrod hun fra Tid til anden: «Den slemme
Rævemand! den skitte Rævemand!»
Daugaards Levned. III.
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Undertiden toges Vejen om ad Vejle, vistnok de senere
Gange. Minderne om Turen skraas gjennem Landet staae
mere afblegede. Levende husker jeg det overvældende
Indtryk, da vi, efter at have passeret Randbol Hede, saae
den smukke højtliggende Nørup Kirke og Engelsholm med
Kupler og Spir og senere, Haraldskjær forbi, Vejleaaeris
henrivende Slyngningerl) gjennem den yndige Vejledal,
helt ud mod Byen og Fjorden kranset af herlige Bakker,
dækkede af Skov eller Lyng. Smaahytter paa Bakker eller
i Dale og med Haver skinnende af Morgenfruer, forhøjede
Landskabets Ynde.
Paa Vejen til (eller fra) Randers gjordes en Stands
ning i Skanderborg, hvor min Farbroder Rasmus var
Distriktslæge. Han var i Foraaret 1833 i Thorstrup Kirke
af min Fader bleven viet til Frøken Elisabeth Fabricius.
Comtesse Wedel og Frøken Praem besøgtes paa Jarls
minde. Fra Randers toges til Aalborg efter først at have
gjæstet Visborggaard, den herlige gamle Gaard ved Had
sund, som, indkranset af sine prægtige Skove, spejler i
Borggraven de runde Taarne og de høje Mure, der inde
slutte mægtige store Sale. Allevegne nøde vi godt og
Glæde hos de kjærlige Slægtninge og trofaste Venner.
Randers var Rejsens Hovedpunkt. Stor Kjærlighed
vistes os af Slægten baade paa fædrene og mødrene Side.
Vi boede hos min Morfader og efter hans Død hos Sønnen,
Præsten Nicolaj Kruse. Medens vi Børn vare mindre, gik
det dog ikke af uden nogen Kamp mellem forskjellige
Retninger, eller hvad skal jeg kalde det? Som om Vesten
vinden mødtes med østenvinden. Vi vare vante til at
adlyde vore Forældre, men Lydighed mod fremmede Onkler
og Tanter var os et fremmed Begreb. Vi kom fra vore
Heder og Marker og tænkte ikke, at vi vare dragne til
Randers for at modtage Love. Min Onkel Nicolaj kaldte
os da ogsaa «Taagens Børn» efter Walter Scotts Skildring,
saa vidt jeg husker i Romanen «Montrose«, af en af de

0 Senere tilintetgjorte ved Aaens Regulering.
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skotske Claner. Jeg har aldrig haft noget imod at vedkjende mig dette Navn. Disse Taagens Børn vare tapre
Folk; urokkelig Hengivenhed for deres Clanshøvding var
et Særkjende hos dem.
Da vi som noget ældre Børn kom til Randers, var
vort Bygdepræg vel ikke svundet bort, men en større
Aandsbøjelighed havde udviklet sig hos os. Alt gik da
meget godt.
I 1834 vare vi endnu kun tre. Den mindste, Petrus,
blev dødssyg under Opholdet i Randers. Han var ganske
blaa og kold. Det gjaldt om at faae ham varm; men
ethvert Middel, som blev prøvet, var forgjæves. Lægen
opgav ham. Min Moder foreslog da, at hun selv gik til
Sengs med ham og tog sveddrivende Midler. Idet hun
nu saaledes laa med ham trykket ind til sig, strømmede
Varmen fra hendes Legeme over i Barnets kolde Legeme,
og gjennem Moderhjærtets Varme blev hans Liv frelst.
Ved Hjemkomsten til Thorstrup smilte hans lille blege
Ansigt af Gjenkjendelsens Glæde, da han blev baaren ind
i Stuen, hvor Solen netop saae ind ad Vinduerne med de
hvide Gardiner og Blomsterbordet, skinnede paa de hvide
Vægge med Skilderierne og Spejlet og gav det efter Nu
tidens Begreber kun tarveligt udstyrede Værelse en for
dets Beboere uforglemmelig Ynde, som endog det kun lidt
over et Aar gamle Barn allerede havde fornummet.
Den 14de Oktober 1834 skriver min Morfader: «Din
og Dines lykkelige Hjemkomst, min elskte Datter! glæder
os meget, saavel som at alle efter Rejsen befinder sig vel.
Gud skee Lov, at min lille Petrus saa vel forvandt sin
Sygdom! Det er Uret og taabeligt at gjøre mere af et
af sine Børn end af det andet; jeg troer heller ikke at
have gjort mig skyldig i at gjøre nogen Forskjel paa Dig
og dine Sødskende. Men af dine Børn troer jeg dog
virkelig, at Petrus mest interesserer mig; enten det nu er
for Navnets Skyld, eller fordi hans Lidelser saa meget
rørte mig, eller fordi han forholdt sig mere passiv end
Hans og Christine, kan jeg ikke afgjøre; maaskee alle
6*
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Omstændigheder bidrage noget. Imidlertid vil Du og din
brave Mand ikke troe, at jeg har mindre Kjærlighed til
de 2 større. Nej kanst tro; men den enes Stivhed, den
andens Hæftighed gjorde dog noget Skaar i min Glæde
over de kjære Smaa. Dog disse barnlige Fejl ville med
Guds Hjælp nok forsvinde hos Børn, der have saa kjærlige,
fornuftige og gudfrygtige Forældre, saa jeg — om Gud
lader mig leve — haaber at see dem igjen med al den
inderlige Fryd og det glade Haab, hvormed vi gamle be
tragte vor Afkom.»
At min ældste Broder i Femaarsalderen kan have ud
vist nogen Stivhed, er i sig selv jo ikke umuligt og maa
troes paa min Morfaders Ord. Han var ellers af det
blødeste og ædleste Sind, jeg har kjendt. En smuk, aaben
frimodig Dreng af en ridderlig Tænkemaade og af et
Hjærtelag saa godt som Guld.
Min Broder Petrus var endnu længe et svagt Barn.
For at styrke ham brugtes Bade af Vesterhavsvand, hvor
med den saa kjærlig betænksomme Frøken Rosenørn, der
fik sig det for sin egen Helbreds Skyld tilkjørt fra Kysten,
forsynede min Moder til Brug for ham. Sin Barndoms
første Svaghed overvandt han og voxede op som en Dreng
af sjælden Skjønhed. Hans hele Skikkelse var yndefuld.
Han havde lyst krøllet Haar. Panden var høj og bred;
Brynene hvælvede sig fint og kraftigt over de dejligt for
mede -Øjne, hvis Farve var et mildt Blaa med en Tilsæt
ning af Graat, og hvis Blik var af forunderlig Dybde og
en usigelig Blidhed. Næsen var let kroget, Mundens
Linier skjønne, Hagens Form ædel. Men uagtet disse
herlige Gaver (thi Aand og Elskelighed gjennemtrængte
den ydre Skjønhed og gav den sit Præg) led han i sin
Opvæxt saa meget af Undseelse, at han, naar der kom
Fremmede, skyndte sig hen i en Krog, hvor han skjulte
sig og vendte Ansigtet mod Væggen.
Den 9de Juni 1836 skriver min Morfader: «Dit kjære
Brev, min elskte Thrine! af 5te d. M. har i flere Hen
seender glædet mig; først og fremmest fordi det forvisser
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mig om dit og alle dines Velbefindende, og dernæst, fordi
min lille Navne deri spiller en saa glimrende Rolle. Har
Moderkjærligheden ikke med alt for megen Partiskhed
emballeret Portraitet, saa maa han jo være et Englebarn.
------- Gud lade alle de kjære Barnebørn tiltage i alt,
hvad godt er, at de en Gang hæderligen kunde fylde vor
Plads her og salige møde os hisset!«
Ingen Partiskhed, men kun Glæden over den skjønne
Virkelighed har gjort min Moders Pen veltalende. Og
denne Skjønhed vandt og varede; den voxede fra Aar til
Aar, eftersom Sjælens Indhold voxede og fyldte den. Englepræget blev erkjendt af den gamle udmærkede Læge,
Etatsraad Hansen, der behandlede ham under en Sygdom,
han som Student gjennemgik i Kjøbenhavn. «Det er et
lille Englehoved», skal han, om jeg husker ret, have sagt.

Den 27de Januar 1835 bragte mine Forældre et Pige
barn, som i Daaben blev kaldet Anna Catharina efter min
Farmoder. I Brev af 5te Februar 1835 takker min Mor
fader for Meddelelsen herom og fortsætter derpaa efter at
have givet Underretning om en anden glædelig Begivenhed
i Familien:
Men Sorg og Glæde de vandre tilhobe. Derom ville
ogsaa disse Linier bære Vidne; thi de bringe Eder en
Tidende, mine kjære Børn! som jeg veed vil ryste og be
drøve Eder, hvorfor jeg og sender den ad en Omvej igjennem
den gode Hr. Rosenørn.
Vor kjære, retskafne Kiellerup er ikke mere iblandt
os. 1 Tirsdags Eftermiddag Kl. 2 kaldte Gud ham bort
fra al hans timelige Velsignelse. Men jeg haaber, han har
naaet en bedre Lod, end Jorden kunde give ham.------- I
de sidste 8 Dage var han sengeliggende og led af usige
lige Smerter, som Lægerne kun vidste at lindre ved Opium.
Aldeles afkræftet sov han omsider stille hen. — —
Den stakkels Caja! Penge har hun nok af; men
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hendes bedste Ven har hun ikke; og mangen Byrde, som
de hjalp hverandre at bære, skal hun nu bære alene.
Det er besynderligt med det højtidelige Alvor, der
fylder Sindet, naar Døden kalder vore Kjære fra os. An
skuelsen af Livet bliver da ganske forandret; de jordiske
Tings ringe Værd staaer da saa klart for øje, at — jeg
i det mindste — ret af inderste Hjærte takker Gud, at
jeg ikke er alt for besværet dermed. — —
Gud den Almægtige holde sin Haand over Eder, mine
elskte Børn! Værer hilset fra alle her ved

Eders kjærlige Fader
P. Kruse.

Randers d. 26de Juni 1835.
-Vor Bisp grasserer, eller rettere har grasseret i
denne Tid i Egnen. Han har besøgt paa denne Tur Borup,
Spentrup, Hald, Tvede, Støvring. At han paa første Sted
har gjort de behageligste Erfaringer, kan jeg ikke omtvivle.
Thi Bork er visselig en Perle blandt Præster.------ Nicolaj
og jeg spiste i Gaar med ham paa Støvringgaard.
Men naar skal jeg komme til Gjæst hos Dig, kjære
Daugaard; jeg mener paa den Kost, Du har tillavet, og
min Sjæl længe ventet paa i din Bibelhistorie. Sandelig
min Appetit derefter skjærpes svarlig ved den lange
Venten.------- —
Ved vor Nærværelse i Aalborg gjorde vi da og en
Excursion til vor kjære Peder paa Øland l), hvor vi over
nattede. Det var en meget behagelig Tur. 10 smukke
og vel indrettede Fag Stuehus har Peder faaet sig i Stedet
for de nedbrudte faldefærdige, og hans Præstegaard er
x) Peder Daniel Kruse var i 1833 bleven Præst paa Øland.
Hans Hustru var Caroline Romier, Datter af Ritmester
Romier ved Randers Dragoner.
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med alle de Mangler, den endnu har, særdeles tækkelig.
Haven var og net anlagt og i god Orden ved hans Dis
cipels, Seminarist Kjærs, derpaa anvendte Flid. Carolines
Gaver som Værtinde kunde jeg ikke andet end beundre. —
Krigsraad Nielsen og Kone (ere) komne fra Kjøbenhavn
tilbage til Oxholm og bidrage saaledes til Muntring i
Præstefolkenes Ensomhed. Paa Oxholm vare vi da og,
men fandt, at der er ikke meget tilbage af det ansete
Klosters gamle Herlighed. Alt er nemlig elegant moderni
seret. Selv Kirken er synligen (lemlæstet); den har som
en stor Kjøbstadskirke haft 3 Gange, (nu har den) kuns
to og seer temmelig landsbyagtig ud, især hvad den nordre
og mindre Gang angaaer. Papiret byder mig at ende
mine Bemærkninger og befale Eder alle Gud i Vold.
Eders kjærlige Fader

P. Kruse.

Randers d. 24de Juli 1835.
Jeg sidder her, min kjære Svigersøn! seer i Aanden
din gode Moder i Thorstrup Præstegaards hyggelige Dag
ligstue eller end hyggeligere Havestue, omgivet af sin
kjære Jacob, hans trofaste Thrine og alle Rollingerne,
glade med hverandre over den behagelige Samling med
den kjærligste Moder. Dette Brev aabnes, Forelæseren
rømmer sig, og Forelæsningen begynder. Nu skal vi da
høre, hvad Bestefader skriver; hans Ord ere disse:
Velkommen til Thorstrup, kjære Madame Daugaard
fra Randers! Til behagelig Efterretning meldes, at Thrine
Schmidt, som i dette øjeblik var et Svip her i Huset,
berettede, at baade hun og Mand og Børn ere i bedste
Velgaaende, og at der ikke endnu har været noget Spor
af Mæslinger i deres Farvand.
Dernæst vender min Tale og Hilsen sig til Dig, min
gode Svigersøn, Du Tvillingforfatter af den nye bibelske Hi
storie. Omsider har jeg da faaet den hos Schmidt og
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gjort mig bekjendt med dens Indhold. Sympathiserende
med Biskop T. Mullers Ytringer i hans Fortale om en
saadan Skolebogs rette. Indretning og Brug, kan jeg ikke
andet end bifalde Bogens hele økonomi. Men ikke be
griber jeg, hvorfor i det nye Testamentes Historie den om
Brylluppet i Cana er udeladt, da den dog har den vigtige
Bemærkning: dette var det første Tegn, Jesus gj or de,
og Disciplene saae hans Herlighed og troede
paa ham. Lad mig dog vide de Bevæggrunde, som be
stemte Eder til at forbigaae en i sine Omstændigheder og
nærmeste Følger saa vigtig Fortælling. Ogsaa kunde det,
efter mit Begreb, været passende, omtrent at have begyndt
den 32te Historie saaledes: Det sidste Underværk, Herren
gjorde før sin Død, var den nu fortalte Lazari Opvækkelse,
der var den nærmeste Aarsag til, at hans Fjenders Had
brød ud i aabenbar Forfølgelse; thi nogle af de Jøder
o. s. v. — Efter Birchs lille Bib. Hist, have i Alminde
lighed Skolebørn kunnet sige, hvilket der var det første
Jesu Underværk, og hvilket der var det sidste, som nær
mest foranledigede hans Lidelse og Død. Dette vil ikke
efter denne Historie vides, om ikke Læreren af sig selv
vil under Læsningen gjøre opmærksom derpaa. Dog —
jeg mener, at baade I to fromme Præstemænd og eders
elskelige raadgivende Biskop maa have haft overvejende
Grunde til de omhandlede Udeladelser, og kuns dem vilde
jeg gjærne vide. For Rummets Skyld kan det ikke være;
thi den sidste blanke Side var jo dertil tilstrækkelig. I
øvrigt skal jeg bestræbe mig for at bidrage til at gjøre
Bogen bekjendt og brugt i Skolerne i min Kreds, som den
fortjener, da den virkelig er en med Bibelens egne Ord
fremsat bibelsk Historie, ordnet saa godt muligt efter
Tidsfølgen, ligesom den og tilsidst har, hvad der i de
ældre bib. Hist, sædvanlig savnes, et kort Begreb af Kri
stendommens Historie efter den apostoliske Tid.
Og nu til Dig, min elskte Thrine! som jeg hjærtelig
lykønsker med din veloverstandne Feber. Du vil vel
gjærne vide, hvorledes det staaer til hos os. Thi maa
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jeg da melde, at din Moder, kvis Kræfter mærkelig aftage,
er nu ude at kjere sin Tur, der er det eneste, hvorefter
hun ytrer kjendelig Længsel, det eneste, som kan stille
den Uro, der sædvanlig er over hende. — —

Hvad angaaer de Udeladelser, min Morfader anker
over i de to Venners, Stochholms og min Faders «Udtog
af den bibelske Historie», da troer jeg, at jeg har hort
min Fader udtale sig derom med Hensyn til Brylluppet i
Kana. Kj ogem esterens Ord: «naar de ere bievne drukne«
have ved Bryllupper og Gilder i Egnen, hvor min Fader
og hans Hjærtensven levede og virkede, hyppigt kunnet
finde Anvendelse. De have da frygtet, at Bornene ved i
Skolen at lære disse Ord i denne Forbindelse skulde fra
tidligst Alder befæstes i den Forestilling, at hin Tilstand
var ved saadan Lejlighed noget selvfølgeligt.
Med Hensyn til den anden Bemærkning om ønske
ligheden af nogle indledende Ord i den Fortælling, der
folger efter «Lazarus opvækkes», da vilde det maaskee
have indeholdt et Brud paa Bogens Princip: at fortælle
uden Tilføjelse eller dsl. med Bibelens egne Ord.

Randers d. 6te Januar 1836.
Da den møjsommelige Arbejdstid i Kirken nu er
overstaaet, kjære Daugaard! og de øvrige Forretninger,
det nye Aar fører med sig, ikke saa nødvendig ere bundne
til bestemte Dage, e. g. Visiteren omkring i Byen, som
jeg tænker at have godt af indtil Paaske, saa bruger jeg
den første Frist, der gives mig, til at udfærdige en Epi
stel til Eder, mine kjære gode Børn! der, skjønt længst
borte fra Familiekredsen ere i Tankerne ikke mindre nær
end alle de andre, som jeg dog en Gang imellem kan see.
Din Moder og Søster, kjære Daugaard! har sagt mig, at
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der i disse Dage vil blive Lejlighed til Eder med en op
lagt Skipper, som over Land drager i Vinterleje til Fanø,
og af ham er det, jeg tænker at benytte mig til dette
Brevs Transport, hvormed jeg tillige sender en lille Pakke,
som jeg haaber, skal blive Eder til nogen Fornøjelse. Det
er nemlig — dog naar Pakken aabnes, kan I jo selv see,
hvad det er. Men Sagens Historie maa jeg dog kortelig
berøre. Her er i denne Tid en ung Person i Byen, som
giver sig af med at tegne Ansigter, og siges at træffe
temmelig godt og gjøre det for godt Kjøb. Selv vidste
jeg intet af et saadant Væsens Nærværelse, men Egeberg
kom en Dag til mig og overraskede mig med den An
modning, at jeg vilde sidde for denne Maler, da han, E.
saa meget ønskede til en Erindring om mig, som han
troer at skylde meget, at have mit Billede. Jeg gav mit
Samtykke; Contrafeiet blev færdigt; man fandt, det lignede;
og jeg besluttede derfor nok en Gang at tage Maleren i
Tjeneste til Erinding for mine Børn. Saaledes blev da
dette til og bestemtes til at hænge i Thorstrup Præstegaard, fordi — som Madame Daugaard og Thrine Schmidt
siger — de længst fraværende Børn, der sjældnest kunne
see Originalen, billigen mest kunne ønske at have Gjenparten hos sig. Er nu denne Sending til nogen Fornøjelse,
skal det ret glæde mig. — —
1 Huset her er alt ved det gamle.------I vor By vilde jeg ønske, jeg kunde sige, at alt er
og ved det gamle, jeg mener, som da jeg for mere end
37 Aar siden kom hertil. Da var her megen Velstand,
som og stor Tarvelighed, i det mindste hos Almuesmanden.
Nu er der kun liden Velstand, men jeg kan troe ogsaa
liden Tarvelighed, da Overdaad i Levemaade, Bohave og
Klæder har udbredt sig mægtig allevegne, og ingen eller
i det mindste faa spørge om, hvorledes Indtægterne skulle
kunne balancere med Udgifterne. Mange af de unge
Kjøbmænd synes og at etablere sig blot for at kunne en
kort Tid flankere og derefter at lade Kreditoren tage de
Stumper, man lader blive tilbage. Vor Bys Kredit tabes
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desaarsag mere og mere baade i Kjøbenhavn og uden
lands. — —
At Amtsprovstens Kapellan ledsager sin Principal til
Thorstrup, finder i vel rimeligt nok. — Nu Børn! værer
hilsede fra alle her! Guds Naade og Velsignelse ledsage
Eder de øvrige 359 Dage af dette nye Aar!

kjærligst
P. Kruse.
Randers d. 16de Januar 1836.
Jeg kan ikke sige Eder, mine gode Børn! hvor I have
glædet mig ved Efterretningen om den behagelige Over
raskelse, hvormed I modtoge mit ogNicolajs Smaabilleder1).
Rigtig nok havde man ogsaa her ytret noget om min
Næses urigtige Opstand; imidlertid har man dog erklæret,
at man desuagtet nok kunde kjende mig i Portraitet.
Din Moder, kjære Daugaard! og Søster ere henrykte over
den Fornøjelse, deres Indfald har beredt Eder, og jeg tør
love, at din Moders Portrait skal sikkerlig følge de andre,
I have faaet. Jeg troer, jeg rørte hendes Hjærte i Dag
til den Bestemmelse at sidde for Maleren ved at forsikre
hende — hvad der virkelig er mit Hjærtes Mening —
at hun dog virkelig er en meget kjøn gammel Kone.
Thi, lidt Forfængelighed beholder dog al Tid det kvindelige
Hjærte.------Vor kjære Mutter bliver svagere og svagere; nu sover
hun saa meget, at jeg er nær ved at ansee det for Sove
syge. Imidlertid er det dog stundom, som om Livet
vaagner op hos hende. Hvor jeg da kan blive glad over
det kjærlige, blide, livelige Aasyn! Men det varer saa
*) Jeg mindes, at min Moder græd heftigt, da hun saae
sin Faders Billede. Dette forundrede mig meget. Paa
mit Sporgsmaal desangaaende svarede hun, at det var
af Glæde.
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kort. Den meste Tid i de sidste Dage har hun tilbragt
næsten i en bevidstløs Lethargi. —
Lev vel, mine kjære Børn! og hilser de kjære Smaasinger fra
Den gamle Bedstefader
P. Kruse.
Randers d. 22de Marts 1836.
Paa den sidste Dag i mit 68de Aar modtog jeg, mine
kjære Børn! Eders kjærlige Lykønskning, som var ud
færdiget den 14de Dennes. Den følgende Dag, sidst af
vigte Løverdag, blev mig vigtig ej blot derved, at det var
paa den, jeg først saae Dagens Lys, men det var den
samme Dag, som for stedse lukte vor kjære Moders jordiske
Øjne efter de mange Aars sørgelige Aftagen, hvortil vi
have været bekymrede Vidner.------Nu maa jeg ret takke Gud, der saa længe har beredt
denne Skilsmisse, der vilde være mig tung at bære, om
den pludselig var kommen; thi sandelig hun har været
mig en oprigtig Veninde, en øm Hustru og en ualmindelig
kjærlig Moder for vore Børn; og aldrig glemmer jeg hendes
uhyklede Hengivenhed og opofrende Kjærlighed. Men det
var dog ogsaa en naadig Guds Bestyrelse, at hun blev
bortkaldt før mig; thi hvorledes vilde vel hendes Skjæbne
bleven, om hun i sin sørgelige Forfatning skulde overlevet
mig.------Gud bevare Eder! jeg kan ikke mere denne Gang.
Eders kjærlige Fader
P. Kruse.

Randers d. 29de Marts 1836.
Saa hviler da nu, mine gode Børn! vor kjærlige
Moder i Gravens Gjemme ved Siden af min gamle dyre
bare Fader, dog saa langt fra ham, at der imellem dem
er Plads for mig, naar Guds Time kommer.
I Gaar gik Begravelsen for sig; den var saa hæderlig,
som hun fortjente. Min gode Kollega, Hr. Schønheyder,
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talte ved Graven, og det særdeles opbyggeligt over Luc. 9,
60. Det var en af de bedste Gravtaler, jeg har hørt; og
fattedes blot den udvortes Svada, som den brave Schønheyder ikke besidder.------------

Randers d. 29de April 1836.
— — — Dejligt var det rigtig nok, om vi i Sommer
en Gang kunde samles: men at Excursion skulde skee
herfra, kan jeg ikke forestille mig, ikke for Hedenskabets
Skyld; thi jeg havde jo i Sandhed megen Glæde af mit
sidste Besøg hos Eder i den golde Egn; men snarere dels
for mine Forretninger, dels fordi jeg har tænkt at vandre
Nord paa, om der ellers bliver Tid til Vandring. Ogsaa
ere jo I Godtfolk langt mobilere end jeg gamle Stiv
stikker. — —
Særdeles glæder det mig, gode Daugaard! at HarmsT)
har udrettet hos Dig, hvad Du ved vor sidste Samtale
ikke ansaae muligt, at Du nu har givet dine Concepter
Afsked, og at Du lærer dine Prædikener og Taler ikke
verbotenus; thi det er slavisk og tvungent; men frit efter
Tankegangen; Du vil nok kunne samle Ideerne uden at
famle; og jo mere Du øves i denne Methode, des lettere
vil den falde Dig.
Ved Gudstjenesten i Viborg d. Ilte d. M. for
Stændernes Aabning forekom det mig, som der var lagt
for megen Vægt paa Processionen til Kirken, hvorved det
stille, højtidelig-religiøse Indtryk af Gudstjenesten for en
Del tabtes og maatte tabes. Biskop ølgaard prædikede
over 1 Petr. 2, 15 og 16, hvoraf han godt, men vel vidt
løftigt, udviklede de Deputeredes Pligter og de Hensyn,
de maatte have, samt det Sindelag, der maatte lede dem.
— Det lader, som de Deputerede nu ere i god Gang med
deres Arbejder, og en god Aand besjæler dem. Ørsted
betragtes og her — ligesom i Roeskilde — som Stændernes
D Formodenlig ved sin Pastoraltheologi.
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gode Genius, og alle ere enige i, at Kongen aldrig kunde
have gjort et lykkeligere Commissarius-Valg. Var dette,
som man først mente, faldet paa gamle Stemann, skulde
maaskee Piben faaet en anden Lyd. — —
Værer alle kjærligst hilsede! Kysser de 2 smaa Par
kjærligst fra
den gamle Bedstefader
P. Kruse.

Randers d. Ilte Oktober 1836.
Pottemanden, som i Gaar bragte mig dit kjærlige
Brev, min elskte Thrine! af 25de forrige Maaned i Gaar
mod Mørkningen, havde — efter de Folks Vis — saa
trav elt for at komme af Sted igjen efter Potternes Aflæs
ning hos Lohmeyer, at der ikke var at tænke paa at faae
Brev med ham.------Ved dette Brevs Modtagelse er da Markedsrejsen til
Varde fuldendt. Jeg begriber, hvor den Affære har beskjæftiget de unge Gemytter i Thorstrup, og hvor deres
Fantasi har syslet med Anvendelsen af deres Tolvskillinger.
Det var ilde, at jeg ikke var med og kunde være Vidne
til de kjære Børns Glæde, som jeg gjærne skulde forøget
med nogle flere Skillinger — skjønt det er i den Alder
just ikke disses Mangfoldighed, som er Glædens Grund;
men snarere det rette barnlige Sind, hvormed sligt føles
og nydes. — —

Randers d. 13de November 1836.
Med Pottemændene, som i Gaar bragte os Breve og
Æbler, skrev jeg i al Hast et lille Brev til din Hustru,
min kjære Svigersøn! og forbeholdt mig at give Dig
nærmere Underretning. — — —
Tak for Æblerne! de ere mindre end mine, men nok
saa smukke, dog er deres Smag noget skarpere — jegtænker formedelst Jordbunden eller Climatet.----------------
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Din Bekymring ved at see din brave Nabo og Ven,
Stochholm , forlade Dig, kan jeg godt sympathisere med.
Om endog Gud sender en lige saa retskaffen Eftermand
til hans Kald, saa er jo dog derved ikke det forrige ven
skabelige Forhold oprettet, i det mindste ikke strax1).------

Randers d. 10de Januar 1837.
Tak, min elskte Daugaard! for dit kjærlige Brev af
2den Dennes, og vær forsikret om, at vore -Ønsker og
Bonner for dit og dines Vel ere ikke mindre inderlige end
Eders for os.-----At det vil falde Dig tungt, naar Guds Time en Gang
kommer, at forlade dit Thorstrup, er mig ganske ind
lysende. Jeg tænker endnu efter 38 Aars Fraværelse
stundom med Vemod paa mit gamle Ræhr.
Engelstofts vedvarende Godhed for Dig, glæder mig
meget, og Du skal dog ikke slaae hans Opmuntring
til Klosterhistoriens Fortsættelse rent af Sindet. Det fort
satte Arbejde vil opfriske Erindringen om Dig; og til at
spendere en Maaneds Tid i Kjobenhavn for at samle Col
lectanea, hvori Engelstoft vist baade kan og vil være Dig
behjælpelig, kunde der dog vel blive Lejlighed.
Tak for Ideerne til dine 3 Højtidsprækener. Der er
dog — næst vore Familieanliggender — intet interressantere
Underholdningsmotiv i vor Brevvexling, end hvad der angaaer vore Embeder og deres kristelige Forvaltning.-------

Randers d. 17de Februar 1837.
Jeg har saa ofte underrettet Dig, kjære Daugaard!
med hjærtelig Deltagelse om din gode Moders maadelige

U Ogsaa med Stochholms værdige Eftermand, den senere
Stiftsprovst Tobiesen, blev Forholdet særdeles venskabeligt.
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Helbredstilstand, at jeg i Dag ikke kan andet end glæde
Dig med den Efterretning, at hun er bedre, ja meget bedre.
Nicolaj og jeg vare hos hende i Aftes og glædede os sær
deles ved den lykkelige Forandring, der var foregaaet.
Hun var fornøjet og talte — hvilket hun i den senere
Tid ikke formaaede — højt og tydeligt med os. Gud veed,
om jeg ikke har lagt Grunden til hendes Bedring ved en
Portion Laxekissing, jeg sendte hende i Onsdags Middag.
Jeg erfarede nemlig, at hun længe havde næret ønsket
om saadan Spise, og da Holm havde erklæret, at de maatte
give hende alt, hvortil hun virkelig følte Lyst, tog jeg
ikke i Betænkning at sende hende en Portion af denne
for en syg Mave i Almindelighed ikke saa vel ansete Ret.
Men Dommene derom være som de ville; for hende var
det en sund og gavnlig Føde, hvorfor hun og ret hjærtelig
takkede mig. Den sædvanlige Bræknings-Jereminade hørte
vi i Aftes aldeles intet til. I Dag vil jeg sende hende et
Par Flasker Tidalersøl, thi det 01, vi ellers faaer at kjøbe
her, er under al Kritik; og hun vil saa særdeles gjærne
have en god Drik 01. Men jeg har bedet hende blande
det med Vand, da hun ellers let kunde faae en Pisk
deraf. — —
Fra Kjøbenhavn have Privatefterretninger om Kongens
Helbredstilstand lydt saare betænkelige. Det er, desværre!
nok sandsynligt, at Enden derpaa bliver Døden, og at den
muligt er nær forhaanden. Mærkeligt er det, Amtet nu
i henved 3 Uger intet Brev af nogen Betydenhed har haft
fra Cancelliet; de maa have andet at skaffe, eller være i
en spændt Forventning paa Udfaldet af Kongens Sygdom.
I vor By er alt ved det sædvanlige, hvortil i den
senere Tid hører, at Armoden mere og mere tiltager.-----Saa mange ere Ordene; tager nu dermed smukt til
Takke, og skriver snart igjen til Eders
kj ærlige Fader

P. Kruse.
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Randers d. 8de April 1837.
— — — Ja, Gud skee Lov! at vi nu have Ende
paa den Konfirmation. Det var ikke uden Ængstelse, jeg
i Søndags gik til Forretningen med mine 67 Børn. Jeg
slap vel derfra. Kateket Larsen prædikede for mig. Min
Tales Indhold var: 1. en Anvendelse af Pauli Ord: Af
Guds Naade er jeg det, som jeg er. 2. Forklaring af Løf
tets Betydning. 3. Anvendelse af Pauli Ord: Den Guds
Naade, der har været mig tildelt, har dog ikke været forgjæves. Jeg var selv ret godt tilfreds med Udførelsen,
syntes og det Hele gjorde Indtryk baade paa Gamle og
Unge. Nicolaj hjalp mig med at tage Løftet af de 28 af
mine Konfirmander, han havde undervist, hvilket betydeligt
lettede mig Arbejdet og gav mig Lejlighed — da jeg
imidlertid quiescerede — til at overtænke min Slutningstale. Da jeg var færdig, syntes jeg mig selv saa rask, at
jeg kunde igjen begynde for fra. Men Matheden kom, da
jeg var vendt hjem igjen. Jeg faldt i en Søvn, der varede
fulde IV2 Time. —
Nu min Mening om Provstiet. 36 Kirker give aarlig
54 Td. Byg, som jeg agter lig omtrent 100 Rbd. Men
disse vil næppe mere end strække til at bestride Provstens
Kejser og Kontor-Udgifter; saa Emolumenterne ere hartad
ingen; men Byrden, Forretningerne og Ansvaret betydeligt.
Dertil kommer, at Du som Provst næppe vil have Tid
som nu til at undervise dine Børn. Ja maaskee Du endog
kunde behøve at holde en Skriver, i det mindste til visse
Tider, til at journalere indkommende og kopiere afgaaende
Breve, Betænkninger og Erklæringer. Ved at holde dertil
en dygtig Seminarist, kunde vel baade Børnenes Under
visning fremmes og Skriveriet besørges. — Alt overvejet,
finder jeg ikke megen Opmuntring for Dig til at modtage
en saa byrdefuld Hæderspost, hvis eneste sande Fordel er
Udsigt til god Befordring. Tag nu alting rolig i Betragt
ning, og bestem Dig saa for, hvad Du finder rettest.-----For at undgaae den fatale Trykning for Brystet, hvorDaugaards Levned.

III.

7
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over Du klager, vil jeg tilraade Dig flittig at tage Dig
Motion ved at spadsere brav lange Ture. Dette Raad
følger jeg selv og sporer derefter al Tid særdeles Lettelse.
Stillesidden og meget Skriveri er bestemt Kilden til dette
Onde og (det) maa derfor ved Bevægelse hæves, en Sag,
der er saa meget vigtigere, som denne Trykning for
Brystet sædvanlig medfører et fortrædeligt eller bekymret
Humeur. — —
At jeg overordentlig vilde glædes ved Eders og Eders
Børns Besøg, behøver jeg vel næppe at sige. — —
kjærligst

P. Kruse.

Den 6te Juni 1837 skrev min Morfader sit uden
Tvivl sidste Brev til Thorstrup: «Paa min Tur nord paa
havde jeg besluttet at gjøre et Svip til Børglum, hvor
Pastor Albrechtsens Kone er en meget kjær Cousine af
mig. Men den Plan maatte jeg opgive. — — Nicolaj
gik saaledes ogsaa glip af det stolte Vesterhavs Beskuelse
saavel som af det sørgelige Syn af de mangfoldige Skibs
vrag, hvormed Kysten er garneret paa en Strækning af
diere Mile. Thi disse sørgelige Monumenter forgaae ikke
lettelig, men blive staaende i Menneskealdre til Skræk og
Advarsel, uden at Strandboerne kunne komme til at op
hugge og afbenytte dem.»
Den 30te Juni 1837 indtraf hans pludselige Død.
Jeg mindes min Moders Smerte, da min Fader saa mildt
som muligt havde bragt hende Dødsbudskabet.

Næppe har nogen overgaaet min Morbroder Nicolaj
Eeg Kruse i sønlig Kjærlighed. Hans højeste jordiske
Glæde var tilintetgjort ved Faderens Død. Men Sødskendekjærlighed, Menneskekjærlighed og i og over alt Kristi
Kjærlighed fyldte hans Liv. Sin Hjemstavn Randers el
skede han overmaade højt. Han var til det yderste sam-
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vittighedsfuld og pligttro. I sine senere Aar saae han med
et meget alvorligt Blik paa en begyndende Demoralisation
i Tiden. Saaledes udbrod han en Gang: «Ve den Tid,
der kommer! der opvoxer en forvorpen Slægt.» Han døde
den 14de Januar 1868. Med Rette satte hans Menighed
og Bysbørn paa hans Gravsten Apostelens Ord: Lader os
ikke elske med Ord, ej heller med Tunge men i Gjerning
og Sandhed.
Der blev saa tomt et Rum,
Da han forlod sit Sted;
Hvad var hans Levneds Sum?
Dets Sum var Kj ærlighed.

Der lød saa dybt et Suk,
Da stille bort han skred;
Dog var hans Død saa smuk:
Hans Liv var Kjærlighed.

Da Livets Strid var endt
Og Vaabnene lagt ned,
Hvo havde Striden kjendt? —
Hans Strid var Kjærlighed.

Mod Mennesker og Gud,
Mens stille frem han skred,
Han lød som første Bud
Den første Kjærlighed.

Han stod et enligt Træ
Men skygged vidt omkring
Hos ham fandt Hjærter Læ
Og slutted om ham Ring.

Sin Hjord han vogted ret
I vaagen Kj ærlighed
Og glemte, han var træt,
Til han sank stille ned.
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Det klang i Dedens Nat
Med Klang af Himlens Fred:
Han aldrig har forladt
Den ferste Kjærlighed.

Medens vi Børn vare smaa, fortalte vor Fader os i
Mørkningen et Uddrag af Historien, først af Bibelhistorien,
senere ogsaa af Verdenshistorien. Naar en ny Person traadte
frem paa Scenen — jeg mindes det saaledes, da vi kom
til Gustav Adolf — spurgte vi: «Var han rar.»
«Nu
kan I jo selv høre,» svarede min Fader og fortalte videre.
Min Moder fortalte os Eventyr og andre Historier. Under
tiden digtede hun dem selv; de fremkaldtes da gjærne
ved en eller anden Begivenhed i vor moralske Verden,
hvorover Fortællingen kastede mere Lys til at holde Sam
vittigheden vaagen og oplive gode Forsætter. Disse Hi
storier vare tit meget rørende, og især min ældste Broder
blev saa bevæget, at han maatte bede hende holde op,
«han kunde ikke taale at høre det.» Et af de første
Eventyr, vor Moder fortalte os, var «Aladdins Lampe.»
Vi bleve aldrig trætte af en Fortælling, hvor tit vi end
havde hørt den; men for dog ogsaa at have noget nyt
laante min Moder af Frøken Rosenørn «Magazin des enfans» af Madame le Prince du Beaumont. Her var en
rig Kilde at øse af. Det morede min Moder at læse
Eventyrene i det franske Sprog, som hun elskede; naar
hun havde læst et nyt, fortaltes det i Mørkningstimen.
I samme Bog lærte min Moder mig at læse Fransk. I
enkelte Ord var Bogstaveringen forældet, men da der til
lige lærtes nogen Grammatik, bødedes lettelig derpaa.
Min Søster Thrine, som var fire Aar yngre, antoges at
være for lille til at deltage i denne Undervisning; men
det viste sig, at hun kunde alt, hvad jeg havde lært, ved
at have hørt derpaa.
Vi ældre Børn havde lært at læse i den gode gamle
A. B. C. med de bekjendte Vers: En Abekat blandt Dyrene
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o. s. v., men da Thrine fik en ny A. B. C., fandtes de
gamle Vers omskiftede med nye vandede Vers — maaskee
et Forbud paa en Forfaldsperiode i Literaturen.
Raffs Naturhistorie, der havde glædet min Fader og
hans Broder i deres Barndom, hørte ogsaa til vor første
Læsning. Den havde foruden Dyrenes* Fortællinger om
sig selv indflettede Fabler og Vers, saaledes om den gamle
og den unge Mus, hvilken sidstnævnte troede Katten paa
dens redelige Ansigt. Der var ogsaa at læse om den
mærkværdige Krake, der «opholder sig i Nordhavet mellem
Norge, Island og Skotland og mere ligner en O end et
Dyr, saa den store grønlandske Hvalfisk kun er som en
Kat imod den,» men som Forfatteren dog henviser til
Fablernes Verden. Bedst har jeg al Tid husket Gaardhanen og Fablen af Gellert:

To Piger levede fortrædelige Dage
Udi en Fasters Hus, som var, til deres Plage,
Af Morgensovn ej nogen Ven.
Saasnart som Hanen gol forst i Dagbrækningen,
Hun raabte: Piger op! thi Klokken er jo mange,
Og Hanen har alt galet tvende Gange.

For at skaffe sig Morgenro drejede da Pigerne Halsen
om paa Hanen. Denne Fabel citerede nemlig min Fader
en Morgenstund, da det blev opdaget, at en af Præstegaardens Piger havde, om ikke drejet Halsen om paa
Hanen, saa dog bundet Knebelen til paa Klokken, hvor
med mine Forældre plejede at give det ogsaa af hende
forhadte Signal til at staae op om Morgenen x).
Man havde ikke den Gang saa stor en Rigdom paa
Billeder som nu. I «Billedbogen» indklistredes efterhaanden

x) Det bor maaskee bemærkes, at det ikke var nogen af
Egnens indfodte Piger men en Kjobstadpige oster fra.
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alle de Billeder, vi fik fat paa: Kobberstik, der havde løsrevet
sig fra gamle Bøger (saaledes et af Robinson Crusoe i
Skindkjortel og med Bladskjærm, tilhørende et fransk
Exemplar af de Foes Robinson); brogede Nurnbergerbilleder
(den Foræring, der som prisbillig og paaskjønnet hyppigst
bragtes hjem med fra Varde; her iblandt Billeder af
spanske Tyrefægtninger; af tyske Studenter, som drikke:
af tre Grækere i Nationaldragt, som overbringe Kong
Otto Hyldingen, Costa Bozaris holder Dokumentet); Guld
billeder, som vi fik af Pigerne, naar de kom fra Marked.
Disse kjendes maaskee ikke meget nu; det var Billeder i
Forgyldning, paa farvet, hyppigst rød Grund fremstillende
Apostler og Profeter. En Pige, som en Gang særlig har
villet glæde os, medbragte et usædvanlig stort og smukt,
afdelt i to Felter paa carmoisinrød Grund: til højre Marie
med Barnet, de tilbedende Hyrder, Stjærnen for oven;
til venstre Set. Markus med Løven, Evangeliebogen i
Haanden.
Min Farbroder John forlystede os med et Skyggespil.
Han udspændte i en Ramme, der stod paa Fødder, et
Papir, gjort gjennemsigtigt ved en Indgnidning. Der
blev stillet Lys bagved Rammen, og nu opførtes et Slags
Skuespil, idet han bragte udklippede Menneskefigurer
indenfor Rammen bag Papiret, saaledes at vi saae Skyg
gen; med dem gjorde han allehaande Løjer og lod dem
holde Samtaler og Enetaler. Vi selv opførte ogsaa Skue
spil af udklippede Figurer, dels af saadanne, som vi
tegnede, dels af Modejournaler, af hvilke vi af Frøken
Rosenørn fik en Bunke med Damer i Dragter fra Slut
ningen af forrige eller Begyndelsen af dette Hundredaar.
Disse Skikkelser førte vi frem paa den Scene, vi lavede
paa Bordet ved at afgrænse en Plads med Mure, opførte
af Bøger. En Duodesudgave af Schiller var særlig skikket
for dette øjemed. Da vi vare mætte af disse Forestillinger,
bleve Personerne klistrede i Billedbogen. De Glæder,
Frøken Rosenørn beredte os, vare mange. I Julen for
ærede hun os Bøger og andre fornøjelige Gjenstande, saa-

103
ledes en Perspektivæske, hvor man gjennem Hullet seer
ad en lang, af Folk i brogede Dragter, af Ryttere, Kjøretojer, Soldater m. m. livligt befærdet Gade op mod Edinborgs Klippeslot; til Siderne seer man ind i et Kapel, i
en Balsal: det hele fængslende for den barnlige Indbild
ningskraft. Jo mere stille og afsides de Forhold ere, hvor
under man opvoxer, des større Rolle spille for En de
smaa Ting, som drages ind deri.
En af vore første Billedbøger var en Historie om
Trediveaarskrigen, skreven paa Latin og dediceret en Kar
dinal men med Portraiter af Kejsere og Konger, Kurfyrster,
Hertuger og Generaler. Gustav Adolfs og Kristian den
Fjerdes Billeder havde Kjærlighedens Interesse for os,
Tillys og Wallensteins bladedes forbi; for øvrigt var det
Rustninger og Hermelinskaaber, Skjærfer og især Hals
kraver, der mest fængslede Interessen. Gustav Adolfs
bredt nedfaldende, udtungede Krave faldt stærkt i -Øjnene.
Kristian den Fjerdes var uden Broderi men havde et
smukt Fald. Tillys hæslige Ansigt var omgiven af en
tyk stiv Pibekrave, Wallensteins heller ikke smukke af en
glat, bred, stift opstaaende Krave.
Min Fader havde «Peder Paars» i Pragtudgave med
Abildgaards Billeder. Dem fik vi ogsaa at see til For
lystelse og hørte dels Forklaring over dem, dels i en
meget tidlig Alder selve Digtet, som min Fader forelæste.
Ved Billedet til det Sted i fjerde Sang, hvor Peer Degn
udbryder: «Ach naadige Gjenganger! Hvad nytter Jer, at
I en ussel Klokker fanger,»» maatte der gives Forklaring
over, hvad en Gjenganger var, nemlig noget, som slet ikke
var, men som ufornuftige Folk troede paa og var bange
for. Uagtet denne rigtige Forklaring blev i det mindste
jeg fra den Tid af bange for hemmelighedsfulde Væsener
og for at gaae ene i Mørke.
Ogsaa for vilde Dyr fremkaldtes en stor Angst ved
et Billede i Penningmagasin: Leoparden paa Lur. Jeg
kunde i Mørkningstimen gaae op og ned ad Gulvet sammen
med min Moder, og enhver Gjenstand i Stuen kunde
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under Skumringens Slør vise sig for mig som et passende
Baghold for en Leopard. Om mine Sodskende delte disse
Angester, veed jeg ikke; i ethvert Fald er der lige saa
lidt fra dem som fra mig kommet noget Ord derom uden
for Tændernes Række.
Da Spechters Fabler udkom i Christian Winthers
Oversættelse havde min Faders Ven Fogtmann den smukke
Tanke at sende os denne Bog med Paaskrift: «Til min
Ven Pastor Daugaards Born.» Sjælden har nogen Bog
vakt større Glæde. Begge Hæfter sendte han os. Versene
bleve lærte udenad og Billederne beskuede tidlig og silde.
Baade Vers og Billeder gik saa at sige over i Sjælene.
Naar vi kom hjem fra en Randersrejse, medbragte vi
gjærne nogle literære Skatte som Gaver fra Slægt og
Venner. Min Morbroder Nicolaj skyldes Takken for mange
Glæder, som vi havde af to Bøger, han skjænkede. Den
ene var et Uddrag af Buffons Naturhistorie, to engelske
Bind med en Uendelighed af Billeder fra Dyreverdenen.
Min ældste Broder tegnede mange af Fuglene. Han stu
derede den engelske Text, som indeholdt en udførlig Be
skrivelse ogsaa af Fjer klædningens Farver. Efter denne
Anvisning malede han dem eller rettere tegnede dem med
Vandfarve. Dette Yndlingsarbejde udførte han fint og
med megen Flid. Mig forærede min Morbroder: Billed
galleri af Verdenshistorien, hundrede Billeder med Text.
I Texten læstes der noget, men Billederne bleve idelig og
idelig betragtede. Af Krigere med Hjælm og Rustning,
Heste med stadselig Saddel og Seletøj var der selvfølgelig
mange. Hvor længe det nu end er, siden jeg har seet
Bogen, staae dog en Mængde af Billederne levende for
mig. Yndlingsbilleder vare: Joseph i sin blomstrede
Kjortel, da han bliver solgt af sine Brødre til de ægyptiske
Kjøbmænd, der staae ved Siden i Billedet med deres
Kameler; Romolus og Remus i deres Kasse i Skyggen af
et Træ, mens Faustulus, knælende ned hos dem, betragter
dem med øm Medfølelse, og Ulvinden lister sig bort;
Clølia, der svømmer over Tiberen, Fabricius hos Pyrrhus
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med Elefanten, der rækker sin Snabel ud fra Forhænget;
St. Pierre i Calais med Strikken om Halsen, og Dron
ningen, der gaaer i Forbøn hos Kong Edvard; Jeanne
d’Arc, der rider ind i Orleans, løftende Banneret med
Billedet af Frelseren, der holder Jordkloden i sin Haand;
Catinat, sovende paa Valpladsen, mens hans Soldater plante
de vundne Faner i Kreds omkring ham. Dog, mange
flere end disse vare Yndlingsbilleder; men een Ting und
rede noget og ligesom smertede, nemlig, at det eneste
Billede fra den danske Historie var: Karl den Tolvte, der
gjør Landgang paa Sjælland.
«Skræk og Forfærdelse
grebe Stadens Borgere,» staaer der om Kjøbenhavn. Hvor
for skulde man ikke hellere see en Scene af Kjøbenhavns
Borgeres tapre Forsvar under Krigen mod Karl Gustav?
Hvorfor ikke Dannebrog, der falder ned fra Himlen, eller
Knud den Store, der ved Havbredden vidner om Guds
Almagt? Der var tyske Underskrifter til Billederne, Bogen
var oversat fra tysk: der laa Hemmeligheden, som ikke
den Gang gjennemskuedes. Lige saa lidt anede jeg, hvad
det havde at betyde, at der i min Del af Gubitz’s tyske
Folkekalendre, som vi fik efter Tur Aar for Aar, af hvis
Billeder vi havde stor Nydelse, og hvis Fortællinger vi
stundom stavede os igjennem, var et Stykke, som havde
til Overskrift: Die deutsche Flotte.
Vi fik ogsaa de danske Folkekalendre med Solen paa
den ene Side af Bindet, Maanen og Planeterne paa den
anden og indenfor Bindet flere gode Billeder og mange
smukke og morsomme Ting, saaledes «Tre Helligaftner»
af St. St. Blicher «De to Oxer» og «Ridder Capetios Hest»
af Hauch. Det vil forekomme mig, at disse Kalendre
vare udgivne af «Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug».
De Bøger, som udgaves af dette Selskab fik vi i Præstegaarden (min Fader har altsaa været Medlem af Selskabet),
og de skjænkedes os Børn til vor egen Bogsamling, der
saaledes indeholdt Levnedsskildringer af Tordenskjold og
Niels Juel, Morten Luther og Hans Egede; Hebels For
tællinger; «Fortællinger og Skildringer af den danske
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Historie» af Molbech; Olger Danskes Krønike; Olenschlægers «Nordiske Oldsagn;» Strøms Naturhistorie og
flere, som bleve læste og atter læste. De Bøger, som
vare Fælleseje, bleve mærkede med vore «Vaaben,» et
Slags Bomærke, som enhver af os valgte. Min ældste
Broder, som havde Lyst til Jagt og saadan Idræt, valgte
en Bøsse, Petrus en Dannebrogsfane, Thrine et Valdhorn
og jeg en Lyre. Jeg havde nemlig al Tid fundet Behag
i Lyren. En Lyre var i ophøjet Arbejde afbildet paa
Skuffen til Piedestalskabet, der udgjorde en saa væsenlig
Prydelse i vor Dagligstue. Jeg fordybede mig ofte i Be
skuelsen af dens skjønne Form. Da jeg skulde lære at
brodere med Perler, valgte min Moder blandt de, fra en
Broderihandel i Varde tilsendte Mønstre, som det eneste,
der var kjønt, et, der fremstillede en Lyre, om vunden af
en grøn Krans. Naar min Fader forelæste Wilsters Over
sættelse af Odysseen, greb det mig al Tid stærkt, naar det
lod: «en guddommelig Skjald med Lyren i Hænde sang
til sit klingende Spil» eller noget af samme Mening.
Meget har det stødt mig, .at jeg senere i Livet har seet
Lyrens ædle Form anvendt — min Pen vægrer sig ved at
nedskrive Ordet — som Skrabej ærn.
Ved et Besøg paa Jarlsminde havde vi af Comtessen
faaet «Gutmans og hans Families Rejser,» «Amerikas Op
dagelse» og nogle Rejsebeskrivelser af Campe. Medens
disse Bøger bleve læste med Flid og Alvor, morede vi os
tillige meget over adskillige Enkeltheder deri. Saaledes at
Campe opmuntrer sine Lærlinge til at blive store Mænd
ligesom Kolumbus og til den Ende vil lade skrive (eller
maaskee virkelig lader skrive) med store Bogstaver over
Døren til Skolestuen: Tænk paa Maalet. Ligeledes at
Gutman lader sine Børn komme ind i en mørk Stue,
hvor det fra Væggen lyser dem i Møde med Phosphorskrift: Børn! Der staaer endnu meget tilbage for Eder
at lære. Gutman lader ogsaa en Mur rive ned for at
vise den lille Julia det Insekt, kaldet Dødningeuhret, over
hvis Pikken i Væggen hun er bleven forskrækket. Det er
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ham saa meget om at gjøre, at hans Born maa lære
noget grundigt. Derfor opgiver han Hus og Hjem og
rejser Verden rundt med dem; saaledes kunne de selv see
og erfare. At det er koldt i det nordlige Rusland læres
ved, at Orerne fryse af Vilhelm under Opholdet der. Hvad
et Jordskjælv har at betyde, læres i Kai abrien, hvor den
lille Julia bliver slynget bort fra Familien (efter Aars For
lob gjenfindes hun i Andrianopel som gift med en
derværende Kjobmand.) Emilias Lod bliver det at lære
andre: hun efterlades etsteds som en Negerfyrstes Dron
ning med det Hverv at udbrede en renere Gudsdyrkelse
og bedre Sæder. Ved Skilsmissen giver Gutman hende
til Trost et Papir, hvorpaa han har nedskrevet nogle gode
Leveregler og vise Tanker. Moderen Lina forholder sig
taus lidende under alt dette. Carl, den ældste Son, tager
sin Flojte og blæser et Stykke. Om nu end Kritiken ikke
aldeles slumrede under saadan Læsning, saa hindrede den
dog ikke Phantasiens Hengivelse i de mærkelige Hændelser
eller varm Medfolelse paa de rorende Steder.
Den Tid paa Dagen, da min Fader forelæste af Peder
Paars, af Holbergs Komedier eller af Odysseen var i Al
mindelighed ved Middagsbordet. Han var for færdig med
at spise end vi andre. Naar han havde spist af forste
Ret, tog han Bogen og læste, indtil Eftermaden var an
rettet; som oftest endnu et Stykke efter Bordet. Hans
Ven Wilster sendte ham først Iliaden, senere Odysseen,
da denne var udkommen. Af Iliaden læste han kun en
kelte Steder, og dem husker jeg ikke saa godt efter den
homeriske Kilde som efter det Uddrag, vi tidlig havde
læst i Beckers Verdenshistorie. Odysseen fængslede og
henrev os, især Opholdet paa Phajakernes O. Prinsesse
Nausikaa og, ved Hjemkomsten til Ithaka, den ærlige
Hyrde Eumaios, hørte til de kjæreste Skikkelser. Skræk
keligt var det og næsten ikke til at høre paa, hvorledes
Odysses handler med Kyklopens Oje. Derimod hørte i
det mindste jeg med stor Begejstring det Sted, hvor han
skyder Bejlerne ned. At han ogsaa skjød Pigerne, der
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havde holdt til med dem, misbilligedes af mine Forældre,
hvad jeg studsede lidt ved at hore men dog maatte give
dem Ret i. Mindst to Gange er Odysseen saaledes bleven
os forelæst af min Fader.
Paa Grund af min Faders noje Kjendskab til Holbergs
Værker forstod han ved Forelæsningen uden nogen Stands
ning at overspringe Plathederne. Vi Born vare saaledes
opfostrede ved det Holbergske Vid, at «Frejas Alter,» som
mine Forældre, vel især min Moder, havde moret sig
ypperligt ved i deres Barndom, helt faldt igjennem, da de
med megen Moje fik et Exemplar laant til os og mente
hermed at have skaffet os en herlig Nydelse. De vare
næsten lige overfor denne saa tidlig udviklede Kritik
ligesom lidt undseelige over den nojsomme Smag, de
havde lagt for Dagen ved at anbefale os dette Stykke.
Det var et afskrevet Exemplar, de havde laant hos en
Omgangsven. Læsningen er da heller ikke gaaet saa glat
som af en trykt Bog, og dette kan nok have haft nogen
Indflydelse paa den ringe Lykke, Bogen gjorde hos os.
Dog troer jeg, den væsenlige Grund maa søges i Forudoptagethed af den Holbergske Muse. Hvor hoj Anseelse
«Frejas Alter» havde nydt, kunde da skjønnes af, at man
havde afskrevet hele Stykket.
-Ølenschlægers «Aladdin» vare vi saa lykkelige at
eje. «Guldhornene» stod i Rahbeks danske Læsebog og
læstes hyppigt. Ellers kjendte vi bedst Olenschlæger
gjennem de af hans skjønne fortællende Digte, som ere
optagne i den af «Selskabet for Trykkefrihedens rette
Brug» udgivne «Samling af fædrelandshistoriske Digte,»
af hvilke vi lærte mange udenad, og som var en af vore
første Bøger, saa den gik os ligesom over i Blodet. Noget
af det første, vi lærte, var «Danmark dejligst Vang og
Vænge» efter den. Tydelig forekommer det mig, at det
allerførste Vers, jeg fik at lære udenad, var Thaarups:
«Du Plet af Jord, hvor Livets Stemme,» hvilket min
Moder gav mig for. Den stod i en Visesamling, redigeret
af Hertz, udgivet af Trykkefrihedsselskabet.
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Olenschlægers Tragedier (som erholdtes fra Vardes
Lejebibliothek) brugtes ikke til Middagslæsning. «Stærk
odder» og «Erik og Abel» har jeg hørt min Fader fore
læse om Aftenen, og jeg mindes, at de greb mig stærkt
især Kong Eriks Testamente: Danmark, min anden Moder.
Da Olenschlægers «Nordiske Oldsagn» kom til Huse, blev
den modtagen med Henrykkelse. Intet kan sammenlignes
med den Verden af Billeder, hvori Barnesjælen ved saadan
Læsning nedsænker sig.
Hvad der henhørte under den danske eller gammel
nordiske Historie var al Tid blandt den kjæreste Læsning.
Saaledes: Jomsvikinga og Knytlinga Saga, Olaf Trygvasons
Saga og et «Oldnordisk Lexikon.» Grundtvigs Snorre og
Saxe kom til Sognebibliotheket og var først i Præstegaarden. Vi kastede os over dem med Iver, men i Snorres
Saga kom i det mindste jeg ikke langt; thi paa en af de
første Sider traf jeg en Forhaanelse mod Kvindekjønnet,
der var mig som et Stik i Hjærtet, og jeg læste da, om
jeg husker ret, ikke mere i den. Der stod nemlig, at det
at koge Seid var forbunden med saa store Skjændigheder,
at Mændene skammede sig derved, og det blev overladt
til Kvinderne. Da jeg i en fremrykket Alder gav mig til
at læse den i Peder Claussøns Oversættelse, mødte mig
den samme Fornærmelse, som nu længst havde været
glemt; jeg mindedes Indtrykket af den og var ikke heller
bleven ligegyldig derfor, men læste dog videre.
Ingemanns Roman «Erik Men veds Barndom» kom
ligeledes til Sognebibliotheket og blev læst med den højeste
Interesse. Nu laantes de øvrige af hans fædrelandske Ro
maner fra Nørholm, hvor Frøken Rosenørn med sin sæd
vanlige Godhed lod sit Bogskab staae aabent for os. «Prins
Otto af Danmark», maaskee ikke den bedste af Fortællin
gerne, var for Niels Ebbesens og Svend Trøsts Skyld
næsten den kjæreste.
Egenlige Romaner ejedes ikke i Præstegaarden og af
Noveller, Fortællinger o. dsl. næppe meget mere, end hvad
der indeholdtes i «Nordlyset.»
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«Et lidet Glimt paa Nordens Himmel, ej et Lys i
Nord» kalder St. St. Blicher sit Maanedsskrift, og mangt
«et muntert Blus, et venligt Aftenskjær» spredtes fra de
tolv Nordlysbind over vor literære Himmel i Thorstrup.
Hovedmassen var temmelig tarvelige Ting; mange af No
vellerne maatte som upassende for os Børn ikke læses af
os. Men der var, som en Kjøbmand i Varde sagde om
sin Tobak, «mange gode Blade deri.» Der var Fortællinger
som «Røverstuen» og «Ak, hvor forandret,» «Hosekræm
meren» og «Præsten i Vejlby.» Der var Goldsmiths «Præsten
i Wakefield» gjengivet i en mesterlig udført dansk Skikkelse,
som vist ingen uden St. Blicher kunde have gjort det.
Den ædle, med saa rigt Lune skildrede, Dr. Primrose
levede sig med Hustru og Børn og Hr. Burschell ind i
Læserens Bevidsthed.
Saa var der i «Nordlyset» Vers af den herligste Klang.
«Doxologia» var der. Der var den dejlige Gjengivelse af
Ossians Svanesang: «Den gamle Eg ud over Elven luder.»
Der var de grunddanske Vers af en saa vidunderlig Frisk
hed, i hvilke Blicher har skjænket os to gammelengelske
Kvad «Robin Hood» og «De Fredløse.» Det sidstnævnte
har jeg kun truffet i Nordlyset. Mærkeligt nok er det
ikke optaget i Blichers samlede Digte. Maaskee Samlingen
ikke er bleven afsluttet. Vi Børn opvoxede dermed; sammen
med «Robin Hood» hørte det til vore Yndlingskvad.
Hvor Jægeren jager i Øst og Vest
Saa vide, som Himlen er blaa,
I Skoven der holdes saa lystig en Fest:
Tre Skytter i Græsset laa.
De aade tilsammen den Hjort saa fed
Og drukke den liflige Vin:
Og vide I ikke, hvad Skytterne hed,
Skal Skylden nu ej være min.

Den første hed Adam Bell forsand,
Den anden de Clym monne kalde,
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Den tredie William af Cumberland,
Den bedste udaf dem alle.
For Jagt udi Kongens Skove og Krat
Fredløse vare de Svende;
Kunde Carlisle Sheriff fange dem fat,
Da var deres Liv til Ende.

Der kunde vist ikke let findes Vers mere skikkede
til at falde Hedens og Lundens Born i Oret end disse
eller en Fortælling mere fængslende end den om William
Cloudesly og hans Hustru skjon Alix.

Han pikker paa Ruden saa listelig:
Est du, skjon Alix, herinde?
Og har du de Trende, Du fedte mig,
Luk op da, min trofaste Kvinde.»

«Gud bedre mig!» svarte skjøn Alix brat,
Hun sukked som Blæsten i Lunde:
«Sex Maaneder vented jeg dig hver Nat
Saa mange bedrøvelig Stunde.»
«Nu er jeg her,» siger William fro,
Han sætter skjøn Alix paa Knæ;
Sex Maaneder fandt jeg min Nattero
Alt udi et Egetræ.»
Og saa den sorte Forræderske:

Bag Ovnen en gammel Kjælling laa,
Og hørte de Ægtfolks Ord;
De sidste syv Aar hun kunde ej gaae
Og ej sætte Fod til Jord.

De sidste syv Aar havde Cloudesly
Den Kjælling plejet saa from:
Nu rejste hun sig saa frisk og fri
Og rendte til Raadhuset om.
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Den vilde Kamp med Sheriffen og «hver Mand udi Carlisle By:»
Men En mod tusinde er for faa.
Var lian end aldrig saa stærk.

I anden Sang Cloudeslys Redning ved Adam Bell og Clym
af Stone, og i tredie Sang efter det store Mandefald i
Carlisle Skytternes Indtræden i Kongeborgen for i Følge
Williams Raad «at bede Kongen om Naade.»
«Vi komme fra Skove, Moser og Kjær;
Fredløse ere vi tre.
Men fredeligt stande vi Alle lier,
Ville os for Kongen betee.»

En glædelig Udgang ved Dronningens Forbøn og
glimrende Skytteprøve:

den

— Pilen splitter det Æble itu,
Ej Drengen fik mindste Lyde. —
Og som Slutningsakkord det fromme Onske:
Gud give de Trende for Kristi Blod
I Himmerig Glæde og Gammen!
Og hver, som spænder en Bue god
Den evige Salighed, Amen!

Ogsaa Blichers Digte i den Jydske Mundart «Faawal
Mari» og «Den Gang a var en bette Kaal» kom til os
gjennem «Nordlyset.» En Fortælling i Vers, «Moderholm»
— ikke af St. Blicher — rørte meget ved den sørgelige
Begivenhed, som den sandfærdig fortalte: en yndig ung
Kone flygtede i Trængselstiden under Krigen med Karl
Gustav, forfulgt af en Polak, med sit spæde Barn paa
Armen ud til en liden -O, hvor hun med Barnet ynkelig
omkom. Gen kaldtes derefter Moderholm.
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Saadanne Digte og Fortællinger læstes vel Snese
Gange og man kunde dem omtrent udenad, men de vare
al Tid lige kjære, lige friske for den barnlige Indbildnings
kraft. Og ligesom min Fader i sin Barndom atter og
atter havde læst «Dyveke»» højt for sin Moder, vare ogsaa
vi utrættelige i at læse dem for vor Moder ved hendes
Haandarbejde.
Da vi begyndte at læse Walter Scotts og Coopers
Romaner, som med stor Venlighed laantes min Moder af
Fru Tobiesen i Hodde, var det en særdeles Fornøjelse i
W. Scotts «Iwanhoe»» at træffe vore Venner fra «Nord
lyset» Robin Hood og John hin lille.
Skjønt vi saaledes levede i en lykkelig Nydelse af
det, vi havde, kunde Længselen efter nye Vers undertiden
blive følelig i det mindste hos mig. Jeg ransagede Hyl
derne men fandt intet. En Gang blev blandt Præstegaardens literære Ejendele hin gamle «Ny Vise»» funden,
som havde glædet min Fader i hans første Barndom; de
to første Vers kan jeg huske:

Enhver, som vil vide, hvad Kj ærlighed er,
Han lytte nu efter, hvad jeg vil frembær’,
Som vist er passeret, og det maa I troe,
Om tvende, som monne i Kjærlighed boe.
En fornem rig Kjobmand i Bristol mon boe,
Han havde en Datter, var ærlig og tro,
Hun overgik alle, som der monne boe,
Thi hun mod sin Kjærest var ærlig og tro.
(Denne sidste Udtalelse synes at maatte være noget
til Fornærmelse for de andre Piger i Bristol). En Trøst
var det stundom i Randers Avis, der nu holdtes og kom
regelmæssig til Præstegaarden, at træffe et af Ole Borks
Smaakvad. Undertiden have de korte Linier i Udbyhøjs
Skibsliste skuffet mig i Frastand ved en ydre Lighed med
et Vers. Men en god Gave bragte os denne Avis i St.
St. Blichers Kvad om «den fattige Mand Søren Kanne.
Daugaards Levned. III.

8
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«Trækfuglene» fløj til os fra Hedens Sanger og byggede
varigt i Hjærterne. Af en omvandrende Kræmmer kjøbte
jeg en Visebog, hvori jeg gjorde et glædeligt Fund af
Grundtvigs: «Der er et Land saa kosteligt» og «Modersmaal er en himmelsk Lyd.»
Naar Julen nærmede sig, lærte vi Advents- og Jule
salmer. Kingos og Brorsons Salmer stod ikke i den da
brugelige Salmebog, hvis Salmer ikke havde megen Malm.
Dog lærte vi af den Kampmanns gode Sang: «0 Jesu
vor Forsoner.» Ellers lærte vi af et lille, af Trykkefri
hedsselskabet udgivet Hefte med «Udvalgte Salmer» redi
geret af Sibbern, «Fryd dig, du Kristi Brud,» «Op glædes
alle,» «Et Barn er født i Bethlehem,» «Den yndigste
Rose,» «1 denne søde Juletid» og flere. Jeg husker godt
den glade Stemning, der var hos Forældre og Børn,
mens disse Salmer lærtes, og vi hørtes i dem. Ved saadan Lejlighed har det været, at mine Forældre talte med
hinanden om, hvilket Vers, der vel var skjønnest i «1
denne søde Juletid,» og, saa vidt jeg mindes, vidste de
ikke, hvilket de skulde give Fortrinet af de toVers: «Om
Natten aldrig er saa sort,» og det derpaa følgende: «Og
blandes end min Frydesang;» men min Fader mente, at
Salmens andet Vers: «En liden Søn af Davids Rod» var
det skjønneste af dem alle.
Naar vi til Paasken lærte Salmer af et tilsvarende
Hæfte, var det Kingo, som især slog Harpen for os: «Se,
hvor nu Jesus træder1), Langfredagssalmen om de syv

J) I denne Samling staaer der «Frimodig Jesus
træder.» Ligeledes findes nogle Afvigelser fra den op
rindelige Form i flere af Salmerne, ogsaa af dem til
Julen. — I denne Forbindelse vil jeg tillade mig at
omtale en Sag, som ikke netop hører herhen, medens
dog Berøringspunkter ikke fattes. Jeg udgav en Gang
et Hæfte med Titel «Psalmer for Julen, dens For- og
Efterfest.» Disse Sange vare fremgaaede af en aande
lig Trang, idet et Livsafsnit af indre Mørke (det om-
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Korsord og «Som den gyldne Sol frembryder» lærte vi,
saavidt jeg husker. Vi læste dem i al Fald meget.
Ligeledes Boyes: «Nu vil jeg gaae til Herrens Bord» og
«Bliv hos os, Mester,» og Nordal Bruns: «Jesus lever,
Graven brast.»

fattede Tiden fra henimod Barndommens Afslutning
indtil Tiden, da Ungdommen var næsten forbi) var
bleven afløst af en lysere Tid. Ogsaa Udgivelsen af
dem var mig en Trossag og en Hjærtesag. Derfor ud
gav jeg dem under mit eget Navn og var ikke som ved
et Par tidligere Smaaskrifter pseudonym. I en Kritik
over dem fremkom en Udtalelse, som jeg mente, det
ikke vilde være urigtigt at imødegaae. Der har dog
aldrig været nogen Lejlighed for mig dertil; ej heller
har jeg i Fremtiden Grund til at vente mig nogen bedre
end den nærværende. Det var ikke i noget Døgnblad,
den omtalte Bedømmelse stod, men i et anseet Tidsskrift,
der hævder sin Plads i Literaturen. Den forløbne Tid
forandrer altsaa ikke noget væsenligt i den Opfordring,
der turde være tilstede til at nedlægge Indsigelse. Det
bebrejdedes de nævnte Salmer (eller Sange), at de ikke
bare Præg af Paavirkning enten af Grundtvig eller
Ingemann: hin Kritik syntes at ville hævde, at uden
saadan Paavirkning maatte Salmedigtning i Samtiden
være uberettiget. En saadan Udtalelse bør (taget i al
Almindelighed) ikke henstaae uimodsagt. Thi det er en
naturlig Rettighed at maatte, uafhængig af frem
ragende Digtere, efter sin egen Trang og paa sin egen
Vis digte Sange, være sig gudelige eller verdslige, og
man bør ikke lade sig denne Rettighed frakjende.
Særlig med Hensyn til «Psalmer for Julen o. s. v.»
ønsker jeg endnu at gjøre et Par Bemærkninger. Der
udtales nemlig i ovennævnte Kritik, at (medens hine
Autoritets stempler fattes) Sangene snarest have deres
Præg gjennem Paavirkning af den saakaldte evangelisk
kristelige Salmebog. Jeg har ment, at denne Paavirk8*

116
Det gamle Hus.
Om et gammelt Hus en Sang
Lægger jeg til Strængens Klang,
Nynner om, hvad kun er smaat,
Synger ej men nynner blot.
Taget var af sorten Straa,
Lyng og Mos iblandt man saae;
Hver en Skorsten var at see —
Fem i alt — saa hvid som Sne.

Hvid som Sne de skinned hver
Klart i Øjet os især,
Naar vi vendte, til vor Trøst,
Hjem igjen fra fremmed Lyst.

Muren var af reden Sten,
Streget ind med Kalken ren;
Solen ind ad Vindvet saae
Gjennem Ruder ganske smaa.

ning (mig er den ubevidst) ikke har kunnet være be
tydelig. Kun faa af hin Salmebogs Salmer fik vi som
Børn at lære, og hvor opbyggelige end disse kunde
være, bleve de dog ubetinget betragtede som af en
ringere Art end Kingos og Brorsons Salmer. Den
Efterdigtning af Kingos «Far, Verden, farvel,» som
findes i den omtalte Salmebog, der i min Barndoms- og
Ungdomstid brugtes ved Gudstjenesten, tiltalte mig
tidlig. Da jeg lærte Originalen at kjende, maatte hin
selvfølgelig træde tilbage.
Til Slutning vil jeg bemærke, at flere slemme og
meningsforvanskende Trykfejl have gjort adskillige Vers
i «Psalmer for Julen o. s. v.» højst uheldige foruden de
Fejl, Bogen ellers kan have.
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Disse Ruder smaa jeg vil
Prise dog, mens jeg er til:
Først igjennem deres Giar
Blev mig Himlen aabenbar.

Lysets Verden, Solens Pragt
Blev ved dem til Hjærtet bragt;
Aldrig, skjont jeg Solen seer,
Hjærtet saadan i den leer.

Rosenskjær paa Vintens
Fyldte mig med Lov og Pris,
Stjærnekrans og Maaneglans,
Sommersmil og Skyers Dans.
O, hvor denne Himmelpragt
Lokked mig med stille Magt,
Naar vi sadde hjærtensfro
I en Vinteraftens Ro.
Fra min Bog og fra min Leg
Tit jeg mig til Vindvet sneg,
Op med længselsfuld Attraa
Til de klare Stj ærner saae,

Kiged Stj ærner, saa mit Bryst
Til at do fornam en Lyst,
Til igjen mig Leg og Bog
Fra min Himmelvandring drog

Ak, til Hjærtet og blev ømt
Ved saa langt at have drømt
Sig fra Fader, Moder mild,
Brødre med og Søsterlil.
O, da steg min Tak i Løn
For en Lod saa rig og skjon:

118
Hjemmet her og Himlen hist
Og i alt den rige Krist.

Nu hos ham er tre af dem
Som var med mig i mit Hjem,
Soster en og Brødre to
Sammen højt i Himmelbo.

I det gamle Hus vi sad
Som et firfold Kløverblad,
Dermed er det nu forbi,
Døden har gjort Rift deri.
Mindet dvæler vemodsblidt
Ved de gamle Mure tit,
Mens fra dem og fra vor Sorg1)
Haabet seer mod Himlens Borg.

Lige ud for Stuehuset laa Havens Blomsteranlæg. Op
ad Husets Mur dannede et Pæretræ Spalier, dejligt at se
til i Blomstringstiden og godt at nyde af i Frugttiden.
Paa den anden Side af den lige Gang stod et ægte Graasteneræbletræ. Hist og her ved Udkanterne af det rum
melige Blomsterkvarter stode fine og gode Æbletræer,
plantede af min Faders Formand. Ved den sydlige Gang
var «det hængende Træ,» hvis Æbler jeg ikke husker saa
godt som dets ejendommelige Form og det herlige Sæde,
der dannedes af Stammen, hvor man kunde sidde som paa
en Bænk. Omtrent i Midten af Blomsterkvarteret var to
Runddele, en større og en mindre; om dem løb smalle
Rabatter med tykke, vel afstukne, tæt blomstrende Kant
ninger af Fjernelliker. Ved Sommertid i de lyse Aftener
gik mine Forældre, fulgte af os Børn, Haven rundt atter

Digtet er forfattet, medens begge mine Forældre vare
i Live.
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og atter, alle opfyldte af en hel og ublandet Lyksalighed.
Naar Fjernellikerne og Roserne blomstrede, fyldte Duften
Haven -til dens yderste Grænser. Fra den første Vintergjæk af var enhver Knup i Haven et Haab og enhver
udsprungen Blomst en Fryd. Naar den sidste Efteraarsasters maatte bukke under for Vejrliget, gik der et Suk
gjennem Hjærterne især min Moders. Jeg mindes min
Skuffelse, da jeg en Gang paa denne Aarstid troede at
see en Blomst og ilede ud efter den, men fandt, at det
var en Stump farvet Papir.
I Havens vestlige Del dyrkedes Kjøkkenurter. For
uden det Hegn af Træer, der forefandtes fra Formandens
Tid, plantede min Fader her en Række Almetræer, der
voxede godt. Naar man gik op paa Diget, saae man ud
over Heden.
Jeg elsker de rige Enge,
De grønne smilende Dale,
De kornhenbølgende Vænge
Og Skovens kjolige Sale.
Dog mest min Længsel ej vanker
Til disse yndige Steder,
Dog søge mest mine Tanker
De brune bølgende Heder.

Thi Barndomsdagenes Glæder
Mig staae for Sjæl og for Øje
Med disse lynggroede Steder,
Med disse Sletter og Høje.
Mod Heden Blikket jeg vendte,
Da først jeg undrende skued,
Hvor Solen dalende brændte,
Og Vesterhimmelen lued.

Jeg saae den Lyngene bade
I Straalehavet det røde
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Og saae den sortbrune Flade
I Regnbuefarverne gløde.
Og naar jeg Solen seer dale
Paa disse fremmede Steder,
Dens røde Straaler mig male
Min Barndomsegn og dens Heder.

Ej heller gaaer mig af Minde,
Hvordan saa mangen en Sommer
Vi gik paa Heden at finde
Dens Bær og dejlige Blommer.
Thi Somren sender saa mange
Af Blomsterskaren den søde
At staae med Lyngen paa Vange
Og nikke hvide og røde.

De ofte voldte mig Glæde,
Men mest jeg elsked af alle
De faure Blommer saa spæde,
Vi Evighedsblomster kalde.
Og nu mig rinder i Tanke:
Maaskee de monne mig bede,
Hvor vidt jeg end maatte vanke,
At mindes evigt min Hede.
Og aldrig skal jeg forgjætte,
Hvordan i Aftenens Skygger
Jeg saae den bølgende Slette,
Hvor Hjejlen i Lyngen bygger.

Og Vindens Susen jeg hor te
Og Hedefuglenes Klage,
Men ingen Færden sig rørte,
Som kunde min Drøm forjage.
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Og Heden laa mod det Fjærne
Saa rolig stor for mit Øje,
Og venlig smilte en Stjærne
Og hilste mig fra det Høje.
Og saligt Alvor mig hæved,
Og let slog Hjærtet i Brystet,
Jeg fast af Ærefrygt bæved,
Men var dog saa glad og trostet.

Hvad da jeg følte og lærte,
Jeg ønsker aldrig at glemme,
Og derfor finder mit Hjærte
Sig bedst paa Hederne hjemme.
Og derfor mindre jeg higer
Mod Skov og Bjærge og Dale
Og Verdens fremmede Riger
Og Kunstens hvælvede Sale

End mod at skue min Hede
I Aftnens ensomme Skygge;
Hvor Hjejlen bygger sin Rede,
Jeg ogsaa gjærne gad bygge :).
Abildbæk kommer fra Heden og løber gjennem Haven
saaledes, at den skiller den egenlige Have fra «Ellehaven.»
Et Bræt, maaskee nogle større Grene og nogle Kampesten
fik min Moder saaledes stillet, at der dannedes et Vand
fald i det smaa, hvis Piasken forlystede os i de stille
Sommeraftener.

Der risler blandt Stene og Ris og Sand
En Bæk i min Barndoms Have:
Hvor gjærne jeg stod paa dens grønne Rand
Alt under de Træer lave

r) Trykt i «Lyngblomster,» udgivet 1856 under Pseudo
nymnavnet Erica.
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Og drømte
Og glemte
Og stirred
Som ind i

igjen min Barndoms Drøm
Tanker og Møje
i Bølgen taus og om
et elsket Øje!

Min Faders Ansigt, min Moders Smil
Sig spejlet har i dens Vover,
Min Broders Sivbaad med stille II
Har muntert danset derover,
Min Søster ofte til Tidsfordriv
Af den sig fyldte sin Kande:
Hvad helst jeg mindes i dette Liv
Mig venligt synge dens Vande.
Naar tit min Barndoms frommeste Lyst
Saa inderligt savnede Stemme,
Den tolket har med nynnende Røst,
Hvad taust mit Bryst maatte gjemme,
Har fulgt med sin Strængeleg sødt og ømt,
Naar tit i lydløse Sange
De blideste Drømme, min Sjæl har drømt,
Sig svang over Mark og Vange.

I andre Toner min Sjæl nu er stemt,
Saa fromme ej og saa blide;
Jeg lærte maaskee, hvad jeg fast har glemt,
Du elskte Bæk! ved din Side:
Maaskee, imens du med kjærlig Røst
Bebrejded mit Sind dets Tomhed,
Du fyldte paa ny det til salig Trøst
Med Barndommens Fryd og Fromhed,

Og Mindets elskede Helligdom
Mig aabned med stille Sange
Og viste mig huld fortrolig om
I alle dets dunkle Gange,
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Og bad mig høre med villig Sjæl
De blysomme Minders Stemme!
O sad jeg dog hos det kjære Væld
Og kunde dets Lærdom nemme!

Havens vestlige Del var afgrænset ved en Lindehække,
i hvis Midte Lindelysthuset var. Vestenvindene havde der
for frit Spillerum til, at de Ældre holdt af at være der
ret længe. Vi Børn yndede det godt. Vi legede «Krigs
mand», dragende i llmarscher gjennem Havens Gange, med
opløftet Dannebrogsfane. 1 Lindelysthuset holdtes Krigsraad, idet man skiftevis holdt Taler. I klare Vintermorgener tog vi de lange Istapper, der i glimrende Pragt
og stor Mangfoldighed hængte ned fra Tagskjægget, rød
mende og lysnende i Solen, og stormede frem gjennem
Haven, svingende dem som blinkende Spyd.
Ost for Stuehuset og Blomsterkvarteret, omgivet mod
Nord og Nordøst af en Samling Fyrre- og Birketræer,
som min Fader havde plantet, var en større græsdækket
Plads, hvor det Lærred, min Moder havde faaet fra Væv,
blev udspændt for at modtage Luftens, Lysets og Vandets
forskjønnende Indvirkniog. Her stilledes ogsaa Hønseburet
med Kyllingerne og Gjæslingerne, og vi laa da i Græsset
og kiggede ind til dem mellem Trimmerne. Ved det øst
lige Havedige var et straatakt Skur, der tjente til at
gjemme Haveredskaber o. s. v., og hvor der ogsaa fandtes
en Havekjælder. Taget afgav et Læ for Vestenvinden,
som nyttedes til paa Diget at anbringe en Bænk. Min
Moder fik opført en Udvidelse af Diget, saa der dannedes
en rummelig Plads; hun omplantede den med Spiræa og
med de saakaldte Krans- eller Jomfruroser, tidligt blom
strende Roser med rødlige, stærkt tornede Grene, smukt
lyst Løv og lidt flade Blomster. Det var noget skjønt
og herligt, friskt og fry deligt fra denne Plads at see op
mod Kirken, omgiven af sit Egehegn, ned mod Lunden,
ud over Markerne mod den fjærne Synskreds med dens
Farvetoner eller Luftspejlinger; at høre Lærkernes Sang
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og see dem stige i deres lette Flugt op mod Vaarhimlens
blændende Blaa. Jeg har vist aldrig stærkere end en
Morgenstund paa dette Sted haft et Indtryk af Gud som
Verdens herlige Skaber.
Syd for Blegepladsen og Havekjælderen var endnu et
Stykke Have, hvor der dyrkedes Kjokkenurter, og hvor
min Fader plantede unge Frugttræer. Det naaede ned til
Bækken, hvortil min Moder havde ladet lægge en Trappe
af Kampesten, saa man med Lethed der kunde fylde sin
Vandkande. Her havde vi Born vor Have, et samlet
Stykke, som lob ud i en Spids og var afskaaret i fire
Dele. Her ved det sydlige Dige stod den store Solvpoppel,
hvis Blade hvidnede med skiftende Skjær, som de vendte
sig for Vinden. Her maa ogsaa have staaet en eller flere
Balsampopler, da jeg særlig fra dette Sted mindes dens
Duft imod Regnvejr. Fra Diget saae man ud over Marken
over mod Heden og saae Bækken fortsætte sit Lob langs
Engen, hvorfra Ellehaven var taget. Her voxede dejlige
Forglemmigej; i det tidlige Foraar bolgede den af den
lillahvide Marie Sengehalm.
I Ellehaven var der en
Mængde Vandnavler, hvis jeg da har Ret i den Formod
ning, at de blanke Blade, der danne en Runding med
Stilken som Midtpunkt, hore til Planten af dette Navn.
Der fandtes ogsaa den nydelige Museviol, hvoraf der plukkedes i Mængde til at binde tætte Smaakranse, der bleve
meget smukke.
Ved den store Hede Vesten for PræstegaardenT) var
der fire Fiskedamme, anlagte af min Faders Formand.
Der havde ikke været Held ved dette Foretagende, og
Dammene gave intet Fiskeri. De vare dybe og farlige, og
det var os Born forbudt at komme dem ret nær, naar vi
gik der uden Voxnes Ledsagelse. Men i den Tid Aakanderne blomstrede, gik vor Fader derud med os, forsynet
Denne Hede er nu for en stor Del opdyrket, og der er
en meget god Kornavl. Meget af den er solgt fra
Præstegaarden.
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med en lang Rive. Ved Hjælp af denne halede han de
gule og hvide Blomster og de store blanke Blade ind til
Randen, hvor vi stod og ventede paa det rige Bytte. At
de gule ere Giftplanter, blev os meget indskjærpet af vor
Moder. Senere har jeg hørt, at de skjønne hvide ogsaa
ere det. Herude ved Overgangen mellem Heden og Mosen
fandtes ogsaa Gensianblomsten. Her fandtes, (maaskee
det var i en lille Arm af Bækken, en Gangbro gik der
over) den dejlige Bukkeblad eller Vandhyacinth, men saa
dybt nede, at det var vanskeligt at plukke den, og for
Born ikke uden Fare, hvorfor det var os forbudt. Ved
Abildbæk og paa den moseagtige Bund mellem Heden og
Haven voxede de tynde Smaasiv, som kaldtes «Siver-. Af
dem dannedes smaa Fartøjer, der sattes i Vandet, under
tiden smykkede med Blomster, og dansede ind ad Haven
til; af dem flettedes spidse Hatte, som bares, omgivne
med en Blomsterkrans; af dem lavede Thrine, maaskee
opmuntret af Robinsons Exempel, en Solskjærm til vor
Moder, som havde haft Uheld med sin Parasol.
Herude fra er det, jeg husker mit Samvær med den
lille Marie, som en Tid var Gaasepige hos os, en lille
venlig Pige, blaaøjet, meget hvid i Huden, men af et
sygeligt Udseende. Hun var fra Varde og hendes For
ældre vare meget fattige. Vi legede godt med hinanden.
Min Faster fra Lemvig kom i Besøg til os med sine
Børn, og da var jeg optagen af dem. En Dag sagde min
Moder til mig, at jeg skulde gaae ud og lege med Marie:
«hun skulde ikke, fordi der nu var andet Selskab, være
som en foragtet Lampe.«
Tæt ved Gaarden var der her mod Vest to rundagtige
Smaadamme, vel snarest Vandhuller. Her giedes paa Isen
om Vinteren; her laa man paa Grønsværkanten om Som
meren og saae paa Gjæssene og Ænderne eller paa min
ældste Broders lille udtaklede Skib, som her sattes ud.
Lige udenfor Præstegaarden mod Gst laa Sandgraven
eller, som den kaldtes, «Sandegraven.»
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De Dukkestuer fine
Mig’ al Tid faldt lidt smaat,
Jeg havde selv en Sandgrav,
Og det var vel saa godt:
Jeg tænker, hele Verden
Kan blive den for trang,
Som frit i saadan Sandgrav
Har rort sig en Gang.
Vi bygged og vi graved
I Sommer, Host og Vaar,
I Huler Hus vi laved
Og Fadebur med Skaar;
Og mangen Samling holdt vi
Og rusted os til Daad,
Vist aldrig holde Fyrster
Saa lystigt et Raad.

En Tumleplads der var
For min rastløse Aand,
For hvilken siden den Tid
Kun Verden har haft Baand:
Som den, der seer tilbage
Mod en fjærn og elsket Kyst,
Jeg skimter kun utydeligt
Min Barndoms svundne Lyst.

Thi Sorgernes og Aarenes
Tungt rullende Hav
Fremvælter sig imellem
Mig og min «Sandegrav;»
Træt er jeg af at stirre
I det sorte, sorte Vand:
Lad Mindets Straaler lyse
Paa den smilende Strand.
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I alle Foretagender og Lege havde vi trofaste Venner
og Kammerater i Forpagterens og Degnens Børn, der vare
os meget kjære, med hvem vi plejede stadig Omgang, og
til hvem vi oftere indbødes ligesom de til os. Som en
Opmærksomhed, fordi vi vare Præstens Børn, tiltalte de
os med «han» og «hun». Med dem sadde vi ofte paa
Kirkegaarden eller laa lejret om en af de grønsværdækte
Grave eller paa en af de to store Stene i Kirkegaardens
nordvestlige og sydøstlige Hjørne, Ligstene med en næsten
udslettet Indskrift, omgiven af Sindbilleder paa Døden, af
Frelserens Billede m. m. Vi bandt da Kranse, idet vi
fortalte Historier eller fordybede os i Samtaler. Undertiden
havde vi, om jeg husker ret, vore Bøger med og læste
højt for vore Venner. Til at binde Kranse fik vi de fra
klippede «Trommer» d. e. Garnenderne, som hænge ved
Tøjet, der kommer fra Væven. Blomster leveredes i
Mængde fra Naturens Haand. Yndigt var det, naar utal
lige hvide Blomster (Saxifraga granulata) bøjede deres
Hoveder, bølgende for Vinden hen over det bløde Grøn
svær, idet de udsendte en mandelagtig Duft, hvorfor de
kaldtes Mandelblomster. Den rødblomstrende Engelskgræs,
som jeg der paa Egnen har hørt kalde Kransrose, maaskee
fordi den ligesom Kornblomsten saa let slynges i Kranse
ved sin egen Stilk, var der som allevegne i stor Mang
foldighed. En stor Fest var det sammen med Degnens
Børn Pindseløverdag at gaae til Lunden og sanke Grønt
til at «maje» Kirken med. Ved hvert af Stolestaderne og
oppe ved Koret bleve de nys udsprungne Grene anbragte.
Her paa Kirkegaarden fandtes min Søster, som den
Gang var fire Aar gammel, sødelig sovende med Hovedet
hvilende paa en Gravs grønsværdækte Side, efter at hun
en hed Sommereftermiddag var bleven savnet og var søgt
med Angest og Smerte i to Timer, om jeg husker ret,
maaskee længere. Hun var fulgt med Pigerne, der havde
hængt Tøj til Tørring paa Tjørnehækken ved Kirkegaardsdiget. Da de gik derfra, lagde de ikke Mærke til, at
hun var bleven tilbage. Min Moders Skræk var al Tid
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Bækken eller især Fiskedammene og Klynegravene. Det
var min Moder selv, som fandt hende. Det har været et
yndigt Syn, da hun laa der saa vel forvaret med det lille
Hoved ombølget af Græs og Blomster. Da hun blev
bortkaldt i sin første Ungdom, mindedes min ældste Broder
denne Begivenhed og optegnede den i nogle rørende Linier,
som ere gaaet tabt for mig, men som fortalte, at hun
voxede op til en dejlig Pige, der sank i en tidlig Grav,
og som sluttede med de Ord: «Jeg troer aldrig, jeg har
seet saa dejlig en Pige.»
Ved Aftentide gik jeg tit ene op til Kirkegaarden.

Blæsten gjennem Lovet gaaer,
Kirkens Klokker ringe,
Toner fra de svundne Aar
Mig i Hjærtet klinge:
Saadan toned mangen Gang
Blæstens Sang og Klokkens Klang
Over Hjemmets Slette.
Vinden hvirvlede med Sus
Egehegnets Grene,
Herrens helligt simple Hus
Stod saa tyst og ene,
Lyste taust sin stille Fred
Paa den tause Menighed,
Lejret i dets Skygge.

Og de hvilte, Dødens Børn,
Blideligt og roligt,
Egen og den lave Tjørn
Hvisked saa fortroligt,
Blomsten duftede saa fromt:
Stille var der, ikke tomt,
Ensomt kun, ej ode.
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Og’ jeg saae mod Kirken op,
Som saa rank sig hæved,
Og jeg saae mod Egens Top,
Som i Vinden bæved:
Op mod Aftenhimlens Blaa,
Ned mod Gravene jeg saae,
Ud mod marken Hede.
Og der var saa tyst, saa tyst
Bundt om Dødens Have,
Men i Hjærtet blev saa lyst
Blandt de mørke Grave:
Over Jord og Himmel ud
Saae min Tanke op til Gud
Ind i Evigheden.
Og jeg saae mod Hjemmet ned,
Mod den lave Bolig,
Som af Aftenrødens Fred
Favnedes fortrolig,
Kaldte paa mig blid og øm,
Mens saa mild en Glædes Strøm
Gik mig gjennem Hjærtet.

Blæsten gjennem Løvet gaaer,
Kirkens Klokker ringe;
Toner fra de svundne Aar
Mig i Hjærtet klinge:
Stille søger end min Hu
Kirkegaardens Fred endnu,
Sær naar Dagen hælder.
Dem, hvis Leg jeg tit forlod
Før i Aftner milde
For med Grave ved min Fod
Taus at sværme stille,
Daugaards Levned. III.

9
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Dem med Taarer paa min Kind
Søger jeg i Aftnens Vind
Nu paa Kirkegaarden 1).
I Præstegaardens Eng Præstkrog er der en i fordums
Tid anseet hellig Kilde, Set. Gertruds. Med Jørgen Vad
Thjellesen, som var Huslærer hos os, vare vi en Gang
paa en Tur dertil. Den faldt ikke meget i -Øjnene, men
Vældet var der. Det fandtes neden for en lav Bakke,
kaldet «Kavvelbanken» d. e. Kapelbanken. Om Navnet
nu er kjendt der paa Egnen, veed jeg ikke. Kun af Thjellesen
har jeg hørt det. Ved samme Lejlighed viste han os i
kort Frastand fra Kilden og Banken den Plads, hvor
Knubholm (det gamle Nørholm) har staaet. Det var en
lav Runding, saa vidt jeg husker ikke til at iagttage uden,
naar man var ganske nær derved, men saa bar den Spor
af, at der havde staaet en Borg.
Præstkrog er en af de i denne Familiekrønike med
Pris omtalte Sigske Enge, et yndigt Landskab, som hører
under Præstegaardens Omraade2). Den ligger temmelig
langt fra Præstegaardcn. Men til de nærmeste Skrænter,
hvorunder Engene brede sig, er der kun en kort Vandring,
maaskee en halv Fjerdingvej i det højeste. Disse Skrænter,
hvorfra man til højre og venstre seer hen gjennem et lavt
Dalstrøg, ere nu overskaarne af Jærnvejen, hvorved Land
skabet er en Del forandret. Men Engene Hesselvig og
Hulvig, som man kommer til, efter at man har passeret
Overskjæringen, hvile i temmelig uforstyrret Skjønhed.

Yndig, klar og rolig glider Aaen,
Kommer fra de stille, store Heder,
Slynger smukt sig gjennem grønne Enge,

l) Ribe Kirkegaard.
2) Medens jeg har nedskrevet disse Barndomsminder, ere
de (dog ikke Præstkrog), som jeg erfarer, solgte fra
Præstegaarden.
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Grønne Enge, smilende til Heden,
Hvilende med Smil i Hedens Alvor,
Sænked ind imellem brune Bakker,
Bakker klædt i Lyngen, som jeg elsker.

Yndigst glider Aaen under Skrænten,
Slynget hen om Engen, som jeg elsker,
Skjærer Engen ud i grønne Tunger,
Blide Tunger, prisende dens Skjønhed,
Naar man seer fra Skrænten deres Skjønhed.
Frodig breder sig den lyse Græsvæxt
Ud mod Skovens dunkelgrønne Baggrund,
Ind mod Skrænten, spejlet af i Aaen.
Der, hvor Aaen glider bred og rolig,
Slynget rigt om rundt udtunget Engbund,
Sænker stejl sig Skrænten, som jeg elsker,
Runder hul sig med den gule Grusvæg,
Kranset med den brune Lyng foroven,
Spejlet af i Aaen bred og rolig.
Saadan glider Aaen, som jeg elsker,
Spejler Skoven og den gule Grusvæg,
Spejler Skrænt paa Skrænt med Lyng og Gyvel,
Bregner, Egepurl og vilde Roser,
Spejler Morgenrødens Purpurskyer
Solen og det middagsklare Dagslys,
Aftnen med sin violette Bræmme,
Naar den spænder sig om Hedelandet,
Naar den høj ner sig, mens Klokken ringer,
Over brune Kæmpehøjes Bølger,
Hvide Kirkeprikker i det fjærne
Og den hvide Kirke, som jeg elsker;
Spejler Nattens stille, store Skygger,
Maanen og de højtidsfulde Stjærner.

S«
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Til Nørholms Lund gik vi ad Markstien og saae ud
efter de fjærne Kirker, der viste sig som hvide Punkter.
Gjennem en lav Hedesænkning, kaldet Johannedal (den
var nok ikke ret sikker, naar Mørket var faldet paa; der
hørtes noget om en Kat, som færdedes der, uden Tvivl
sort med ildgnistrende -Øjne, men det var ikke nogen
rigtig Kat) gjennem Johannedal komme vi ud paa Kjørevejen og vade et lidet Stykke i dens Sand. I det tidlige
Foraar plukkes den blaa Vibefjet ved Grøften. Den lille
Thrine er al Tid den første til at finde enhver lille Blomst,
selv den fineste dybt nede i Græsset, til at opdage Fir
kløver og Femkløver. Til venstre seer man Engstrøget
nedenfor Svensker Hede, til højre hen mod Skrænterne
ved Sigs Enge. Vejen bøjer om, vi gaae over Broen og
kaste Blikket hen over den smalle Lindingaas Krumninger:
vi overskride den lille Stente ved Lindingbro, hvor Bommen
staaer, ved hvilken kjørende Folk betale Bropenge. Vi ere
nemlig mellem femti og sexti Aar tilbage i Tiden, i
Tredverne eller lidt ind i Fyrrerne, da Jærnvejen ikke var
der, men da Bommen var der, og da den gamle Stente
ved det gamle Lindingbro var der. Lindingbro ligger i
Læ af en Bakke, kronet med en liden Egelund; den egen
lige Lund eller Skov, ligger foran. Om det gamle Lin
dingbro maa endnu fortælles, at der boer Kathrine, hvem
vi stundom besøge, og som beværter os med Mjød og
Kager. Det er Kathrine, søm har lært min Moder at
ryge med Rav. Der var Alkovesenge i Lindingbro. For
at holde Luften frisk derinde tog hun hver Dag Rav paa
en Tørveglød og gjennemrøgede Alkoverne og Stuen. Min
Moder efterlignede det paa kolde og klamme Dage. Den
hvide Røg, der løftede sig, naar man kastede Ravet paa
Gløden, gav Luften en vis Lunhed, Mildhed og Friskhed.
Den var behagelig at indaande, og det var morsomt at
see den stige og brede sig i Kredse.
Vi gaae over Stenten ind i Lunden. De gamle Ege.
som vende mod Vest, Præstegaardssiden, ere stærkt med
tagne af Vinden. Deres graa og runkne Stammer, som
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tyde paa Ælde, ere tynde, knudrede og knortede. Det er
dog kun paa det ferste Stykke, som tager af for den
øvrige Skov. Vi Børn see ikke meget op i Træerne men
blive ved Jorden med dens svulmende Skovbund. Den
lysgule skjærmblomstrende Fuglemælk melder sig endnu
før den hvide, stærkt rødmende Anemone breder sit Stjærnetæppe. Dette Rosenskjær, som jeg ikke udenfor Vest
kysten har seet hos den hvide Anemone, kommer maaskee
af Landskabets Aabenhed og Skovens ikke meget store
Tæthed. Af samme Grund er maaskee Hundeviolen, som
det forekommer mig, større i Blomsten og klarere i Farven
her end andre Steder. Tusindfoldigt breder sig Skov
syrernes saftiggrønne Tæppe og fine hvide Blomsterflor.
Her staaer den mørkrøde Skovvikke hos den hvide Stellaria, som løfter sine Stjærner saa yndefuldt mellem Græsstraaene. Den tobladede Konval; en Uendelighed af duftende
Lillekon valler; Storkonvallen stolt og sirlig, dannende
Grupper rundt omkring; Skovstjærnen paa sin Silketraad
i Midten af sin Bladkrans; Rapunzelen, hvis grønlige
Fjerblomst saa smukt fremhæver Pragtstjærnernes dybe
Rødt: men ved at gjennemvandre Sommerens Flora kom
jeg bort fra vor Vej. Gangen skraaner ned fra det første,
af Vestenvinden saa kuede Stykke Skov. En smal Arm
af Lindingaa har man paa højre Haand og seer under
Træernes Kroner igjennem den frodige Underskov ud til
Engen og Skrænterne. Det er som forhen sagt i Tredverne
og Fyrrerne. Nu er, hvad der af Engen hører til Nørholm
(Aaen er Skjel mellem Nørholms og Præstegaardens Eng)
lagt til Lunden. De unge Træer ere skudte rask i Vejret,
Gange ere anlagte, og denne Udvidelse danner en af Lundens
yndigste Prydelser. Den lille Bro, som fører over Aaen,
aabner et henrivende Indblik til begge Sider, og gaaer
man nogle faa Skridt hinsides Aaen, naaer man det Sted,
hvor den mindre Lindingaa udgyder sig i den større Nør
holms eller Varde Aa, og hvor man seer ud over de sigske
!) forrige.

Se Anmærkning Side 130.
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Enge, hvilende mellem Lyngbakker til begge Sider. I
Tredverne tænkte vi ikke paa denne Udvikling. Vi gaae
videre i den lave Gang med Aaen paa højre Haand. Der
er fuldt af Koblommer i Græsset. Vi naae det Sted, hvor
Gangen deler sig, og til venstre fører op ad BakkenLunden ligger paa og breder sig nedenfor en langagtig
Bakke. Man er tvivlsom, om man skal gaae op ad Bakken
og fra «Søofficerens1) Bænk» nyde Udsigten over Engene
og Skrænterne, gaae ad den smukke Vej ovenom forbi
Rævegraven, hvor man saa gjærne en Gang vilde have
Ræven at see, kigge ned til Tempelengen og dvæle ved
Bellevue. Man foretrækker at gaae nedenom, hviler paa
Bænken ved «det tørstige Træ», som dypper sine Blade i
Vandet, og fortsætter Vejen til «Templet». Paa de smalle
Stier, som føre dertil, gaae en Mængde svære Trærødder
ind i Gangene. Den lille Thrine falder over dem og græder
men beroliges ved nogle trøstende Ord af Forældrene.
Templet var ikke nogen Levning fra Hedenold, hvor man
i sin Tid havde ofret til Thor og Odin. Det var et fir
kantet Lysthus, under hvis Tag man kunde søge Læ for
Regn eller Blæst, paa hvis Bænke, der løb langs dets tre
Sider, man kunde hvile, paa hvis firkantede Bord man
kunde brede sin Dug, om man vilde gjøre Anstalt til
Thedrikning, fra hvis aabne Forside, man kunde nyde
Luften og Lyset, Træholmen og Lunden.
Den «ydre Træholm» er Navnet paa Engen, hvor
Templet laa, i Modsætning til den «indre Træholm», som
ligger nærmere ved Nørholm. «Tempelengen» kaldte vi
den, en dejlig Eng, der i Koblommetiden skinnede som

0 Søofficeren: Kaptain-Lieutenant Thøger Emil Rosenorn,
Broder til den paa disse Blade ofte nævnede Frøken
Rosenørn, Stamherreinde til Nørholm; han var med i
den engelske Krig; kom i Fangenskab, men skal have
forhugget sit Fartøj, for han overgav sig; druknede
1819 i den spanske Sø.
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Guld. En herlig Krans af gamle Ege, unge Birke og
mørke Graner omgiver den smilende Træholm. Mægtige
Egetræer med tykke Stammer og brede, tætte Kroner staae
ved Udkanten af Engen i den Del af Lunden, som Aaen
nærmest omstrømmer. Stormen har dog været end mæg
tigere, og flere af dem ere faldne siden hin Tid. To af de
gamle Kæmper staae der endnu. Nærmest om Templet,
som ikke er mere, et lidet Anlæg af næsten ægrund Form:
i Baggrunden deraf en Bænk under et herligt gammelt
Egetræ.
Det var kun ved sjældnere Lejligheder, vi drak The i
Templet, da Vejen var saa lang til at bringe alt Tilbehør
derned. Der blev lavet et Fyrsted paa Engen. Jeg mindes,
at min Farbroder John har skaffet Ild med sit Fyrstaal.
Tydeligt husker jeg Botanikeren Lieutenant Morten Wormskjold, en Ven fra Nørholm, hvor han tit opholdt sig i
længere Tid, som min Moders trofaste Støtte som Fyr
bøder. Han var saa god til at faa Ild og bringe Kjedlen
i Kog,
Wormskjold var en from og ædel Mand, Han var
god og venlig mod Born; til mig havde han staaet Fadder
og var det maaskee derfor særlig mod mig. Det vakte al
Tid Glæde, naar man fra Præstegaarden saae hans noget
sammensunkne Skikkelse komme frem paa Stien. Han
fortalte meget underholdende om sine Rejser. For øvrigt
havde han sine Egenheder. Han gav aldrig Slip paa en
Mening, hvori han havde sat sig fast. Han gav heller
ikke Slip paa det Venskab, han havde fattet. Meget havde
han prøvet vistnok især under sit lange og ufrivillige Op
hold paa Kamschatka. Jeg holdt meget af ham og husker
godt hans milde Blik under de graa buskede Øjenbryn.
I vor Have har den Blomst staaet, som efter ham hedder
Wormskjoldia. Han havde store og ophøjede Tanker, fra
ham stammer jo saaledes den skjonne Tanke, der ligger
til Grund for Ingemanns Digt: «Stjærnehimlens Symbolik».
Mange Aar efter hans Død har jeg efter ham hørt et
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Udsagn1), som i høj Grad har slaaet mig; det nemlig, at
naar Jorden blev omspunden af Jærntraade, da skulde
denne Verdens Ende komme. Han havde sagt det som
«et gammelt Ord« paa en Tid, da der endnu ikke var
tænkt paa Jærnveje, end sige paa Telegrafer og Telefoner.
Hvor flittigt er der ikke siden arbejdet paa det Næt, hvori
Jorden efter hint Ord en Gang skal kvæles. Hvor stærkt
rører sig Livet henad disse Jerntraade. Baade Herrens og
Djævelens Apostle ere paa Færde Nat og Dag, og saaledes
fremskaffes den Tilstand, som skal være for Haanden, før
Enden kommer. Dog, mens der spindes og væves paa
dette vældige Stykke, optager jeg vor Vandrings afbrudte
Traad.
Vi bryde op fra Templet og gaae til den sorte So,
stige op ad Bakken til Bellevue, hvorfra man seer ud over
Trætoppene forneden hen over det mørke Vand til den
graa Bautasten, som er rejst til Ære for Andreas Charles
Teilmann, Bygherren for det nuværende Nørholm. Den
Gang saae man ogsaa Nørholm heroppe fra, men ny Plant
ning er nu voxet op og har skjult det. Udsigten er ikke
længere saa vid, men der hviler et Præg af tyst Skjønhed
over den. Det sorte Vand, hvori de gamle Ege spejle sig
med deres sælsomt sammenslyngede Grene udstraaler en
alvorlig Ynde2). Ved høj Sommertid kranses Randen af
den røde Kattehale og den duftende Mjødurt. Vi gaae
videre forbi den «indre Træholm % den anden større Lys
ning i Skoven, og komme til «det farlige Sted», hvor min
Moder passer nøje paa, at ingen af os kommer for nær
til Skrænten, der, den Gang mere brat end nu, da den er
dækket af Trævæxt, sænker sig ned mod Aaen. Det gamle
Egetræ, der med sine knudrede mosgroede Grene, af hvilke
nogle maaskee kunne være skjøre af Ælde, voxer i vandret
Stilling fra Skrænten ud over Aaen, fristende til Klatre-

T) Det er mig meddelt af hans Søsterdatter, Frøken C. M.
Rosenørn.
2) Naar Vandet er klart, hvilket ikke al Tid er Tilfældet.
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forsøg, er især en Gjenstand for Advarsler. Vi gaae da
ogsaa alle meget ordenlig lidt fra Kanten af Skrænten
og see ud over Engen. Denne Eng, som danner en 0,
blev i hin Tid tilplantet af Justitsraad Rosenørn, som
efter sin inderligt elskede Søster gav den Navnet «Christianes 0». I det vi gik forbi den «indre Træholm» ere
vi naaede til «den lille Lund»; (hidtil gik Vejen gjennem
«den store Lund»). Her snoer Elbæk sig mellem høje
Bregner; den lave vintergrønne Engelsød danner et tæt
Dække over det bakkede Jordsmon. Vi følge Aaens Løb,
til vi ved Udkanten af Lunden dreje om og gaae hjemad
langs Hestehaverne indenfor Tjørnehegnet mod Landevejen.
Vi gaae over Elbæk paa det Sted, hvor Vandet er saa
klart og rent, at man tør drikke det. Den runde Uhrkasse
til det store Sølvuhr, som min Fader plejede at gaae med,
tjener som Skaal.
I Vaar og Skjærsommer oplives Lunden af Droslens
og Solsortens Fløjtetoner. Ved Løvfaldstid blander Min
dets Sang sig med Løvets Raslen om Foden og Blæstens
Suk gjennem Trætoppene.
Ved Løvfald.

Nej, hvad agter jeg Taager og Slud!
I min elskede Egn maa jeg ud,
Jeg er kommen at see den igjen
Som, naar Vennen besøger sin Ven.

I den susende Lund maa jeg gaae,
Ved den rislende Bæk maa jeg staae.
Skue ned i det klingende Vand
Fra den bregnebevoxede Rand.
Lille Skovbæk! mørk og ene
Skynder du dig frem blandt Stene
Under sammenslyngte Grene.
Fort med stadig Sang du rinder,
Munter jeg dog ej dig tinder:
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Alvor dølger
Sig i dine vevre Bolger.
Vemodsfulde Toner blande
Dunkelt sig i dine Vande.
Ikke jeg din Sang forstaaer,
Men til Hjærtet den mig gaaer:
Naar Du skyller, rasler, risler,
Synger, spiller, skvulper, hvisler,
Har jeg alt for megen Lyst
Til at hore paa din Rost,
Alt for meget Anlæg til
At fortrylles af dit Spil:
Bøjet over
Dine Vover
Vil jeg alt for gjærne staae,
See dem danse sølvergraa
Hen i Lunden —
O saa klare, thi paa Bunden
Hver en Sten
Seer jeg gjennem Bølgen ren,
Farvevexlingen i Sandet
Tydeligt igjennem Vandet.

Længer inde,
hvor sig yndigst Bækken snoer,
Og hvor Bregnen frodigst groer,
Kan den ikke længer rinde,
Ikke skvulpe, risle, trille,
Synge, spille,
Men er bleven taus og stille:
Kold og død
Ligger den i Lundens Skjod1).
Er det sært, at saa dens friske
Bølger kan om Kummer hviske?
Er det sært, at det kan røre

Saaledes var det den Gang, nu ikke mere.
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Dybt dens Strængeleg at høre.
At den kan til Hjærtet gaae,
Saa jeg længe her gad staae,
Lytte i vemodig Drøm
Og forglemme
Tidens Strøm
Over den og ved dens Stemme?
Ak, men Tiden er saa kort,
Og de mange
Bakker, Sletter, Stier, Gange
Vinke mig fra Bækken bort.

Ja, beving dig, min Fod, at af Sted
Du mig bærer med ilende Fjed.
Thi jeg nu vil fordybe mig ret
I de slyngede Skovstiers Næt.
Det er Host, og sig Løvet har spredt
Og sig hen over Skovbunden bredt
Med dens Flor, som i Sommer var skjøn
Men nu henvisnet smulrer i Løn.

Dog i Græsset de Skovsyrer smaa
Med lysgrønne Treblade staae,
Mens den hældende Bregne saa prud
Breder yndigt sit Vifteblad ud.
Og en Blaaklokke bøjer sig ned
Som i nøjsom Beskedenheds Fred,
Men i Pragtstjærnen, skinnende rod.
Er et Glimt end af Sommerens Giod.
Og Konvalbærret staaer i sit Blod
Og fortæller, hvor Skovliljen stod
Og lod Duft af Kalkene smaa
Under Lundens Hvælvinger gaae.

Men af Koblommen, Skovbundens Sol,
Af dens Luftspejl, den lysblaa Viol,
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Anemonernes rødmende Sne,
Lig et Væv af Stj ærner at see,

Af den sølvstilked Skovstjærne huld,
Af saa mangt et blomstrende Guld,
Af saa mangt et forlystende Flor
Ej jeg kjender de flygtige Spor.

Men i Jorden er Rødderne gjemt,
Og af Skaberen ingen er glemt,
Og til Vaar faae de sikkerlig Bud
At staae op og med Lyst springe ud.
Vaaren kommer lys og grøn
Ned fra oven
Til den mindste Urt i Skoven,
Som var visnet hen i Løn,
Kommer trolig Aar for Aar:
Ikke saadan Hjærtets Vaar,
Barndomstiden;
Den forgaaer,
Kommer aldrig siden.
Verden bryder voldsomt ind,
Jager ud det rene Sind,
Spliden vækkes,
Troen svækkes,
Verden frister,
Kraften brister,
Blikket hildes,
Freden spildes,
Vejen mer og mer forvildes.
Ak, og Graven favner dem,
Som var med os i vort Hjem,
Som har delt vor gamle Lyst
1 det sødskenlige Bryst,
Ja, hvis milde
Hj ærter var dens rene Kilde.
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Barndomsvaar!
Du forgaaer,
Glæde som, mens man var liden.
Faaer man aldrig siden.
Men et Ord er af Frelseren sagt.
Hvori Trosten er underfuldt lagt:
At som Børn vi kan blive paany
I hans Samfund og mægtige Ly.
Der er intet umuligt for Gud:
Som en Røg,' som en Damp paa hans Bud
Kunne Fortidens Skygger bortfly
Og dens Skyld vejres hen som en Sky.

Og i Hjærtet paany drager ind
En Uskyldigheds sorgløse Sind,
Som er mer end en ubevidst Ro,
Som er Tak, som er Tillid og Tro.

Og vi dyrke den hellige Krist
Med de kjære, de salige hist,
Og jo mer vi faae Frelseren kjær,
Des mer komme hine vi nær.
Hvordan Legene bedst kunde gaae,
Var vor Id og vor Tanke som smaa:
At tjene vor Frelser med Flid
Er nu vor velsignede Id.
Og tilsidst skulle hjærtelig fro
I hans Hus med hverandre vi boe
Og forlyste os sammen i Læ
Af Livets dejlige Træ.

I knudrede Ege saa graa,
Som vor barnlige Lystighed saae!
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Haver hjærtelig Tak og Farvel!
Til Himmerig stunder min Sjæl.

Og du Bæk med din Beige saa god!
Jeg skal drikke af Saligheds Flod,
Men hav Tak, at du risler saa blidt
Og saa klar har forfrisket mig tit.
Det var godt, at i Taage og Slud
I min elskede Egn jeg gik ud;
Dens Syn har forfrisket min Sjæl,
Hav nu hjærtelig Tak og Farvel!
Lige ved Skoven eller, som den kaldes, «Lunden» ligger
Norholm, nu omgivet af flere Plantninger eller Lunde,
som i min Barndoms- og Ungdomstid ikke var til. Men
dets dejlige Have, hvor nu et friere Blik er aabnet over
Blomsterpartier og Græssletter ned mod Mølleslusen, var
ogsaa den Gang smuk med sine sirligt afskaarne Bede,
fyldte med dejlige Blomster, og udmærket ved sine skjonne
Alleer og i det Hele ved mægtigere Træer, end man ellers
saae der paa Egnen. Et herligt Bogetræ bojer sigi Havens
nordøstlige Hjørne ud over Aaen, der omflyder Holmen,
hvorpaa Hovedbygningen ligger. Det er maaskee den
største Bøg, som findes her paa Vestkysten. Fra denne
Plads saae man i min Barndom og Ungdom over til Lyng
bakker, som nu ere klædte med Skov. I Nærheden af
Aaen, hvor man under et Egetræs dybt nedhængende
Grene seer hen over den til Mølleslusen, havde Frøken
Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann sit Yndlingslysthus.
Her sad hun i sin daglige Kreds med sin Arbejdskurv
foran sig paa det lille trekantede Stenbord og glædede sig
over Træer og Blomster, over den forbistrommende Aa og
over Møllevandets Brusen, over alt, hvad der var hende
kjendt og kjært paa det Sted, hvor hun fra sit ellevte
Aar havde levet sit Liv, det Hjem, som hun elskede og
virkede for. Men desværre maatte hun give Afkald paa
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denne Glæde og efterhaanden paa de fleste af de Glæder,
som hun maatte synes at være den nærmeste til at nyde.
Hendes Helbred var meget svagt, hun var al Tid lidende
og ofte syg. Ved det store Herredomme, hun besad over
sig selv, mærkedes denne Legemssvaghed, om den end
kunde skjonnes af et sart og fint Udseende, dog ikke i
hendes ydre Fremtræden, der i sin stille Værdighed bar
Præg af Aandens Kraft og Friskhed. I Samtale var hun
livlig og munter, ofte spøgefuld, rig paa Interesser. Afskaaren fra Rejser og Udflugter og fra anden selskabelig
Omgang end den, hendes Gjæstfrihed samlede om hende,
var hendes Tanke al Tid sysselsat med andre. Som den
eneste Søster til flere Brødre vare disse hende det kjæreste
i Verden. I deres Lykke var hun lykkelig, i deres Sorg
sørgede hun; i sine Broderbørn havde hun sin Hjærtensglæde. Men ogsaa sine Venner bar hun trofast i sit
Hjærte, havde sin Glæde af at samle dem omkring sig, af
at udtænke noget, hun kunde fornøje dem med; deres
Skjæbner delte hun, og naar Sygdom eller anden Fare
truede dem, bad hun af sit inderste Hjærte for dem til
Gud, i hvem hun levede sit stille Liv. Sine utallige Ven
ligheder og Opmærksomheder mod andre udførte hun
med den yderste Finhed, den mest rørende Beskedenhed.
Ogsaa paa de fattige tænkte hun tidlig og silde: naar hun
om Natten ofte laa søvnløs, randt hende i Hu, hvad den
og den maaskee kunde trænge til, og hun sendte sine
Gaver, før hun var bedet derom. Heller ikke i dette For
hold vidste hendes venstre Haand, hvad den højre gjorde.
Et Præg af Renhed og Sandhed hvilede over al hendes
Færd og hendes hele Væsen. Blev hun sig bevidst at
have haft Uret mod Nogen, da viste hendes ædle Sindelag
sig i den største Iver for at gjøre den god: som alle
sande Naturer var hun rede til at indrømme sin Fejl. I
denne Hjærtets Sanddruhed blev hun al Tid ved at arbejde
paa sig selv, og Frugten af denne Sjælens stille Virksomhed
afspejlede sig al Tid skjønnere og mildere i hendes ædle,
tankefulde Aasyn, over hvilket der efterhaanden, som hun
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blev ældre, mere og mere kom til at hvile som en Engels
Enfold. Hendes lykkeligste Aar var det, medens hendes
yngste Broder Leopold, Justitsraad Rosenørn, levede. Han
var hendes Et og Alt. Hun var den, hvem han ofrede
hele sit Liv, en Broderkjærlighed, i hvilken han aldrig
tænkte paa sig selv. Hun havde udnævnt ham til sin
Efterfølger som Besidder af Stamgodset. Men hun over
levede ham i en lang Aarrække. Hans Død, som indtraf
1840, var vistnok den største Sorg, hun oplevede. Thi
Danmarks Ulykke blev hun skaanet for at see; enhver
personlig Sorg vilde være traadt i Skyggen for denne.
Hun døde i 1861 efter i et langt Liv at have udbredt
Velsignelse omkring sig.
Med Hensyn til hendes ydre, da var hun blond, men
jeg husker hende kun med det skjønneste sølvgraa Haar
om den høje blege Pande. Hendes øjne vare dybblaa,
alle hendes Træk smukke og ædle. Jeg seer hende for
mig, naar hun om Morgenen med sin Nøglekurv paa
Armen gik sin huslige Ronde, en Virksomhed, som aldrig
forsømtes, naar ikke Sygdommens Tryk gjorde den umulig.
Eller naar hun om Søndagen, da hun ikke mere kunde
komme i Kirke, samlede en lille Kreds om sig paa sit
Værelse, hvis bramfri Ynde var som en Afspejling af
hendes Væsen, og med sin blide Stemme forelæste en
Prædiken. Hun holdt meget af Martensens Prædikener,
især «Herrens Velsignelse». Jeg mindes hende, naar hun
stod op paa en Stol for at naa til Uhret, som hun selv
vilde trække op, samt at hun faldt ved en saadan Lejlighed,
og da man beklagede, at hun havde faaet et Stød, gav til
Svar: «ja gale Hunde faae forrevet Skind». Jeg mindes
hende en Aftenstund, da hun, under et af vore Besøg fra
Ribe af, kom ind paa Gjæsteværelset til os med et Blad
Papir i Haanden og sagde, hun vilde gjærne læse for min
Moder den. Salme, som havde været hendes Moders Ynd
lingssalme. Det har været «Af Højheden oprundener», thi
jeg husker Ordene «Kom du milde Jesu lille», der tilhøre
denne Salme. Jeg mindes hende, medens hun endnu
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kunde gaae en Tur i Lunden, vandrende med min Moder
under den smukke Række Kastanietræer, der skygger over
Stien, som forbi Laden forer derud. Paa hendes sidste
Sygeleje mindes jeg hende blidt trykkende min Haand,
mens hendes Sjæl med en Engels Fred bøjede sig mod
Døden. Hun havde holdt mig over Daaben og havde al
Tid vist mig megen Ømhed. En sidste Tak bragte jeg
hende for Alt mod mig og mine kj ær este, og da Rejsen
fjærnede mig mer og mer fra det Sted, hvor hun snart
skulde udaande, sendte min Sjæl hende sin Hilsen:
Nu brister et kjærligt Hjærte
For Dødens isnende Haand,
Nu løser den sidste Smerte
De sidste jordiske Baand,
Nu skue de gamle Larer
Sørgmodeligt ned til Jord:
Du Vind, mens forbi du farer,
Ak, bring dem min Hilsens Ord!

Til Arnens gjæstmilde Flammer,
Som lyste med hjemlig Glans,
Til Skovens mosgroede Stammer,
Dens gyngende Bregnekrans,
Til Havens rolige Gange,
Dens frodigt blomstrende Fred,
Ak, sving dig med Vemodssange
Og hils hvert eneste Sted!
Farvel, I elskede Steder,
Farvel, af Hjærtet Farvel!
Du Hjem for henfarne Glæder,
Jeg byder dig mit Farvel!
Farvel med Vemod og Smerte,
Farvel og velsignet vær,
Farvel af inderste Hjærte,
Du Hjærte, som brister der!
Daugaards Levned. LU.

10
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Norholm, som var skjont i min Barndom, er i mange
Henseender forskjonnet. Og det skjonneste bliver dog,
naar under Tidernes Skiften det Gode sees at fornye sig
gjennem Slægterne.
Naar man paa den anden Side af Norholm seer Lunden
Syd fra, viser den sig frisk og frodig i Modsætning til
dens af Vestenvinden medtagne Del. Dejlige Træer hænge
ud over Aaen og danne et Lovtag over Baaden, mens
man langs Engen og Lunden glider ud imod -Gen. Naar
man om Aftenen gaaer ad den Kant, seer man vel ikke
Aftenroden i hele sin Storhed som fra Bakken mod Nord
vest med de hærgede Ege, men Aftenklokkens Toner naae
dertil.

Aftenklokke! dine Toner klinge
Mildt og helligt over Skov og Vang:
Hver Bekymring du til Taushed bringe!
Aftenklokke! Fred ér i din Klang.
Aftenstilhed! Aaens Bølger blanke
Risle blidt og rulle rask af Sted,
Vinden flagrer stille som min Tanke,
Aftenstilhed! i dit Skjod er Fred.
Aftenrode! yndig bagved Løvet,
Dog saa dæmpet, skuer jeg din Pragt,
Som naar Sjælens Øje her fra Støvet
Himlens Herlighed kun skimter svagt.

Aftenhvile, naar mig Klokken ringer
Til den sidste, dybe Slummer ned!
Salighedens lyse Dag du bringer,
Gud skee Lov for Trøst og Haab og Fred!
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Hodde, Andsager og Øse ere Nabosogne til Thorstrup.
Skjont jeg har været i øse i min tidlige Barndom, husker
jeg dog intet derfra uden, at jeg morede mig godt med
Pastor Hansens lille Datter Marie, som senere blev gift
med Hr. Thorkild Hansen, Ejer af Petersholm ved Vejle.
Men om øse Kirke maa jeg sige, at den er mig ufor
glemmelig ved den Virkning, som den i hine Landskaber
udøver i Selskab med en Kæmpehøj, der ligger paa Heden
ved Nørholm, men som Perspektivet rykker hen til Kirken
som dens Drabant, hvad enten man seer den fra et Punkt
i Lunden, omgiven af en Ramme af Egegrene eller i Bag
grunden af det Billede, man har for sig fra Skrænterne
ved de Sigske Enge, eller fra flere Steder i hin den vidt
strakte Synskredses Egn. Efter at den lærde Pastor Torkildsen, som var Præst i Andsager, da min Fader kom til
Thorstrup, var bleven forflyttet derfra, kom Ramsing dertil.
Han og hans Hustru vare mine Forældres meget skattede
Venner, et Venskab, som al Tid blev trofast bevaret, og
vi Børn havde i deres Børn gode Legekammerater; det
var altsaa til gjensidig Glæde, naar Turen mellem Præstegaardene foretoges, og Besøg aflagdes og gjengjældtes.
Men Afstanden er temmelig stor, hvorfor det ikke kunde
skee ret jævnlig. Præstegaarden, Møllen og Andsager Aa
afgav et smukt og venligt Billede. «Andsager Sande-,
en stor, sanddækket Strækning, hvor Lyng og Hedeplanter
voxe omkring i Sandet, saae vi ikke paa disse Ture. Her
var det, Las Merre kom vandrende en forfærdelig
Uvejrsnat. Da han ikke kunde finde Vej for Vejret, lagde
han sig ned i Sandene. Heden laa klar under Lynene,
der uophørlig jog hen over den. Han saae, der var fuldt
af Krøsbær. Ved Himlens elektriske Belysning gav han
sig rolig til at plukke dem og samle dem i sin Kurv
eller hvad han havde hos sig, og saaledes gik Natten, til
Vejret var overstaaet. Man spurgte ham, om han ikke
havde været bange. Nej svarede han; han holdt sig til
vor Herre.
Las Merre havde sit Bosted i Andsager Sogn paa en
10*
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Gaard, der hed Lærkholt, hvorfor han ogsaa stundom
kaldtes Las Lærkholt. Navnet Merre havde han fra den
Gaard, hvor han var fedt, men hvor Gaarden har været
beliggende, har Hr. Frederik Horsbel ikke kunnet sige
mig. Mig har det foresværet, at han var kommen fra
Hedeegne længere inde i Landet. Jeg mindes ham dunkelt
(en lille tynd En med et stort Haar forekommer det mig),
naar han er kommen vandrende til Thorstrup med sin
Kigkasse, og Gaardens Folk samlede sig om ham for at
kigge deri og høre hans Forklaring, f. Ex. «Her seer 1
den store Stad Paris o. s. v.», men ogsaa for at lytte til
hans Digte, som han fremsagde, og til de Prædikener,
som han holdt efter Præster, han havde hørt. Han var
meget godmodig, meget afholdt, og havde en udmærket
Hukommelse. Det mentes, at han i sin Ungdom havde
været Huslærer, og han troede endnu at kunne give Un
dervisning i Dans. Han besøgte jævnlig Præsterne. Alle
vegne, hvor en Præst blev indsat, gik han hen at hore
Prædiken, som han da kunde udenad. Naar han gjengav
den for andre, indflettedes der hyppigt: «Og saa so'e
(sagde) han — og saa sø’e han — og saa sø’e han end
videre». Det var hans bedste Tid, medens han havde sin
Kigkasse. Der kom en Tid, da han ikke mere havde den.
men ogsaa da kunde han samle en Flok om sig for at
høre hans Digte og hans Gjengivelse af Prædikener. Med
Provst Tobiesens Tiltrædelsesprædiken var han særlig til
freds som og med hans Messe foran Alteret. Han mente
at have seet Jerusalems Skomager: han var saa tynd som
en Spindelvæv. Las Merre fandtes død (ikke druknet) ved
Kvie Sø i Andsager Sogn.
Hodde Præstegaard har en yndig Beliggenhed nær ved
Krarup Skov; tæt ved denne er de smukke Letbækplantninger. Fra Præstegaardshaven gaaer man ud til en Eng,
som gjennemstrømmes af Aaen; paa den anden Side af
Engen hæver sig et skovklædt Bakkedrag. Skovbunden
i Krarup Lund er i Vaar fyldt med den yndige lysgule
Primula, ikke Kodriver, hvis Blomster sidde i Samling:
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en enkelt Blomst bøjer sig fra den fine Stilk ned mod de
friskgrønne Blade, dens Farve er lys og sart, kun mørkere
paa det Punkt, hvor Kronbladene samle sig om Støvdragere
og Støvvej. Der er kun tre Fjerdingvejs Afstand mellem
Hodde og Thorstrup Præstegaarde. Vejen er smuk. Nu
er den paa den anden Side af Nørholm, som den gaaer
forbi, omgiven af anseelige Plantninger, der danne smukke
Lunde, som ikke var til i den Tid, her tales om. Flere
Kæmpehøje seer man fra Vejen, deriblandt en halv ud
gravet, der har staaet saaledes saa længe jeg kan huske.
Jeg har hørt fortælle, at hver Gang der prøvedes paa at
fuldende Sløjfningen af den, skete der noget sørgeligt for
Ejeren, hvorfor man afstod fra dette Forehavende og lod
den staae, som den nu staaer. Paa højre Haand, naar
man kommer fra Thorstrup Præstegaard, nær ved Vejen,
men ikke seet fra den, ligger paa den anden Side af Nør
holm dybt i Skjul et dejligt Dalstrøg: høje Hedeskrænter
sænke de gule Grusvægge ned mod Aaen, som bred og
dyb skjærer Engen ud i skjønne Former, saa man kommer
til at tænke paa, at disse Nørholmske Enge og de Sigske
Enge danne ligesom hinandens Fortsættelse, idet Naturen,
om end med yndig Afvexling, dog tildels gj en tager sig
selv. Et farligt Punkt var der paa Vejen, naar man skulde
over Kybakke; der er dog, saa vidt jeg husker, ikke skeet
noget Uheld med Væltning paa Farterne mellem Præstegaardene, medens min Fader var i Thorstrup. Nu er Vejen
forbedret. Ofte er denne Vej tilbagelagt af begge Præstegaardes Beboere.
I 1831 da Foss var død, blev Stochholm hans Efter
mand. Han var en Del Aar yngre end min Fader, men
dette hindrede dem ikke i at slutte sig sammen i et dybt
forstaaende Venskab. De vare meget forskjellige, men en
Forskjellighed, der gjorde Forholdet rigere, idet den ene
optog af den andens Gaver og Ejendommeligheder til Ud
vikling og Udvidelse af sit eget. «Hjærtensven» er Stochholms Benævnelse til min Fader i Breve, hvoraf de efter
Stochholms Forflyttelse vexlede mange og righoldige. Og-
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saa mellem begges Hustruer sluttedes et oprigtigt Venskab.
Med Stochholms Eftermand Tobiesen og hans Familie nød
vi mange Glæder; enten de besøgte os eller vi dem, var
der Leg og Lystighed i fuldt Maal for den opvoxende
Slægts Vedkommende og livlig Samtale i venskabelig For
nøjelse over Samværet for de Ældres.
Ogsaa med den fjærnere Præstegaard i Gigod var et
venligt Forhold tilstede, om end Afstanden gjorde, at man
kun sjælden saaes. Jeg mindes, at vi have været der,
baade mens Paludan og mens senere den lærde Brandt
vare der, men derfra husker jeg intet. Derimod staaer
det tydeligt for mig, at Paludans Børn besøgte os en
hed Sommerdag, at Luften paa Hjemvejen fra en Vandring
i Lunden føltes meget trykkende, Forbud paa et skrække
ligt Tordenvejr, som brød ud heldigvis saa tidlig, at vore
Gjæster ikke havde givet sig paa Hjemvejen, og hvorledes
da Natten tilbragtes uden at gaae i Seng, af Frygt for
Uvejret. Det var nødvendigt at være paa Benene, hvis
Lynet skulde slaae ned i Straataget.
Den lidt længere Rejse til Sønder-Bork foretoges for
at gjæste min Faders Ungdomsven Jens Lassen Boggild,
som der var Præst. Han var gift med Christiane Thorlacius, hvis Fader efter at have været Sysselmand paa Is
lands Øster- og Sønderland, nu boede som By- og Herreds
skriver i Ringkjøbing. Vi bleve nogle Dage over (om jeghusker ret, tog hele Turen fire Dage.) Glæden var stor
for os Børn ved at slutte et nyt Venskab med Pastor
Bøggilds Børn. Præstegaardens store og smukke Have
afgav en herlig Skueplads for vore Lege. Præstegaarden
ligger en Mils Vej fra Nymindegab, som den har lige i
Vest. Mellem grønne, frugtbare Enge gaae to Vandløb
gjennem Sognet. De ere dannede ved Kunst for vel hun
drede Aar siden: en Sø, nu udtørret og forvandlet til
Eng, havde intet Afløb, og for at skaffe den det, bleve
disse Vandløb kastede af ret anseelig Bredde f. Ex. som
Nipsaa Syd for Ribe. De kaldes «Store Kast» og «Lille
Kast.»
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Præstegaarden var meget hyggelig, men Pastor Bøg
gild havde modtaget den i en saare forfalden Stand. Hans
Forgænger havde nemlig erklæret, at han brød sig hverken
om Provst eller Biskop. (Han selv var ej heller meget
Præst, som han da ogsaa al Tid tituleredes: Hr. Assessor,
thi Titel af Krigsassessor var ham tilkjendt, fordi han
under Krigen i Hundredaarets Begyndelse havde været
som Feltpræst med vort Troppekorps i Frankrig). Det
andet Aar efter Pastor Bøggilds Komme blæste Præste
gaarden om (dog ikke Stuehuset). En Foraarsaften silde
stod han og hans Hustru ved Sovekammervinduet og saae
med Vemod, hvorledes Stormen afrev de nys udsprungne
Blade af et dejligt Kastanietræ lige udenfor, da de hørte
en dump Bragen. Et øjeblik efter bankede det paa Døren.
Det var Karlen, som meldte, at Laden var blæst om, og
at Stalden vilde lige til at falde. Det skrøbelige Stue
hus var selvfølgelig truet, og i største Fart fik de Børnene
op af Senge, indpakkede dem saa godt, det i Hastværket
lod sig gjøre, og toge Tilflugt med dem hos Degnens1).
Denne Modgang havde dog ogsaa sin lyse Side, idet Sogne
boernes Hjælpsomhed og gode Sindelag mod deres Præst
kom til at vise sig i det skjønneste Lys. Uden Vederlag
kjørte de Sten og Tømmer til de nye Bygninger og ydede
Hjælp paa enhver Maade. Den Gang kunde man ikke
som nu faae Bygningslaan til Præstegaardene, saa Gaardens Gjenopførelse maatte for Pastor Bøggild blive en
stor økonomisk Vanskelighed.

U Degnen Sommer var gift med en Søster til min Faders
Ven fra Sorø, Fogtmann, som blev Biskop i Ribe og
senere i Aalborg. Fogtmann var, som omtalt i et af
Brevene fra Sorø, født i Sønder-Bork, hvor hans Fader
havde været Præst. Flere Sødskende til ham vare
endnu der i Sognet. Med Degnen og hans Hustru havde
Pastor Bøggilds en meget venskabelig Omgang. En
ugift Søster til Fogtmann skattede de meget højt.
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Kirken i Sønder-Bork er stor og smuk, den har et
anseeligt Taarn og i Taarnet en herlig Klokke. I Annexet
Nørre-Bork derimod var Kirken forsynet med en sprukken
Klokke, som ingen Klang gav. Naar da Præsten havde
hørt den skjønne Klokkeklang, idet der var ringet sammen
til Førsttjeneste i Sønder-Bork, maatte han anstille en trist
Sammenligning ved om Eftermiddagen efter at være kjørt
forbi Landsbyen Obling at nærme sig Nørre-Borks Kirke
med den tonløse Klokke. Naar man stod Syd for Præstegaardshaven ved et af de nævnte Vandløb var det smukt
at høre Klokkeklangen fra Nebel ligesom svare Klokke
klangen fra Sønder-Bork x).
Stor Glæde havde vi af et Gjenbesøg af Pastor Borks.
Børnene bleve hos os nogle Dage. Der vandredes i
Lunden, der fiskedes i Aaen ved Lindingbro og i Bækken
ved Præstegaarden, (af hvilket Fiskeri Udbyttet dog kun
blev Negenøjne og Hundestejler, vel og nogle Skaller).
Undertiden slog vi os ned i en samtalende Gruppe, og
fængsledes vi da især, naar Theodor Bøggild, den ældste
af Pastor Bøggilds Børn, fortalte os Historier fra Island,
hvilke han havde hørt af sin Bedstemoder, Fru Thorlacius.
Af • Byen Varde selv har jeg fra den Tid mindre
Ihukommelse end af Kjøreturen dertil, og er det da især
Vagtborg og Lunderup Lund, som Interessen knytter sig
til. Navnet Vagtborg, der lyder noget storladent, mens
dog Stedet saae meget ringe og uanseeligt ud, har sin Op
rindelse af, at man der i gamle Dage har holdt Vagt
imod Sørøvere. Denne Vej benyttedes tidligere meget
af Smuglere, der gjorde Indkjøb i Ribe og bragte deres
Varer højt op i Jylland. De vilde omgaae eller undgaae
Varde. Broen, af hvilken der betaltes Bropenge, er anlagt af
O Det er ikke min egen Hukommelse, der har sat mig i
Stand til at fortælle disse Smaatræk fra det i flere
Henseender (saaledes ved «Tippernes» Dannelse) interes
sante Sogn men Hr. Th. Bøggilds venskabelige Med
delelser.
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Etatsraad A. C. Teilmann til Nørholm til Benyttelse for
Fæstebønderne, der skulde til ham paa Arbejde. Ved
Kj ørselen forbi Vagtborg fortaltes en Gang en lille Til
dragelse, som i hin Tid var foregaaet der, og som giver
en Erfaring mere, der lærer, at Menneskene ikke ere saa
gode, som de burde være. Brændevinsbrænding var for
budt dem, hvis Næringsvej den ikke udtrykkelig var; men
den dreves ikke lidet i Smug. Kontrolløren, som skulde
vaage over Lovens Overholdelse, var des mindre yndet, jo
mere aarvaagen han var, og da han ogsaa havde Opsyn
med de Arbejder, som foretoges paa Kysten for at hindre
Sandflugten, kaldtes han «Sanddjævelen» (Sanddøwl). Den
som ved Angiveri lettede ham hans Virksomhed, fik en
Pengegave (om jeg husker ret 5 Rdl.). En Nat i et for
færdeligt Vejr kom en fattig Vandringsmand til Vagtborg
og bad om Husly. Det fik han tilligemed Mad og Drikke
og alt, hvormed man efter Husets Lejlighed kunde vise
et forkomment Menneske Godhed. Denne Nat foretoges
der i Huset den forbudte Brændevinsbrænding. Det kunde
vel ikke skjules, ej heller tænkte Folkene paa at skjule
det for En, de netop viste Gjæstfrihed. Alen næste Mor
gen gik han hen og meldte det til «Sanddjævelen.» Siden
maatte jeg al Tid tænke derpaa, naar jeg saae Vagtborg.
Navnet «Sanddjævel» omgav denne Embedsmand, i det
mindste i min Forestilling, med en hemmelighedsfuld
Uhygge1).
Naar vi vare komne forbi Hovedgaarden Lunderup,
der hører under Norholms Stamhus, hilste vi et enligt
Træ, der rejste sig over en udstrakt Flade, bedækket med

l) Saaledes husker jeg Historien. Jeg veed ikke, om den
saakaldte Sanddjævel maaskee har været en noget
højere Embedsmand end enhver anden Kontrollør. Dette
afskyede Navn anvendtes som Skjældsord f. Ex. «din
Kontrollør.» En Mand maatte betale Bøde for at have
brugt det paa denne Maade.
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Egekrat. Det var Lunderup Lund. Træet kaldte
«Hakon Jarl» efter Gribs Replik i Sørgespillet:

vi

En herlig gammel Helt er Hakon Jarl,
Han knejser vældig som en knudret EgHøjt over alt det lave Krat.
Skoven, som havde staaet der, var bleven et Bytte
for Folk, der især fra Varde af havde «skovet;» nu voxte
kun Egepurl op fra de fældede Træers Stubbe. Omsider
forsvandt ogsaa «Hakon Jarl;» om fældet af Vinden eller
for Skoverens Haand eller død af Ælde, vides ikke. I
flere Aar efter at vi vare flyttede der fra Egnen, mødte
den vort -Øje som en gammel Ven, naar vi kom der i
Besøg. Nu er Lunderup Lund fredet og hegnet, og man
kan haabe at see den rejse sig efter ødelæggelsen.

Af Ting, som vedkomme min Faders Embedsgjerning
husker jeg følgende.
I et længere Tidsrum, formodenlig et Halvaarstid,
kjørte han regelmæssige Ture til Landsbyen Rotbøl for at
forberede til Konfirmationen en ung Pige, som ]aa til
Sengs af Brystsyge, og hvem han konfirmerede paa Sengen.
Ligeledes tog han i lang Tid stadig ind til Varde
for, anmodet af Byens Sognepræst, den gamle Provst Nees,
at undervise og lede til Anger og Omvendelse en ung
Forbryder (som det vil forekomme mig, havde han begaaet
eller maaskee kun forsøgt et Mord), der var sat fast og
dømt til Forbedringshuset.
Sognevejen til Horne var lang og den Gang vistnok
slet. En Søndag ved Vintertid, da der var Førsttjeneste
i Horne, var Vejret saa haardt, og Forholdene for Kjørsel
saa fortvivlede, at det maatte ansees som forbundet med
Fare for Liv og Lemmer at give sig paa denne Kirketur.
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Min Fader vilde dog af Sted. Hans Hustru forestillede
ham, at han derved ikke blot vovede sig selv men ogsaa
Kjoresvenden og Hestene; at han ingen vilde faae at
holde Gudstjeneste for, selv om han lykkelig og vel kom
til Kirken: og endelig, at hans Haardnakkenhed kom af
Ærgjerrighed, fordi han vilde kunne sige, at han aldrig
havde forsømt Tjenesten. Hun mente, at det især var
dette, som slog ham, saa han opgav Turen. Aviserne
meldte, at af alle Landets Præster, som havde Sognevej
til deres Kirker, vare kun tre komne til dem paa denne
Søndag. Disse tre vare ugifte (min Morbroder i Randers,
som ogsaa var Præst til Gimming, var en af dem). Min
Fader kunde ikke tilbageholde den Bemærkning, at denne
Kjendsgjerning syntes at tale for Coelibatet.

Blandt de Begivenheder, jeg mindes fra Tiden i Thor
strup, er den, at alle fire Børn en Sommer paa een Gang
bleve syge af Typhus, vistnok temmelig haardt angrebne.
Min Fader flyttede op i Husets østlige Ende, som havde
en egen Indgang. Udenfor denne Dør laa (i Forbigaaende
bemærket) en ellers flad Sten, men hvori der var en For
dybning næsten som et Fodtrin. Her levede han adskilt
fra Familien for ikke at bringe Smitte til Menigheden.
Min AI oder levede ganske for vor Pleje. Da Faren var
overstaaet, maatte vi endnu en Tidlang de)s for Smittens
Skyld, dels fordi vor Tilstand krævede Forsigtighed, føre
et tilbagetrukket indendørs Liv. Dette blev en yndig Tid
for os. Vor Af oder adspredte os paa alle AIaader; vi til
bragte Tiden med Tegning og andre Aforskabsarbejder.
medens hun læste højt for os. Jeg husker, at vor Fader
dette Aars Juleaften sagde til hende, at de vilde takke
Gud, at de havde os alle: det havde seet betænkeligt nok
ud. Først deraf skjønnede jeg, hvor alvorlig denne Sag
havde været.
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En anden Sygdomshistorie indtraf paa Visborggaard.
Idet jeg nævner Visborggaard, rinder mig i Hu det Ind
tryk, jeg fik i min Barndom af min Moders Fortælling
om en sørgelig Tildragelse, som der er gaaet for sig; det
har været en Tid over Midten af forrige Hundredaar. Det
ene af Gaardens tvende Taarne stod øde og ubeboet: min
Moders Søster, Fru Caja Kjellerup, fandt den Historie,
som knyttede sig dertil saa mørk, at hun syntes, ingen
Hyggelighed der kunde trives 1). 1 en af de forrige Ejeres
Tid havde Gaardens Frue, der var fra Sachsen, været paa
en Rejse til sit Fædreland og sin Familie. Ved hendes
Tilbagekomst kjørte Vognen ikke op for Hovedindgangen
men holdt foran dette Taarn. Her blev hun ført op og
holdt indespærret sin Livstid. Hendes Ægtefælle udgav
hende for sindssvag. Hendes lille Søn kunde aldrig komme
til hende. Deres eneste Møde bestod i, at han listede sig
til hendes Fængselsdør og gjennem Nøglehullet stak et
lidet Naalehus ind til hende. Hun stak det da ud til
ham igjen: saaledes havde de givet sig til Kjende for
hinanden. Den Kvinde, der voldte Husfruens Ulykke,
skal efter Sigende være gaaet saa vidt i sin Ondskab, at
hun, naar hun vilde straffe Drengen, trak ham hen uden
for Moderens Vinduer og mishandlede ham for hendes
Øjne. Efter den ulykkelige Dames Død rejste hendes
Ægtefælle, om jeg husker Fortællingen ret, et prægtigt
Mindesmærke for hende. Da han en Gang sammen med
hin Person kjørte der forbi, stejlede Hestene ved Synet
deraf og væltede Vognen, hvorved hun mistede Livet. At
der paa et Sted, hvor sligt er skeet, fortælles meget om
Spøgeri, forstaaes let. Men vi have intet mærket dertil
under vore Ophold paa Gaarden i de lyse Sommerdage og
det glædelige Samvær med de gode Slægtninge. Paa et
af disse Besøg, vistnok i Begyndelsen af Fyrrerne, bleve

0 I senere Aar har hendes Søn, den for faa Aar siden
afdode Etatsraad J. Kjellerup, ladet det indrette.
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vi alle fire syge af Mæslinger. Naar min Moder skulde
have det Uheld at faae os syge paa Rejsen, kunde det
dog ikke skee under heldigere Vilkaar end hos den kjærlige Søster paa den store Gaard. Hendes Børn fik Smitten
af os, men alle kom godt over Sygdommen. Etatsraad
Hansen, som den Gang boede i Aalborg, var vor Læge.
Vi havde et langt Sygeleje, og derefter gik en lang Tid
med at blive stærke nok til at tiltræde Hjemrejsen. Min
Fader havde selvfølgelig maattet forlade os og rejse hjem
til sit Embede. I de lange Efteraarsaftener, naar han sad
ene i Præstegaarden, blev han tit meget sørgmodig stemt
ved Tanken om, hvorledes det vel stod til hos os. Han
hørte i disse Aftener en regelmæssig Tikken, som af et
Dødningeuhr, i Væggen ved hans Plads i Dagligstuen.
Hvor fri han end var for Overtro, paavirkede det dog
hans Stemning med en vis Ængstelse.
Min Moder havde i hine Aar i Thorstrup undertiden
et pinligt Tilfælde i Hænderne, der tillige gjorde hende
det umuligt selv at øve den huslige Virksomhed, som hun
plejede. Mange og kostbare Lægemidler bleve anvendte,
men intet hjalp. Omsider (det var efter at vi vare flyttede
fra Thorstrup) kom hun selv i Tanker om at belægge
Hænderne med Gummiplaster, vistnok en stræng Kur:
men efter den Tid kom Ondet ikke igjen. Det var hende
især i Begyndelsen pinagtigt ved huslige Anliggender,
hvor hun var vant til at være den udøvende, at maatte
give Ordre om enhver Ting. Hun ytrede ved en saadan
Lejlighed til en af sine Piger, at hun var kjed af al Tid
at skulle kommandere. Pigen svarede smukt og forstan
digt, at det maatte hun da ikke tænke paa: det var netop
saa stor en Ting «at kunne byde ret.»
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I 1835 rejste min Fader til Kjøbenhavn. øjemedet
har været at bringe «Drengene», der nu vare voxede op
til unge studerende, til Universitetet. Han besøgte sin
Ven Ascanius i Vejlby og blev tre Dage over i Sorø.
• Jeg har fundet alle mine gamle Venner vel,» skriver han
derfra til min Moder d. 26de September, og de have mod
taget mig med saa megen hjærtølig Glæde, at jeg ret har
en stor Lyst og Fryd deri.» Men efter Hjemmet længes
han. Den 3die Oktober skriver han fra Kjøbenhavn: «Du
længes efter mig, men Du kan ikke længes mere end jeg,
thi jeg er saa kjed af al den Tummel, at jeg ønskede
mig langt bort fra den, og endskjønt jeg daglig seer gode
gamle Venner, saa ere disse mig dog intet Vederlag for
min daglige Huskreds.»

Min Faders Moder havde, da hun som ung Pige for
lod Kjerteminde, haft med sig fra Hjemmet der et Exem
plar af Brorsons «Troens rare Klenodie.» Dette havde
hun givet min Fader, maaskee da han i sin Ungdom for
lod Fædrehjemmet. Brorson var ham den kjæreste af
vore Salmedigtere; hans dybe Inderlighed talte mest til
hans Hjærte. Det smertede ham, at Brorson med Hensyn
til sin Dygtighed som Biskop og hele Berettigelse til at
beklæde det bispelige Embede var bleven Gj en stand for en
højst krænkende og nedsættende Omtale, der var bleven
ved at staae uimodsagt i Literaturen. Han tog sig da
for at undersøge denne Sag. Thi, som han siger i den
lille Afhandling, han skrev desangaaende: «Harden levende
Ret til at kræve af os, at vi skulle forsvare hans Rygte
mod ugrundet Dadel, da har den døde det ikke mindre.»
Han henvendte sig til Biskop Tage Müller, der med
største Imødekommenhed sendte ham det Sagen vedkom
mende Materiale fra Ribe Stiftsarkiv. I Varde besøgte
han den gamle Fru Fogtmann, Biskop Brorsons yngste
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Datter, Enke efter Justitsraad Byfoged Fogtmann, og
modtog ogsaa af hende Meddelelser, som havde Værdi for
ham. Hun udtalte for ham sin levende Glæde over hans
Forehavende at optræde mod den Krænkelse, hendes Faders
Navn havde lidt. Hun døde Aaret før, det lille Skrift af
min Fader udkom i Scharlings og Engelstofts Tidsskrift
for 1838. Men hun har da vidst, at hendes Faders Navn
nu var i gode Hænder.

I 1839 blev min Fader Provst for Skads Herred,
Vester og Oster Horne Herreder i Ribe Amt. Hvad
jeg husker i Anledning af denne Sag er, at han fik
sin «Granvella.» Han læste i den Tid med os Børn som
Læsebog i Tysk Schiller om Nederlandenes Opstand mod
Spanien. Vi havde netop læst om Kardinal Granvella,
hvem Karl den Femte ved sin Thronfratrædelse overgav
Phillip den Anden til Hjælp og Støtte under Hersker
kaldets Byrder. Da nu den gamle Provst Nees i Varde
ved sin Fratrædelse som Provst forærede min Fader den
solide Læderposttaske, som havde betjent ham selv til
Embedskorrespondancen, kaldte min Fader, idet han gjærne
havde et spøgefuldt Ord paa rede Haand, denne Posttaske
sin Granvella, og gik den senere under dette Navn i vor
Kreds.
At min Fader var elsket af de mange Skolelærere,
han som Provst kom i Forhold til, havde han Bevis paa
i tvende Hengivenhedstegn, som skjænkedes ham fra deres
Kreds. Skolelærerne i Skads .og Oster Horne Herred for
ærede ham en meget smuk, indvendig lueforgyldt, Sølv
pokal. Ved hans Forflyttelse fra Thorstrup gav Skole
lærerne i Vester Horne Herred ham Kalkars Pragtbibel.
Det sidste Brev, min Fader har faaet fra sin trofaste
og inderlig kjære Ven Professor Wilster i Sorø, er fra d.
4de Oktober 1839; deraf meddeles følgende:
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Sorø d. 4de Oktober 1849.

Min kjære gamle Ven!

Det er smukt af Dig, at Du sanker gloende Kul paa
mit Hoved ved at skrive mig til og det uden at skjænde,
skjont jeg nok kunde liave fortjent knubbede Ord, og jeg
takker Dig (for) dette nye Bevis paa din uforandrede Hen
givenhed. Det var mit faste Forsæt at bryde min ufor
svarlige Tauslied, da jeg af Avisen erfarede din Ophøjelse
i Provstestanden, men jeg har i flere Maaneder været og
er endnu en stakkels Skrantning, ja jeg kunde gjærne
sige Patient, skjønt jeg gaaer ud og besørger mine daglige
Kaldsforretninger, der i Anledning af Skolens Deling i 6
Klasser og Indførelse af Realundervisning ere flere og
byrdefuldere for mig i dette Vintersemester, end jeg godt
kan taale, og naar man er besværet af en lumpen Hoste,
der drøner slemt i Hovedet, og føler en gjennemgribende
Afkræftelse, saa er man just ikke oplagt til at skrive
Breve uden, hvad man er højst nødt til; jeg lod mig
derfor nøje med at sende Dig en. Hilsen gjennem den
store Pædagog. Men nu vil jeg gjore Alvor af Skriveriet,
hvor maadelig jeg end befinder mig efter at være indtraadt
i mit 43de Aar, og gratulere Dig til den meget misundte
Provsteværdighed, som Du kalder den. Og veed Du,
hvorfor den er saa misundt? ene og alene, fordi den med
fører Rang og giver Konen Fruetitel; thi hele Danmark
er forpestet og dets aandelige Liv undergravet af Rang
syge, hvilken vor indeværende Regjering har næret og
befordret paa en næsten utrolig Maade. — Og hvormed
skal jeg nu begynde? jeg har i Grunden saa meget at
tale om, da det er saa længe siden, jeg talte til Dig;
kunde man nu blot huske det Videværdige. Lad mig da
følge den gamle Regel i Badens Grammatik, som sagtens
indeholder Frøet til megen Egoisme, nemlig at første
Person har Fortrinet for anden. — — Imidlertid arbejder
jeg flittig paa min Oversættelse af Euripides, der dog
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giver et lille Udbytte, hvorved mine Affairer kunne komme
paa gjældfri Fod. Trykningen af første Bind, der skal
indeholde 6 Stykker, er gaaet i Langdrag, da Subskri
benterne kun vare 9 i Sorø og 12 i det øvrige Skandi
navien, hvorfor ingen Boghandler turde overtage Forlaget;
men nu har jeg faaet nogen Hjælp af Fondet ad usus
publicus, saa jeg kan see mig skadesløs, og Trykningen
er netop begyndt. Det er en Spot og Skam, at ikke en
Gang vore Philologer kjende Euripides, ja selv i Tyskland
er han negligeret, saa man ikke en Gang har en skikkelig
Udgave; hans Miskjendelse har gammel Hævd (Grundlaget
næsten for al Ros og Dadel i al Historie) og dog ere
hans Tragedier fulde af Scener, som man ikke finder
skjønnere hos Schiller, der i det hele har en Del Lighed
med ham, især hvad Sentimentalitet og Reflexion angaaer. — —
Med Akademiet gaaer det i det hele godt, og nu kan
man dog sige, at der virkes noget med de mange Penge.
Her er ikke blot fuld Besætning men Expektanter og
Aspiranter og stor Rift om at komme hertil, hvilket dels
grunder sig paa den moderate Betaling, dels ogsaa derpaa,
at Publikum veed, at Børnene i Sorø lære noget, og ikke
blot blæses op til en Examen, hvilket næsten overalt
andensteds er Tilfældet, selv i de bedste Privatinstituter i
Kjøbenhavn, hvis Reputation for en Del beroer paa Examenskaraktererne. At Professorerne for en stor Del ere Skyld
deri, er min Overbevisning, thi de fleste troe sig blot be
rettigede til at spørge om, hvad der staaer i de opgivne
Lærebøger, (hvilket er) bestialsk, thi saa brække Faarene
sig og vise Hyrden, hvad Urter de have ædt, istedenfor
at vise det ved Kjød og Uld, som gamle Epiktet siger.
Hauch har nylig skrevet en polsk Roman, der er
meget god; han er dog maaskee næst efter Glenschlæger
vor aandrigeste og dybeste Digter; men han mangler
Praktik og Smidighed og bliver derfor vanskelig populær.
------- P. Hjort har travelt med at korrigere 2det Oplag
baade af den tykke tyske Læsebog og af Børnevennen.
Daugaards Levned. III.
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Slige Sager gaae af som varmt Brod, og vor Literatur er
jo næsten ganske hensmeltet til Skolebogskriveri. Slige
Ting kunne jo være meget nyttige, men de bringe ikke
Nationens Aand et Hanefjed videre, da de selv ikke ere
Aandarbejde men Haandarbejde, og næsten al Tid Styvenfængeri. Naar nu en Mand med Talent og Hoved be
fatter sig med sligt, saa kommer der ret gode Beger ud,
og da Kone og Børn skulle have Mad og Klæder, som
vanskelig komme frem af Gagen, saa fortænker jeg ingen
i, at ban virker i denne Gren; men at der gjøres store
Ophævelser over slige Bøger, at de betragtes som sande
Skatte og Berigelser for Literaturen, det kan jeg ikke
finde mig i, thi de staae udenfor Literaturen. — — —
Tak for dine Poemata1), de have moret mig. De
have ordenlige Fødder at gaae paa, og en Tanke i Hovedet
at udtale, saa godt den uøvede Tunge vil tillade det. Der
er desuden noget troskyldigt og pudsigt ved dem, hvilket
er deres bedste Egenskab. — —
Og hermed, Du kjære gamle Ven! Gud være med
Dig og alle dine.
Din hengivneste

Chr. Wilster.
Min Fader har efter dette Brev ikke ventet længe at
beholde sin Ven hernede. Med dybt Vemod har det grebet
ham efter hans Død at læse hans Oversættelse af Euri
pides, dette Arbejde, hvorpaa han med saa stor en Sjæls
styrke havde sat sin sidste Digterkraft, kæmpende under
Sygdommens haarde Tryk. Hans Sange vare meget elskede
i vor Præstegaard. «Dag og Aften,» «de gamle Melodier,»
«Himlens Gaver,» «Sorgens Mø» og saa mange andre,
hvori en ren, from og kjærlig Sjæl udtaler sig, have vi

0 Vistnok et Bryllupscarmen og et Par andre Lejlighedssange af min Fader, som han har sendt sin Ven Dig
teren til en Adspredelse.
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læst mangfoldige Gange, ikke at tale om «Ludvig Hol
berg» og «Eleonora Ulfeldt.» En Tak til Vennen med den
ædle Aand og det varme Hjærte for enhver Glæde, han
har skjænket min Fader og dem, som tilhørte ham!

Da min Fader var bleven Provst, kunde han paa
Grund af sit voxende Arbejde ikke mere anvende den for
nødne Tid paa selv at undervise sine Børn. Jeg har
nævnt vor Huslærer J. V. Thjellesen. Han havde lært paa
Snested Seminarium under Brammer, hvem han al Tid
talte om med megen Ærbødighed, og han havde efter at
have været en særdeles flittig og exemplarisk Lærling
taget en udmærket Examen. Da han kom til Thorstrup,
saae min Fader, at det var hans ønske at studere Theologi,
og gav ham en forberedende Undervisning hertil. Han var
meget ivrig i at lære Latin og Græsk. En Gang forekom
der ved den græske Undervisning et Ord, som min Fader
ikke kjendte, og som ej heller fandtes i hans Lexikon.
Han har da nok ytret, at Pastor Brandt i ølgod maaskee
kjendte det. Den første Fridag, som stod til Thjellesens
Raadighed, ilede han paa sin Fod de to Mil over til øl
god Præstegaard at spørge ham ad. Han kjendte det, og
min Fader morede sig meget over Thjellesens Iver, da
han fremstillede sig for ham med den vundne Kundskab.
En lignende Iver traadte frem ved andre Lejligheder.
Sammen med Skolelærer Christensen i Thistrup læste han
Tysk. Han stod da en Aften efter Sengetid foran hans
Hus, hvor Døren var lukket og Lyset slukket. Thjellesen
pikkede paa Ruden og kaldte Christensen op af Senge for
at læse Tysk. Han var utrættelig i at opspore en gammel
Vise, en Melodi, gamle Bøger i deres Smuthuller. I hans
Hjem i Lyne Sogn ejedes flere Bøger, hvoraf han tog
nogle med som Laan til os, naar han havde været hjemme
i Besøg. Vi gjorde da Gjengjæld ved af vort Fællesbi11®
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bliothek at laane ham Bøger med hjem til hans yngre
Sødskende. Han bragte os «den oprigtige Almanakmand,»
«Jesper Hansens Krønike,» hvori vi, saa vidt jeg husker,
fandt Oprindelsen til «den gamle Konrads Historie,» som
vi kjendte fra Birchs Læsebog; ligeledes «Tusind og een
Nat.» Den interessanteste var Povl Egedes Dagbog og en
Levnedsskildring af ham i eet Bind. Vi vare den Gangbegejstrede for Grønland ved Læsningen af Ingemanns
«Kunnuk og Naja eller Grønlænderne», om hvilken, hvis
jeg ikke tager Fejl, dog Wormskjold sagde, at dens Grøn
lænderbilleder ikke lignede.
At Thjellesen helt forstod sin Opgave som Lærer for
os Børn, troer jeg maaskee ikke. Han havde fra Semi
nariet medbragt nogle Forestillinger om Methoder, som
han mente uden videre Bearbejdelse lod sig overføre i
Virksomheden med os. Ogsaa kunde han ved sin Læsning
i Bøger, han fik i Hænde, komme ind paa nogle pædago
giske Ideer, som han uden nøjere Prøvelse begyndte at
føre ud i Livet. Men det var jo altsammen kun en vis
Ungdommelighed. Han var et grundærligt, hjærteligt,
oprigtigt, veltænkende Menneske. Han gjorde sig Flid
med os. Min Fader sagde en Gang i senere Aar, at «om
Thjellesen ikke havde lært os andet1), saa havde han lært
os at tænke.» Dette forundrede mig noget, men min
Fader svarede paa mit Spørgsmaal: «jo, ved de Forstands
øvelser, han holdt med Jer.» Han havde nogle Timer
med os, som kaldtes «Forstandsøvelse» (det har dog nok
ogsaa været en Arv fra Seminariet); disse Timer holdt vi
meget af og betragtede dem al Tid som en Fornøjelse.
Det var en Slags Samtaler i Spørgsmaal og Svar over
allehaande fysiske og moralske Materier. Han havde et
Par Smaabøger, som han benyttede dertil, men at han
ogsaa selv har forstaaet at lægge Liv deri, fremgaaer af,
at vi al Tid syntes godt om disse Timer. De have vist

l) At dette ikke havde været Tilfældet, har han ikke
hermed villet sige.
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nok været udviklende for Tænksomheden. Stakkels Thjellesen, han havde haft det kummerligt ved Seminariet1),
og maaskee kan allerede der hans Helbred havde faaet et
Knæk. Medens han var i Præstegaarden, fejlede han
intet; men som Student i Kjøbenhavn blev han angreben
af Brystsyge. I Sommeren 1852 var han for sit Helbreds
Skyld i Norge. I et Brev fra Skydsmo Præstegjæld
skriver han til mine Brødre med godt Haab om at fort
sætte sine Studeringer og «naae til det grønne Bord.»
«Det hele trækker jo rigtignok noget længe ud, men det
siger intet, bare man kan være saa heldig at naae sit
Laudabilem: gid vi alle Tre havde det i Lommen! Saa
skulde vi spadsere paa Slotsruinen i Ribe hver med en
Cigar i Munden og tale om gamle Dage. Ja, kjære Venner!
Det skal blive en skjøn Dag, Hurra! For Resten oplever
jeg mange skjønne Dage her i Norge, og jeg kunde leve
her bestandig. Fjældene og Klipperne have noget saare
tiltrækkende, som om de vilde beskytte En. Kommer
man op paa dem, vifter den reneste Luft, krydret med
Duften af Naaletræer og Linnæa, og man føler bogstavelig
den velgjørende Virkning af hvert Aandedrag.» Den 28de
December 1852, ikke mange Dage før sin Død, skriver
han fra sit Sygeleje i Kjøbenhavn til min yngste Broder,
som da var i Ribe: «I Helligdagene har jeg ikke seet din
gode Broder, men han besøger mig ellers meget flittig, og
det er mig al Tid en stor Glæde at see ham. Et Par
Gange har han spillet paa Fløjte for mig, og jeg finder
virkelig’, at han deri har gjort særdeles god Fremgang,
fornemmelig med Hensyn til Lethed i Foredrag og i at
l) Efter at have nedskrevet disse Mindeord om min for
dums Lærer, har jeg læst Morten Eskesens Livsskildring
af ham i «Hoj skolebladet. •> Der omtales en Velgjører,
som har gjort det muligt for ham at ligge ved Semi
nariet. Jeg er dog vis paa, at Thjellesen der har lidt
folelige Savn. Han har uden Tvivl været bange for at
misbruge den andens Godhed.
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spille i Takt. Saa tage vi op gamle Skolehistorier, som
vi to jo ogsaa more os med, og jeg leer da ofte mere,
end min tykke Mave tillader1). Saa spise vi Kager og
andre Lækkerier, hvormed jeg er rigelig forsynet: ja, jeg
bliver i denne Henseende som i flere ordenlig forkjælet.
Vel søger jeg at hindre dette ved intet at ønske (thi Du
veed nok, at Forkjælelse al Tid har været mig en Torn i
6jet2), og ved at fremstille min Tilstand i det allerbedste
Lys, men det hjælper ikke stort, saa Du vilde bestemt
finde mig som en gammel Kjæledægge. Thi at jeg ofte
vilde see Dig hos mig, min kjære Ven! derom er jeg for
visset; jeg glemmer aldrig, hvor Du hjalp mig med at
flytte om i den gamle Præstegaard, slæbte og bar efter
Evner, og at Du lille Blusemand en Dag kom ex professo
for at besøge mig. Tak for det, min kjære gode Petrus!-»
Kort efter Thjellesens Død skriver en fælles Ven,
Jørgen Jørgensen (den begavede Komponist af den skjønne
Melodi til Sangen i Ingemanns «Holger Danske:» jeg saae
kun tilbage) om ham til min yngste Broder: «Han val
en elskelig og hjærtelig gammel Studiosus; maaskee Gud
har gjort en Velgjerning imod ham ved at (skaane) ham
fra et Liv, der dog maaskee var galt anlagt, og føre ham
over til et andet, hvor der kun gjælder Tro og Haab, og
hvor Kjærligheden er alt, Evner og Anlæg intet. Sine
Evner kom han ikke just til at udvikle‘meget, men han
var vist fuld af Tro og Haab og Kjærlighed, i det mindste
var hans Sygdom et stadigt Vidne herom, han bar den
med en mageløs Ro.» Med Vemod skrev min Fader om
Thjellesen i et Brev til min Broder, at Tabet af ham
smertede ham; «thi Thjellesen havde holdt meget af ham
som han af Thjellesen». Tre Sange, skrevne om ham,
fandtes blandt mine Brødres efterladte Papirer. Den ene
er sungen i Kirken ved hans Jordefærd d. 8de Januar 1853.
Det hedder i den:

x) Sygdommen var gaaet over til Vater sot.
2) Thjellesen var et af de mest nøjsomme Mennesker.
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— — en Ven vi savne,
Som gik glad sin stille Gang’,
Vilde hele Verden favne.

Ved Graven blev sungen en Sang, hvis første Vers
lyder:
En Tro, som holdt ud til det sidste,
Et Haab, som vi aldrig saae briste,
En Kjærlighed, rig nok til alle,
Tilbage i Mindet vi kalde.
Er end Udtrykket: «en Kjærlighed rig nok til Alle»
for vidtfavnende, saa var der dog hos Thjellesen noget, der
berettiger Udtrykket i den først anførte Sang, at han
«vilde favne hele Verden.» Han ejede en høj Grad af
almindelig Velvillie.
Fra den 6te Februar 1853 finder jeg en lille Sang
«Til Minde om J. V. Thjellesen.» Den synes at være
fremkommen, idet den lille Kreds af unge Ripensere,
hvortil han hørte, har været samlet. Den gjengives her:
Mel.: Kommer hid I Piger smaa.

Hvi saa traurigt trindt om Bord
Her, hvor Fryd har hjemme?
Hvorfor lyde Alvorsord,
Savnets Klagestemme?
Har vor Sangfugl Tonen glemt?
Er ej Harpens Strænge stemt
Nu som før til Glæde?

Nej, thi nylig Død og Grav
Sagte S trængen rørte,
Og vort Hjærte Gjenlyd gav,
Da vi Klangen hørte.
Ak, thi, Venner, første Gang
Gravens hvide Blomst udsprang
I vor Ungdoms Have.
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Blomstens Død paa løvrig Kvist
Tung er allevegne;
Tungest er det dog forvist,
Naar i Vaar de blegne.
Nys vor Førstegrøde faldt,
Ak maaskee er Stænglen alt
Knækket paa den næste.

Alt har Vintren dækket blødt
Lejet med sit Lagen:
Slumre da, vor Broder, sødt,
Sødt til Gjensynsdagen!
Men paa Graven plante vi
Savnets Taarepil, hvori
Mindets Sangfugl bygger.
Det har gjældt om flere af dem, som uden Tvivl hin
Februaraften have været samlede i et vemodigt ¡Mode, at
de vare mærkede til en tidlig Dod.

At et Jordskjælv en Gang svagt sporedes i Thorstrup,
kan jeg huske. Det maa da have været Jordskjælvet 3die
April 1841. Det gjorde ingen Skade. Flere Tegn maa
vel have været iagttagne, men jeg mindes kun det, at
Glassene paa en Bakke, der stode urørte paa et Bord,
sloge klirrende mod hinanden men uden at gaae i Stykker.
Naar det havde stormet, gik min Fader ned bag
Laden for at lytte til Havets Efterdønninger, som der
kunde høres. Det lød som Kjørsel af mange Vogne.

En af de Personligheder, jeg mindes blandt min
Faders Sognefolk, er Laust Nielsen fra Ydeijik. Først

169
havde han rejst med Potter; jeg husker ham, kjørende
omkring med Tørfisk, som han solgte. Han var fuld af
Liv og Varme, en god, ærlig, meget gudfrygtig Mand,
veltalende paa sin Vis. Da han en Gang paa Handelens
Vegne havde været i Hovedstaden Ribe, skildrede han det
Indtryk, Synet af Domkirken havde gjort. Han havde
vandret Pladsen om Kirken rundt, som jeg troer, tre
Gange, idet han gjentagende havde udraabt: «Nej sikken
en Tempel der staaer, nej sikken en Tempel der staaer.»

For den, der var anlagt for Landvæsenet og altsaa
kunde bringe noget ud af Gaardens Drift, var Thorstrup
vistnok et Kald med ret gode Indtægter. Min Fader
maatte, som ovenfor berørt, bortforpagte Avlingen. Jeg
mindes, at da han i vor tidlige Barndom forklarede os
Ordene rig og fattig, spurgte min Broder Hans ham, om
vi vare rige. Nej, det maatte min Fader benægte; Svaret
maatte snarere hælde til den anden Side. Dette forundrede
os noget.
Det var min Faders Anskuelse af Præstens Kald, at
man som almindelig Regel ikke uden Nødvendighed skulde
af personlige eller pekuniære Grunde forlade Menigheder,
hvori man virkede til Velsignelse. Men den Tid kom, da
Nødvendigheden bød ham at tænke paa Forfremmelse med
Hensyn til Udkommet. Der var fra Tiden, før min Fader
tiltraadte Embedet, paa Præstegaardens Lade en Byggegjæld, hvoraf der maatte svares Renter til Nørholms Stam
hus. Da der for Alvor blev Tale om, at min Fader
maatte søge bort, viste Frøken Rosenørn og hendes Broder
ham det Venskab og den Ædelmodighed at tilbyde sig at
betale disse Renter, hvis denne aarlige Lettelse kunde
gjøre det muligt for ham at blive. Han tog da mod
dette sjældne og smukke Tilbud og blev endnu en Række
Aar i Thorstrup uden at søge Forflyttelse. Da den Tid
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kom, at der maatte gjøres Udvej for Sønnernes, navnlig
min ældste Broders Uddannelse, paanødte Flytningstanken
sig igjen. Biskop Tage Midler ønskede, idet Stiftsprov
stiet i Ribe var bleven ledigt, at faae min Fader til denne
Post og opmuntrede ham til at søge den. Den 8de Alaj
1845 blev han udnævnt dertil.
Den Morgenstund, da Budskabet, at Thorstrup ikke
mere skulde være vort Hjem, kom til os, var smerteligbevæget. Især græd Thrine, som nu var ti Aar, ustand
selig, og vilde ikke lade sig trøste. Det gamle Hus, de
gamle Venner! Heden og Lunden, Nørholm og Venne
kredsen der! for os Alle, ikke mindst for min Moder, var
det som at blive rykket op med Rode.
Blandt dem, som det smertede os mest at skulle
sige Farvel til, var Forpagteren Peder Jørgensens og
Degnen Urups. Aldrig havde der været andet end God
hed og Venlighed mellem dem og os.
Jeg mindes den sidste Gang, jeg saae Urup. Det var
i hans hoje Alderdom. I 1859 var han fratraadt Embedet:
for nogle Aar siden var hans Hustru død. Nu sad han i
sin Aftægtsstue i en af Sønnernes Gaard og havde smykket
sig med sit Dannebrogskors i Anledning af min Moders
Komme. Kammerherre Rosenørn Teilmann, hvem hun
besøgte i 1878 lige under Sommersolhverv, havde, idet
han kjørte en Tur med os i den gamle Egn, sendt Urup
et Bud. Den Gamle straalede af Glæde ved at see min
Moder og ved at tale om min Fader: han havde været
Skolelærer og Kirkesanger i Thorstrup, medens fem Præster
havde afløst hinanden der; de havde alle været brave
Præster, men ingen havde han elsket som min Fader.
At sige Farvel til de Menigheder, i hvilke min Fader
gjennem saa mange af sit Livs bedste Aar havde arbejdet,
maatte være saare alvorligt og hjærtegribende for ham.
Saa meget af, hvad der da er gaaet ham gjennem Sjælen,
udtaler sig i hans Fratrædelsesprædiken, at jeg, idet jeg
paa disse Mindeblade nu forlader hine Egne, ikke kan
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skilles fra dem uden at sige dem Farvel gjennem en
sammentrængt Gjengivelse af hans Farvel.
Det var den 22de Juni 1845, 5te Søndag efter Tri
nitatis, Evangeliet om den store Fiskedræt. Ogsaa til
ham havde Herren sagt, idet han betroede ham Prædikeembedet: Fra nu af skal du fange Mennesker; du skal
ved dine eller rettere ved mine Ord, hvilke Du skal
tale, kalde Menneskene til mig. Hans Hverv iblandt dem
havde været «rettelig at dele Sandheds Ord», det er at an
vende det efter enhvers Tarv og Trang. En kristelig
Præst, som, idet han tiltraadte sit Embede, vel overvejede
dets Betydning, dets Fordringer til ham, maatte vel for
færdes og ikke uden Frygt og Bæven, uden stor Mistillid
til sin egen Kraft, men derhos i alvorlig Bøn og fast
Tillid til Guds Hjælp begynde sin Gjerning, og denne
Frygt skulde dagligen være en Paamindelse for hans
Hjærte om at gjøre den med al Flid og Troskab som for
Guds eget Aasyn. «Og naar hans Tjeneste er til Ende,
da maa han spørge sig: Har jeg og, ligesom jeg med et
apostolisk Ord formanede mine Tilhørere at arbejde paa
deres Saliggjørelse med Frygt og Bæven, ogsaa selv ar
bejdet derpaa baade for mig selv og for dem, som vare
min Vej ledelse betroet?» Af den Lyst, hvormed de vare
komne i Guds Hus at høre Ordet, havde han mærket, at
hans Arbejde havde vundet deres Bifald; men her gjaldt
det ikke om Menneskers Bifald men om Guds, som kjender
Gjerningeh i det aabenbare og i det skjulte, i dens Ud
førelse og dens Oprindelse. Idet han da nedlægger det
ham af den alvidende og retfærdige Gud betroede Embede,
anraaber han ham om Tilgivelse for sin Gjernings Fejl og
Mangler og takker ham for enhver Bistand, Gud sendte
ham, naar han i sit Hjem beredte sig til at tale Ordet,
og naar han talte det i Kirken «for Guds Børns Forsam
ling» eller ved den Syges Leje eller ved den Dødes Grav.
Idet han dernæst takker Gud for, at han i disse atten
Aar og paa dette Sted har givet ham hans daglige Brød
og anstændige Udkomme, henvender han sig til Menig-
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heden: «Men jeg takker ogsaa Eder; I vægrede mig ikke
den bestemte Løn, men gave den gjærne, og jeg veed
dog, at Tiderne ofte have været besværlige nok for enkelte
iblandt Eder. Men mere regner jeg den Velvillie, hvor
med I fra først af modtoge mig, den Overbærenhed og
Skaansel, hvormed I bedømte mit Arbejde, da jeg endnu
var uøvet og uerfaren i mit Embede, den hjærtelige Hen
givenhed, hvilken saa godt som alle i Menighederne be
viste mig under mit Ophold her. Hvad Glæde kunde
man have af den skjønneste Egn, af den prægtigste Bolig,
dersom man ej kunde nyde disse Goder i Fred. Men
med Fred, med Velvillie, med Kjærlighed bliver ogsaa det
mindre Gode skjønt, og Savnene af Naturens Yndigheder
og visse tilvante Livets Behageligheder føles mindre, føles
ikke, glemmes ganske. Med et tungt Hjærte siger jeg
det gamle kjære Hus Farvel, hvor saa mange Dage, saa
mange lykkelige Aar ere henrundne, hvor mine Børn ere
fødte og under Guds Beskjærmelse opvoxede hidtil. Med
et tungt Hjærte tager jeg Afsked fra denne smukke ven
lige Kirke, hvor jeg saa mange Gange i Eders talrige
Forsamling har staaet med Lyst for Herrens Alter og paa
dette Sted. O, naar jeg stundom kaldtes til at tale Ordet
i de Kirker, hvor Orden og den udvortes Sømmelighed
manglede, da skjønnede jeg ret paa, hvor stort et Gode,
Gud gav mig deri, at han kaldte mig til at forkynde
Ordet i hyggelige Kirker. Med tungt Hjærte tager jeg
Afsked fra Eder alle, som have bidraget saa meget til, at
mine Dage her have været rige paa Lykke og Tilfredshed,
fra dem især, som ved deres Stilling og Bolig have staaet
i et nøjere og inderligere Forhold til mig, og først og
sidst fra det ædle Herskab, der ved min Ankomst hertil
kom mig i Mode med saa megen Velvillie og beviste mig
den til det sidste, der med en sjælden og rund Gavmild
hed forbedrede mit Udkomme i den sidste Halvdel af mit
Ophold hér. Jeg veed, at ogsaa I ikke uden Smerte have
erfaret min Kaldelse, tænkt paa Afskeden og i Dag høre
mig tale Afskedens Ord. Idet jeg takker Eder for ethvert
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Bevis, I have givet mig paa Eders Hengivenhed og Kjærlighed, takker jeg Eder ogsaa for dette. Afskeden er
smertelig mellem dem, som have hinanden kjær, men i
denne Smerte er der og en salig Glæde, da den er Vidne
om, at de, som skilles ad, have været hinanden dyrebare.
Idet jeg bringer Eder min Tak for Eders Hengivenhed og
Kjærlighed, veed jeg intet bedre at ønske mig end en
Velvillie og Kjærlighed hos min nye Menighed som den.
jeg her besidder.»
Da han derpaa gaaer over til at tale om, hvad aande
lig Frugt af sit Arbejde han har haft iblandt dem, glæder
han sig over, at Menigheden i det hele har haft Lyst til
Guds Hus og Guds Ord. «Der er vel ogsaa dem i disse
Menigheder, som jeg oftest har savnet, sjælden seet her.
Jeg klager ikke derover for min Skyld, men for deres
egen; thi det er ikke et Menneske gavnligt, at han er
lunken i sin Saligheds Sag. For saadanne beder jeg, at
Gud vil vække mere Kjærlighed og Lyst i deres Hjærter
til hans Ord og en alvorligere Stræben efter hans Rige,
at de ej, naar det er for sildigt, skulle angre, at de ej
søgte Herren, medens han var at finde. Det er en Præstes
Glæde, at han bliver flittig hørt; det er en større at vide,
at de, som høre Ordet, bevare det i et smukt og godt
Hjærte og bære Frugt i Taalmodighed. Tør jeg ogsaa i
Dag tale om denne Glæde? Tør jeg sige, at jeg nu efter
fuldendt Gjerning nyder den? Ordets Tjener arbejder i
Hjærtets skjulte Menneske; han seer ikke som Landmanden
Frugten af den Sæd, han udstrøer. Jeg seer det ikke i
denne Time, kan ikke see det og sige det.» — «Mange,
som bleve formanede og advarede, bleve de samme, som
de vare, gjorde hvad de just havde foresat sig.» Men da
han har arbejdet i Guds Navn og i Haab til ham, da han
ofte har mærket, at Ordet, han talte, hørtes med Lyst, at
Trøsten, som han bragte de Syge og Sorgfulde vederkvægede
Hjærterne, saa turde han ogsaa troe, at mangen Forma
ning, Belærelse og Advarsel ej havde været ufrugtbar.
Han turde troe, at Guds Ord, som han havde talt, ogsaa
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mangen Gang havde virket til at dæmpe en ond Lyst og
Lidenskab, til at fremkalde Anger og Omvendelse. Hans
Tanke vender sig til Ungdommen: «Jeg har undervist
mange Unge og forberedet dem til Bekræftelse af deres
Daabspagt, ja ikke faa af dem, som nu ere Familiefædre
og Husmodre i Menigheden. Nogle af dem ere allerede
hensovede; og over deres Bortgang skal hverken jeg eller
Menigheden sorge; men nogle af dem ere og forvildede,
synes fortabte paa Syndens Veje, over dem ville vi sorge,
for dem ville vi bede: maatte de dog lære i Tide at be
tænke, hvad der tjener til deres Fred! for mig selv beder
jeg: maatte dog ingen af dem i Dag eller siden paa en
storre Dag staae frem imod mig og vidne, at jeg forsomte
at advare dem imod det onde, at befæste dem tilborligen
i Jesu Kristi Tro, saa at de have savnet det Skjold mod
Livets Fristelser, som denne giver. Jeg gjentager det, det
er kun lidet, hvad jeg kan vide om den Frugt, mit Ar
bejde har baaret. Den Gud, som sendte mig at gjore det,
som sendte mig at fange Mennesker ved sit Sandheds og
Kraftens Ord, han ville give mig den Trost nu og al Tid,
give mig den især i min Dodsstund og paa Dommens
Dag, at hans Naade imod mig ikke har været forgjæves.»
Han siger dem det sidste Farvel: «Vistnok er det
mig en Trost i denne Stund, at jeg ikke drager til fjærne
Egne, at jeg kan haabe baade at sporge fra Eder, hvorledes
I lide, og at see enkelte af Eder igjen. Men om mange
af Eder veed jeg ogsaa vel, at jeg ikke mere skal see
Eders Aasyn. Modtager min Tak hver af Eder især for
alt godt, al Kjærlighed, I under vor langvarige Forbindelse
have bevist mig, Gud lonne enhver derfor med timelig og
evig Velsignelse. Modtager mine bedste ønsker. I have
elsket mig, og jeg veed, at I nødig see mig forlade Eder.
Præsten, der taler i Eders Forsamling, er herefter ikke
længere den samme, men Guds Hus er det samme og,
hvad mere er, den Gjerning, Præsten her har at gjore, er
den samme, Guds Ord er det samme: elsker det, horer
det, i hvo det end er, som bringer det til Eder. Den
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Gud, som før mig sendte Eder en dygtig, agtet og elsket
Lærer i atten Aar, som nu i ligesaa mange Aar liar givet
mig Naade til at arbejde saaledes hos Eder, at I have
faaet mig kjær, han sende Eder i mit Sted en Sjælehyrde,
der med endnu større Ret kan vinde og besidde Eders
Agtelse, Tillid og Kjærlighed. Gud velsigne den ganske
Menighed, den Unge, der holdt sig til mig med Lyst for
at lære af mig, den Gamle, som søgte sig Trøst af mine
Ord og følte sig trøstet af dem; den Rige og Velhavende,
som ydede mig Tjeneste og Bistand, og den Fattige, som
holdt sig til mig i sin Nød med Tillid og Fortrøstning.
Gud velsigne den værdige Mand, som var min Medtjener
i Menigheden, som al Tid med redelig Iver tog sig af
Ungdommens Undervisning, og hvis Iver ikke svækkes
nu, da han nærmer sig Alderdommens Dage. Gud styrke
ham i hans besværlige Kald og give ham Glæde i Hus og
i Embedsgjerning. Gud velsigne alle dem, som her med
Andagt høre hans Ord, at det kan bære Frugt til Ret
færdighed, hvis Ende er det evige Liv; han velsigne sine
hellige Sakramenter, at de maa bringe hvert troende og
oprigtigt Hjærte Trøst og Fred, Kraft og Liv! Jeg gaaer
bort og siger med Frelseren: Fred lader jeg Eder! dog
siger jeg ikke: min Fred, men Guds og den Herres Jesu
Kristi Fred, den være over Eder alle i Tid og Evighed.«
Det rørte og overraskede min Fader meget, at Menig
heden i Thorstrup bragte ham et Offer som en Kjærlig
hedsgave til Farvel. Han anvendte Summen til Anskaffelse
af en Præstekjole. Ligeledes modtog han med vemodig
Glæde et Mindetegn fra Horne Sogns Beboere, et smukt
Sølvbæger i Form af en Kirkekalk.

FJERDE BOG.

RIBE.

Daugaards Levned. IV.
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Vesterhavsbølge, som stoltelig glider.

Skummer og bruser mod Jydernes Land!
Ensomt et Tempel fra henfarne Tider
Peger mod Sky fra din grønnende Strand:
Mægtigt i Mindernes Stad det sig hæver,
Fortidens Luftning ombølger dets Tind;
Dog, medens Urda sin Kongssaga væver,
Blander for mig sig min Livssaga ind.

Var det med et tungt Hjærte, at min Fader tog
Farvel i sine kjære Landsby kirker, saa har det været med
høj Glæde, at han Søndagen derefter den 29de Juni 1845
hilste sin nye Menighed i Ribes herlige Domkirke, hvor
han for atten Aar siden havde modtaget den præstelige
Vielse. Hans første Tiltale til Menigheden var med Petri
Ord: Kommer til ham, den levende Sten, der vel blev
forskudt af Menneskene men er udvalgt og dyrebar for
Gud, og vorder selv som levende Stene, opbyggede til at
vorde et aandeligt Hus. Biskop Tage Muller havde netop
fra Koret, før min Fader besteg Prædikestolen, indviet
Kirken til paa ny at tages i Brug til Gudstjenesten, efter
at den i to Aar havde været under Restauration. Nu
stod den i al sin ædle Enfold og Højhed saaledes, som
vi, der havde den kjær, aldrig glemme den og aldrig faae
den at see mere. Nu er den atter og for et længere Tids
rum — Gud alene veed hvor langt, thi kun han veed, hvad
Tiderne skulle bringe — bleven til et Værksted for Haandværkeren eller Kunstneren. Vi tør haabe, at den igjen
vil fremstaae skjøn og herlig. Vi, som alt ere gamle, faae
12*
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den dog næppe at see, men selv om dette skete, vi faae
den ikke at see saaledes, som vi elskede den. Men ogsaa
nu, mens Stilladser tilsløre Korrundingen, mens Stabler
af Tufsten og Dynger af Kampesten, vældige Stene opfiskede fra Havsens Bund, taarne sig omkring den mellem
Arbejdsskurene, mens Stenskjærverne flyve for Stenhuggerens
Slag, maa vi hver Gang, vi gaae forbi den, udsige i vort
stille Sind, hvad Laust Nielsen udraabte med sin stærke
Røst: Hvilket Tempel der staaer! Og ud over Mark og
Eng, hen gjennem Gaderne, ind i Hjemmene toner Klokke
klangen, kalder til Gudstjenesten, nævner os Dagens Tider
og lader Bedeslagene lyde til Trøst for al Døgnets Smaalighed. Og paa enhver Vandring hen over vort Sletteland,
hvor vi al Tid have den for Øje, kan vort Blik dog nu
som før søge det mægtige Taarn. Hvor højt min Fader
elskede den, lader sig ikke sige; alle elskede vi den; alle,
som høre Ribe til, elske den. Vore fraskilte Landsmænd
i Sønderjyllands nordvestlige Del elske den og hilse dens
Taarn, som hilser dem fra deres rette Fædreland. Den
var ogsaa deres Stiftskirke. En Gang, jeg sad i Dom
kirken henimod Gudstjenestens Slutning og netop saae
Solen skinne ind i Koret, følte jeg Trang til at udtale
mig om denne Stenkirkes Herlighed.

Vor Frue paa Liliebjærget.
En Sang mig give Gud
Om dig, du Kirke prud,
Vort Vestens ædle Smykke,
Du Rigdom, Lyst og Lykke
For os, som i din Skyggg
Beskedent boe og bygge.
Du er jo al vor Pragt:
Vort Slot i Grus er lagt,
Vi har slet ingen Skove,
Vi har kun Aaens Vove,
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Kun Himlens vide Bue,
Kun Engen og vor Frue.

En broget Blomsterkrans
Af Skjonhed og af Glans
Er slynget rigt for andre,
Mens vi paa Sletten vandre
Og see mod Sky og Stjærne,
Det Hoje og det Fjærne.
Du er vor Herlighed,
Du staaer i al din Fred,
Vort stille Skjonhedsrige,
Vor Helligdom tillige,
En gudindviet Verden
I Livets Kamp og Færden.

De faste Piller graa!
De gjennem Sekler staae
Og trolig til Guds Ære
De stærke Buer bære,
Som skal vor Andagt frede
Og gjør til Andagt rede.
Du Kirke høj og stor!
Hvor har du, uden Ord,
Et Ord os dog at sige
Om Himmeriges Rige,
Hvor tale disse Stene
Om Gud og Gud alene!

Se Korets Hvælving ren,
En Salme sat i Sten!
Al Kirken smelter sammen
Og svarer i et Amen,
Som fra dens tusind Tunger
Ustandset mægtigt runger.
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Fra Loftets Buer ned,
Mens Gulvet synger med,
Det bolger i de lange,
De hvælvet lyse Gange,
Harmonisk helligt glider
Langs Skibets heje Sider.

Se Solens Straalebud,
Som kommer ned fra Gud
Med Hilsen til vor Tanke
Igjennem Vindver ranke!
Hvor er det sødt at skue
Her under Kirkebue.

Ak, sødt hvorhen det naaer,
Velsignet, hvor det gaaer:
Men her det just maa tale
Om Salighedens Sale,
I Kor med disse Stene
Om Himmerig alene.
Du Kirke høj og stor!
For Østens Skoveflor,
For Sjællands Bøgehave
Vi finge dig til Gave:
Dig kan vi ej forsømme
At elske og berømme.

Vort Slot er lagt i Grus:
Beskjærme Gud sit Hus!
Hvor vinker du vort Øje
Fra Støvet mod det Høje,
Hvor kan du Sindet samle,
Du kongelige Gamle!

Vor første Bolig i Ribe var i Gronnegade, som fra
Torvet, hvor Domkirken staaer, fører ud mod Engene,
hvor Riberhus stod.
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Engen er gren, og Bolgen er blaa,
Rolig glider den klare Aa.
Rigt dens Krumninger hen sig snoe,
Yndigt Kjærminder ved Bredden groe.

Boet dufter ved Sommertide,
Sletten breder sig fjærnt og vide.

Fredeligt kransende Hyldebuske
Staae med tungsindige Blomsterduske.
Smykke den gamle, værdige Stad,
Som huser Mindet, vemodig glad.
For den strakte med kongeligt Ry
Knejsende Taarne højt mod Sky.

Nu staaer et Kirketaarn kun igjen,
Skuer vidt over Sletten hen.
Alle de andre har lag-t sig ned,
Øjet kjender ej deres Sted.

Engen er grøn, og Bølgen er blaa,
Slottet stod ved den klare Aa.
Hvor Faarene græsse, hvor Nælderne groe,
De Konger og Dronninger før mon boe.

Der er saa friskt paa den grønne Banke,
Bølgerne risle rolig blanke.
Man drømmer smukt om den henfarne Pragt
Og frydes ved Engenes Fløjelsdragt.
Hvor Fløjter toned, hvor Pauker klang,
Man lytter til Rørenes Hvislesang.

I Kreds om de sjunkne Volde de staae,
Sukkende Vinde blæse derpaa.
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Det er saa vemodigt et Fløjtespil,
Men Sjælen lytter saa gjærne til.
De brune Toppe for Vinden balge,
Det er saa smukt deres G-ang at felge.

Paa Banken vil jeg saa gjærne staae
Og see de gyngende Fløjter gaae.
Men allerhelst, naar i Aftensvale
Den luende Sol i Vest mon dale.

Mægtige Skyer i Glansen gløde,
Solen dem kanter med Bræmmer røde.

Øjet følger dem fort og frit,
Sletten breder sig fjærnt og vidt.
Aaen skvulper, Skyerne drage,
Vinden suser, Rørene klage.

Hviskende sært i Graven de staae,
Underligt er det at høre paa.

Græsset grønnes, hvor Mindet boer,
Aldrig det Mindet overgroer.
Skiftende Skuespil opføres for os, i denne ensformige
Egn, af dens vidunderlige Belysninger. Men Scenen for
andres ogsaa saaledes, at Lys og Glans forlader Naturen,
Solen viser sig som en lille bleg Skive, omgivet af askegraa Skyer, indtil Taagen lader Tæppet falde. Ude ved
Aaen, hvor den slynger sig tæt hen forbi Slotstomten, har
jeg fulgt dette Forspil til et Uvejr.

Hvor stolt var du nylig at skue,
O Sol, paa den straalende Bue!
Hvi blegner du nu som en Maane,
Mens Himmelens Hvælvinger graane?
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Det er, som du skjælver og bæver
Og jages og flygtende svæver —
Hvad knap jeg dog vover at tænke,
At ej jeg din Højhed skal krænke —

Som maatte dit Aasyn du dølge,
Mens Skyer dig turde forfølge,
Og miste beskæmmet din Straale
Af Harm over saadant at taale.
Du frem over Skyerne skuer,
Men med saa fordunklede Luer
Og med saa tungsindige Blikke,
At næsten jeg kjender dig ikke.

Men fangen du holder mit Øje,
Og Hjærtet sig til dig maa bøje —
En Konge, som stædet i Trængsler
Os fremfor paa Højsædet fængsler.
Hvor yndig imod dine Fjender
En døende Straale du sender
Og skjuler dig bag deres Lejre,
Imens de Triumferne fejre.

O daarende Spil, som os gjækker!
Livsalig bag Skyernes Rækker
Din himmelske Stol du beklæder
I Fred med ukrænkelig Hæder.

Du kjender fra Skabelsens Morgen
Fornedrelsen ej eller Sorgen
Og næppe Forandring skal friste,
Før Himlens Befæstninger briste.
Hvad agter du Skyer og Dunster,
Som jage med gjøglende Kunster!
Det fjærnt i din himmelske Bolig
Vist gjør dig kun lidet urolig —
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Et Spil for os Mennesker ene,
En underlig fængslende Scene,
Som Blikket og Tankerne drager
Og sært Fantasien behager.

Men stille! sig pludselig dolger
Det hele bag Taagernes Bolger,
Der fremrulle brat som et Dække
Og hen over Scenen sig lægge.

Saa stille, saa kolde, saa hvide
De hen over Sletterne glide
Og sagtelig indsvobe Dagen
Som i et Begravelseslagen.
Og Bolgerne blive saa
Og standse de vanlige
Og op imod Bredderne
Forsagte og rent uden

blege
Lege
træde
Glæde.

Men hult gjennem Luften det braser,
Skjont Vandfladen næppe sig kruser,
Som Vindene rortes deroppe
For fjærnt til at højne dens Toppe.
Mig synes, med varslende Tunge
Om kommende Storme de sjunge,
Som agted de sig at forlyste
Til Natten med Træer at ryste,

Med Bolger i Vejret at sprøjte
Og hylende blæse paa Fløjte
Og hen over Menneskers Huse
Med fnysende Trusler at bruse.
Hvor vildt dog, o Storm! du vil fnyse,
Det aldrig mit Hjærte skal kyse:
Mit Haab i de mørkeste Nætter
Til Solen og Lyset jeg sætter.
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Thi (lud liar
At Lyset og
At aldrig vi
For Himlens

befalet i Naade,
Dagen skal raade,
Solen skal miste.
Befæstninger briste.

Naar Stormen kommer fra Vest og fører Havets salte
Bølger ind imod os, da er det et mægtigt Skue men for
bunden tit med Sorg, al Tid med Ængstelse. Naar Høet
ligger slaaet eller staaer i Stakker paa Engene, naar Faar
og Kvæg græsse derude, da lide mange stort Tab; ogsaa
Menneskeliv gaae stundom tabt ved det nødvendige Red
ningsarbejde. Og Stormfloden bliver ikke al Tid paa
Byens Tærskel. Den har været i Domkirken, hvor en
Pille bærer Mærke efter den. Men selv om den ikke gaaer
saa langt, saa kan den dog tit gaae ind i de mere udsatte
Haver, true med at gaae op i Husene og udføre sin
Trusel, saa Beboerne nødes til at forlade dem. Under en
Stormflod, det var nok i Tyverne, vilde en gammel Kone
paa Skibsbroen ikke forlade sit Hjem, da man kom for
at redde hende: hun satte sig op paa sin Kakkelovn, en
af de gammeldags Bilæggere; der sad hun afventende og
saae det stigende Vand, til det steg op over hende og'
lukkede hendes øjne. Terner og Maager omflagre Byen
baade før og efter Stormfloden.
Der er smukt ved Skibsbroen, hvorfra man seer ud
over «Hovedengen.» I hine Aar var der smukkere, da
der laa mange Skibe. Fra Broen et langt Stykke ned paa
begge Sider af Aaen kunde der ligge Fartøj ved Fartøj.
De stærke Egestubbe, hvorved Skibene fortøj edes, staae
endnu i Rad i Aaen under det sædvanlige Vandspejl. Et
prægtigt Syn har man fra denne Bro, naar hvide eller
rosenrøde, purpurfarvede, violette Skyer taarne sig i Horizonten, eller naar Aaen smiler blaa under en klar Himmel,
eller naar den under en mørk rolig Himmel viser en dyb
staalgraa Farve mod Engens kraftige Grønt. Her paa
Hovedengen vandre Storkene gjærne, naar de ere paa Tog
fra de talrige Reder rundt om paa Byens Tage. Seer
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man til den anden Side af Broen, forlystes man af Mølle
slusens Skummen og Brusen, mens Blikket forbi Smaahaverne langs Aaen glider ind mod den gamle Sortebrødrekirke, Set. Cathrinekirke. Naar man gaaer i Ribes rolige
Gader, hvor man træffer Høns og Duer fredelig trippende,
behøver man aldrig at gaae mange Skridt, før man kan
staae paa en Bro og sende Blikket ud i Synskredsen. En
gene skinne i Vaar af de gule Kabelejer; den hvide Gaaseurt lyser lavere nede i Græsset.
Mod Syd giver Seem Kirke og Skov, en tre Fjerding
vej fra Byen, nogen Afvexling for Øjet i det vide Slette
land.. Lige ved Byen er Aaen reguleret. Man savner de
Bugter, hvori den tidligere slyngede sig, og som antydes
ved de mørkere Siv i den lyse Græsvæxt. Øst for Byen
ligger i nogen Afstand et Klitstrøg, Tange Klitter; Vejen
dertil gaaer over frugtbare Marker, hvis solbeskinnede
Grønsvær indbyder til sommerlig Hvile.
Dejligt er det at hvile her,
Favnet af Lys og Sommerskjær,
Hilset ene af Blomsters Nik,
Vogtet ene af Solens Blik,
Ej forstyrret ved Støj og Larm,
Kun ved Toner fra Fuglens Barm,
Sødt forlystende Sans og Sind,
Venligt dysset i Drømme ind;
Mens mit Øje med stille Fryd
Seer, hvor lystig til Sangens Lyd
Sommerfugle og Myg i Dans
Svæve let over Blomsters Krans,
Følger Storken, der stolt i Mag
Sejler med rolige Vingeslag —
Blændet sødt af det rene Blaa,
Højt i Himmel og dybt i Aa,
Solverskyer paa Himlens Rand,
Gyldne Solblink i klare Vand,
Kvæges mildt paa den grønne Vang,
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Følgende Kornets Bølgegang.
Ja hvor denne Time er skjon.
Denne Græsplet hvor frisk og grøn,
Luftens Aande saa ren som varm,
Faur og blomstrende Jordens Barm,
Ensomheden saa fuld af Lyst,
Rig og livlig endskjønt saa tyst,
Blomsterduften saa frisk og blid!
O, livsalige Sommertid!

Naar man gaaer over Nørrebro et lidet Stykke ad
Landevejen til Varde og Kolding, kommer man til Ribe
Lund, hvis Plantning er begyndt af Stiftamtmand Moltke,
og som senere med stor Iver og Ihærdighed er udvidet og
stadig udvides. Den for flere Aartier siden afdøde Redak
tør af Stiftstidenden, Emil Hyphoff, og hans ligeledes af
døde Ven, Blomsterelskeren Frits Møller, have stor Fortjeneste
af denne Sag. De hyppige Oversvømmelser, de voldsomme
Storme, for hvilke ingen Beskjærmelse findes paa den ud
strakte Slette maatte fremkalde Vanskelighed paa Vanske
lighed, inden det kunde komme saa vidt, at Træer bøde
Træer et nogenledes Læ. Fuglene holde meget af Ribe
Lunde. Naar man en Morgen i Vaar under Lærkesang
gaaer Vejen derud, kan man allerede i nogen Frastand
hilses af Droslers og Solsorters mangestemmige Fløjten.
Landevejen deler Lunden i Vesterlund og Dsterlund.
I Gsterhind nær Vejen staaer en Mindestøtte for Lundens
første Planter, Stiftamtmand Moltke. I Nærheden af den
var dør i de Aar, da vi nylig vare komne til Ribe en rig
Flor af Violer i det tidlige Foraar. Petrus og Thrine,
som i vor Kreds gik under Navn af «de to smaa» og som
al Tid vare paa Vandring sammen, valfartede derud for
at plukke af dem. Ogsaa paa Kirkegaarden sankede de
vildtvoxende Violer og læste med det samme Gravskrif
terne. Det undrede dem, at Stiftamtmandinde Moltke paa
sin Ligsten kaldes «Gratiens Fortrolige.«
Et Par Aar, før vi kom til Ribe, var den udmærket
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smukke og stærke Portbygning ved Indkjorselen Nord fra
bleven nedreven. Vi have ofte hørt gamle Ribefolk tale
med Sorg derom. Den brede Bue var for lav til, at de
store Fragtvogne, som den Gang brugtes, kunde gaae hen
under den. Nu efter Jærnvejens Anlæg gaae disse Fragt
vogne ikke mere. Skade, at de skulde tage hin prægtige
Indkjørsel bort, en Levning af fordums Herlighed.
Den statelige Kongestad, den rige Handelsstad har
af al sin Glans tilbage sin Domkirke og sit ældgamle
Navn. Lille og uanseelig er den nu, men i Danmark kan
ingen By uden Roskilde komme paa Linie med den, naar
Talen er om historisk Adel. En vemodsfuld Hilsen sender
Domkirken fjærnt imod -Øst til Søsteren i Lund, en end
nu mere smertelig Hilsen gaaer mod Syd.
Stormklokkerne forkyndte fra Domkirkens Taarn med
dumpe, vældige Slag, at Kristian den Ottende var gaaet
til sine Fædre. Den første slesvigske Krig udbrød med
Oprøret. Min Fader saae mørkt paa Sagen; hans Ven,
Pastor Graae til Set. Cathrine Kirke, saae lyst derpaa: naar
Krigen var endt, vilde Sønderjylland ligge fast i Danmarks
Favn. Han foreslog Væddemaal om en Flaske Champagne.
Da Krigen var lykkelig endt, gik min Fader med Glæde
ind paa at have tabt, men han vidste dog, at han ikke
var saa grundig overvundet, som han gjærne vilde have
været.

I 1848 blev min ældste Broder Student. Da han i
Kjøbenhavn havde været henne at hilse paa Conferentsraad Engelstoft, skrev denne min Faders gamle Ven til
ham, at det havde glædet ham meget at see min Broder;
han fandt, at han havde i sin Fremtræden «noget vist
ædelt.» Saavel i hans som i Professor, den senere Biskop
Engelstofts Hus, nød min'Broder megen Venlighed. Den
16de December 1848 skriver min Fader til ham: «Dit
Brev, min kjære Søn! har meget glædet mig og din
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Moder. Vi see deraf, at Du er fornøjet og flittig, og gid
Du maa vedblive at være begge Dele.»
«Det er mig kjært,» skriver min Fader 30te Januar
1849,» at Du synes at komme godt efter Økonomien,
hvilket og for Alvor gjores nødig1). Gud veed, hvorfra
jeg skal tage Pengene til at holde Dig i Kjøbenhavn, til
Du faaer 2den Examen, og længere bliver en ren Umulig
hed. I Dag har jeg modtaget Kulusministeriets Skrivelse,
hvorved der er tilstaaet Petrus fri Skolegang for den
tilbagestaaende Del af dette Skoleaar fra 1ste Januar d.
A. at regne, hvilket rigtignok er lidet, men det hjælper
dog al Tid, og siden kan søges for næste Skoleaar. —
Om de ulykkelige Begivenheder i de slesvigske Naboegne
har Du vel hørt nok. Det er en mislig Sag med de saakaldte Landstorme mod regulære Krigsfolk; de føre gjærne
til Almuens Nederlag og til megen Blodsudgydelse. Man
vil i Dag vide, at 2 af de farligst saarede Bønder ere
døde af deres Saar. Maatte kun Rygtet om denne Til
dragelse ikke afstedkomme Bevægelser og Demonstrationer
navnligen i Hovedstaden til Forstyrrelse af de diplomatiske
Underhandlinger, ved hvilke jeg dog haaber nu at see
Sagerne taaleligen jævnede. I Dag har jeg første Gang
i dette Aar spadseret ud til øster Vedsted. Tiden har
ej tilladt mig tidligere at gjøre Skolebesøg der.»
I denne Vinter havde vi dansk Indkvartering i Ribe.
Min Fader skriver d. 21de Marts 1849. «I Dag er her
stor Allarm i Lejren, da Compagniet har faaet Ordre til
at bryde op i Morgen tidlig, og jeg er bleven saa meget
mere foruroliget, som en Sergent har faaet det Indfald
at ville have Bryllup, inden han rejser herfra, hvilket ikke
saa let kan lade sig gjøre, da hverken han eller hans
Brud have deres Papirer i Rigtighed. løvrigt har denne
Eftermiddag været af det Slags, at jeg kunde have Sieur

O Da Stiftsprovstiets Indtægter meget vare i Jordejen
domme, led min Fader, som tillige ejede det Hus, han
beboede i Grønnegade, meget under Krigsskatten.
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Langspreck mistænkt for at have sat Folk ud paa mig,
saa at jeg er bleven afbrudt i denne Smule Skriveri. Nu
sidde Jørgensen og Petrus i Ro her hos mig og skrive
dansk Stil.» Og 22de: «Dermed var og Roligheden forbi
for i Aftes. Imedens nu al Verden d. e. al Ribe strømmer
til Torvet Kl. 63/4 Morgen for at sige vore bortdragende
Krigsfolk Farvel, har jeg taget Pennen fat igjen og vil
fortsætte og slutte. Vor Lieutenant og vore Soldater ere
nu bortgangne, og hele Huset paa Moder og mig nær, er
ude at see paa Henfarten. — Naar Du kommer hjem,
haaber jeg at kunne forestille Dig en hel Rede fuld af
Fugleunger; thi Fuglene have lagt Æg i disse Dage. —»
I Anledning af en Rejse til Hjemmet, som min Broder
ønskede at foretage, havde min Fader skrevet: «Ja, ja
da, min kjære Hans, lad det saa være, som Du har sagt,
og kom kun, ligemeget paa hvilken af de to angivne Veje;
dog foretrækker jeg den over Snoghøj, paa hvilken Du
faaer den korteste Fodvandring. Gid Du nu maatte
komme uden Haud’r; thi dem vilde jeg nødig see Dig
komme med. Men eftersom jeg har hørt, at Du har været
flittig, og Du selv ytrer godt Haab om Examens Udfald,
saa frygter jeg ej heller derfor; men til 2den Examen bør
Laud: ikke være nok, der maa man have en Del P. C.»
Den 13de Maj 1849 skriver min Moder: «Med Begjærlighed gribe vi denne Lejlighed til at skrive til Dig,
min elskede Søn! da det formodenlig snart vil blive —
næsten en Umulighed, vi vente nemlig Indkvartering, man
siger Sachsere og Hannoveranere: (en Lieutenant og 6
Mand meldte dem an i Formiddags, mens jeg var i Kirke),
der ere (bievne) saa medtagne ved Sundeved, at de skulle
herop at plejes — altsaa kunne vi jo næppe vente nogen
Postgang længere, Du maa da nøjes med at vide, at vi
staae i Guds Varetægt, og være overbevist om, at vi i
Fortrøstning til hans faderlige Omsorg uforsagte gaae
Fremtiden i Møde. — Vi have haft det godt, siden Du
rejste. Jeg blev ubeskrivelig glad ved dit Brev, som kom
os saa uventet. Jeg var lidt bange for, at Du paa den
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første (Mils Vej) skulde have truffet fjendtlige, her saae
jeg mig nu aldeles beroliget og saae mig i Tankerne hen
sat i den elskede Nørholmske Kreds, hvori (Du) var saa
kjærlig modtaget. Et Par Dage efter havde vi Brev fra
Frøkenen, der berettede os om din Rejse til Ringgive,
samt om at Uncas1) fulgte med Dig lige til Kjøbenhavn,
hvilket jeg tænker var ret behageligt for Dig. Derpaa fik
vi dit Brev fra Skanderborg, men nu standser Efterret
ningerne, og jeg vilde være glad ved at høre noget fra
Dig, men med Guds Hjælp er Du nu i fuld Virksomhed
i Kjøbenhavn. Du kunde dog nok have et Brev i Arbejde
til os, saadan skrive langshen, at vi dog maaskee en Gang
kan lidt nøjagtig vide, hvordan Du har haft det i denne
formodenlig fuldkomne Adskillelses Tid; jeg lover Dig,
hvis det er mig muligt, at tale lidt med Dig paa Papiret,
selv om Haabet at faae det i dine Hænder er svagt. —
Petrus stikker just Hovedet ind ad Døren og siger med
sin allerblideste Mine: hils ogsaa fra mig og sig, at jegskriver næste Gang; ja skrive! gid vi blot kunne faae
Brevene bort, skrive skulle vi nok. — Jeg veed ikke, om
det er Fortvivlelsens eller Haabets Mod, vi have — jeg
vil ønske, at det maa være det sidste, men jeg synes ikke,
at der er nogen forknyt Stemning her i Byen — vil Gud
hjælpe os, da vide vi jo, at han kan det, selv om Fjenden
var endnu stærkere, end han er — vil han det ikke —
da — ja her er det skrækkelig tungt at sige: Skee hans
Villie, men vi maae det dog, Gud give os da sin Kraft,
hvis vi skulle føle os modløse. Dog maa vi blot stadig
holde os til ham, vil han ikke forlade os! Selv Pigerne
holde nu Modet godt ved lige i patriotiske Hjærter. —
Haven her er som sædvanlig min Opmuntring, den er nu
saa nydelig, Din Lænestol har jeg ladet male hvid, og
den staaer nu ved Foden af Højen, hvor jeg nu har min
Yndlingsplads. Ranunklerne ere endnu ikke komne op,
men jeg vander dem daglig, nu staaer jeg atter meget

0 En nørholmsk Hund.
Daugaards Levned. IV.
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tidlig (Kl. 6) op om Morgenen, og naar jeg har skjænket
Kaffe, vander jeg Haven, et Arbejde, der tager et Par
Timer bort for mig, og da bliver jeg saa vel tilmode, at
jeg ikke selv kan begribe det, den frie Luft, og den hele
velsignede Natur gjør Underværker. Fader adspreder sig
ved Holberg, og jeg kan ret blive saa glad, naar jeg seer,
hvor Læsningen morer ham, og jeg er den store Forfatter
taknemlig i hans Grav, fordi han i disse Sorgens og Be
kymringens Dage kan fremlokke det mest humoristiske
Smil paa min elskede Mands Læber. Du seer, at vi saaledes efter Omstændighederne have det temmelig godt,
stræb Du efter det samme, min Overbevisning om, at Du
vil gjore det, skjænker mig megen Beroligelse. Vore
Venner tilhøjre og venstre1) beflitte sig og paa at holde
Sindet i Ligevægt. Biskoppens ere saavel som vi andre
bekymrede over, at den kjære gamle Biskop er syg, han
skal jo være i god Bedring. — —•>
«Kjære Hans!» skriver min Fader d. 25de Maj 1849
«vi have nu næsten i 14 Dage haft Sachsere og Hannoveranere i Indkvartering, og, naar undtages, at de-have af
tvunget Byen en Kontribution af 6000 Species, have vi
intet paa dem at klage. Der holdes en ordenlig Disciplin,
og de to Lieutenanter, vi her have haft i Herberg, have
vist sig som Mænd af Dannelse og Humanitet. De 2/a
Dele af ovennævnte Sum maatte vi udrede i en Tidsfrist
af 24 Timer; den tilbagestaaende l/3 Del fik vi Henstand
med i 14 Dage, da Apothekeren og Kjøbmand Kolvig,
som overbragte Pengene, gjorde Prittwitz saadanne Mod
forestillinger, som han erkjendte gyldige. I de sidste
Dage skulle vore Sager gaae ret godt paa den egenlige
Krigsskueplads. Uagtet gjentagne Forsøg er Fjenden ikke
trængt længere frem mod Fredericia, og Ryes Korps skal
have trængt dem tilbage til Horsens eller vel endog lidt
paa denne Side af Byen. De fjendtlige Tropper her have
faaet den Forestilling, at der ligger danske Tropper paa
U Familierne Holst og Hyphoff, boende i Grønnegade.
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Fanø, en temmelig Styrke, som menes at lure paa Lejlig
hed til Landgang, hvisaarsag der af og til sendes et Ob
servationskorps til Strandby. Gid der var nogen betydelig
Styrke der at gjøre Fjenden Afbræk, men vi vide, des
værre! at det forholder sig ganske anderledes. — Hvor
ledes mener Du, at det vil gaae mig med Penge til dine
Studeringer? Det seer galt ud, og saaledes seer det for
mange. Vejle Amt udmagres skrækkeligt. Kolding By
især vil have ondt ved at forvinde sit Tab.» Min Moder
beskriver Tilstanden i Huset: «Vi have foruden Lieutenant
og Tjener 5 Menige. De sidste indkvarterede vi i Madam
Gundersens Hus. Maden bliver baaret over til dem.
Lieutenanten har hele den nederste Etage, Dagligstuen er
Sovekammer, Spisestuen Tjenerkammer, Havestuen Entree
for ham og hvem der vil besøge ham, vi kunne altsaa
aldeles undgaae alt Maskepi med dem. Vi beboe ene hele
den øverste Etage og have det der meget bekvemt og
hyggeligt; det er rigtignok et rart indrettet Hus, hvori
man uden betydeligt Savn kan undvære hele sin daglige
Lejlighed. — Haven er nu saa yndig, og her er en Blom
sterpragt i Frugttræerne, som jeg aldrig har seet før paa
denne Egn, selv vore Æbletræer ere hvide. Jeg er saa
glad ved, at Du var hjemme. Gid Du nu ikke ængste
Dig over os; tro stedse, at af Rygterne er det meste
Løgn. Nu Gud velsigne Dig, min elskede Hans! — —»
«Just som dette Brev skulde afsendes,» skriver min Fader
paa Omslaget «fik jeg dit Brev, som vel glædede os, men
dog ikke for saavidt, som det viser os den Forlegenhed,
hvori Du nu maa være. Til Paulsen1) har jeg skrevet
om Proviant. Jeg skal nu tilføje, at han maa tale et
Par Ord med Nicolaj om at finde en Udvej. Hils alle
mine gode Venner og sig Engelstoft og Wegener, at naar
en Fordring paa Penge (uden Alternativ) stilles til en
ubevæbnet By af en Krigsmand i Spidsen for 1200 be-

0 Kjøbmand Paulsen i Randers, gift med min yngste
Faster.
13*
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væbnede Mand, saa er der ikke andet at gjøre end at
give, hvad der fordres. Gud være med Dig, min kjære
Søn! Din hengivne Fader d. Ode Juni 1849.»
Engelstoft og Wegener havde misbilliget, at Jyderne
lode sig brandskatte. Det blev i Kjobenhavn anseet for
disses Pligt hellere at prisgive sig til Plyndring. Nogle yngre
Mænd, af hvilke sagtens de fleste ikke selv havde Hus og
Hjem, samledes ogsaa her i Byen til Møde paa Klubben og
stemte for det samme. Der var baade i Krigs- og Freds
tid megen Politiceren paa Klubben. Min Fader kaldte
den «Kandestøberiet.»
«Vi høre slet intet fra Dig, kjære Hans!» skriver min
Fader d. 8de Juni 1849. «Du kunde ellers gjærne skrive
f. Ex. til Varde, thi ad den Vej har Bispinden dog faaet
Breve fra Biskoppen og i den sidste Tid ret flittig.-----Du har dog hørt nogle Gange fra os, efter at vor Stad
blev belagt, hvilket den da er endnu, og for øjeblikket
er der ingen Udsigt til Forandring. Vor Indkvartering
bliver ved at være flink; men det Spørgsmaal vil i Tidens
Længde ikke lade sig afvise: «Hvad skulle vi faae at
æde? Hos adskillige Bønder i Vejle Amt skal man alle
rede have gjort rent Bord, saa at Bønderne og deres Hus
folk spise med Fjenderne. Saa fortælles der. — Vore
Fugleunger synes at skulle lykkes godt denne Gang. Der
er 4, 2 med, 2 uden Top. — Ved Aarhuus har Ryes
Korps gjort ganske gode Affairer, og i det Hele har det
holdt sig brav mod Fjenden og forhalet betydelig hans
Fremrykning. Tyskerne skulle dog ikke rose sig af, at
Jylland er nogen let Mundfuld for dem at tage1); men
de tage det jo alligevel, om det og falder kostbart, og det
vil ikke være uden skadelig Indflydelse paa Freden.» —
«Vor Have er saa dejlig, som den aldrig før har været,
min Violatricolor Flor er mangfoldig og glimrende», for
tæller min Moder.

x) Prittwits erklærede, at i Jylland var det ikke muligt
at opdrive en Spion.
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«Meget behagelig bleve vi i overgaars Aftes«, skriver
min Åloder d. 7de Juli 1849, overraskede ved dit Brev af
22de Juni, det har i lang Tid hørt til Sjældenhederne at
see et saadant, da Varde ogsaa i nogen Tid har været
besat. I Gaar Aftes gik det Rygte, som skulde være
kommet med den tyske Feltpost, at Tyskerne skulle have
lidt et betydeligt Nederlag ved Fredericia, dette bekræftede
en sachsisk Tjener, som logerede her, i Morges ved at
fortælle mig, at der var 1000 faldne og 1000 tagne til Fange,
og da jeg ytrede min Tvivl, sagde han: es ist gewiss, es
ist ja mit der Ordonnantz gekommen. Saa meget er vist,
at et Par Timer senere drog alt saavel Sachsere som Hannoveraner Syd paa, og her er nu ovenpaa disse otte Ugers
og især den sidste Formiddags Uro en besynderlig Stil
hed — vi kunne vel desværre næppe haabe endnu at være
fri for fjendtlig Indkvartering; men selv om det kun er
nogle Dage, ville de dog være ret behagelige. Jeg havde
nylig Brev fra Frøken Rosenørn, hun havde haft over 100
Slesvigholstenere i 5 Dage; da hun skrev, havde de og et
Pusterum, men siden har de nok haft mange; dog skal
Vardeegnen ogsaa være rømmet i de sidste Dage. Nu
hører jeg, at der siges, at der i Morgen kommer Prøjsere
— dog Rygter ere som oftest Hvishvas, som vi nu ere
bievne saa vante til, at vi hverken troe det ene eller det
andet, især ere vi bievne mistroiske mod, hvad Godt vi
høre, derfor vil jeg og snarest troe, at der kommer Prøj
sere. — I de sidste Dage havde vi her i Huset en meget
vakker Overlæge, Pigerne kunde ikke noksom rose hans
blide, beskedne og taknemlige Væsen. I det hele taget
var der mange, der vist vilde ansee det for en Lykke at
blive tagne til Fange, og som ikke med god Villie løsner
et Skud mod de Danske, uagtet den lille hæslige Bog,
som blev uddelt blandt Tropperne, og hvori Sandhed og
Logn paa en afskyelig Maade ere blandede med hverandre,
er skrevet i et saa (?) Sprog, at den kan stifte meget
Ondt. Dette smukke Værk — det er da kun faa Blade
— altsaa alt for let læst, er nu oversat paa Dansk for at
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sætte ondt Blod i de danske Slesvigere; men jeg synes
næsten, at jeg ikke kan troe, at en Sag, der idelig maa
bruge smudsige Midler, kan faae en god Udgang. For
modenlig er den forst udkommet for at overvinde Rigs
troppernes ofte aabenbare Ulyst til denne Krig. — •>
Paa Indsiden af Omslaget til dette Brev har Petrus
skrevet: «Kjære Broder! vi modtoge i Gaar dit kjære
gamle Brev af 22de, og i Dag node vi ligeledes en stor
Glæde, da alle Tyske, som have ligget her forlode os i
Middags ad Sønderport.---------- . Jeg har i den sidste Tid
begyndt at tegne Prospekter: et har jeg færdigt, nemlig
Udsigten fra vor Have til Domkirken, og et andet er
under Arbejde, nemlig Udsigten fra et Sted mellem Møllers
Hus og Arbejdsanstalten over til Domkirken. — —»
Mangfoldige vare de smaa Udkast til Tegninger af Dom
kirken, som min yngste Broder tog nu fra et, nu fra et
andet Sted. Den var som Midtpunktet i Tilværelsen.
Saare bittert var det under fjendtlig Belæggelse at see
Fjendens Flag paa fjendtlige Majestæters Fødselsdage at
vaje fra dens Taarn. — Idet min Broders Tegninger ere
bievne nævnede, vil jeg tilføje, at Tegning var en af hans
kjæreste Sysler i Fritimer. Med stor Kjærlighed fordybede
han sig i Thieles Værk over Thorvaldsen (det laantes paa
Stiftsbibliotheket), og meget smukt, rent og nøjagtigt
kopierede han mange af dets Gjengivelser af Kunstværkerne.
«Petrus har skrevet saa lidt», fortsætter min Fader
paa Omslaget. «Jeg vil derfor tilføje et Par Ord. Du
maa ret meget takke Prof. Engelstoft, at han har staaet
Dig saa vel bi med Raad og Daad i denne vanskelige
Tid.------- — I Dag smiler Lykken saa venlig til os;
mon vi tør troe den paa Gebærden? Du veed, jeg er noget
vantro i det Drama, som nu opføres, men imidlertid er
det dog, som om en gladere Forventning vilde trænge ind
paa mig. Hils gamle Conferentsr. Engelstoft og min
kjære Wegener fra mig! Gud være med Dig!»
D. 12te Juli 1849 skriver min Fader: »I Kjøbenhavnere ere vel bievne behageligen overraskede ved at
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modtage de mange slesvigholstenske Fanger. Her er Glæden
over denne hæderlige Begivenhed meget stor og saaledes
vel overalt i Landet; jeg hoverer og af Glæde derover:
thi skulle vi endog ikke faae Bugt med den tyske Hær,
som er os overlegen, saa er det dog godt, at vi have al
vorlig børstet Slesvigholstenerne, og uden Indflydelse paa
Freden vil denne Sejr vel heller ikke være. Om General
Rye er falden eller blot haardt saaret, vides ikke med
Sikkerhed endnu; en saadan Sejr kan, desværre! ikke vindes
uden stor Sorg. Vor Indkvartering fik Fødder at gaae
paa og ilede i Løverdags til Haderslev, hvorfra de efter
nogle ere gangne Syd paa til Sundeved, efter andre Nord
paa til Kolding.» D. 7de August skriver han: «Nord
slesvig er som ifjor i den jammerligste Tilstand. Insurgenterne raade og gjøre hvad de ville. Politimesteren paa
Gram forfølger og truer Præsterne. Provst Matzen ligger
for det meste i Ribe med sine Embedsbøger. Præsten fra
Foel flygtede herind i Gaar. — Biskoppen er da nu hjemme
men saa svag, at han stedse ligger. Der er kun lidet
Haab om hans Helbredelse.»

Danmark fik sin Grundlov. Den ædle Biskop Tage
Müller blev, meget mod sit Ønske, af Regjeringen kaldet
til Sæde i den første Rigsdag, men maatte, haardt angrebet
af Sygdom, forlade den, før den var endt. Han døde i
Oktober 1849. Min Fader, som højt elskede og ærede
ham og al Tid havde haft en sand Ven i ham, udgav et
lidet Mindeskrift om ham. I 1848 havde min Fader ud
givet et lidet Skrift «Ogsaa et Par Ord om Tilsynsembedet
i Kirken». Det var nærmest et Modskrift mod et af den
residerende Kapellan til Domkirken, Pastor D. Pontoppidan,
udgivet Skrift om Tilsynsembedeti hvilket Forfatteren
syntes gjennem Embedet at ville ramme Tilsynsmændene,
Biskopperne. Idet min Fader vilde imødegaae nogle af
hans Paastande, var det ogsaa hans Tanke at gaae noget
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videre i den begyndte Undersøgelse og gjøre den mere
fuldstændig. Min Fader havde ved at bestyre Embedet
under Biskop Tage Müllers hyppige Fraværelser dels paa
Visitatsrejser, dels som Stænderdeputeret haft Lejlighed til
at sætte sig meget neje ind i denne Sag. Nu under Bi
skoppens sidste Fraværelse som Rigsdagsmand, under hans
Sygdom og efter hans Død, var det jo ogsaa ham, der
efter sin Stilling som Stiftsprovst maatte varetage Bispeembedet. Stiftets samtlige Provster indgik med skriftligt
Andragende om at faae ham i Tage Müllers Sted, og den
21de Januar 1850 blev han udnævnt til Biskop over Ribe
Stift; Christi Himmelsfartsdag modtog han i Frue Kirke
i Kjøbenhavn den bispelige Vielse af den Mand, han al
Tid havde seet op til, og hvis Skrifter han elskede, Biskop
Mynster.

Idet jeg ønskede at give et tro Billede af min Faders
Virksomhed som Biskop, meddeles her hans Hyrdebreve
og Omgangsskrivelser til Gejstligheden og til Menighederne
i hans Stift. Jeg gjengiver dem i deres Udførlighed.
1.
C i r c u 1 a i r e.

Skjønt den Fare, hvormed Spandets eller maaskee
rettere et vist Partis Lovforslag om Trosfrihed syntes at
true ikke saa meget, saavidt jeg skjønner, den danske
Folkekirke som vort Borgersamfund i det hele, kan antages
at være bortfjærnet ved det nye Forslag, der som bekjendt
er sat istedetfor det og nu foreligger Rigsdagen, saa har
dog dels den hele Maade, hvorpaa hint Forslag i Rigsdagen
er bleven optaget og behandlet, dels de enkelte Ytringer,
som i Anledning af samme ere faldne i Rigsdagen uden
at have mødt den Modsigelse, man syntes berettiget til at
vente, efterladt hos mange Kirkens og Fædrelandets Venner
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nogen Bekymring for, at Foranstaltninger i samme Aand
atter kunde vorde anbefalede og tilsidst iværksatte til
begges Skade. Hvorvidt der nu maatte være Grund til
slige Bekymringer, anseer jeg for en Sag, der er vel værd
at overveje, og efter at jeg har stræbt at klare denne
Gjenstand for mig selv, føler jeg en Trang til at udtale
mig derover for mine elskelige Embedsbrødfe i Stiftet og
at meddele Dem Resultatet af, hvad jeg har læst og tænkt
over denne Sag, i det Haab, at De, om De og, efter at
denne Gjenstand er behandlet offenlig mange Gange og
paa mange Maader, fandt min Meddelelse overflødig, dog
ville modtage den, som den bydes, i broderlig Kjærlighed,
og med den Bøn, at de ville benytte den i Forbindelse
med, hvad de selv have tænkt over Sagen, til lejlighedsvis
at klare Forestillingen om disse Gjenstande for Deres
Menigheders Medlemmer og Deres Medborgere.
Det Spandetske Forslag greb efter min Mening ikke
egenlig ind i Kirkens Væsen; thi det var jo dog ikke dets
Sigte at fastsætte, at den, der ej vilde modtage den kirke
lige Vielse ved Indtrædelsen i Ægteskab, den, der ej vilde
lade sine Børn døbe og forpligte sig til at opdrage dem
kristeligt, end sige den, der ingen Gud havde at sværge
ved, skulde ligefuldt være Medlem af Folkekirken, men
kun at bestemme, at alle disse ligefuldt skulde have Ad
gang til Nydelse af borgerlige Rettigheder 1). Saavidt jeg
har kunnet forstaae, have baade Lovforslagsstilleren og i
det mindste flere af dem, som understøttede hans Forslag,
forudsat, at de, i hvis Interesse Forslaget stilledes og af
hvilke det benyttedes, maatte, medens de vedbleve at være
Borgere af Fædrelandet, ansees som udelukkende sig selv
fra Kirkens Samfund, ja de have vel endog forudsat Kirken
i Bessiddelse af Ret til at betragte og erklære saadanne
Det er selvfølgelig overflødigt at bemærke, at min Fader
ved borgerlige Rettigheder, fulde borgerlige Rettigheder
tænker paa Indflydelse paa Lovgivningen gjennem Rigs
dagen o. lign.

202

selvfølgelig udelukte af dens Samfund, skjønt der endnu,
som bemærket i den kjøbenhavnske Gejstligheds Adresse,
savnes en offenlig Udtalelse af, at Kirken besidder saadan
Ret. Forsaavidt kan Forslaget ikke med Føje siges at
have tilsigtet at præjudicere Kirken.
Naar der er bleven indvendt imod det, at det ved at
stille i Udsigt en Ægtevielse uden Betaling ligeoverfor den
kirkelige, som er forbunden med Omkostninger, har ligesom
sat en Præmie for Udtrædelse af Folkekirken, saa er denne
Invending vel ikke ganske ugrundet: men man maa dog
tilstaae, at der var lidet tabt for Kirken ved en Afgang
af saadanne Medlemmer, der ej vare fastere knyttede til
den, end at de kunde lokkes til Frafald ved saa ringe
Fristelse; at alvorlige Kristne skulde lade sig nøje med
den borgerlige Vielse, var der ingen Grund til at frygte
for, og selv den mindre tænksomme Kristen vilde i de
allerfleste Tilfælde lade sig afholde derfra ved kristelige
Forestillinger. Jeg antager saaledes, at Forslaget, om det
var gaaet igjennem, ikke kunde have paaført Kirken selv
noget aandeligt Tab, ej heller dens Tjenere noget materielt
Tab, som var værd at tale om. Vi fortrøste os desuden
til, at Kirken er stærk nok til at trodse Farer langt større
end den saaledes forsvundne, om den kunde kaldes en
Fare: vi fortrøste os til, at den er for fast grundet og for
vel beskyttet til, at borgerlige Foranstaltninger, som ved
røre dens Interesser, kunne rokke eller ryste end sige
nedbryde den.
Hvad der mest kunde synes at være Grund til at
nære nogen Bekymring over og Frygt for, var vel det, at
der under det nu i over 2 Aar stedfindende Interim skulde
blive givet nogen Lov, der greb ind i Kirkens Frihed og
selvlovgivende Myndighed, forinden dens Forfatning var
bestemt og grundet ved Lov; imod saadan Lov havde der
været Anledning til at nedlægge en Protest som den, det
kjøbenhavnske Præsteskab har nedlagt. Alen denne Anled
ning er nu (om den overhovedet in casu (i Tilfældet) var
tilstede), saavidt jeg skjønner, hævet ved det modificerede
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Lovforslag, som nu foreligger. Og hvad der ved det paagjældende Forslags Fremlæggelse gaves Anledning til at
ønske, at det kirkelige Interim snarest muligt kunde af
løses af en lovbegrundet Forfatning, en Grundlov for
Kirken angaaende dens Forhold til Staten, navnligen til
Rigsdagen og den kongelige Regjering, synes der ikke
Anledning til nu at udtale noget ønske om, da alt tyder
hen paa, at Kultusministeren er betænkt og beredt paa at
skaffe Kirken den ønskede Forfatning saa snart, som det
lader sig gjøre. — Jeg antager saaledes, at der for øje
blikket ikke er Anledning til at nedlægge nogensomhelst
Protest mod Rigsdagens Skridt eller at fremkomme med
nogen Forestilling til denne; men vi ville, som vor
Pligt byder, findes vaagne, og dersom i sin Tid
Forslag til en Kirkeforfatning skulde frem
komme, der skjønnedes at true Kirkens Frihed
ogSelvstændighed,ikkeforsømmeattale,medens
Tid var, derhos vel erindrende, at Kirken deri, at Hans
Majestæt Kongen ifølge Grundloven bekjender sig til den.
har en yderligere Betryggelse imod Love og Foranstalt
ninger, som vilde være til dens Skade. — Endnu dette:
i kirkelig Henseende har det nævnte Forslag, hvad der
maa glæde Kirkens Tjenere, haft den gavnlige Virkning,
at det har vakt mangen Kristen til Eftertanke og en
klarere Bevidsthed om, hvor stort et Gode han besidder i
Samfundet med den sande kristne Kirke, og været ligesom
et Tilraaab til ham: «Hold fast paa, hvad du haver, at
ingen skal tage din Krone fra dig!»
Men i det jeg ikke glemmer og forudsætter, at mine
kjære Brødre ikke glemme, at vi, Kirkens Tjenere, tillige
ere Medlemmer af Borgersamfundet og bør ære og elske i
Fædrenelandet en anden kjær Moder ved Siden af Kirken,
kunne vi ej heller være ubekymrede, naar Faren synes at
true dette. Og til Bekymringer i denne Retning synes
mig det paapegede Lovforslag at give langt mere Anled
ning. Thi det rører jo ved det borgerlige Livs Sædelighed
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og Orden og truer med at svække dens Grundvold, i det
det svækker Begrebet om Ægteskabets Hellighed, om For
ældres helligste Pligt mod deres Børn, at opdrage dem i
Gudfrygtighed, og idet det vil sikre endog Gudsfornægtere
Borgerret i Danmark. Hvad vi fra et kirkeligt Standpunkt
skulle dømme om et Ægteskab, der ej er helliget ved
Kirkens Indvielse, om Forældre, der ej ville føre deres
Børn til Gud ved kristelig Daab og ved kristelig Tugt,
derom kunne vi ikke være i Tvivl. Fra det statsborgerlige
Standpunkt kan Begrebet om Frihed i dets Anvendelse
ogsaa i disse Retninger ikke strax være saa klart; det
kunde synes stridende derimod, at Staten i disse Hen
seender stillede Fordringer til sine Borgere og paalagde
dem en vis Tvang. Men ej alene Staten i Almindelighed
er efter min Mening i sin gode Ret, naar den stiller saadan
Fordring til sine Borgere og paalægger dem saadan Tvang,
men den danske Stat har endog i Særdeleshed paalagt sig
selv ved Grundlovens Paragraf 81 en Forpligtelse i denne
Henseende, idet den indskrænker Borgernes Ret til at
forene sig i Samfund for at dyrke Gud ved den Bestem
melse, «at intet læres eller foretages, som strider mod
Sædelighed og den -offenlige Orden». Men dersom det
borgerlige Ægteskab, som Biskop Mynster endog kalder
»det ved Loven auctoriserede Konkubinat», strider mod
Sædelighedsbegrebet (just som jeg skriver dette, læser jeg
i Kirketidenden om den Iver, hvormed Hernhuterne arbejde
for at faae Ægteskabets Hellighed erkjendt af den sorte
Befolkning paa de vestindiske Øer), saa skjønner jeg ikke
rettere, end at hver fædrenelandskj ærlig Borger, han være
gejstlig eller verdslig, han være Kristen eller Jøde, er
forpligtet som berettiget til at hæve sin Røst mod den
Lov, der vilde indføre det, som stridende mod Landets
Vel og Landets Grundlov. — Men farligere var den Del
af Lovforslaget, der vilde indføre en Edsformular vel endog
for Gudsfornægtere, og der saaledes i det mindste indirekte
syntes at indrømme Gudsfornægtere Adgang til borgerlige
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Rettigheder i Danmark 1). Man kunde synes forpligtet til
at tvivle om, at dette var Forslagets Mening, men Spandets

l) «Saalænge en Stat anseer det fornødent med Ed at binde
sine Borgere og Tjenere for at sikre sig deres Troskab,
kan den ikke tænke paa at gjore sig los fra Religionen:
thi den, som sværger, maa dog have noget Højere at
sværge ved. En Ed f. Ex. ved «Sværdsod, Skibsbord
og ved Skjolderand», en Ed ved Ære og Lykke, en Ed
ved sig selv, svoren maaskee i fuldt Alvor af dem, der
bekjendte sig til den nu vel ikke saa sjældne Autotheisme, til Selvguderiet, den kan ingen Konge og
Fyrste, ingen Regjering eller Øvrighed tage for fulde.
Erklærede Atheister kan ingen Stat stæde til Borgerret
eller til Embede; deres Ed var jo kun et Mundsvejr,
dersom de erklærede ikke at troe paa den Gud. i hvis
Navn den skulde aflægges». Min Fader oplevede ikke
at see danske Bønder kaare en Rigsdagsmand, som
erklærede, at han hverken troede paa Gud eller Kristus. —
De ovenanførte Ord ere tagne af en liden Afhandling
om «Religionsfrihed især i Danmark», som mim Fader
havde følt sig opfordret til at forfatte for at bidrage
sit til at klare Misforstaaelser, han jævnlig havde
truffet paa angaaende denne vigtige Sag, «navnligen
ved at foranledige Flere til at drøfte og behandle den».
Hans første Tanke havde kun været at gjøre den til
Gjenstand for et Hyrdebrev, men da Skriftet blev noget
større, end de for en saadan Skrivelse passende Grænser
vilde tillade, offenliggjorde han det i «Dansk Maanedsskrift» (udgivet af Dr. M. G. G. Steenstrup, Aargang
1859). — Idet jeg nævner denne lille Afhandling af
min Fader, vil jeg berøre den Overensstemmelse, som
finder Sted mellem min Faders deri fremsatte Betænke
ligheder med Hensyn til Pavekirkens Tilhængere, navnlig
Korporationer som Munke og især Jesuiter, og Abraham
Lincolns Tanker i samme Retning, saaledes som de,
maaskee endnu stærkere udtalt, komme frem i hans
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Ord i Rigsdagens 30te Møde 16de November, hvorved han
nærmere forklarer sig over sin Hensigt, nærmest foran
lediget ved nogle i det foregaaende Møde holdte Foredrag,
synes ikke at lade Tvivl tilbage. Han siger: «jeg vil be
mærke, at jeg ved Trosfrihed forstaaer Frihed til at troe,
hvad man vil, eller Frihed til at lade være at troe noget.»
Her kan fornuftigvis ikke være Spørgsmaal om i egenlig
Forstand at troe eller ikke troe (thi Friheden hertil kan
ikke tages, behøver ikke at gives); men her er Tale om at
bekjende Tro eller Ikke-Tro, hvad og klarligen det Følgende
i hans Foredrag viser. Men at en saadan Ytring, ja en
saadan Fordring er bleven udtalt af een eneste Rigsdags
mand, og at den ikke har mødt den alvorligste Modstand
hos hans Med-Rigsdagsmænd i Almindelighed (upaatalt
er den dog ej hengaaet) berettiger visselig Fædrenelands
vennens Bekymring. Vel synes Grundlovens Paragraf 84
at burde betrygge i denne Henseende: thi den sætter dog
Bekjendelse af nogen Tro som Betingelse for Adgang til
fuld Borgerret, om det ogsaa var kun Bekjendelse af Tro
paa den saakaldte Naturreligions Sandheder. Vel kan Faren
sidste Samtale med Chiniqui. (Se «Femti Aar i den
romerske Kirke» . Pag. 235—36.) Jeg anfører kun
følgende af Lmcolns Ytringer: «Jeg holder paa Sam
vittighedsfrihed i ædleste, højeste og videste Forstand;
men jeg kan ikke tilstaae Katholikerne Samvittigheds
frihed, saalænge de siger, at deres Samvittighed byder
dem at myrde mig, min Hustru og mine Børn, naar
Lejlighed byder sig. Dette forstaaer vort Folk ikke
endnu, men sent eller tidlig vil det blive klart for
enhver, at Samvittighedsfrihed aldrig kan tilstaaes
Mennesker, som har aflagt Ed paa at lyde Paven, som
paastaaer at have Ret til at tage Livet af dem, som
har en anden Religion end han.» — Naar der i det
Følgende bliver til disse Hyrdebreve sat nogen Anmærk
ning, som ikke er af min Fader, vil den blive mærket
som Udgiverens.
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siges for denne Gang overstaaet, idet det nævnte Forslag
ikke mere foreligger, skjont vor Frygtløshed i denne Hen
seende for en stor Del afhænger af, hvorledes Ordene i
Grundlovens Paragraf 81: «Enhver, der ikke godtgjør at
være Medlem af et i Landet anerkjendt Trossamfund (hvilket synes at forudsætte ogsaa i Fremtiden ikke anerkj endte Trossamfund) i den eventuelle Dissenterlov ville
blive forklarede og derefter anvendte. Men i det, som er
foregaaet, indeholdes, mener jeg, en stærk Opfordring
til os som Borgere af Fædrenelandet, at vi, naar
en Gang Udkast til en Dissenterlov forelægges
og drøftes, holde os vaagne og i fornødent Fald
betimeligen ere betænkte paa at hæve en ad
varende Røst mod saadanne Skridt fra Lovgiv
ningens Side, som kunde aabne Adgangtilfulde
Borgerrettigheder ogsaa for saadanne Samfund
og Individer, som lærte og foretoge, hvad der
stred mod Sædelighed og offenlig Orden, ja som
endog fornægtede alt, hvad ellers er Gjenstand
for Tro, hvem intet er helligt eller ærværdigt, og af
hvem følgelig ingen Garanti kan erholdes for, at de ej
ville krænke deres Medborgeres lovlige Frihed og Rettighed,
og at de ville opfylde de dem som Borgere paahvilende
Pligter.
Dette fandt jeg mig tilskyndet til at udtale for mine
kjære Embedsbrødre, og har jeg hertil kun at tilføje et
hjærteligt -Onske om Guds Velsignelse i det nybegyndte Aar.

Ribe Bispegaard 8de Januar 1851.
Daugaard.

Til
Dhrr. gejstlige Embedsmænd i Ribe Stift.
9.

O mgangsskri velse.

Ved Indberetning, Anmodning og Forespørgsel fra 2
forskjellige Egne af Stiftet angaaende de kirkelige Bevæg-
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eiser, hvilke dels den saakaldte Opvækkelse, dels Anabaptisternes og Mormonernes Bestræbelser hist og her frem
kalde, er jeg bleven foranlediget til nærmere at betragte
det præstelige Embedes Forhold til disse Bevægelser og
og derefter at meddele mine ærede og kjære Embedsbrødre
Resultatet af min Overvejelse og for Dem udtale, hvorledes
mig synes, at Præsten bor opfatte sin Stilling ligeoverfor
Bevægelserne, hvorvidt han bor gribe ind i dem, virke
med eller imod dem i Medfor af sin Sjælesorgerpligt. Jeg
udbeder mig derfor Dhrr. Brodres velvillige Opmærksomhed
for, hvad jeg her vil tillade mig at ytre til Opklaring af
disse i flere Henseender temmelig vanskelige Forhold og
Præstens Pligter med Hensyn til dem.
Den saakaldte Opvækkelse, som i nogle Decennier
allerede har fundet Sted i andre Stifter og i visse Egne
af dette Stift, og som nu synes at udbrede sig til Egne,
for hvilke den hidtil var fremmed, har ikke liden Lighed
med den pietistiske Opvækkelse, der bevægede vor Kirke
i Slutningen af Kong Frederik den Fjerdes og igjennem
hele Kong Christian den Sjettes Regjering. Uagtet den
store Forskjel mellem hin Tids og de sidstforløbne Tiders
Theologi og altsaa mellem de kirkelige Foredrag, som deri
havde deres Rod, var det den Gang som nu en Følelse
af, at Kirken ikke ydede til Opbyggelse, hvad man troede
sig berrettiget til at vente af den, der tilskyndede mange
alvorlige (vel og nu og da skinhellige) Kristne til at søge
Opbyggelse i private Sammenkomster, dog indenfor Kirkens
Omraade, og saaledes at danne, som man udtrykte sig.
ecclesiolas in ecclesia (Smaakirker i Kirken).
Ihvor mange ikke glædelige Phænomener vor Kirke
historie har opbevaret fra hine Bevægelsens Dage, saa er
dette dog vist, at den ikke blev uden Frugt for det
aandelige Embede og for det hele kirkelige Liv, og at den
lagde sig uden at have fremkaldt noget vedvarende Schisma
i Kirken. Jeg har kortelig berørt denne vistnok velbekjendte Sag, fordi det, som derom er os overantvordet,
kan tjene til at berolige dem, som nu af Bevægelsen i
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Kirken frygte Fare for denne, især vel af den Grund, at
Kirkens Lærere, tildels under Hensyn til og i Forbindelse
med eller Modsætning til Opvækkelsen dele sig til flere
Sider. Det er vel sandt, at ved denne Bevægelse forstyrres
stundom den Ro, den Stilhed og Fred, under hvilket det
kirkelige Liv heldigen og glædelig udvikler sig: men mon
ikke ogsaa Søvn og Død? Det er vel dog mod disse, den
er rettet, det er vel af sin Modsætning til dem, den har
faaet eller antaget Opvækkelsens skjønne Navn. Saalænge
den virker mod dem, kunne vi kuns glæde os over den og
ønske den Held og Fremgang. Og finde vi os og, naar
den i en enkelt Retning udskejer og mere forstyrrer Freden
end Søvnen, foranledigede til at optræde imod den, saa
antager jeg dog, at vi i det hele ikke behøve at frygte
den eller bør klage over, at den er kommen.
Og saadan Frygt, saadanne Klager ere vist ikke ganske
ualmindelige. Medens nogle Præster glæde sig over, at
der findes Opvakte i deres Menigheder, ansee andre dette
for et Uheld. De første maatte erindre, at den kirkelige
Tilstand, under hvilken der danner sig ecclesiolæ in
ecclesia, under hvilken en Del af Menigheden tager eller
faaer Navn af Opvakte (eller vel og Hellige), hvilket alle
Menighedens Medlemmer burde være, ikke er den normale,
og at der virkelig har paa flere Steder vist sig umiskjendelige Symptomer til en aandelig Usundhed i de saakaldte Opvaktes Færd, og saaledes føle sig opmuntrede til
at arbejde paa at hæve denne Usundhedstilstand. De
sidste maae ikke glemme, at de Opvakte, som Medlemmer
af deres Menighed, ere Gjenstand for deres Sjælesorg og
have Fordring paa deres Kjærlighed. Tanken om de Fejl,
hvoraf Opvækkelsen hos enkelte Personligheder ledsages,
og den Forstyrrelse, den hist og her forvolder, maa ikke
vække Harme og Vrede mod de Opvakte, eller udelukke dem
fra deres Sjælesorgers Kjærlighed, der baade skal lære ham
at undskylde dem og at tale til dem paa den Maade, at
Belærelse, Formaning, Advarsel, eller hvad der iøvrigt bor
siges dem, kan bedst finde Indgang.
Daugaards Levned.

IV.

14
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Vi ville tale særlig om de Hovedanker, der sædvanligen føres mod de saakaldte Opvakte (eller Hellige).
Man bebrejder dem en Tilbøjelighed til Seperatisme, til
Utilfredshed med den offenlige Gudstjeneste, til Mistroisk
hed mod Præsten. Herimod er vistnok ikke andet at
stille end kjærlig Advarsel mod at forlade det Kirkesam
fund, hvori Herren selv har indlemmet dem og givet dem
saa rigelig sin Naade, alvorlig Flid for at gjøre Guds
tjenesten og navnligen Ordets Forkyndelse saa rig, som
muligt, paa Kraft til Opbyggelse, og Omgang med dem i
Oprigtighed og Sandhed. Hvad der ikke saaledes kan
vindes, faaer jo i Guds Navn at gaae sin egen Vej. Men
til Undskyldning for denne Fejl kan det vel tjene at ihu
komme, at den Tid ikke er saa langt tilbage, da Rationa
lismen og Naturalismen havde fortrængt Aabenbaringstroens, den sande Kristendoms Forkyndelse fra vore
Prædikestole, saa at det ej er at undres over, om den
Mistænksomhed mod Kirke og Præst hos Almuesmanden,
som derved kan være fremkaldt, ikke er udryddet eller
lettelig lader sig udrydde. Men hvorfra nu og denne
Mistænksomhed har sin Oprindelse, ingen Præst besvære
sig eller harmes over den, før han med Haand paa
Hjærtet har spurgt sig, om han har været en tro Hus
holder over Guds mangeslags Naade, om han har rettelig
og efter flittig Forberedelse ved Arbejd og Bøn forkyndt
Herrens Ord paa Prædikestol, ved Alter, ved Sotteseng og
ved Grav, og har kunnet svare Ja til dette Spørgsmaal!
Ellers falder Besværingen tilbage paa hans eget Hoved;
og da vorde den ham en Opfordring til at røgte sit Kald
med mere Iver og Troskab, paa det at han ej skal bære
Skylden for et muligt Frafald! Hvorvidt iøvrigt Præsten,
foranlediget ved de Opvaktes Optræden i hans Menighed,
bør foretage noget udenfor det sædvanlige til dens Op
byggelse f. Ex. ved Bibellæsning eller andet gudeligt Fore
drag til anden end den almindelige Gudstjenestetid, ved
nu og da — vistnok ikke stadigen — at tage activ Del i
de Opvaktes Forsamlinger m.v., derom lader sig næppe
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give nogen almindelig Regel, da dette meget maa beroe
paa Enhvers Individualitet og paa hvert Steds særlige
Forhold. Foler man sig dreven af Kjærlighed til sine
Medkristne og Sognebørn, opvakte eller ikke opvakte, (til
den sande Opvækkelse trænge de alle), og er man vis i
sin Sag, da handler man, som man skjønner. Er man
uvis, da raadfører man sig med dem, som antages at
kunne give Raad, eller med dem, som ved deres Stilling
ere pligtige at raade, som de bedst vide og kunne.
I nær Forbindelse med den her omtalte Svaghed eller
Fejl hos de Opvakte staaer den Ensidighed, hvormed de
indskrænke sig til visse Bøgers Brug til deres Opbyggelse
med Udelukkelse, ja vel endog med Fordømmelse af alle
andre. Man kan vel ikke undgaae, (jeg taler af min egen
Erfaring) at føle sig ubehageligen berørt af den Foragt,
som de ofte ytre, for sande kristelige og ypperlige Opbyggelsesskrifter, og den Mistro, hvormed de betragte
disse. Men her maa vi atter, paa det at vi ej skulle optændes til en ubillig Nidkjærhed mod de Enfoldige, be
tænke, at der er kun alt for mange af den nyere Tids
gudelige Skrifter, paa hvilke Tidens rationalistiske og
naturalistiske Aand har øvet Indflydelse, og at den enfol
dige Kristens Forsigtighed, naar han ytrer Frygt for eller
Mistanke om, at der kan være noget af «den nye Lær
dom» i den ubekjendte Bog, der bydes ham, saaledes er
saa temmelig retfærdiggjort. Dernæst maa man huske
paa, at Almuesmanden kun har Lejlighed til at læse lidet,
og at hvad han skal læse saaledes, at han har ret Frugt
deraf, og at det, som man siger, falder ret ved ham, maa
læses ofte. Har Ordet: non multa sed multum (ikke mangt
men meget) i en vis Forstand sin Berettigelse m. H. t. vore Stu
dier, da gjælder det ret egenlig om Menigmands Læsning.
Endelig maa vi glæde os over, at den saakaldte opvakte Almue
har gjort et godt Valg af de Bøger, som den ensidigen har
kastet sin Kjærlighed paa, i det de alle hidrøre fra vor
Kirkes ypperste Forfattere fra den ældre Tid, som Brochmand, Kingo, Brorson og Pontoppidan. Alt dette maa
14*
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forsone en kristelig Lærer med denne Ensidighed i
Almuesmandens Smag og lære ham Overbærelse, som
Apostelen siger om en menneskelig Præst (Hebr. 5, 2),
«at han kan have Medlidenhed med de Vankundige og
Vildfarende (hvilke Ord jeg beder anvendte her cum grano
salis)1), eftersom han selv er omgiven med Skrøbelighed.«
En tredie Fejl eller Ensidighed, der bebrejdes vor Tids
Opvakte ligesom Pietisterne i hin tidligere Periode, er
deres Fordømmelse af visse selskabelige Forlystelser f. Ex.
Kortspil, Dans m. v., der i sig selv ere uskyldige. At de
selv afholde sig fra disse Fornøjelser, at de advare imod
dem som farlige, kan man jo slet intet have imod; at de
erklære dem ligefrem for syndige, maae vi vel ansee som
en ensidig og urigtig Bedømmelse af disse Ting, hvilken
dog, det maae vi ikke glemme, finder sin Undskyldning i.
at Brugen ligger saa saare nær ved Misbrugen, let gaaer
over til denne og gjør deslige Fornøjelser fordærvelige i
høj Grad, ukristelige og syndige. Hvad der skjønnes at
blive Præstens Sag ligeoverfor denne Art af Ensidighed,
er med Sagtmodighed at vise, at de har Uret i at for
dømme Brug af tilladelige Ting tilligemed Misbrugen: og
at den let leder til den endnu større Uret, ja Forsyndelse
at foragte eller vel endog fordømme dem, der nyde disse
Glæder uden at misbruge dem, som uværdige det kristne
Navn. Hvad angaaer selve Præstens Forhold til disse
Fornøjelser, da antager jeg, at det ikke kan koste ham
megen Selvovervindelse at nægte sig dem, dersom Del
tagelse deri skulde forarge nogen af hans Menighed og
berøve hans Ord Kraft til at at virke paa Men, ja at
han, om det endog skulde koste Selvfornægtelse, dog ej
burde unddrage sig denne, dersom den af den nævnte

L) Med en Smule Skjønsomhed. Ved Hjælp af et velvilligt
Lærdomslaan tilføjes en Oversættelse af de faa latinske
Sætninger, der forekomme i Hyrdebrevene. Udg. Anmk.
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Grund skjonnedes ned ven dig. (jfr. Rom 14 og 1. Cor. 10
in fine).
Det skal være en temmelig almindelig Fejl hos dem
af Opvækkelsen, at de i Selvtilfredshed see ned paa dem,
der ej ville slutte sig til dem og dele deres Anskuelser.
Hvor saadant aandeligt Hovmod træder frem i Ord eller
Færd bør Præsten ikke skaane men straffe det i kjærlig
Alvor. Overhoved vil det i Menigheder, hvor der spores
Tilbøjeligbed til at lægge Vægt paa det udvortes Skin af
Hellighed og pharisæisk Selvretfærdighed, være fornødent,
at der i Prædiken flittig drives paa kristelig Ydmyghed
og paa den Retfærdighed, som gjælder for Gud, samt at
det indskjærpes, at Enhver vandrer paa Vildfarelsens Vej,
der indbilder sig at have grebet det Klenodie, som vi kun
alle kunne jage efter og stræbe efter.
Jeg vender mig fra det visselig ikke, som mange
synes at mene, uglædelige Syn af vore Dages saakaldte
Opvækkelse til den sørgelige Erfaring, at Kristne lade sig
af omflakkende Sværmere, falske Lærere, forsætlige Be
dragere forlede til at forlade den Kirke, de ved deres
Daab tilhøre, og at fornægte den Tro, de have bekjendt
til Salighed. Navnligen have Gjendøberne eller Anabaptisterne (deres rette Navne fra vort Standpunkt) og Mor
monerne i nogle Menigheder aabnet sig Indgang og vundet
Fremgang. Medens det nu vel er vist, at Kirken maa
betragte disse Sekterere som staaende udenfor sig og altsaa ikke kan lægge dem ind under den Sjælesorg, den
anvender mod sine egne Børn, medens som Følge heraf
Præsten ej heller kan regne dem til sin Menighed, skjønt
de boe indenfor de ham anviste Sognes Grænse, eller ansee sig beføjet til at udstrække directe sin Sjælesorg til
dem, saa bliver det dog et Spørgsmaal, hvorvidt han tør
ganske opgive det Sognebarn, om hvilket han uformodenlig
erfarer, at det er vundet for nogen af disse Sekter og
gaaet over til dem. Jeg mener, at han baade er berettiget
og forpligtiget til at forsøge, om muligt, at kalde den
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Forvildede tilbage, ligesom jeg og antager, at han bor
benytte given Lejlighed til, saavidt muligt, at overbevise
disse Vrangtroende om deres Vildfarelse og fore dem paa
Sandhedens Vej. Men Hovedsagen bliver dog at vaage
imod disse Vildfarelser og at forebygge deres Indflydelse
paa de Kristne, hvis Sjælesorger han er. Det er til den
Ende nødvendigt at gjore sig bekjendt med de falske
Lærdomme, som disse Sekter bekjende, især Mormonernes,
da denne Sekt er os mest fremmed, da dens Lærdomme
ere de fordærveligste og dens Prædikanter for Øjeblikket
de ivrigste. Foruden at de selv have udgivet deres Trosbekjendelse, har dels Pastor Hass i et eget lidet Skrift,
dels en Cand. Fog i Theologisk Tidsskrift 2. B. 2. H. 1851
givet en Fremstilling af deres Troslærdomme og deres
Historie. Saavidt jeg kan skjonne, kunne vi ikke erkjende
dem for Kristne, hvilket de selv til den Grad gjore Paa
stand paa at være, at de regne deres Kirke for den ene
sande og saliggjorende, medens de kalde alle andre Kristne
Hedninger, gentiles. Deres Lærdomme om Gud, om Kir
ken, Skriften, Synden, Forsoningen o. s. v. ere de groveste
Vildfarelser. Anabaptisternes Lærdomme ere os tidligere
bekjendte. Skal Præsten nu i sin Pligts Medfør virke til
at beskjærme sine Sognebørn og Tilhørere mod disse
Vildfarelser, da maa han, idet han vogter sig for at bruge
sin Prædikestol som en Fægte- og Kampplads mod ander
ledes Troende, bruge den til at kalde sin Menighed til
Aarvaagenhed mod den truende Fare, og idet han lægger
sine Tilhørere Troens hellige Sandheder paa Hjærte og
fremstiller dem i deres Rigdom paa Velsignelse, kan og
bor han ikke forbigaae at stille lige imod dem de usunde,
paa Lys og Trøst og Velsignelse fattige Lærdomme, som
bydes istedetfor dem, helst naar han veed, at disses Præ
dikanter ere i fuld Virksomhed. Med Varme skal han
tilraabe dem vor Herres Ord: «Hold fast ved det, du
haver, at ingen skal tage din Krone». I saadanne Farens
Dage bør han især fremhæve, atter og atter indskjærpe
de Sandheder, (med Hensyn til hvilke) Sekterne fare vild,
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at det kan skjonnes, hvad vi have, og hvad det er, man
vil berøve os.x)
Men foruden denne almindelige Aarvaagenhed byder
Sjælesorgen ogsaa en særlig Opmærksomhed paa dem,
hvilke Sjælesørgeren skjønner at være mest udsatte for
Vranglærernes Angreb og mest svage til at* modstaae
disse. Og her viser sig det Særsyn, at Sektererne lettest
skulle have gjort Proselyter blandt de saakaldte Opvakte.
Jeg kalder det et Særsyn, eftersom man maatte antage
det for Opvækkelsens Frugt, at man havde faaet øjnene
op for Troens hellige Sandheder og vidste, paa hvem man
havde troet. Men her falder det i øjne, dels at hvad der
kaldes Opvækkelse, ikke al Tid fører dette Navn med
Rette men stundom er ikke andet end et forfængøligt
Skin, et udhængt Skildt og et pharisæisk Klædebon, dels
at Opvækkelsen ikke er, hvad den vel stundom udgives
og antages for, en Fuldendelse men kun en Begyndelse.
Det Hjærte, især det unge Hjærte, hvori en Gjæring er
begyndt, en Rørelse, en Følelse af Savn og Længsel, det
er lettest at vinde, naar det bestormes med List og Kraft.
Til saadanne svage Sjæle henvende da Præsten fornem
melig sin Opmærksomhed, dem lægge han alvorligt for,
hvad Forskjel der er paa det Gode, som den Herre Jesus
har givet dem hidtil og vil give dem i Tid og Evighed,
og paa den Usselhed, den Daarskab, den Løgn, som bydes
dem i Bedragerens Navn. Han oplyse dem, han formane
og advare dem, han besværge dem at tage sig Tid, at
søge Kundskab, at bede alvorligen om Guds Aands Bi
stand, og selv at stride alvorligen for at komme til Sand-

0 Man synes berettiget til at haabe, at den glædelige
Frugt af Sekterernes Optræden skulde i Henhold til det
gamle Ord: opposita juxta se posita magis illucescunt
(Modsætninger, stillede ved Siden af hinanden, falde des
bedre i Øjnene) blive den, at denne blev Flere til Op
rejsning og Befæstelse end til Fald.
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heds Erkjendelse!r) Han vende sig til deres Venner og
Slægtninge og formane dem til at vaage med ham over
de Ubefæstede, at de ej skulle forarges paa deres Herre
og fornægte ham! Mere formaaer Præsten jo ikke at gjore
for at frelse Sjælene fra Døden; andre end Aandens Vaaben. har han ikke at anvende til deres Forsvar, løvrigt
maa han befale dem Gud, at han vil vække de Frafaldne
til Anger og kalde dem tilbage til Sandhedens Vej. —
Hvad det angaaer, som jeg her har ytret om Opvækkelsen,
da kunde det vel paa sine Steder give Anledning til at
gjøre dem, som give sig Navn af Opvakte, opmærksomme
paa, at deres Opvækkelse bør vise sin Kraft og Frugt
især deri, at de blive som Paulus kræver 1 Cor. 15, 58
«faste, ubevægelige, frugtbare al Tid i Herrens Gjerning«.
Jeg vil haabe, at ingen antager, at jeg med disse
Ord har tilsigtet at give Klogskabsregler for Præstens
Forhold mod formentligen Stærke eller Svage i hans Me
nighed; i Henseende til den foreliggende Sag vilde jeg
meget mere ansee Mag. Kirkegaards paradoxklingende
Sætning: «Det at handle klogt, er just det Foragteligste
af Alt» ikke ganske uberettiget. Jeg har kun villet ud
tale, hvad der efter min Anskuelse under de nævnte enten
allerede stedfindende eller dog muligvis indtrædende For
hold er Embedspligtens og den kristne Kjærligheds For
dring til den kristelige Sjælesørger, henstillende til d’Hrr.
Embedsbrødré at prøve mine Ord og bedømme, hvorvidt
jeg har seet det Rette, og at bruge af mine Vink, hvad
der maatte findes hensigtsmæssigt. løvrigt vil jeg, idet
jeg slutter, ikke undlade at meddele, at jeg paa given
Anledning har gjort Indstilling til Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet om Maaden, hvorpaa eventualiter
en til Mormonerne eller anden Sekt affalden Kristen blev
l) At her er Opfordring til den alvorligste Flid med Kontirmandundervisning og Forberedelse, behover jeg næppe
at antyde.
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at gjenoptage i Kirkens Skjød (man tør dog vel haabe,
at nogle af de Forvildede ville komme til Besindelse og
Anger) samt om Mormonligs Begravelse, og at Resolu
tionen herpaa i sin Tid skal blive Dem bekjendtgjort.
Guds Fred i Kristo Jesu være med Dem alle!
Ribe Bispegaard d. 31te Januar 1852.
Daugaard.

Til
D’hrr. Provster, Sognepræster og øv
rige gejstlige Embedsmænd i Ribe
Stift.
3.

Omgangs skri velse.
Under Vintertiden, medens Lejligheden til personlig
Omgang er, for saa vidt Flerheden af mine kjære Embeds
brødre angaaer, afskaaren for mig, anseer jeg det for en
Pligt ved skriftlig Meddelelse at sætte mig i Forbindelse
med Dem, og det er en Pligt, som jeg gjærne og med
Lyst opfylder. I de to sidste Vintre har der frembudt sig
særegen Anledning til saadan Meddelelse. Denne er vel
ikke til Stede nu; alligevel er der Stof nok for Haanden
i vore Dages kirkelige Forhold, saavel udenfor som inden
for vort Fædrenelands Grænser, ligesom og, hvad jeg dels
har erfaret paa det afvigte Aars Embedsbesøg, dels paa
disse drøftet med D’hrr. Brødre frembyder Gjenstande nok,
som jeg foler Trang til at udtale mig over til Dem.
Dette er Grunden og Anledningen til, at jeg skriver disse
Linier, hvilke hermed være Deres kjærlige Opmærksomhed
anbefalede!
1 den højst besynderlige, (man kan vel sige) socialistisk-communistiske Adresse, som nogle fyenske Bønder i
afvigte Sommer sendte omkring til Almuen i de andre
Provindser, forekom en Bebrejdelse mod nogle Præster, der
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var mig og vel maatte være enhver gejstlig Mand meget
paafaldende, den nemlig, at de anbefalede og bade for den
hellige almindelige Kirke, hvorved, som Adresseskriveren
mente, maatte forstaaes den romersk-katholske eller pave
lige Kirke. (Dette var omtrent Indholdet, Ordene husker
jeg ikke).
For saa vidt det nu er kun den i den
senere Tid mere levende bievne Erkjendelse af Kirkens
Almindelighed og Enhed, der har foranlediget eller dog
givet Paaskud for den Bekymring hos de fyenske Bønder,
hvoraf hin Bebrejdelse skulde være opkommen, da have vi
jo kun at afvise den med den Bemærkning, at Herren
ikke har villet stifte mere end een Kirke, der skulde
samle alle som een Hjord til den ene Hyrde: men det
kan vel ikke nægtes, at der i den senere Tid oftere er
falden Ytringer fra gejstlige Mænds Læber og Pen, der
synes at maatte udlægges, som om den evangelisk-lutherske
Kirke stod paa en Maade i Modsætning til den hellige
almindelige Kirke. Og for saa vidt saadanne Ytringer
have foranlediget nogen Betænkelighed eller Bekymring
hos menige Kristne af vort Kirkesamfund (de ovennævnte
eller andre), fortjener Sagen vel noget større Opmærksom
hed, fordrer den, at vi klare vore Tanker over denne
vigtige Gjenstand, at der ej af uklare Tanker skal
komme forvirret Tale fra os, som skulle være vore kristne
Brødres Vejledere, og atter af denne forvirrede og forvir
rende Tale komme Forstyrrelse i Menigmands Begreber
om Kirken og det kirkelige Liv. Det maae vi, mener jeg,
især fastholde og udlægge flittigt for Menighederne, at vor
Luther aldrig har tænkt paa at stifte et særegent Kirke
samfund, men at det just var hans Hensigt og Tanke at
føre Kirken, som under Pavens Herredømme havde i Ti
dernes Løb mere og mere fjærnet sig fra den apostoliske
og ældste Kirkes Simpelhed, tilbage til denne, at det var
hans Bestræbelse at rense den hellige almindelige Kirke
fra den Smitte, hvoraf den romersk-almindelige Kirke var
bleven gj en nem trængt, og at saaledes den evangelisk
lutherske Kirke, hvis Lemmer vi glæde os ved at være,
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ikke efter sit Anlæg er eller skal være andet end den
hellige almindelige Kirke. Vi bekjende just vort og vore
Menigheders Samfund med den hellige almindelige Kirke,
naar vi bekjende Samfundet med Luther og den af ham
stiftede Kirke; thi han har villet føre os med sig tilbage til
den hellige almindelige, apostoliske Kirkes Grund. Vi
kunne derfor trygt overlade f. Ex. Spørgsmaalet om Bi
skoppernes apostoliske Succession og hvad med samme
staaer i Forbindelse (hvilket Spørgsmaal en Præst af vor
Kirke i det afvigte Aar har sat i Bevægelse) til den
romerske Kirke, for hvilken det er et Livsspørgsmaal, og
til den engelske, der behager sig selv i at lægge stor Vægt
derpaa; den svenske synes i vore Dage at hæve sig over
Paastanden paa dette kirkelige Kriterium og ligesom at
undsee sig ved, at den nogensinde har lagt Vægt derpaa.
(Knøs Kirkeforf. i Clausens Tidsskrift 1852 H. 3.)
Til det her Sagte ønsker jeg at knytte nogle korte
Bemærkninger over et Par didhørende Gjenstande. I den
offenlige Gudstjeneste følges endnu i det Væsenlige den
Skik og Orden, som indførtes samtidig med Reformationen
ved Christian den Tredies Ordinants og som siden med
enkelte Modifikationer indskjærpedes ved Christian den
Femtes Ritual; fra den bør vi visselig ikke vige, saa
længe den er gjældende efter Kirkens Love. D’hrr. Brødre,
hos hvilke jeg har visiteret, ville og erindre, at jeg i de
afholdte Konventer har ved at gjennemgaae Ritualet gjort
denne Sag til Gjenstand for vore Samtaler og arbejdet
derhen, at der kunde blive Enhed i Liturgien overalt i
vor Kirke, og at forefundne Afvigelser saavel i det mindre
som i det større kunne vorde afskallede. Hvorvidt der
maatte være Anledning til at ønske Forandring i vor
Liturgis Enkeltheder, dette Spørgsmaal bliver at udsætte,
til det kan blive Gjenstand for en Synodalforhandling i
Forbindelse med eller efter Kirkelovens Revision. Men de
fleste af mine Embedsbrødre ville vist have lagt Mærke
til, at der i den lutherske Kirke i Tydskland paa flere
Steder er gjort — som det synes — ikke uheldige Forsøg
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med Indførelse af saakaldte liturgiske Gudstjenester dels
med Prædiken paa Festdage, dels — liturgiske i strængere
Forstand — uden Prædiken paa Søgnedage og udenfor
den almindelige Gudstjenestetid. Sagen synes at fortjene
Opmærksomhed, hvilket jeg og har skjænket den, som
flere af D’hrr. Brødre ville vide fra de afholdte Konventer.
Hovedmomentet i denne Gudstjeneste (den liturgiske i
videre Forstand) er en hyppigere Afvexling under Messe
og Kirkesang mellem Præst og Menighed, flere Responsorier og Antiphonier m. v. Da der i den senere Tid ikke
sjælden er ført Klage over, at Prækenen har i den luther
ske Kirke vundet sig for stort Raaderum paa Altertjene
stens Bekostning, der synes ganske utilbørligen at være
trængt i Baggrunden, i det mange Kirkegjængere mene,
at de komme tidlig nok til Kirke, naar kun Præsten ikke
er paa Prædikestolen, og at de have været længe nok til
Stede, naar de først bortfjærne sig, efter at Præsten har
sagt det sidste Amen i Prædikestolen, saa synes jo netop
den liturgiske Gudstjeneste at frembyde et Middel til at
hævde Altertjenesten igjen dens tabte Rettigheder. Jegvar imidlertid strax fra Begyndelsen af betænkelig ved, ja
mistænkelig imod denne Nyhed. Den syntes mig at smage
ad Tydskhed (i dette Ords moderne danske Betydning, ad
Katholicisme (d. e. Papisme) og ad — Theatervæsen. Og
jo mere jeg har tænkt over Sagen, jo mere jeg har agtet
paa de Røster, der i de tydske Kirketidender have hævet
sig imod den, desto mere fæstner sig denne Betænkelighed
hos mig og vinder Styrke, uanseet hvad flere værdige og
for vor Gudstjenestes Oplivelse varmt følende Brødre have
sagt til Gunst for den liturgiske Gudstjeneste. Hertil
kommer endnu dette, at den lutherske Kirke i Tydskland
kan antages mere at trænge til Altertjenestens Oplivelse
end den danske Kirke, eftersom hin (eller hine) har i det
Liturgiske mere end vor Kirke fjærnet sig fra den op
rindelig lutherske Liturgi og i sine nyere Agender antaget
den Magerhed og Tørhed, som karakteriserer i denne
Henseende den reformerte Kirke. For os er den altsaa
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mindre forneden. Og skulde der være Rimelighed for, at
saadan gjennemgribende Liturgireform vilde i Lægfolks
Øjne faae Anseelse af en Lokkemad, vi vilde udstille for
at drage saadanne til Kirken, som Herrens af os for
kyndte Ord ej formaaede at drage, eller af en Ørekildren,
som vi laan te af den pavelige Kirke til at live vor Kirke
op med, skulde der være Grund til at befrygte, at Forsøg
i den Retning vilde fremkalde Splid i vore ¿Menigheder
(man erindre de uheldige liturgiske Bevægelser i Sverrig
under Johan den Tredie), da var der jo ingen Tvivl om,
at en Tanke som denne burde aldeles opgives. I Luthers
Aand er den næppe; for ham er Ordets Udlæggelse Hoved
sagen i enhver Gudstjeneste og af uendeligt højere Værd
end den skjønneste Messe, og denne Anskuelse synes vort
Folk navnlig Almuen at have ganske gjort til sin. Van
skeligheden ved at faae en liturgisk Akt smukt udført
maatte og ved dette Spørgsmaal bringes med under Be
regning.
Forinden jeg forlader dette Punkt om det Rituelle,
vil jeg endnu tillade mig at gjøre opmærksom paa den
Uregelmæssighed, at Velsignelsen fra Prædikestolen ikke
sjælden lyses fireleddet, saa at man efter at have opfordret
Menigheden til at modtage Herrens Velsignelse, begynder
denne med ønsket: Herren være med Eder! og derefter
fortsætter med de tre andre ønsker, hvoraf Velsignelsen
bestaaer, som den lyder i Num. 6 og i Ordinants og Ritual.
En anden Uregelmæssighed i denne Henseende er jeg
truffen paa hos en Præst i et af de andre Stifter, der ud
siger Velsignelsen saaledes: «Herren velsigne Eder og be
vare Eder!» (istedetfor Dig).
Naar der ikke kan finde stræng Enhed Sted i et Til
fælde som dette, hvor vi have selve Ordene givne ved en
umiddelbar guddommelig Befaling i den hellige Skrift,
hvor meget staaer man da ikke Fare for Afvigelser i
andre Skikke og Formularer? Og dog var det ønskeligt,
at der kunde bevares Enhed i vore kirkelige Skikke over
alt, saa at hver dansk Kristen, fra hvilken Egn i det
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lille Rige lian end kom, strax vidste, naar han bivaanede
en Gudstjeneste, hvorledes han var vendt, som man siger,
vidste, hvad Gang den hele gudstjenstlige Handling har
fra forst til sidst, saaledes som Katholiken strax finder
sig til Rette i sin Gudstjeneste, fra hvilken Egn han end
kommer i den hele vide Verden. I ønsket og Bestræ
belsen herfor vil jeg bede d’Hrr. Brødre at være enige
med mig.
Et andet ønske i lignende Retning, nemlig angaaende en fælles, en kristelig og opbyggelig Psalmebog for
vor Kirke, synes at være langt vanskeligere at opnaae.
Det Foretagende, til hvilket jeg i saa Henseende havde
saa stort Haab, Udgivelse af Roeskilde Konvents Psalme
bog, synes at have rykket dette ønskes Maal længere ud
i det Fjærne, istedetfor at føre os nærmere til det. Jeg
frygter ikke for at udtale ligeoverfor de mange Røster,
der have hævet sig vældigen imod den, som min Over
bevisning, at den er et,meget fortjenstfuldt Værk, og at
det hverken skulde være til Skam eller Skade for vor
Kirke, om den blev sammes almindelige Psalmebog, dog
kun under den Forudsætning, at den blev det ved Menig
hedernes frie Valg. Men imedens jeg i dette Stykke vel
ogsaa kunde ønske Enhed, anseer jeg den ikke saa vigtig
her som i Liturgien. — Her i Stiftet bruges nu fire
Psalmebøger: Kingos, Pontoppidans, Guldbergs (Holstebro)
og den evangelisk-kristelige med eller uden Tillæg. Hvol
den sidste (maaskee og den næstsidste) bruges, maa jeg
ansee Indførelse af Konventets ligefrem for en Vinding.
Hvor Kingos alene bruges, er det jo unægtelig en Mangel,
at man ikke bliver bekjendt med eller faaer Lejlighed til
at benytte de mange skjønne Psalmer, som ere skrevne
siden hans Tid. Leths nylig udgivne Samling kan vel
nogenlunde raade Bod herpaa, men dog ikke ganske,
eftersom den er beregnet paa Pontoppidans og altsaa forbigaaer flere Psalmer, som denne har, men som Kingos
mangler. For øvrigt maa det vel erindres, at hverken det
sidstnævnte Tillæg eller Roeskilde Konvents Psalmebog
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har erholdt allerhøjeste Sanction til at benyttes ved den
offenlige Gudstjeneste, hvisaarsag jeg haaber, at man ingen
Steds paa egen Haand tager den i Brug. Skulde dette
nu synes en og anden et beklageligt Skaar i den kirkelige
Frihed, saa maae vi ikke glemme, at- medens kirkelig
Frihed er et Gode, er et ordenligt Kirkeregimente det ikke
mindre, og at dette ikke kan finde Sted, dersom det ej
finder Lydighed.
Ved Skrivelse af 6te Marts f. A. anmodede Kirke
ministeriet mig, i Henhold til min Indberetning om det
foregaaende Aars Visitatser, om at indskjærpe ved en
Omgangsskrivelse en strængere Collationering af Kirke
bøgerne, hvilket skete under 23de April næstefter. Imid
lertid har jeg dog paa sidste Sommers Visitation endnu
forefundet hist og her nogle ikke ganske ubetydelige
Uoverensstemmelser i Duplikaterne. Foruden hvad jeg til
de paagjældende Præster og Degne mundtlig og skriftlig
har bemærket herom, har jeg troet at burde endnu en
Gang henlede D’hrr. Brødres Opmærksomhed paa denne
Gjenstand og anmode om, at Collationeringen af disse
vigtige Aktstykker foretages anordningsmæssigen to Gange
aarlig, og da saaledes, at den Ene oplæser Ord til andet
alt, hvad der er indført siden sidste Conferering; sikrest
var det maaskee og, at den Ene havde den Andens Du
plikat for sig.
For de Præster, som nyligen ere bievne ansatte i
Stiftet, undlader jeg ikke at gjøre opmærksom paa, at de
Regler, der i det hele følges med Hensyn til Dispensation
for Konfirmander, findes i Synodalakterne for 1847.
Paa mine Visitatser og ellers ved Samtale har jeg
bragt i Erfaring, at der nogle Steder holdes meget store
Altergange indtil for 150 å 200 Kommunikanter ad Gan
gen. Mig forekommer der at være noget usmukt i, at
saa store Hobe paa een Gang stimle sammen først til
Skrifte og siden til Altergang; det hele faaer derved let
et Anstrøg af Travlhed, som ikke er klædelig ved en helligHandling. Dertil kommer endnu dette, at Herrens Nad-

224
vere jo egenlig burde holdes i hver Højmessetjeneste, og
at det altsaa er desto smukkere, i jo flere den kan holdes.
8 Sæt Kommunikanter (højst å 12 Personer, alssaa færre
Sæt, hvor Knæfaldet tillader det større Antal) synes mig
at være det allerhøjeste, man skulde tilstede. Jeg veed
vel, at det er vanskeligt her at træffe og sætte en Grænse.
Jeg tilsigter ej heller videre hermed, end hvad jeg har
haft for -Øje ved Samtale med Enkelte derom, nemlig at
henstille til mine kjære Embedsbrødre, hvorvidt de efter
Sagens nærmere Overvejelse maatte dele min Anskuelse og
finde Dem foranledigede til at tage denne Bemærkning til
Følge. Om en Præst her i Stiftet i Slutningen af forrige
Aarhundrede har jeg hørt fortælle, at han aldrig antog
mere end 2 Sæt (16 Personer), hvor meget man end bad
ham. Saadan gjenstridig Vægring var ej heller at anbe
fale. Der er Maade med al Ting.
I Tidens religiøse Bevægelser er meget for os at agte
paa. Mormonerne synes ikke at trives iblandt os: de
trække sig bort til deres jordiske Rige, hvorfra de vel
ville udsende deres Proselytmagere og fange de arme
Sjæle, som drevne af en urolig aandelig Længsel efter
noget Nyt opgive det gamle Gode, som de have, og hvil
ket Proselytmageren veed at berøve dem Agtelsen for og
Tilliden til. — Den katholske Propaganda er i Virksom
hed. Man læser hyppige Beretninger om de jesuitiske
Missioner saavel i Lydighedens som i Gjenstridighedens
Lande. Til de sidste, altsaa ogsaa til vort Fædreland,
udsøges de mest veltalende og begavede Personligheder,
og i Kjøbenhavn holdes nu hver Søndag 2 offenlige
katholske Gudstjenester, ja der prædikes endog paa Dansk.
Hvorledes den ene saliggjørende Kirke er stemt mod vor,
derpaa fortælles mange Exempler, som i Lande, hvor Regjeringen gjør fælles Sag med Paven, lade befrygte det
værste for Protestantismen og Protestanterne. Jeg be
høver blot at nævne, hvad der er sket i Florens. Jeghar noteret mig følgende Ytring af Jesuiten Veuillot,
Hovedarbejder i Bladet ITnivers: «Hvad mig selv betræffer.
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saa maa jeg beklage — jeg tilst'aaer det rent ud — at
man ikke før brændte Johan Hus, og at man ikke ogsaa
brændte Luther, ligeledes, at der ikke er funden nogen
Fyrste from nok til at organisere et Korstog mod Prote
stanterne». — Paa den anden Side griber Vantro, Fri
tænkeri, Indifferentisme, Pantheisme og Atheisme mere og
mere om sig eller træder mere aabenlyst og frækt frem.
Et nyt Tidsskrift: «Samfundets Reform» fremtraadte ifjor
Foraar i sit Program med saadanne Ytringer; «Vi ere
ikke Kristne. Vi betragte den kristelige Verdenslære som
afgjort gjendreven ved Videnskaben. — Vi troe, at Hinsidighedslæren har skadet det ægte Menneskelige i høj
Grad; vi see kun Frelse i en energisk Interesse for det
virkelige Livs Reform». Redaktøren, Stud. med. Dreyer,
23 Aar gi.! udtaler sig ogsaa for, at Undervisningen i Re
ligion skal afskaffes i Skolerne. At Dr. D. og hans Stalbrødre i deres Klub først diskuterede Spørgsmaalet om
Guds Tilværelse og derefter satte det under Afstemning,
hvis Resultat blev det samme som Daarens efter Ps. 14, at
der er ingen Gud, er ogsaa ganske vist. — Saadanne ere
Tidernes sørgelige Tegn. De opfordre os til at være paa
vor Post og holde os beredt til at møde Angrebene med
de rette Vaaben, til for al Ting flittigen at tilraabe vore
Menigheder, at de holde fast paa det, de have, og bevare
det gode, som er nedlagt hos dem, at bede flittig for og
med Menighederne og at opfordre dem til at bede selv,
at Gud vil bevare dem i sit hellige Samfund. Dertil sigte
al vor Tale og al vor Bøn, og Herren give os alle Kraft
og Velsignelse til at røgte med Frugt den Gjerning, han
har givet os at gjøre!
Ribe Bispegaard i Januar 1853.

Daugaard.

Til
D’hrr. Provster, Sognepræster og øv
rige gejstlige Embedsmænd i Ribe
Stift.
Daugaards Levned. IV.
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4.
Omgangsskrivelse.

Aliud est amico, aliud ommibus scribere.
(Et er at skrive til en
Ven, et andet at skrive
til alle).
I en Tid som den nærværende, da der føres megen
vaklende og tvetydig Tale om den hellige almindelige
Kirke, som om vi Kristne, der bekjende den kristelige Tro
efter Luthers Vejledning og efter ham benævne vort Kirke
samfund det lutherske eller evangelisk-lutherske, havde
afsondret os fra den og burde gjore et Tilbageskridt for
ligesom at gjore en begaaet Fejl god igjen; og om den
kirkelige Frihed, som om den var et Gode, der savnedes
i vort Kirkesamfund; — i en saadan Tid er det i Sand
hed, mine elskelige Brødre! meget nødvendigt at tænke
ret alvorligt over disse vigtige Gjenstande og at klare sig
de Begreber, der saaledes komme under Spørgsmaal. Den
Omgangsskrivelse, jeg ifjor udsendte i Stiftet, indledede
jeg med et Par korte didhenhørende Bemærkninger, til
hvilke jeg her tør tillade mig at henvise. Jeg antager nu
vel, at der ad den egenlig videnskabelige Vej vil, hvad og
allerede er skeet, hæve sig Røster af større Vægt end min
angaaende denne Sag, og man kunde maaskee derfor
mene, at jeg kunde have betraadt den samme Vej, dersom
jeg ikke foretrak at tie og lade Andre alene klare Sagen;
men jeg fandt det mest stemmende med min Tilbøjelighed
og min Følelse at tale, og at holde mig denne Gang
indenfor den Kreds, hvori Herren har anvist mig min
Virksomhed i hans Kirkes Anliggende, og mere i Fortro
lighed at meddele mine kjære Brødre, hvad jeg har tænkt
over den her omtalte vigtige Sag, for at bidrage mit til
at klare Tankerne derom, som hos mig selv saa og hos
mine Brødre, samt dertil knytte nogle praktiske Betragt
ninger over de nu stedfindende Forhold, alt i det øjemed,
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at vi kunne endrægtelig føle os styrkede til at
holde fast paa det Gode, som Reformationen
har vundet os, og til at bruge og nytte det til
stedse rigere Velsignelse, baade for os selv og
for dem, som skulle høre os.
Saa længe som den Tale, der føres om den hellige
almindelige Kirke, kun gaaer ud paa ret at klare og be
rigtige Begrebet derom for lutherske Kristne, kan man
visselig ikke have noget derimod at sige; thi for mange
lutherske Kristne er dette et hel dunkelt og fremmed
Begreb. Navnligen er dette Tilfældet, naar vi tage Hen
syn til det fremmede Ord: «katholsk», til hvilket i vort
Sprog «almindelig« svarer. «Katholsk, Katholicisme, Katholicitet» ere Benævnelser, som skurre stærkt i prote
stantiske Gren, og som gjærne vække den Tanke, at der
under dem skjuler sig Hierarki, Overtro, Mørke, Vankun
dighed og Forfølgelsessyge, en Tanke, der ej heller er ugrundet,
for saa vidt som disse Benævnelser fra Reformationstiden
ere hos lutherske og reformerte Kristne bievne ensbetydende
med «romersk, pavelig, Papisme, Papisteri o. desl.» Denne
Begrebsforvirring bør nu vistnok Lærerne i den lutherske
Kirke søge at hæve. De bør vise deres Brødre, at Navnet
katholsk er det samme som almindelig, hvad Kirken jo
efter Herrens Villie skal være; at den romerske Kirke har
beholdt og udelukkende forbeholdt sig Navnet katholsk,
medens den tillige har bibeholdt og hævdet de mange
mod sand Kristendom stridende Lærdomme, der formentlig
bør og ville hindre den fra at opnaae den Katholicitet
eller Almindelighed, som den giver sig Navn af; at vor
Kirke, som ikke har beholdt dette Navn, derfor ikke har
opgivet, hvad det betegner, men meget mere aldrig har
villet være andet end den hellige almindelige Kirke, som
er bygget paa Profeternes og Aposternes Grundvold med
Jesus Kristus selv til Hovedhjørnesten, den Kirke, til
hvilken han, Kirkens Herre, bød sine Disciple at samle
alle Folk, den Kirke, om hvilken han har forjættet, at der
en Gang skal blive een Hjord, een Hyrde.
15*
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Dette Tidspunkt synes imidlertid endnu at være meget
fjærnt, aldenstund den kristne Kirke spreder sig i mange
større og mindre Samfund. Men gjærne maatte hver
Kristen ønske, at det vilde rykke nærmere, ja at der
maatte aabne sig Udsigt til, at alle Kristne, som have
«een Herre, een Tro, een Daab,» maatte ogsaa, som Paulus vilde (1. Cor. 1), «føre den samme Tale», om denne
Herre, Tro og Daab, og være «forenede i det samme Sind
og i den samme Mening,» at det ene Parti ikke skulde
kalde sig efter Rom, det andet efter Grækenland, det ene
efter Luther, det andet efter Calvin, men alle efter den
ene Herre, «som ikke er delt.» Naar det nu stundom siges,
at Tiden til at ønske denne Gjenforening af alle kristne
Samfund og til at arbejde for den er forhaanden, da skal
dette ikke modsiges, saa meget mindre, som det jo maa
erkjendes, at det maatte være Tid dertil fra det øjeblik,
da den første Spaltning i Kirken indtraadte; men et
Andet er det, om Tiden til at haabe den ogsaa er der.
Dette skulde jeg saa meget mere tvivle paa, som det
ligger tydeligt for Dagen, at den romerske Kirke just i
vore Dage træder aabent op mod de protestantiske Kirke
samfund med en Anmasselse og et Had, hvilket vi ikke
kunne tvivle paa, at den al Tid nærer, saasom det hører
til dens Natur og Væsen, men hvilket den dog til Tider,
naar Omstændighederne synes at byde det, mesterligen
veed at skjule. Den erklærer nu mere ligefrem og ufor
beholdent end i den nærmest forsvundne Tid alle prote
stantiske Kristne for Kjættere, den protestantiske Kirke
for en Kjættersekt, alle protestantiske Lande for Missions
lande, i hvilke dens Udsendinge skulle stræbe at føre de
Frafaldne tilbage til Kristendommen; thi Kristen
dommen, paastaaes der, er kun i dens, den ene saliggjørende Kirkes Skjød, og Kristenheden er kun denne Kirke
alene. Hvorledes kan her være Tale om nogen Forening
mellem denne Kirke og vor Kirke? Vil Romerkirken ikke
sætte som Foreningsvilkaaret, at vi skulle bøje os under
dens Aag, at vi skulle slaae os selv paa Munden og er-
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klære alle de Indsigelser, vi have gjort mod saa mange
af dens ikke-kristelige Lærdomme, for ugrundede, og for
bande og fordømme meget af det, vi hidtil erkjendte,
ærede og elskede som Sandhed? Saa længe den romerske
Kirke ikke nedstiger fra det høje Stade, som den i sit
Hovmod har anmasset sig, saa længe den vedbliver at
fastholde de Kjætterier, for hvis Skyld vore Fædre og vi,
enige med dem i Troen, have forladt den, og vedbliver at
stemple os som Kjættere, modstaae og forfølge os som
Kjættere, saa længe kan der ej være Tanke om Forening
mellem den og os. Og er der Udsigt til, at den snart
skulde opgive denne sin Ejendommelighed? Dersom vi i
Haab om en saadan Imødekommen fra dens Side opgave,
som der har lydt Opfordring til, vor Kirkes særlige Bekjendelsesskrifter, da skulde det snart vise sig, for hvilken
Fare vi udsatte os; det skulde vise sig, at vi, just som
vi grebe efter et P han tom af den hellige almindelige
Kirke udelukkede os fra den virkelig hellige almindelige
Kirke, som vi nu tilhøre, og sank tilbage i den navnhellige o: den romersk-katholske Kirkes Skjød.
Nej det er visselig ikke nu Tiden til at fire og vige,
men til at holde fast og staae fast paa den Kirkegrund,
hvorpaa vi staae ved Herrens Naade. Det er Tid at hæve
Røsten med Kraft, ligesom vor Luther i sin Tid, mod
«det græsselige Pavedoms Vildfarelser» (Coll. 25de S. e.
Trin.) med dets Vranglærdomme om Pavens Ubedragelig
hed, om Nadverens Lemlæstelse og Forvanskning til Messe
offer, om Syndsforladelse for Penge og for Gjerninger, om
Helgen- og Reliquiedyrkelse m. v.; thi man synes i den
senere Tid at have glemt, at disse fastholdes endnu af
Romerkirken ligesaa stærkt som nogensinde. — Hvad de,
der tale den almindelige Kirkes Sag imod den lutherske
(som om denne havde afsondret sig fra hin) især synes
mig at fejle i, er den Ubestemthed og Utydelighed for ej
at sige Tvetydighed, hvormed de udtrykke sig, især naar
de omtale den romersk-katholske Kirke, idet de nævne den
slet hen den katholske, eller vel endog Katholikerne,
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istedetfor at bruge det først anførte bestemte Navn eller
Papismen, Romanismen, den pavelige Kirke. Da Skri
benten maa forudsætte, at hans Læsere, naar han nævner
den katholske Kirke, ikke tænke paa den hellige alminde
lige Kirke, men kun tænke paa den romerske eller pave
lige Kirke, maa han ogsaa let see, hvor meget han er
udsat for at forvirre og forarge sine lutherske Læsere, som
om han anbefalede en Tilbagevenden til de Vildfarelser,
hvilke vi ansee det for vor Kirkes store Fortrin at være
kommen bort fra. Ja, saaledes see vi jo ogsaa, at Talen
om den hellige almindelige Kirke er bleven opfattet af
mange, og den Frygt høres ikke sjælden ytret, at Danmark
om faa Decennier sandsynlig vil være et katholsk Land,
og af pavelige Skribenter udtales af samme Grund et Haab
i lignende Retning. Allermest betænkeligt og misligt
finder jeg det, naar man i visse Forbindelser substituerer
Benævnelsen «Katholiker» istedetfor Katholicisme, Roma
nisme, Papisme o. desl. og f. Ex. udtaler en Frygt for,
at Lutheranerne, navnlig lutherske Præster skulle træde
op med for stræng, vel endog bitter Daddel imod —
Katholikerne. Det vilde vistnok høre til de meget'sjældne
Undtagelser, at en Protestant, læg eller gejstlig, traadte
haanende op mod sine kristne Brødre af den romerskkatholske eller anden fra hans forskjellig Trosbekjendelse,
og navnligen vilde det være et stort Misgreb, om en
evangelisk Prædikant i sit offenlige Foredrag af Herrens
Ord og dets Udlæggelse for Menigheden udtalte sig med
Bitterhed og med krænkende Navne mod Kristne af en
anden Bekjendelse. Men en evangeliskkristen, en prote
stantisk Kirkelærer vilde ikke kunne undgaae Daddel for
Pligtforsømmelse, naar han især i en Tid som denne, da
den pavelige Propaganda er saa vaagen og virksom for at
gjøre Proselyter, undlod at fremstille den pavelige Kirkes
grove og farlige Vildfarelser i deres rette Lys., undlod alvorligen at advare sine Tilhørere mod disse og at gjøre
dem opmærksomme paa den Underfundighed, hvormed
deres Tilhængere stræbe at skaffe dem Indgang. Den
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pavelige Kirkes uredelige Færd, ukristelige og forfølgelsessyge
Aand har desuden igjennem hele Historien i ældre og
nyere Tider og ikke mindst i disse sidste Dage ved saa
mange Kjendsgjerninger bevist sig, at man ikke forsynder
sig, dersom man omtaler den med den Misbilligelse, som
den fortjener; men, vel at mærke, ved den pavelige Kirke
forstaaes ikke menige Katholiker eller Lægfolk i denne
Kirke; naar den nævner Kirken, da menes dermed de
indviede Gejstlige fra Paven af indtil den ringeste af
Kirkens Tjenere, og naar vi, naar jeg i disse Linier om
taler den, mener jeg ogsaa det romerske Kieresi og ingen
lunde menige Katholiker. Og dette bør jeg endnu bemærke,
at naar vi tale om Romerkirkens eller det pavelige Kieresis
Underfundighed og Forfølgelsesaand, da tale vi kun om,
hvad der er det almindelige, men glemme ingenlunde, at
der gives hæderlige Undtagelser, om disse og ere meget
sjældne.
Det vilde vistnok være en stor Ubillighed at antage,
at de iblandt os navnligen Embedsbrødre, som have fundet
sig foranledigede til at tale den almindelige Kirkes Sag i
et Slags Modsætning til den lutherske Kirke, tilsigte at
føre os tilbage i den romerske eller pavelige Kirkes Skjød.
De have endog oftere ved bestemte Udtalelser forvaret sig
imod denne Mistanke og vist, at de nære det Haab, at
Romerkirken vil kunne bringes til at opgive sine Vrang
lærdomme og navnligen sit Pavedømme saadan, som dette
nu existerer, og saaledes møde alle andre Kristne og
kirkelige Samfund paa den hellige almindelige Kirkes
Grund. Muligheden af, at dette kan skee, tør vi ikke
modsige, hvor lidet lovende ogsaa Udsigterne dertil ere
nu. For det første kan der nu ikke være Tanke derom,
saa længe Romerkirken træder op saaledes, som i de sidste
Aar har været Tilfældet, hvorom der idelig i de kirkelige
Tidender læses de sørgeligste Beretninger. Men om de
ikke tilsigte at føre os tilbage i Romerkirkens Skjød,
saa kan der næppe være Tvivl om, at dette vilde blive
Følgen af deres Bestræbelser, dersom disse ikke mødte
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Modsigelse og fandt Modstand. Derom er det endnu nød
vendigt at tale et Par Ord.
Saa vidt man kan skjønne af den, som ovenfor sagt,
ikke al Tid tydelige Tale om den hellige almindelige
Kirke, ville de, som føre denne Tale, og som mene, at
man bør opgive den lutherske Kirkes særlige Bekjendel
sesskrifter, dog ingenlunde tillige med dem give Slip paa,
hvad der er indvundet ved Reformationen af aandelig Op
lysning og sand Videnskabelighed; dette er og i det
mindste i et enkelt Tilfælde bestemt bleven erklæret. Men
Spørgsmaalet er, om disse Goder kunne fastholdes, naar
vi ikke længere fastholde de Bekjendelser, som dog unæg
telig have hjulpet til at hidføre dem, og som synes nød
vendige til at værne om dem, idet de paavise, at Refor
matorerne i deres Strid med Romanismen have Medhold
i den rettroende Kirkes Lære fra de ældste Dage, saaledes
som denne findes i de hellige Skrifter og i de gamle
Symboler. Mig forekommer dette, som om man vil holde
en Mark med dens skjønne Grøde fredet, medens man
nedriver Gjærdet, som sikrer den Fred. Oplysning og
Videnskab vilde komme i stor Fare, om vi opgave dette
Værn, men Troen vilde komme i Fare tillige med dem.
Trosbekjendelsen, Symbolum apostolicum, kan jo ikke be
tragtes som et Værn om den kristelige Tro; den er meget
mere Troen selv, den kristelige Aabenbarings, Evangeliets
væsenlige Indhold udtrykt i Korthed; den er en kortfattet
Hovedsum af det, som den Herre Jesus selv har lært,
medens han var synlig til Stede paa Jorden, og som han
ved sin og Faderens Aand vedbliver at lære i sin Kirke
alle Dage indtil Verdens Ende. Men naar der bliver
Spørgsmaal om at værne om Troen, at hævde det kriste
lige Evangelium i sin Renhed, at holde vrange Forestillinger
og falske Lærdomme borte fra dets Indhold, da behøver
den korte Bekjendelse en Støtte udenfor sig selv. Dette
har jo ogsaa Erfaring, den kristne Kirkes Historie lært
fra de ældre Dage, og denne Historiens Lærdom tør vi nu
ikke oversee. Det er faktisk, at vrange Udlægninger af
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det kristelige Evangelium tidlig snege sig ind i Kirken,
at Vranglærdomme som Snylteplanter hængte sig fast ved
Kirkens sande Vintræ, og man havde dog paa den ene
Side den hellige Skrift, som det rige og fulde Indbegreb
af den kristne Lære, paa den anden det apostoliske Sym
bol som det kortfattede Udtryk for denne. Da gjordes
det fornødent, at Kristne, fornemmelig Kirkens Lærere,
hvem det var en Sag af Vigtighed, ja et Salighedsanlig
gende at hævde Troslærdommen i sin Renhed, sammen
lignede begge, Skriften og Symbolet, og forklarede dettes
kortfattede Lærdom ved hins Udlægning efter de uimod
sigelig rigtige Regler. Frugten af denne deres Bestræbelse
er nedlagt i de udførligere kirkelige Bekjendelser, og hvad
der den Gang skete, gjentog sig i Reformationstiden, efter
at Pavedømmet havde indført Forvanskninger i Kirkelæren
ikke mindre usande i deres Grund end hine ældre, ej
heller mindre farlige i deres Følger. Luther gik ud fra
det korte Symbolum som det, der indeholdt Kjærnen af
den kristelige Sandhed, han sammenholdt dette baade med
den hellige Skrift og med den gamle Kirkes Symboler, og
han fandt, hvad Enhver maa give ham Ret i, at de Lær
domme og Misbrug, som han bestred, stode i Modsigelse
til alle disse 3 den kristne Kirkes Vidnesbyrd. Dette er
paavist især i den augsburgske Trosbekjendelse; og denne
tilligemed Luthers lille Katekismus, der er den danske
Kirkes Bekjendelsesskrifter, dem det nu ansees for ret at
opgive, fremstiller saaledes, hvad der efter den ældste
Kirkes Vidnesbyrd i dens korte Symbol og i dens hellige
apostoliske Skrift er erkjendt for kristelig Sandhed, hvad
og Kirkens Lærere i følgende Tider imod Vranglærere
have erkjendt og erklæret derfor.
Vi maa nu tage Sagen, som den er historisk given.
Saa længe ingen Vranglærdomme vare opkomne, ingen
falske Lærere optraadte, kunde Kirken nøjes med det
korte Symbol og den hellige Skrift uden yderligere Ud
vikling eller Udlægning. Efter at derimod saa at sige
Kirkens Uskyldighedsstand var bleven brudt, og den
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menneskelige Tænkning havde indbragt vrange Lærdomme
navnligen angaaende Frelserens Person og Væsen, Sønnens
og Aandens Forhold til Faderen, blev det nødvendigt, at
Kirken modsagde og gjendrev disse, hvilket er skeet ved
de ældre almindelige Symboler. Og efterat andre Vrang
lærdomme f. Ex. om Nadveren, om Skriften m. m. vare
indtrængte ved Pavedømmet tilligemed mange kirkelige
Misbrug, blev det nødvendigt, at Kristne, der vilde blive
ved Evangeliets Sandhed i al Enfoldighed, maatte prote
stere mod dem og vise deres Strid saavel mod den korte
kirkelige Bekjendelse, som mod den hellige Skrift, hvilket
er skeet ved de af Luther og hans Medarbejdere affattede
Bekjendelsesskrifter. Disses Karakter synes derfor rigtigere
at betegnes som protesterende og gjendrivende end som
positivt belærende, og de udføre deres Hverv ved at paaberaabe'sig det kortfattede Indbegreb af den evangeliske
Lære og at vise dettes rette Forstand overenstemmende
med den hellige Skrift. Denne Tjeneste gjøre de endnu,
og den kunne vi formentligen ikke undvære; thi nu at
erklære dem for overflødige og opgive dem synes mig det
samme som at ignorere, at de Kjætterier, der have for
anlediget disse Bekjendelsesskrifter, have fundet Sted i
den kristne Kirke, eller at fornægte disse Kjætteriers Betyd
ning for vor Tid og for Fremtiden, det samme som at over
springe den hele historiske Udvikling af Guds Rige i Tiden.
I de egenlige evangelisk-lutherske Bekjendelsesskrifter
har vor Kirke just udtalt sin Karakter, nemlig, at den
idet den forsager Pavedømmet med alle dets Vildfarelser
og Misbrug, vil ikke være andet end det Samfund, som
Herren og hans Apostler selv stiftede, altsaa vil slet ikke
være andet end den hellige almindelige Kirke. Vi ere
efter min Formening, naar vi holde fast ved vor Kirkes
Bekjendelsesskrifter, langt nærmere ved det Maal, hvortil
vi efter Nogles Formening først skulde føres, end naar
vi opgive disse; thi Begrebet om den hellige almindelige
Kirke vilde derved holdes altfor svævende. Man glemme
ikke, at det tridentinske Conciliums Akter, som indeholde
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alle den pavelige Kirkes sande og falske Lærdomme in
extenso, og Pave Pius den Femtes romerske Katekismus,
som indeholder dem in nuce, slutte sig lige saavel som vor
Kirkes augsburgske Konfession og Katekismus til det
apostoliske Symbol; at den romerske Katekismus lige saa
vel som Luthers gaaer ud fra de tre Troens Artikler.
Alen naar den nu til disse fejer som den fjerde denne:
«Credo in papam» ’) (Jeg troer paa Paven), i hvilken Bekjendelse alle den romerske Kirkes Vranglærdomme have
deres Grund som Træet i dets Rod, og alle dens Misbrug
have deres Styrke og Støtte, da sees det let, at den Pro
test imod disse Vranglærdomme og Misbrug, hvilken For
tiden med Nødvendighed har fremkaldt, ikke uden Fare
kan opgives, eftersom ikke een af disse Vranglærdomme

’) I en bekjendt Omvendelseshistorie (Alexandrine, Madame
de Ferronnais's) forekommer denne fjerde Trosartikel i
tilsløret, langt mindre stødende Form. Der er vist
ingen Tvivl om, at meget tilsløres eller skjules
for Protestanter af de romerske Missionnærer. Det
hører vel ikke strængt herhen men turde dog være i
denne Forbindelse tilladt at omtale, at jeg ved i Bladene
at læse en Ordlyd af Jesuiternes Lydighedsløfte (den
blev dementeret af Biskop Johannes v. Euch) kom til
at tænke paa Ordlyden af Pave Pius den niendes Banbulle mod Viktor Emmanuel, som i sin Tid stod i de
offenlige Blade. Der syntes at være et aandeligt Slægt
skab til Stede, som ikke gjorde det vanskeligt at troe,
at den, som kunde udstæde en slig Forbandelse, ogsaa
kunde modtage et saadant Løfte. Hvis det skeer i
Romerkirken, at noget afskaffes (hvis en ufejlbar Pave
forkaster, hvad andre ufejlbare Paver have godkjendt),
da vilde jeg troe, at Pave Leo den Trettende med sin
højt dannede Aand ikke har kunnet finde sig i hin Jesuiterløftets Ordlyd og har afskaffet den, og at den
saaledes kan være yngre Mænd i den romerske Kirke
ubekjendt. Udg. Anmk.
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eller Misbrug senere er hævet men tværtimod holdes fast,
som om det var himmelske, evige Sandheder, og denne
Protest indeholdes jo netop i de Bekjendelsesskrifter, man
nu vil have vor Kirke til at opgive. Ogsaa maa den
Omstændighed, at selv saadanne Sekter som Socinianerne,
der nægte Frelserens guddommelige Natur, dog gaae ud
fra Symbolum apostolicum som Trosbekjendelse, vidne
imod, at den kristne Kirke nogensinde vil kunne see sin
Læres Renhed betrygget ved dette alene.
I Forbindelse med den her omtalte efter min Mening
ikke vel betænkte Tale om/den hellige almindelige Kirke
staaer en anden ligesaa ubestemt Tale om kirkelig Frihed,
paa hvilken der gjores Fordring for den danske Folkekirke,
som det synes (thi af den meget uklare Tale faaer man
ikke let noget klart og sikkert Begreb) baade for Kirkens
Medlemmer til at bekjende og for Kirkens Lærere til at
lære, hver efter sin subjektive Anskuelse. Jo mere jeg
stræber at gjure mig det klart, hvad der er Gjenstand for
denne Fordring, desto mere kommer jeg til den Overbe
visning, at den gaaer ud paa enten hvad vi allerede
have, eller hvad vi aldrig kunne og bur faae, saa længe
Kirkesamfundet ikke skal ansees for opgivet. Thi menes
der Frihed for Kirkens Lemmer i Almindelighed til at
bekjende en anden Tro end den, som er indeholdt i dens
Bekjendelsesskrifter, da veed jeg ikke rettere, end at det
staaer ethvert Medlem af den danske Kirke, naar han
ikke kan finde Hvile for sin Sjæl i dens Tro og Bekjendelse, frit for at gaae over til den romerske eller refor
merte Kirke, til Baptismens eller Mormonismens Sekt
eller hvilkensomhelst anden; hvorpaa den sidste Tid har
givet ikke saa ganske faa Exempler. Men menes der
Frihed til at blive i Kirken og nytte og nyde dens Goder
og dog bekjende mod dens Tro, dog at lære imod dens
Bekjendelsesskrifter, dog at prise det som noget herligt at
opgive disse og opfordre dertil, da rettes der, mener jeg,
en Fordring til Kirken, som den aldrig kan indrumme,
uden at den fornægter og opgiver sig selv. Ja menes der
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endog kun, at enhver Lærer og enhver Menighed skal
have Ret til at indrette sin Gudstjeneste som den vil, at
enhver Lærer skal have Ret til at udstrække sin Virke
kreds som Kirkens Tjener saa vidt som han vil, uden at
erkjende de Skranker, hvilke Kirken satte ham, idet den
tog ham i sin Tjeneste i en bestemt nærmere begrænset
Kreds, eller at enhver Lærer skal have Ret til at vælge
sig de Formularer, hvorefter han vil udføre sin Embedsgjerning og forvalte Kirkens Sakramenter, de Lærebøger,
hvorefter han vil undervise Ungdommen uden at spørge
om, hvorvidt de ere bifaldte af den kirkelige Bestyrelse
m. m. desl., da kan Kirken ej heller indrømme denne
Frihed uden at grave sin Grav: thi intet Samfund kan
bestaae uden Lov og lovbegrundet Orden, og seer det
igjennem Fingre med, at -dets Love overtrædes og dets
lovbestemte Orden brydes, da gaaer det dermed som med
det Hus og det Rige, der bliver splidagtigt med sig selv.
Naar der altsaa fra andre Sider lyder det Opraab til
os, at vi skulle opgive vore kirkelige Bekjendelsesskrifter
for at vende tilbage, som det hedder, til den hellige al
mindelige Kirkes Grund, da tilraaber jeg mine kjære
Embedsbrødre i Stiftet: Lader os holde fast ved disse
Bekjendelser, at vi kunne blive staaende paa denne Grund,
som vor store Kirkefader, Morten Luther, har ført os til
bage til fra den navnhellige romerske Kirkes Grund! Og
naar den kirkelige Frihed prises, da siger jeg: Vi ville
ogsaa prise den, og med Tvang kunne vi aldrig ønske at
holde nogen tilbage i vort Kirkesamfund eller binde nogen
dertil, — det var jo kun at fremkalde en forstilt eller
hyklet Forening med os — ; men vi prise og kirkelig Lov
og Orden og underkaste os den, forvissede om, at ligesaa
lidt kan kirkeligt som borgerligt Samfund bestaae uden
den.' Jeg tager ikke i Betænkning hertil at føje, at
enhver Lærer i den danske Kirke, der vil med et roligt
og uhildet Blik betragte den Stilling, hvori han er sat,
den Frihed, som deri er ham indrømmet, de Grænser,
der ere ham betegnede, vil indrømme, at det er ikke
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meget, som staaer tilbage for ham at ønske med Hensyn
til Frihed i hans Embedsvirksomhed.
Til den ene af de Gjenstande, som jeg her har tilladt
mig at henlede mine kjære Embedsbrødres Opmærksomhed
paa, slutter sig temmelig nær en anden af ikke mindre
Vigtighed, og hvilken jeg derfor ogsaa endnu kunde ønske,
at De velvilligen vilde høre mine Tanker om. Denne er
den romerske Kirkes Bestræbelser for at vinde Indgang i
vort Fædreneland1) og de Omstændigheder, der synes at
være dem gunstige, og den Maade, hvorpaa vi formentligen bedst kunne og bør imødegaae dem. Det er ikke
ganske uhørt, at der iblandt os hæve sig Røster til den
romersk-katholske Kirkes Pris og Anbefaling2) ligesaavel
!) Dette var skrevet, før jeg læste Stykket i Nr. 11 af
«Ugeskr. for den ev. K.», til hvilket jeg iøvrigt hen
leder Opmærksomheden.
2) Herved kommer jeg til at tænke paa en Udtalelse fra
et i de sidste Aar udkommet Skrift, (hvis Forfatter
dog skal være traadt ind i Romerkirken). Jeg har
ikke Skriftet og kan derfor ikke citere ordret, men
Meningen er denne: den romerske Kristen begynder sin
Dag med at gaae i Messen og tilbede den hellige Hostie;
den protestantiske Kristen derimod nyder som sin første
aandelige Næring <>en Satans Hostie», som rækkes ham
af Dagbladene gjennem deres Meddelelser om alle de
Sietheder, Ugjerninger og Skjændsler, Gaarsdagen har
været Vidne til. Hertil kan dog bemærkes, at den
Protestant, som ikke har lagt sin Kristendom paa
Hylden, begynder Dagen med at bede Fader Vor, med
en Morgensalme, en Morgenbøn eller med at soge Næring
for Sjælen i Guds Ord, med under en eller anden Skik
kelse ved Hjærtets Opløftelse til Gud at give Dagen
en hellig Indvielse, der, om den end ikke al Tid er i
det Udvortes saa paaviselig som Gangen til Messen,
dog kan være lige saa godt et Værn mod den Smitte, som
desværre kun altfor meget udgaaer fra hin <- Satans Hostie.»
Udg. Ajimk.

239
som til den hellige almindelige Kirkes. Det fremhæves,
at den foruden dens det sanselige Menneske mere tiltalende
Liturgi, understottet af Musik og Sang, som forlyster Dret,
Pragt og Skjonhed, som fryder Ojet, ogsaa har den dyg
tigere, frugtbarere Sjælesorg, og nu desuden fremfor tid
ligere en Prædiken, som kan staae ved Siden af det bedste,
som den protestantiske Kirke har at byde. Jeg frygter
vel ingenlunde den Skjæbne, der nu mere og mere bebudes
Danmark, at det om faa Decennier eller vel endog Qvinqvennier skal være katholsk; men jeg holder desuagtet
for, at man i Tide skal være paa sin Post og vaage mod
en Modstander, der aldrig slumrer men stedse staaer væbnet
og rede til Angreb, saasnart det synes at være den be
lejlige Tid. Naar den romerske Kirke træder op imod os
med Rænker og Uret, med List og Vold, da kunne vi
ikke føre lige Vaaben, thi de ere ikke kristelige; men vi
maae med Sandhed stride for Sandhed. Men naar den
stræber efter at overgaae os i at byde sine Børn de bedste
aandelige Gaver, da skulle vi see til, at vi ej skulle staae
tilbage for den.
I det Liturgiske, det Rituelle, i Sang og Messe og
de Kunster, som understøtte disse, har den pavelige Kirke
al Tid haft sin Styrke. Vistnok skal man nu ikke fore
stille sig, at Musik og Sang og anden udvortes Herlighed
i det Sixtinske Kapel i Rom, — hvilken Gudstjeneste jo
berømmes over al Verden som noget uovertræffelig skjønt
—, kan betragtes som det, der i Reglen bydes i romerskkatholske Kirker; vi vide af sandhedskjærlige Rejsendes
Beretninger, at det som oftest staaer hel maadelig til
ogsaa med denne Del af Gudstjenesten i de katholske
Landsbykirker. I det katholske Kapel i Kjøbenhavn ud
føres nu den liturgiske Del af Gudstjenesten med stor
Omhu, Kunst og Smag, og navnligen har jo dets Kieresi
paa sidste Kristi Legemsfest opbudt alt for at gjøre Guds
tjenesten ret tiltrækkende, og dette iagttages vist overalt
i de saakaldte Missionslande, hvor intet spares for at de
stakkels Kjættere, blandt hvilke Romerkirken opslaaer sit
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Paulun, kunne see og fole, hvor fattige de dog ere mod
den ene saliggjorende Kirke. Velklangen af det latinske
Sprog i Messe og Psalmer bidrager ogsaa meget til at
gotte -Øret, om denne Nydelse ogsaa kjobes paa Opbyg
gelsens Bekostning. Men hvor herligt nu og alt dette
kan være (i Lydighedens Lande regner man det imidlertid,
som sagt er, ikke saa nøje), saa kunde vi dog ikke fore
trække denne Folkesproget og følgelig Folkeaanden trodsende
og spottende, denne Sanserne mere end Sjælen kvægende
Skik og saaledes forvandle vore Gudshuse til Steder, hvor
den højere æsthetiske Nydelse søges og bydes, istedetfor
kristelig Undervisning om Tro og Pligt, istedetfor kristelig
Opbyggelse. Vor Kirkes Ritus ere kun faa og simple,
og vi skulle ikke beklage, at det ej er anderledes. Men
dem, vi have, efter som de fra Fædrene ere os overantvordede og ved vore Kirkelove paabudne, skulle vi holde
i Hævd, og vi skulle gjøre, hvad der staaer i vor Magt,
for at de kunne udføres værdigen og til Opbyggelse. Det
er glædeligt at lægge Mærke til, hvor meget der skeer i
vore Dage til Kirkesangens Ophjælpelse, og hvad vi kunne
virke til dens Forbedring, bør vi ikke forsømme. Vil da
endog vor danske Kirkesang i Vellyd staae noget tilbage
for den latinske i den romerske Kirke, vil Psalmen: Et
Barn er født i Bethlehem ikke lyde ganske saa malmfuldt
og skjønt som: Puer natus in Bethlehem, saa vil den
dog fra danske Hjærter lyde mere hjærteligt med danske
Ord end med Ordene af et fremmed, for de fleste uforstaaeligt Tungemaal. At faae en god, opbyggelig, kjærnefuld Kirkepsalmebog, fælles for alle danske Menigheder, er
endnu et pium desiderium; men ganske opgive Haabet
derom og Stræben derefter skulle vi dog ikke. En smukt
udført liturgisk Gudstjeneste i større Kirker, hvor gode
musikalske Kræfter haves til Raadighed, og til visse høj
tidelige Lejligheder er ej at forsmaae, men i en større
Almindelighed kan jeg ikke anbefale den som Noget, der
synes mig at være vor Kirke fremmed.
Det er en bekjendt Sag, at den pavelige Kirke ikke
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i Almindelighed lægger synderlig Vægt paa Prædiken, at
det er langt fra, at Prædiken, Ordets Forkyndelse, Ud
læggelse og Anvendelse hører med til Gudstjenesten som
et væsenligt Stykke af den. Men med Ulydighedens Lande,
Missionslandene, gjøres en Undtagelse. Didhen sender
Romerkirken de dueligste og bedst begavede Prædikanter,
som ere at finde, navnlig af Loyolas Skole, for at Prote
stanterne, der i Gudstjenesten fornemmelig lægge Vægt
paa Prædiken, kunne ved egen Erfaring overbevise sig om,
at det ikke er sandt, naar det siges, at man ikke prædiker
i den katholske Kirke. Derfor lyder nu og det Rygte fra
Kjøbenhavn, at de der ansatte katholske Præster, af hvilke
den ene med Held har lagt sig efter vort Modersmaal,
overgaae i ægte Veltalenhed de fleste lutherske Præster og
staae ved siden af de allerbedste. Det er et hæderligt
Vaaben, Modstanderen fører, naar han bruger som et
Middel til at bestride sin Modstander at søge at overgaae
ham i det Bedste. Mod dette have vi intet at sætte uden
det at væbne os med det samme. Enhver af os bruge
saa ofte, han skal føre Ordet til sine Brødre, al sin «Kunst
og Flid for at ophøje Guds Naade», for at forkynde Ordet
til Opbyggelse, til at oplive Tro og Haab og Kjærlighed,
og lader os ikke være for raske med at sige: Vi gjøre det
saa godt vi kunne; vi kunne ej gjøre det bedre! Thi det
er stedse muligt ved alvorlig Flid og hjærtelig Bøn at
gjøre ogsaa dette vigtige og hellige Arbejde efterhaanden
bedre.
Skulde den romerske Kirkes Præsteembede fremfor
vor Kirkes være et Sjælesørgerembede, da havde den deri
unægtelig et saare stort Fortrin for vor. Men ved denne
Paastand, der i disse Tider ikke sjælden gjøres gjældende
og bruges som et Paaskud, under hvilket de, der ere
stemte imod vore kirkelige Forhold i det hele og imod
Kirkens Tjenere i Særdeleshed, fremføre deres Daddel imod
dem, er der dog adskillige Antegninger at gjøre. Dette
Punkt fortjener nok, at vi dvæle lidt længere ved dets
Betragtning. Vi ville lægge Mærke til, hvad der er det
Daugaards Levned. IV.
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Karakteristiske saavel i den katholske som i den prote
stantiske Sjælesorg og sammenligne dem indbyrdes.
Begge Kirkers Sjælesørgere hente deres Bemyndigelse
fra Kirkens usynlige Overhoved. 1 hans Navn udsendes
de, hans Ærinde, dels at bringe Trøst og Fred, dels at
vække, paaminde, straffe, udrette de hos deres Brødre, og
derfor kunne de komme som de, der have Myndighed.
Men til denne usynlige Bemyndigelse kommer endnu hos
den katholske Præst en Bemyndigelse fra Kirkens synlige
Overhoved gjennem flere Mellemled. Bemyndigelsen ind
slutter tillige en Befaling og medfører et Regnskab og et
Ansvar. Ligesom nu i den romerske Kirke Bemyndigelsen
udgaaer fra dens synlige Overhoved, der styrer i den
usynlige Herres Sted, saa udgaaer ogsaa Befalingen fra
ham, og saa kræver han til Regnskab og Ansvar. Man
maatte ikke forstaae den menneskelige Natur, dersom man
antog, at denne Omstændighed ingen Indflydelse havde
paa Opfyldelsen af denne ikke al Tid lette Pligt. Hvor
den udvortes Tvang forener sig med den indvortes Nøden,
hvor menneskelig øvrigheds Bud forener sig med Guds
Bud og understøtter dette, saa at det faaer ligesaa meget
og maaskee mere af den legale end af den ethiske Karakter,
der er man i Almindelighed sikrere paa at finde Lydighed,
end hvor det guddommelige Ord virker umiddelbart og
alene. Sjælesorgen i den romerske Kirke er et af de
Midler, hvorved Paven og hans Klerus holder menige
Kristne i den Umyndighedsstand, der ansees nødvendig,
for at det kirkelige Herredømme kan bestaae. Naar Præsten
gaaer som Sjælesørger til Lægmand, da gaaer han ikke
alene for Herrens Skyld og for den Sjæls Saligheds Skyld,
som han skal enten drage tilbage til det gode eller bestyrke
deri, men han gaaer og for Pavens Skyld for at paasee,
at hans Rige ikke lider noget Afbræk men holdes i Ære
af dem, der ere dets Undersaatter. I Modsætning hertil
erkjender vor Kirke ikke nogen Forskjel paa Klerk og
Læg, den erkjender ved Siden af det særegne Præstedømme,
som det aandelige Embede i Kirken, det almindelige, i
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Følge hvilket menige Kristne have lige Adgang med de
Gejstlige til Guds Ord og alle Kirkens Goder, den holder
ikke menige Kristne i Umyndighed, men, medens den
lægger alle baade Gejstlige og Læge under den samme
Kirkelov, respekterer den Subjektiviteten, og medens den
ansætter Sjælesørgere i Menigheden, lader den tillige hver
Kristen, der er kommen til Skjelsalder og Selvstændighed,
være sin egen Sjælesørger. Den tilbyder Sjælesorgen men
paanøder eller paatvinger den ikke.
Foruden at saaledes den hele hierarkiske Indretning i
den katholske Kirke saa at sige bærer Sjælesørgergjerningen
og er dens Grund, saa har denne ogsaa en mægtig Støtte
i det hemmelige Skriftemaal, saadant som dette bestaaer i
denne Kirke.
Skriftebørnenes Forpligtelse at bekjende alle deres
Synder for Præsten, dennes Forpligtelse at udspørge hine
og ved sine Spørgsmaal forebygge, at ingen Forseelse
glemmes eller forties, giver et ganske andet Indblik i Sjæ
lenes Tilstand end det, den protestantiske Sjælesørger i
Almindelighed kan faae i de Sjæles Tilstand, hvilke ere
hans Omsorg betroede, og altsaa en ganske anden Magt
over dem til at ængste, raade, trøste, kvæge og læge dem.
Er dette nu et Gode, vi maae erkjende, at vor Kirke
savner, og som vi maatte ønske den i Besiddelse af? —
Man hører nu og da fra Mænd, der regne sig til vor Kirke,
men hvem maaskee i øvrigt det Kirkelige ligger temmelig
lidet paa Sinde, Sammenligninger anstillede imellem
de katholske og protestantiske Præster som Sjælesørgere,
hvilke da som oftest falde ufordelagtigt ud for de sidst
nævnte. Jeg vil ikke tale om, at hvad jeg ovenfor har
anført som en medvirkende Grund til de i Danmark an
satte katholske Præsters Iver i Prædikeembedet, ogsaa kan
gjælde for en Del om den Iver, hvormed disse røgte
Sjælesørgergjerningen, idet den henter Forstærkning fra
Proselytiveren, af hvilken de maa antages at være især
drevne og besjælede. Men selv under almindelige Om
stændigheder og Forhold kunde jeg nok have Lyst til at
16*
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spørge dem, som prise og ophøje den katholske Sjælesorg,
om de virkelig vilde ansee det for en Lykke, for et Gode,
at en saadan indførtes i vor Kirke, saa at Præsten trængte
sig ind i den Enkeltes Sjæl og Sind, forskede efter hans
Tro og dens Frugter, paatog sig en Tugtemesters irette
sættende og straffende Myndighed over ham. Mon da ikke
selv disse videnskabeligen dannede og oplyste Mænd vilde
for deres Vedkommende frabede sig en saadan Sjælesorg
som en paatrængende hierarkisk Indblanden i deres Sjælsog Hjærtesanliggender, i det, som Enhver har Ret til at
betragte som en Sag imellem Gud og ham, og i al Fald
mene, at den kun var at anvende til de Enfoldiges og
Uoplystes Bedste? Jeg tvivler meget paa, at den Dannede,
der havde holdt Lovtale over den katholske Sjælesorg, vilde
selv underkaste sig dens Myndighed, der kun altfor ofte
bliver et utaaleligt Aag. Hvor have dog Tiderne mærkelig
forandret sig! For et halvt Aarhundrede siden taltes der
af alle Forfattere med noget Navn med Rædsel ja med
Afsky om katholske Skriftefædres, navnligen Munkes og
Jesuiters Indflydelse i Riger, i Stæder, i Huse og i Hjærter.
Denne er visselig ikke mindre farlig nu, men Tidsaanden
har nu taget den Retning, at man over det Gode, som
virkelig er forenet med den katholske Sjælesorg, overseer
det Farlige, som er forbunden dermed, og at man saaledes
roser nu, hvad der tilforn saa stærkt dadiedes.
Som den katholske Sjælesorg er begyndt som med
Umyndige og Uselvstændige, saaledes fortsættes den. Sjæle
sørgeren forholder sig som en Læge, der alene uden Pa
tientens Medvirkning fuldender Kuren; medens den prote
stantiske Sjælesørger handler som den Læge, der ved
Raad og Forestillinger vækker Patienten til selv at agte
paa Sygdommens Natur, vogte sig for alt, hvad der kan
give den Næring, og anvende Midler imod den, og der
saaledes paa en grundigere Maade hjælper ham til Helbred.
Hvilken af disse Maader kan man fornuftigvis ønske an
vendt i den kristelige Sjælesorg? Kan der ved denne
udrettes noget i Sandhed godt og glædeligt, naar den, som
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trænger til den oger Gjenstandfor den, ikke vækkes til selv
at forarbejde sin Saliggjorelse ved Vaagen, ved Bon, ved
Kamp og Strid? Sjælesorgen bliver ikke en sand kristelig,
naar den gaaer videre end til at hjælpe den Sjæl, som
trænger til den, til at hjælpe sig selv ved at opbyde al
sin egen Flid og Kraft og ved i Bønnen at søge Hjælp
hos ham, «hvis Kraft fuldkommes i Skrøbelighed».
Endelig er der vel og en ikke uvæsenlig Forskjel
mellem Maaderne, paa hvilke begge disse Sjælesørgere ende
deres Gjerning. Den katholske paalægger visse Bodsøvelser,
visse saakaldte fortjenstlige Gjerninger, Bønner at læse,
Psalmer at synge, Almisser og fromme Gaver at uddele,
maaskee endog Selvspægelser og Selvtugtelser til Bod for
begangen Synd. Derved vil det vel ofte skee, at Sam
vittigheden dysses i Søvn, just som den var bleven vakt,
og der er Fare for, at det gode Værk, som er begyndt,
vil ikke blive fuldkommet. Den protestantiske Sjælesørger
kan ikke henvise til slige Bods- og Forsoningsmidler, han
veed intet andet Raad at give end at Synderen henflyer
med hjærtelig Anger og Bod og under fast Tillid, under
ydmyg Bøn til den eneste Midler, ved hvem «vi blive retfærdiggjorte uforskyldt af Guds Naade» uden al egen for
tjenstlig Gjerning.
Skulde jeg forsøge med et Ord, med et Navn at
karakterisere den katholske Sjælesorg — denne taget i sin
ædleste Betydning — og den protestantiske, da vilde jeg
kalde hin faderlig, denne broderlig. Begge Benævnelser
ere skjønne og hæderlige, og Fadernavnet hører jo ogsaa
den protestantiske Gejstlige ligesaavel som den katholske
sig gjærne kaldet med. Men Benævnelsen broderlig karak
teriserer dog bestemtere end faderlig den protestantiske
Sjælesorg. Den katholske Skriftefader og Sjælesørger, som
kommer med den Myndighed, hvilken Kirken giver ham
og understøtter baade med sin aandelige og timelige Magt,
kommer som en Fader til sine umyndige Børn, hos hvilke
han ikke erkjender, og hvilke han ikke indrømmer nogen
selvstændig Mening og Villie. Den protestantiske Sjæle-
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sorger kommer som en Broder til sin Broder. Den Herre,
i hvis Sted han gaaer, og hvis Ærinde han røgter, kom
jo som en Broder til os syndige Mennesker, og han lærte
os at betragte hverandre som Brødre. Sjælesørgeren kommer
ikke uden Myndighed; thi han kommer, som sagt, paa
sin Herres Bud, i hans Navn og i hans Ærinde. Men
hans Myndighed er en broderlig. I de vanskeligere Sjælesørgertilfælde, hvilke jeg her især har for Øje, og hvori
det ikke saa meget gjælder om at trøste, som om at
skrække og vække, om at advare, irettesætte, straffe og
kalde tilbage, kommer han som Lige til Lige, som Broder
til Broder, taler Sandhedens Ord med den Myndighed,
som Herren giver, og som hans Ord indslutter i sig, men
ogsaa med den Ydmyghed og Kj ærlighed, som det broder
lige Forhold kræver, og han glemmer aldrig, at han selv
kan have nødig at drage saavel Skjæve som Bjælke af sit
eget øje, idet han siger: «hold stille, Broder, at jeg kan
uddrage Skjæven (eller vel og Bjælken) som er i dit øje».
Herhid synes Paulus og at sigte, naar han lærer Timotheus:
«Forman den Gamle som en Fader, de Unge som Brødre»,
hvilket vel kunde udlægges omtrent saaledes: Gaa snart
som den yngre Broder til den ældre, der skjønnes at
trænge til din Bistand, snart som den jævnaldrende til
den jævnaldrende, snart som den ældre til den yngre,
men al Tid som Broder til Broder. I Forholdet til de
virkelig Umyndige i Menigheden vil det nok give sig af
sig selv, at han optræder med den faderlige Myndighed.
Skulde denne broderlige Karakter gjøre vor Sjælesørgertjeneste ringere i vore øjne end hin faderlige? Nej, det
kirkelige Embede taber ikke derved, at vi tillægge det den,
og om det af den Grund virker noget sjældnere og med
mere Tilbageholdenhed, saa virker det vel med desto
større Skaansel og Kjærlighed og, hvad vi tør antage for
en Følge deraf, med desto bedre Frugt. I et Kirkesamfund,
hvor det almindelige Præstedømme erkjendes ved Siden
af det særegne, der hører den Sjælesørger mere hjemme,
som kommer med broderlig, end den, der kommer med
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faderlig Myndighed; thi vi ere jo dog ikke kaldte til at
herske over Herrens Arv, men til i broderlig Kjærlighed
at fore den ene Herres Ord paamindende, belærende,
straffende til Brødres Hjærter.
Men idet jeg taler det protestantiske Sjælesorgerembedes Sag imod det katholskes, tør og vil jeg dog
ingenlunde nægte, at de nyere Tiders mindre religiøse
eller, om man vil, deres ukirkelige Aand har navnligen
hos Protestanterne berøvet Sjælesørgervirksomheden meget
af dens Betydning og gjort den Anskuelse gjældende, at
det var nok, naar Enhver var sin egen Sjælesørger, og at
ingen anden behøvedes, saa at Lægmand ansaae det som
en Paatrængenhed, naar Kirkens Tjener vovede at vende
sig til ham i Særdeleshed med Advarsel eller Belærelse,
og at Kirkens Tjener troede at turde holde sig tilbage,
hvor han burde træde frem med al Frimodighed, troede
at turde tie, hvor han burde tale. Det er vel ikke al Tid
saa let en Sag at afgjore, hvorvidt det i givne Tilfælde
er ret at tie eller at tale, at handle eller ikke handle;
men Enhver, hvem Herren satte til en Sjælesørger og
Underhyrde i sin Kirke, have for Gje, hvad Herren fore
holdt Profeten Ezechiel i 23de K., og prøve og veje Om
stændighederne med Samvittighedsfuldhed som for Guds
Aasyn, og han vil da nok komme til Klarhed ogsaa over
denne Del af sin Pligt. Enhver Herrens Tjener have fornemmeligen Agt paa dem, som ere lidende og sørgende,
som sukke under nogen aandelig og timelig Nød, han
bringe dem Religionens Trøst, og idet Herren ved Korset
har aabnet en Dør for sit Ord til et Hjærte, som maaskee
ellers var tillukt derfor, saa undlade han ikke at benytte
Adgangen og at vække Tro, hvor før var Tvivl eller vel
endog Vantro. Man bie i disse Tilfælde ikke, til den
Lidende og Sørgende kalder, man komme ogsaa ukaldet
og forsøge, om det ikke var muligt at bringe det forsmaaede Evangelium først med dets milde Trøst, men da
ogsaa med dets Alvor ind i Hjærtet! Lader os ikke
oversee Nogens timelige eller aandelige Nød «i den Hjord,
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hvori den hellig Aand satte os som Tilsynsmænd», lader
os alvorlig betænke, om der er nogen, var det og kun en
ringe Grad af Rimelighed for, at vor Medvirkning kunde
bidrage til en Forandring til det bedre, og da ikke holde
os tilbage, men træde til som Sjælesørgere uden at tvivle
paa, at dette jo er Herrens Villie til os, og i øvrigt hen
stillende til ham at give den Frugt af Arbejdet, som
han vil!
Vor Folkekirke har i de sidste Aar befundet sig i et
Slags Interim, en Overgangstilstand fra det gamle til det
nye. Man har længtes efter at see en god Ende derpaa,
og endelig synes der at være gjort et Skridt henimod
dette Maal derved, at en kirkelig Kommission er sammen
kaldt for at give Betænkning over Kirkeforholdenes frem
tidige Ordning. Det er mit Haab, at vort Kirkesamfund
ret snart skal blive ordnet saaledes ved en til dets -Øjemed
svarende Forfatning og Lovgivning, at hvert Medlem af
Kirken, idet han bøjer sig for den almengjældende Lov,
tillige skal kunne bevæge sig i sit aandelige Liv med al
ønskelig Frihed. Dette give Gud af sin Naade! Kunne
vi opnaae dette, da skulle vi kunne finde os vel i vort
Kirkesamfund, og medens vi ved Reformationens Frugt
føle os frigjorte fra den romerske Kirkes Vildfarelser og fra
Sekternes Kjætterier, skulle vi føle os som et sandt og
levende Led af den hellige almindelige Kirke og opfordrede
og styrkede af Herren til som Medarbejdere at virke for,
at den i Sandhed kan vorde de Helliges Samfund.
Ribe Bispegaard den 10de Marts 1854.
Daugaard.

5.
Omgangsskrivelse.
Mine elskelige Brødre!
Det er en højst forunderlig og i mange Henseender
sørgelig Tale, der er ført offenlig til og om os Gejstlige,
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især i det sidste Aars Tid af en mærkelig Mand, en dyb
Tænker, som nu er hensovet, en Tænker som, medens han
maatte antages alvorligen at hylde Kristendommen og at
bøje sig for den aabenbarede Sandhed, dog og tillige synes
at have villet paa egen Haand og ved egen Kraft hæve
sig til de Højder og trænge ned i de Dybder, hvilke den
menneskelige Tænkning ikke kan naae eller gjennemtrænge
og ej heller ustraffet tør tilstræbe. Og denne Tale ved
bliver at føres efter hans Død af dem, som synes snarere
at være bievne forvirrede end begejstrede af hans Ord.
Den Afdøde har skjældt den hele kristne Kirke, Lærerne
især, men dog ogsaa menige Kristne, som slutte sig til de
bestaaende Kirkesamfund; han har i Modsætning til al
Historie nægtet en kristen Kirkes Tilværelse, nægtet, at
Nogen gjennem alle Slægter fra vore Dage lige til Apost
lene, disse selv næppe undtagne, har baaret Kristennavnet
med Rette, som en sand Jesu Kristi Efterfølger. Især
har han dog vendt sine skarpe, vi kunde næsten sige,
giftige Vaaben mod Lærestanden i Kirken og benævnet
alle dens Lemmer uden Undtagelse Slyngler, Løgnere og
med flere slige Navne, som det ikke er værd at gjentage;
og offenlige Blade have ikke undseet sig ved at tage hans
og nu hans Efterfølgeres ligesaa plumpe som bitre Angreb
op i deres Spalter og at hjælpe til, at hans Raab kunde
høres saa vidt muligt i den vide Verden. Vi kunde ikke
uden Smerte, men vel ej heller uden Harme læse, hvad
der saaledes flød fra den Mands Pen, der havde og det
visselig med stor Dygtighed og Nidkjærhed beredt sig til
den samme Tjeneste, som vi virke i, og der oftere i en
ikke .fjærn Fortid havde opbygget ved kristelige Skrifter
og ved kristelig Tale, og udlagt Evangeliet saaledes, at vi
maatte beundre og glæde os over den Kraft og Klarhed og
Inderlighed, hvormed han gjorde en Evangelists Gjerning;
og vi have ikke kunnet uden Sorg see ham siden at ar
bejde med Iver og Heftighed paa at nedbryde det, til
hvis Opbyggelse han en Gang havde helliget og syntes for
stedse at ville hellige sit Liv og sin Aands Kraft. Da
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han først begyndte at opløfte sin Røst og at føre det
strænge, det straffende Sprog, syntes han at ville gjøre en
Profets straffende og rensende Gjerning blandt os; men
det mærkedes snart, at han ej havde faaet Kald her ovenfra,
og at han ej dreves af den Aand, der udsender Profeter
til Guds Ære og til Kirkens sande Gavn, men at han
dreves af den menneskelige, den verdslige Visdoms Aand,
som opblæser og fylder Hjærtet med hovmodige Tanker,
den Aand, som ikke kalder, samler, oplyser og helliger,
men som forvirrer, adspreder og forstyrrer.
Man har under dette Angreb vistnok ofte hørt dem,
som staae eller som mene at staae udenfor, spørge med
ynksomt og foragteligt Skuldertræk: Hvad mon dog Gejst
ligheden vil sige hertil? Mon den kan tie til saadan
Haan og Forsmædelse, som kastes paa den, uden at dømme
sig selv skyldig, uden at kjende sig selv værdig til den
Foragt, som er den vist. — Vor Stand har ikke tiet, væg
tige Stemmer have hævet sig mod Forhaaneren, og de
have med sande, klare og fyndige Ord vist, hvor ugrundede,
usande og ubillige hans Beskyldninger vare saavel mod
Standen i Særdeleshed, som mod den kristne Kirke i Al
mindelighed. At tale mere i denne Sag maa synes unyt
tigt, at gribe til vort Forsvar til de Vaaben, der ere
brugte og endnu bruges til Angreb mod os, vilde være
uværdigt. Slige Vaaben sømmer det sig ikke Ordets
Tjenere at føre.
Men have vi da slet intet at gjøre i Henseende til
disse Angreb uden at oversee dem med Foragt? — Jeg
mener, vi skulle, mine Brødre! stræbe at staae saaledes,
at de Pile, som udskydes mod os, var det endog, «den
Ondes gloende Pile», falde ned af sig selv uden at røre
og skade os i vore Medkristnes Omdømme, navnligen
deres, blandt hvilke vi ere Herrens Vidner og Ordets
Tjenere, altsaa at staae rustede med Troens Skjold, som
har den Ros, at deslige Pile slukkes imod det. (Ef. 6.)
Gud giver os selv ved Apostelen Peder i hans 1ste Brevs
2det Kap. et godt Raad: «Eders Omgjængelse, skrev
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denne Apostel til sin Tids Kristne, være god blandt Hed
ningerne, at de, idet de bagtale Eder som Misdædere,
kunne see eders gode Gjerninger og derover prise Gud
paa Besøgeisens Dag!» Som Misdædere, — saaledes er
det jo netop, at vi ere bievne bagtalte, blive endnu bag
talte. Lader os da i Troens Kraft bruge de Vaaben mod
Bagtalelsen, som Apostelen tilraader os! det er de samme,
som al Tid ere de bedste mod al Bagtalelse.
En Verdsligvis har sagt, «at vore Fjender ofte imod
deres Villie ere vore største Velgjørere.» Han vil vel sige,
at den, der bedømmer os med Ukjærlighed og Uskaansomhed, er os mere nyttig med Hensyn til den os saa
vigtige og fornødne Selvkundskab end vore Venner med
deres som oftest milde og skaansomme Bedømmelse og
deres Overensstemmelse med os i Tilbøjeligheden til at
undskylde os. Her have vi, som det synes mig, den
Hanke, hvori vi kunne tage denne Sag. Det omtalte An
greb paa vor Stand er visselig et uvenligt, et ukjærligt.
Men vor Sag er det at oversee det ukjærlige deri og
spørge om dets Sandhed. Vi ere Lærere i Kristi Kirke,
og dette forudsætter, at vi ere Kristne; vi troe os beret
tigede til dette Navn, vi ville ikke give Slip derpaa; vi
glæde os ved den Ret, det giver os, men vi hverken ville
eller tør afvise den hellige Forpligtelse, som det paalægger
os. Vi skulle leve kristeligt. Har vor Omgjængelse været
kristelig, været saadan, at baade Kristen og Ikke-Kristen,
dersom vi bagtaltes som Misdædere, kunde see vore gode
Gjerninger, see den kristne Tros rene og hellige Frugter
i vort Levned? Eller bar vort Levned Mærker af, at
Troen var død, Kjærligheden kold?
Vi tænke nu ikke
her paa et Levned, frit og rent for Synd; thi det kan jo
ligesaalidt findes i Lærestanden som blandt Kristne eller
overhovedet blandt Mennesker i Almindelighed. Men jeg
mener, at naar vi bagtales, som skeet er, da griber enhver
af os allerførst i sin egen Barm og spørger sig, om han
føler sig truffen, forsker efter, om han ved en egennyttig
og hovmodig Omgjængelse mod sine nærmeste, især mod
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sin Menighed, eller desl. har forarget nogen af de Svage
og givet Anledning til, at Guds Ord, hvis Tjener han er,
hvis Ære han skulde fremme, er bleven bespottet blandt
Menneskene, givet Anledning til, at de, som skjælde
Standen i det hele, have for hans Vedkommende haft Ret.
Enhver af os faaer ved saadant Angreb paa os alle i Al
mindelighed en Erindring om at prøve sig nøje efter For
maningen i Tit. 1, 5—9, som er ham forelæst ved hans
Indvielse, og efter det Lofte, som han da hojtideligen har
aflagt for Herrens Alter. — Vi kunne jo umulig dølge
for os selv, at der ogsaa findes dem i den gejstlige Stand,
der forarge i Ord og Gjerning, dem, mod hvilke Retfær
digheden har maattet udstrække sin Arm for at fjærne
dem fra det Embede, som de have beskjæmmet istedetfor
at pryde det med et exemplarisk Levned. Dersom An
grebet paa vor Stand havde forfærdet Saadannes Samvit
tighed, havde nødt dem til enten at træde ud af Standen
og opgive Embedet eller til at gaae i sig selv og fatte en
kristelig Beslutning for deres Fremtid, saa havde dette
Angreb, om det end maaskee var uædelt i sin Grund og
maatte kaldes afsindigt i sin Ytring, dog ogsaa udrettet
noget godt. Ja, har dette Angreb navnligen under Hensyn
til Angriberens mærkelige Personlighed og foregaaende
skjønne og gavnrige Virksomhed, oplivet i enhver af os
den alvorlige Stræben efter at vandre værdigen det Kald,
hvormed vi ere kaldede, da har det jo ej heller været uden
Frugt for os.
Vi ere bievne uden Skaansel og uden Undtagelse
skjældte for Løgnere og Hyklere. Dermed skal jo vel være
sagt, at vi ikke troe selv, hvad vi prædike, at vi ikke tale,
fordi vi troe, men fordi vi derved kunne have vort Brød.
Disse haarde Benævnelser ere fremkomne, synes det, som
en Modsætning til Navnet Sandhedsvidner, der aldeles er
os frakjendt. — Der gives nu vistnok ingen iblandt os,
som vilde driste sig til at tilegne sig dette sidste Navn i
den Forstand, hvori det først er givet en Stephanus, der
efter en Jacob, en Petrus, en Paulus og siden saa mange
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andre, som have vidnet om den himmelse Sandhed, dels
i et Liv fuldt af Uro, Krænkelse, Forfølgelse og Lidelse
af enhver Art, dels med deres Blod; men ligesaa lidt er der
vel Nogen iblandt os, som drister sig til at vise Benæv
nelsen fra sig som ham uvedkommende. Det er et Navn,
som med Alvor minder os om vort Kalds Pligt; thi vi
kunne dog ikke nægte, at den er at vidne i Sandhed om
Sandheden. Vi skulle intet prædike for vore Menigheder
uden den Sandhed, som Gud har aabenbaret os i Kristo
Jesu, vi skulle forkynde den ren og uforfalsket, intet tage
fra, intet lægge til. Vi skulde forkynde den i Sandhed,
saa at den i Oprigtighed er erkjendt af os, saa at vi tale
i Tro og fuld Forvisning, og ikke tvivle, saa at vi kunne
sige: Vi troe, derfor tale vi; vi fornemme selv Troens
Kraft og Velsignelse, derfor søge vi at føre den med
samme dens Kraft og Velsignelse ind i Brødres Hjærter.
Naar vi gjøre saa, da ere vi Sandhedsvidner, hvad enten
vi lide lidt eller meget, hvad enten vi lide eller ikke lide
for Sandhedens Forkyndelse.
Men nu er dog dette Navn gjort os stridigt, nu er
det sagt om os alle — uden Undtagelse —, at naar vi
prædike, da lyve vi, da hykle vi. Jeg vil haabe, at dog
de fleste af os kunne med Haand paa Hjærte svare herpaa:
Saavist som jeg er en Synder for Gud, saavist gaae dog
disse haarde Haansord forbi mit Ore uden at røre mit
Sind og min Samvittighed; thi en Løgner og Hykler er
jeg ikke. — Men Bebrejdelsen, som ligger i disse Navne,
maa dog først fremkalde hos enhver af os en strængere
Prøvelse af vor Tro og af Redeligheden i dens Bekjendelse
og Forkyndelse; den maa opmuntre os til at stride med
større Alvor mod de Tvivl, som kunne nu og da foru
rolige det troende Hjærte og til at bede med Inderlighed:
Herre, forøg os Troen!
Som Navnet Kristen betegner ligesaa meget, hvad vi
skulle vorde, som hvad vi ere, saaledes gjælder dette og om
Navnet Sandhedsvidne, naar det gives til en kristen Lærer
og tilegnes af ham. Det siger ham, at den guddommelige
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Sandhed er ham overantvordet, dens Forkyndelse ham betroet
og paalagt, idet han overtog sit Kald, men det siger ham
ogsaa, at han skal gaae frem i Sandhedens Erkjendelse og
Tilegnelse, paa det han ogsaa kan gaae frem i Dygtighed
til at forkynde den ret. Lad ogsaa i denne Henseende
Tidens forunderlige Literatur tjene os til en Vækkelse og
Paamindelse! Dersom vi maatte tilstaae for os selv, at
Ordets Forkyndelse for vore Medkristne og vore Menig
heder ikke var os en hejst vigtig Sag, der tog vor Tid
og vore bedste Kræfter i Beslag, og der behandledes af
af os med største Alvor og Flid, da tilstode vi jo med
det samme, at de fremførte haarde Bebrejdelser ogsaa
rammede os. Dette er en Sag, som vi al Tid behøve at
minde os selv om og at lægge hverandre alvorlig paa
Hjærte. Forberedelses- og Udførelsesmaaden kan vistnok
være forskjellig efter de forskjellige Individualiteter. Nogle
maae forberede sig til Ordets Forkyndelse ved at nedskrive
alt eller dog det meste, og denne Maade, som jeg i Forbigaaende sagt anseer for den bedste, har unægtelig det
Fortrin, at dette Arbejde klarer Tankerne og giver den
største Raadighed over Stoffet; Andre kunne kun ned
skrive ganske lidet eller intet af det, de agte at foredrage,
men maa bearbejde det altsammen ved Tænkningen alene.
Medens jeg ikke tilraader denne sidste Maade, tør jeg
heller ikke ligefrem forkaste den, da der er de Personlig
heder, for hvilke den egner sig bedst. Nogle prædike
bedst efter, Andre bedst uden Concept; medens jeg og
vistnok med mig de fleste give det sidstnævnte Alternativ
et afgjørende Fortrin, tør jeg dog ikke aldeles afvise det
første. Men hvilken Maade, man følger og bruger, saa
lad aldrig Magelighed bestemme Valget, men Gjerningen
skee al Tid med Flid og Troskab, med sand kristeligt
Alvor i Tro og Bøn!
«Det kan see graat og blive godt,» siger et gammelt
Ord, og det har ofte seet ikke alene graat men mørkt ud
for Kirken og dens Lærere, navnligen for den evangeliske
Kirke i vort Fædreland, men Stormene have lagt sig, og

en bedre Dag er atter oprunden. En Tid, der rystede den
danske Kirke, som det næsten syntes, lige til Grunden,
var det sidste Aarti af forrige, det forste Aarti af dette
Aarhundrede, en Tid, i hvilken der stredes med de af
skyeligste Spottens og Forhaanelsens Vaaben ej alene mod
Lærestanden og navnligen mod de Kirkelærere, som deres
Ed og Pligt troe prædikede den sande, den oprindelige
Kristendom, men mod Evangeliet selv, mod Herren selv,
efter hvis Navn alle Kristne kalde sig. Jeg behover blot
at nævne de to Navne Balle og Horrebov, saa staaer
Maleriet af denne Kamp levende for os; den ene var
Kristendommens værdige Forsvarer og Forkjæmper i hine
Dage, den anden dens mest rasende Modstander. Kirke
og Præst, Sakramente og Prædiken, Bibel og Psalmebog
vare den Gang hos mange Gjenstand for Ringeagt, Spot
og Haan, og det syntes, som om de aldrig mere skulde
komme til Ære blandt det danske Folk, men at deres
Ære og snart skulde tabes der, hvor der endnu var noget
af den tilbage. Saaledes gik dette Aarhundrede ind. Men
der vaagnede dog snart en bedre Aand; de Roster, som
lode sig høre til Kristi Navns Ære, begyndte dog at
kunne høres over det Skrig, som havde opløftet sig der
imod, og som nu begyndte at sagtnes. Hvor megen eller
liden Andel i denne Forandring til det bedre, man vil
tilskrive Mynsters og Grundtvigs omtrent samtidige
Optræden ved Begyndelsen af Aarhundredets andet Decen
nium, maa overlades til Enhvers Skjøn, men at ville
nægte deres Virksomheds Indflydelse paa Aanden i Kirken
saavel hos Lærere som hos Lægfolk vilde grænse nær til
Daarlighed. En Forandring til det Bedre er virkelig indtraadt; har den end ikke været saa gjennemgribende, som
Kirkens Venner maatte ønske, saa kunne og bør vi dog
glæde os over den.
Det sidste Angreb paa Kirke og Lærestand, hvilket
vi især have haft under Omtale her, adskiller sig efter
min Anskuelse fra hint tidligere deri, at det mere retter
sine Vaaben mod Kirken saadan, som den historisk har
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dannet sig og faktisk bestaaer, mod Kristenheden saadan,
som den er, Lærere og Tilhørere tilsammen, medens hint
tidligere var rettet mod Kristendommen selv, mod Herren
selv. Han og hans Vidnesbyrd om Sandheden er dog
bleven forskaanet i denne sidste Strid, og vi maae have
saa megen Taknemmelighed og Kjærlighed til ham, at vi
hellere ville, at Forhaanelserne falde paa os end paa ham,
paa vor Gjerning i Evangeliets Tjeneste end paa Evan
geliet, som vi tjene. Havde den Mand, der begyndte An
grebet, indskrænket sig til at paavise Kirkens Brøst, at
paatale, hvad der efter hans Overbevisning var ubestemt,
vaklende, uholdbart, skrøbeligt i Kirkens bestaaende Ind
retninger, i dens Styrelse og Orden, i dens Vedtægter og
Skikke, til at paatale Ladhed, Lunkenhed, Utroskab, hvor
de fandtes hos dens Tjenere, ukristeligt Sind og ukristeligt
Levned, hvor det ytrede sig blandt alle dens Lemmer,
gejstlige og verdslige, saa havde jo hans Gjerning været
hæderlig, hans Iver priselig, og hans Tale skulde have
virket til at forbedre uden at forbitre, medens nu disse
tvende Virkninger af den ikke godt kunne undlade at
følges ad. At denne til en Tid saa sindige og sunde
Tænkers Tale paa det sidste blev vild, at han «fægtede
som den, der slaaer i Vejret,» kan jeg for mit Vedkom
mende ikke forklare mig anderledes end ved at sætte
denne hans Optræden i Forbindelse med den legemlige
Sygdom, der greb ham midt i Stridens Hede og gjorde
Ende paa hans Dage, og deri finde et Tegn paa, at den
ellers saa lyse Aand tilsidst har lidt af en partiel For
mørkelse, og at han ikke ganske har været sui compos.
Nu staaer han for sin Dommer, som bedre end vi
veed at afgjøre, hvor vidt hans Ret eller Uret har strakt
sig, vi ville ikke dømme ham og langtfra ikke med fuld
Bevidsthed tilmaale ham med det Maal, hvormed han,
muligen uden klar Bevidsthed, har tilmaalt os. Striden,
som han har begyndt, synes at skulle fortsættes. Den er
uhyggelig, og vi maatte ønske dens Ophør. Jeg kunde
næsten fristes til med en jydsk Landsbypræst, hvis korte
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men sunde og vel skrevne Indlæg jeg har læst i Berlingske Tidende, inden jeg renskrev disse Linier, at ønske
og udtale det Haab, at Statens og Kirkens Styrere vilde
skride ind og sætte en Grænse for de usømmelige Anfald
mod en Klasse af Embedsmænd, der ved sin Stilling og
sin Færd har Ret til Agtelse og den Beskyttelse, som
Loven tilsiger Landets Børn i Almindelighed; men dels
seer jeg, hvor vanskelig en saadan Indskriden vil være,
dels maa jeg dog ansee det -bedst, om den kunde undgaaes. — Hvorledes det end gaaer med denne Strid, hvor
kort eller længe den skal vare, hvad Udgang den omsider
skal faae, — der hvor vi staae, skulle vi blive staaende og
hverken see til højre eller venstre, forudsat at vi da vide,
at vi staae paa den Grundvold, som Herren selv har lagt,
paa Sandheden i Sandhed. Kampens Løsen er bleven:
Ned med den officielle Kristendom! Man kalde vor Kristen
dom officiel eller ikke-officiel — med slige Feltraab for
bindes ofte ganske uklare Forestillinger —, lige meget;
jeg holder det for min og Eders Pligt, mine Brødre! at
bevare det Gode, som vi i Forbindelse med vort Kirke
samfund have annammet, og til hvis Forsvar vi ere satte
af Herren, den kristne Kirkes almindelige Bekjendelse, den
hellige Skrift og de Skikke, hvormed vor Kirke paa apo
stolisk Vis værdigen dyrker den treenige Gud. Blive vi
denne Pligt tro, da fortrøster jeg mig til, at den Storm,
som nu er rejst, skal gaae over uden ødelæggende Virk
ninger og kun efterlade lutrende, rensende, helligende.
Dette give Gud!
Men skjønt min Tanke her nærmest har været at
meddele mine Brødre, hvorledes jeg har stræbt at klare
dette store og mærkelige Phænomen for mig selv, saa kan
jeg dog ikke lægge Pennen uden at tilføje et Par Ord om
nogle andre Phænomener, der ogsaa have en foruroligende
Karakter. Der hersker en urolig Gjæring i Kirken fjærnt
og nær; det Bestaaende vrages, det Nye tilstræbes og
efterjages; man finder ikke, hedder det, Aandens Trang,
Hjærtets Længsel tilfredsstillet ved det Gamle og vel især,
Daugaards Levned. IV.
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fordi man ikke giver sig Stunder til at tænke over, hvor
vidt det er Mangelen ved det Gamle eller Fejl hos En
selv, dette maa tilskrives, og man higer efter noget Nyt i
Haab om at finde der, hvad man savner og søger, og man
finder det maaskee ej heller der, just fordi man fører det
gamle Sind med sig og slet ikke kan komme efter, at det
er i dettes Mangler og Forvendthed, at Grunden skulde
søges. Derfor vender man sig fra den evangelisk-lutherske
Kirke til Baptisterne, fra dem til de «sande Hellige» eller
til Mormonerne, de sidste Dages Hellige eller til den
pavelige Kirkes Skjød. Andre tage sig selv Lærere i
Hobetal, efter hvad der kildrer deres -Øren,» ligesom i
Apostlenes Dage (vide 2 Tim. 4). Saaledes slutte just i
denne Tid endel Kristne i Hovedstaden sig til en vis
Gr un net, som er traadt ud af Folkekirken, Andre i det
sydlige Sjælland vælge sig Bonden Lars Pedersen
Møller til Præst og Sjælesorger og indvie ham selv til
dette Embede. I nogle Egne af dette Stift optræde Med
lemmer af Kirken med fanatiske Læresætninger og med
saadanne Domme om Kirkens Lærdomme og Indstiftelser,
for ej at tale om dens Lærestand, at man maa forfærdes
ved at hore derom. «Mig synes, skrev Apostelen Paulus
fordum til en kristen Menighed, (1. Cor. 4) at Gud haver
fremstillet os Apostler som de Ringeste, som et Skuespil
for Verden; vi ere Daarer for Kristi Skyld, Udskud i
Verden, Alles Skovisk indtil nu.» Naar jeg seer hen til
hine først omtalte Forhaanelser og til disse Fordømmelser,
som udtales imod os, da finder jeg Anledning til at gjentage dette Apostelens Suk; thi vi maatte have fornægtet
al menneskelig Følelse, dersom vi ikke bedrøvedes, ikke
harmedes over disse Udfald mod os og mod alle vore
Embedsbrødre. Men det er os dog en Trøst at see os i
saa godt Selskab, naar vi maa gjøre disse Apostelens Ord
til vore. Maatte de, med hvis Hellighed og Dygtighed vi
ikke tør vove at maale os, lide saadan Tilsidesættelse,
Forhaanelse og Forsmædelse, saa tør vi jo vel klage, som
jo og Apostelen klagede, men hverken forsage eller for-
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bitres. Over den usunde Bevægelse, der truer med at op
løse Kirken i Sekter og Partier uden Ende, maae vi sukke,
tør vi klage, idet vi dog ikke lægge Hænderne i Skjødet,
men hæve vort Mod og anvende vor Kraft til at skjærme
og bevare, hvad Herren har betroet os, som Husholdere
over hans mangfoldige Naade. Som saadanne Husholdere,
som Herrens Medarbejdere skulle vi efter Pauli Exempel
(2. Cor. 6) «bevise os selv i Alting som Guds Tjenere
med stor Taalmodighed under Ære og Vanære, under ondt
Rygte og godt Rygte .... som bedrøvede, dog al Tid
glade,» ja bedrøvede over den forvendte Opløsningens og
Forvirringens Aand, som saa mange Steder ytrer sig som
raadende i Kirken, men glade i Haabet til Kirkens Herre,
at han ogsaa vil vaage over sin Kirke under disse Farer
og ved sin gode Aand oplyse de Forvirrede og kalde de
Frafaldne tilbage. Til hans Naade ville vi ikke glemme
at anbefale dem, medens vi bede ham af sin Naade at
give os Mod og Kraft til at lide og taale, hvad Kald og
Pligt fører med sig.
Julehøjtiden og Aarsskiftet nærmer sig. Jeg kan
ikke slutte uden at ønske mine kjære Brødre i denne
Anledning Guds bedste Velsignelse i huslig Kreds og
Embedsvirksomhed.
Ribe Bispegaard den 12te December 1855.

Til
D’hrr. gejstlige Embedsmænd i Ribe
Stift.

6.
Til
Gejstligheden i Ribe Stift.
Det var i afvigte Aars sidste Maaned oftere i mine
Tanker at skrive mine kjære Brødre til i Anledning af
Aarsskiftet og, som tidligere, at benytte Lejligheden til at
ytre mig over Tidens vigtigste kirkelige Anliggender og
17*
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navnligen da over det, som rer er sig indenfor dette Stifts
Grænser. Lyst dertil fattedes ej heller; men den hæmmedes
dog af den mig mere end ubehagelige Erindring fra det
forrige Aar, at jeg med nogle faa Brødre blev staaende
ene imod den store Flerhed af Kirkens Tjenere i vort
Fædreneland med -Ønsket om, at Folkekirkens Forfatning
omsider maatte erholde den Ordning ved Lov, som er den
tilsagt i Grundloven. At saaledes denne vigtige Sag er
skudt ud i en uvis, maaskee fjærn Fremtid, tænker jeg
paa ikke uden Beklagelse; men jeg anfører dette her kun
i Forbigaaende til en Undskyldning for, at mit Nyaarsønske kommer noget sent. Et Par Omstændigheder, som
just de sidste Dage have medført, have nu atter vakt og
forstærket Lysten, og saaledes udsender jeg nu disse Linier,
i hvilke jeg først og fremmest byder mine kjære Embeds
brødre min hjærtelige Hilsen med ønsket om Guds Vel
signelse over dem i al deres Fremtid baade i Deres Embedsgjerning og i Deres huslige Liv.
Den ene af de nævnte Omstændigheder er den, at
mine 2 kjære Embedsbrødre, Biskopperne i Aarhuus og
Viborg, have glædet mig med at tilstille mig Exemplarer
af de Hyrdebreve, de ved Aarets Begyndelse have ladet
udgaae. Den anden er, at 27 Beboere af Herning og flere
Sogne, henhørende til det Sværmerparti, som af hvad der
er skrevet offenlig om deres Lærdomme og Færd, vil være
de fleste af mine Brødre bekjendt, havde indgivet et An
dragende til Kirkeministeriet imod Loven af 4de Marts
f. A. angaaende en Forandring i Forordningen om Daaben,
hvilket Ministeriet under 22. f. M. tilstillede mig, for at
jeg kunde gjøre mig bekjendt dermed og ved dets Tilbage
sendelse fremkomme med de Ytringer, hvortil det maatte
give mig Anledning. Ved at nævne dette Andragende og
omtale dem, fra hvem det er gaaet ud, har jeg lagt mig
to Gjenstande nær, hvorfra jeg i min Underholdning med
mine Brødre om Kirkens og Stiftets Anliggender ved
denne Lejlighed kan gaae ud.
Loven af 4. Marts f. A. har gjort, hvad vi vist alle
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have ønsket: den har saa vidt forandret den gjældende
Anordning om Daaben, som den lader den aandelige og
kirkelige Nøden til Barnedaabens Foretagelse blive staaende
saaledes, som den smukt er udtalt i den nævnte Anord
ning, medens den borttager al borgerlig og udvortes Tvang.
Enhver Kristen, der selv skjønner paa sin Daabs Naade
og glæder sig, at Gud i hans Livs Morgen annammede
ham til sit Barn og gjorde ham til Arving af det evige
Liv, vil lade det være sig en hellig Pligt at gjøre sit til,
at hans Barn kan blive delagtigt i samme Gode. Og
enhver kristen Lærer, der glæder sig ved at have dette
Kald i den lutherske kristelige Kirke, vil desforuden ved
den augsburgske Bekjendelses 9de Artikel erkjende sig
forpligtet til at virke, hvad der staaer til ham, for at
Forældre ikke letsindigen og ubetænksomt skulle opsætte
deres Børns Daab. Det vil i Almindelighed ikke falde
vanskeligt at gjøre det klart for menige Kristne, at Loven
intet har forandret i den kirkelige Forpligtelse, og naar
det ovenomtalte Skridt af nogle Beboere i Egnen af
Holstebro synes at tale for det Modsatte, saa maa det
ikke glemmes, at der intet er at udrette med dem, som
en Gang have sat sig det fast i Hovedet, hvad de have
seet igjennem Sværmeriets Brille. Af en Ytring i deres
Andragende synes at fremgaae, at de vel have faaet -Ojet
op for Forskjellen mellem Nøden og Tvang men forsætlig
lukt det igjen; jeg skal strax komme til den, efter korte
lig at have angivet Andragendets Indhold. Igjennem det
hele, som udgjør et Par Ark tæt beskrevet, udlægge de
for Ministeren d. 82 Psalme og tiltale i deres sædvanlige
Sprog — Guds Børns til Djævelens Børn — Ministeren
og alle Andre, der have haft Del i Loven, som de Dom
mere, hvilke Psalmisten kalder Guder og lader Gud, den
Højeste Dommer, tiltale og bebrejde, at de vedblivende
gjore Uret og ikke hjælpe den Elendige og Nødlidende (i
Tilfældet det nyfødte Barn) til Ret (Igjenfødelse); de fore
holde disse saakaldte Dommere o: dem, som have haft
Del i Lovens Udgivelse, at de have Sværdet, men at de
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bære det forgjæves, og under dette deres Udfald sige de:
«Det er aldeles intetsigende, at der er sagt i Eders Lov,
at det uagtet Fritagelse fra Tvang, dog skulde være en
Forældrene paahvilende kirkelig Forpligtelse at lade deres
nyfødte Børn døbe. Bære I ikke Sværdet? Hvortil skal
dette bruges?»
Jeg tilbagesendte dette Andragende under 3. d. M.
og ytrede mig derhen, at det formentlig helst maatte hen
lægges uændset. — Saa meget lærer man heraf, at der
vel kan være Anledning til lejlighedsvis at forklare for
Menigmand, hvad det er for en Forandring, denne Lov
har hidført, og hvor man i en Menighed sporede Trang
til en Forklaring i denne Retning, vilde jeg endog finde
det hensigtsmæssigt, om man tog den med i en Prædiken
f. Ex. paa Fastelavns Søndag. Og skulde der i enkelte
Tilfælde ytre sig Lunkenhed hos Forældre i Henseende til
deres Børns Daab, saa at de udsatte den over den for
ordnede Tid, der fremdeles vil være at ansee som den
normale, da ville vedkommende Præst alvorligen foreholde
dem deres kristelige Pligt i dette Stykke, navnligen som
Medlemmer af den luthersk-kristne Kirke, og vil da Hen
visning til Mormonernes og Gjendøbernes Vildfarelse og
Vranglære formentlig være dem et slaaende Bevis for, at
Barnedaaben er en sand kristelig Handling, i hvis For
sømmelse man ej kan gjøre sig skyldig uden at bryde
med den hellige, almindelige Kirke. løvrigt betvivler jeg
ikke, at mine Brødre, dersom slig Formaning i længere
Tid blev uden Frugt, ikke vilde undlade at raadføre sig
med vedkommende Provst og med mig angaaende, hvad
videre maatte være at foretage.
Fra det her Sagte er Overgangen let til at tale yder
ligere om det allerede oftere nævnte Sværmerparti i Om
egnen af Holstebro. Det forudsættes som bekjendt, at
disse Menneskers Vildfarelse i Hovedsagen bestaaer deri,
at de gaae til Yderlighed i deres Paastand om Barnedaabens Nødvendighed, saa at de lære, at hvert udøbt
Barn endog det ufødte er et Djævelens Barn, og at hvert
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Barn, som hendøer uden Daab, er evig fordømt. De staae
endnu fremdeles paa dette deres tidligere Standpunkt og
ere utilgængelige for al Belæring, sigtende til at føre dem
til en sandere og sundere Erkj endelse. I Breve, som de
let finde Anledning til at skrive til mig, raabe de især
Ak ogVee over den «ugudelige» Bog, som jeg har skrevet
om Daaben d. e. mit Sendebrev til Ribe Stifts Menigheder
af 1856; de sige, at jeg i den optager Balles og Pontop
pidans og Fleres opdigtede Løgne og Hjærnespind til at
stadfæste min Vantro med og udgiver det i Bøger for at
forgive de arme dyrekjøbte Sjæle; de udskrige mig som
en Kj ætter, der staaer i Klasse med Balle, som er «hel
blind,» og med Pontoppidan, «som er endnu værre, da
han havde mere Skin af Lys, men var en ægte Sofist.»
Om deres Trosbekjendelse sige de: «Saaledes troe og bekjende vi faa sande hellige Guds Børn,» og ligesom de
paastaae, at de intet Skridt have fj ærnet sig fra den hel
lige almindelige Kirke, saaledes regne de sig ogsaa, i Er
kj endelsen af, at denne er i Folkekirken med Guds Ords
og Sakramenters rette Brug, som Medlemmer af Folke
kirken og ville have Del i dens Goder, ja begjære hyppigt
at nyde Herrens Nadvere dog helst med hverandre ind
byrdes for ej at deltage deri med de saakaldte Djævelens
Børn. Men de agte ikke det Kirkesamfunds Lov og
Orden, hvis Lemmer de kalde sig. Idet de betragte Kon
firmationen som en Djævelens Foranstaltning, erkjende de
den selvfølgelig ikke som et Vilkaar for Adgang til Nad
veren, og naar da hos Kirkens Tjenere deres Fordring, at
Nadveren ogsaa skal uddeles til «troende» Børn, uden at
disse konfirmeres, afvises som lovstridig, have de saa liden
Agtelse for Kirkens lovlige Orden, at de selv forgribe sig
paa det Helligste og med formastelig Haand uddele Sakra
mentet til Børn ogsaa i en temmelig ung Alder, naar de
kun selv finde dem troende. Dette er skeet i Herning
Sogn i Efteraaret 1856 og i Byde Sogn i Foraaret 1857.
De, som have middelbart eller umiddelbart gjort sig skyl
dige i denne Formastelse ere bievne tilretteviste og alvor-
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ligen advarede, og de 2 Mænd, som have opkastet sig til
Uddelere af Sakramentet, ere udelukkede fra al Deltagelse
deri ved Kirkens beskikkede Tjenere, indtil de vise Anger
over deres Formastelse og den givne Forargelse og love
at afholde sig derfra herefter.
Et enkelt Træk af disse Menneskers Liv skal jeg
endnu tilføje. I afvigte Foraar havde en Mand af dem,
som havde bivaanet den omtalte Børnekommunion og bil
liget den, ladet sig med sin Hustru og 3 andre Fruen
timmer tegne til Altergang og indfandt sig til Skrifte paa
en Søndag i Fasten. Da Præsten i sin Skriftetale, idet
han straffede Synden i Almindelighed, tillige havde mindet
om, at hin Forsyndelse mod Kirkens Lov og Orden ogsaa
burde fortrydes, og derefter traadte til for at meddele
Absolutionen, henvendte Manden disse Ord til ham: <«Hr.
Pastor! den Synd er ikke fortrudt,» og Kvinderne stem
mede strax i med ham. Præsten fattede sig godt i den
vanskelige Stilling, afbrød Handlingen og erklærede, at
han efter disse Ytringer saae sig nødsaget til at udsætte
Absolution og Altergang, indtil han nøjere havde overvejet
Sagen og forhandlet yderligere med dem derom. Han
anmeldte Tildragelsen til mig gjennem Provsten, og af
hvad jeg har sagt, vil man let slutte, hvorledes jeg udtalte
mig om Sagen. — Der er af flere værdige og dygtige
Præster forsøgt meget for at føre dem til en bedre Erkjendelse, men alle Bestræbelser i denne Henseende have
været frugtesløse; de mødes i Almindelighed strax med
den Erklæring, at de kunne kjende Djævelens Røst og see
ham ud af den Talendes øjne. Vi ville ikke tabe dem
og deslige Vildfarende af Syne, men gjøre alt vort til at
fore dem ud af deres Forvildelse; vi ville i vore Bønner
anbefale dem til Guds Barmhjærtighed, at han vilde dog
ved sin Helligaand give dem Forstands oplyste øjne og
føre dem bort fra den farlige Vej — vist for en stor Del
det aandelige Hovmods Vej, som de nu betræde. Men vi
skylde den Kirke, vi tjene, at haandhæve dens Love mod
dem og mod Enhver, der formastelig overtræder og trodser
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dem. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
lader os ej heller i saadant Tilfælde uden Bistand. Da
saaledes i afvigte Foraar endel af de samme Sværmere
vare fremkomne med et Andragende om Konfirmationens
Ophævelse, om Adgang til Nadveren for Ukonfirmerede,
om Gjenindførelse af privat Skriftem aal og om Adgang
til Nadveren for den ene af de Mænd, jeg havde udelukket
derfra, svarede Ministeriet under 4. August f. A., at de 2
første Begjæringer ikke egnede sig til at komme i Be
tragtning, at hvad det private Skriftemaal angik, da
havde Ministeriet intet at føje til mine Ytringer i en
tidligere Skrivelse1) til en af Andragerne, hvilke Ytringer
gik ud paa, at det private Skriftemaal ikke er hævet ved
Lovgivningen i den danske Kirke, og at efter min For
mening intet kan være til Hinder for, at en Kristen, som
ønsker det benyttet for sit Vedkommende, stædes dertil,
og at jeg tvivlede paa, at en Præst vilde afvise en til
ham derom rettet Begjæring, og endelig, at Ministeriet ikke
kunde hæve den paa lovlig Maade udtalte Udelukkelse fra
Nadverens Sakramente. Ved denne mindre Exkommuni
kation vil det saaledes beroe, indtil Vedkommende fortryde,
hvad de have begaaet, og med Ærbødighed for Kirkens
Lov og Orden vende igjen tilbage til den.
Inden jeg forlader dette Æmne, skal jeg tillade mig at
gjore opmærksom paa, at de 2 Spørgsmaal, som i dette
Sværmeri ere komne paa Bane, nemlig hvor ofte det er
godt og sømmeligt at nyde Herrens Nadvere, hvorom der
i den protestantiske Kirke til forskjellige Tider har hersket
forskjellig Anskuelse (den for ikke længe siden afdøde
reformerte Præst Monod ytrede det Haab, at det en
Gang skulde komme dertil, at hver Kristen nød Nadveren
daglig), og i hvilken tidligste Alder Børn bør stædes til
Nadverens Nydelse, i hvilken Henseende Anskuelse og
Praxis ligeledes til forskjellige Tider og i forskjellige KirkeO Et Uddrag af denne findes i en Artikel i «Dansk
Kirketidende.» (Pastor N. Chr. N. Münkeboe.)
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samfund har været meget forskjellig, vare vel værd at
gjøre til Gjenstand for Drøftelse i de Konventer, større
eller mindre, som mine Herrer Brødre holde med hinanden.
Vi vende os til en anden Kant af Stiftet og til et
Schisma af en noget anden Art. Man har nylig læst i
de offenlige Blade, at Præsten for den lutherske Fri
menighed i Hveisel og andre Sogne har indgaaet et bor
gerligt Ægteskab paa Raadstuen i Vejle. — Den østre Del af
Nørvang og Tørrild Herreder har alt i længere Tid været
hjemsøgt af Sekterere og deres Udsendinge, Missionærer.
Præster, Bisper eller hvad de nu kalde sig. I Hveisel
Sogn har der i nogle Aar boet Gjendøbere og nogle saakaldte sande Hellige; ogsaa Mormoner have strøjfet i
disse Egne dog uden synderligt Held. Men for omtrent
et Aar siden er den ovennævnte, en Bonde fra Fyen ved
Navn Jørgen Pedersen, kommen til Hveisel Sogn og har
først begyndt med at holde gudelige Forsamlinger, som
om han virkede i Kirkens Interesse og arbejdede Haand i
Haand med dens Tjenere. Men det varede ikke længe,
før han tydelig lagde for Dagen, at han førte Andet i
sit Skjold; han talte snart af en ganske anden Aand og
optraadte med Skjældsord og Haansord mod Folkekirken
og dens Tjenere, hvilke han benævner falske, forføriske
og forargelige Profeter. I en Beretning om hans Færd
til mig af 27. November f. A. fra 2 af de paagjældende
Præster hedder det fremdeles, at han formaster sig til
at forvalte begge Kirkens Sakramenter, at han ved sin
frække og fripostige Adfærd besnærer flere Beængstede og
Lettroende og bortdrager dem fra deres Samfund med
Folkekirken til det Samfund, som han kalder den lutherske
Frimenighed. Paa den i samme Beretning mig givne
Anledning viste jeg i mit Svar, at den. som forkaster det
lovlig bestaaende Læreembede i Kirken og opkaster sig
selv til Lærer og navnlig anmasser sig Forvaltning af
Kirkens Sakramenter, maa ifølge den augsburgske Bekjendelses klare Ord, f. Ex., i Art. 14, 5 og 25 o. fl. St.,
ansees for at have brudt med det Samfund, der med Rette
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bærer og vil bære Luthers Navn; fremdeles udtalte jeg,
at Jørgen Pedersen i Henhold hertil selvfølgelig maatte
af os og alle Lærere og Menigheder af den luthersk
kristelige1) Kirke betragtes som en Frafalden, og at
Kirkens Lærere burde saavel aabenbart — dog vel at
mærke ikke mindre med kristelig Kjærlighed og Sagt
modighed end med Sandhedens Alvor og Kraft — som
hemmeligen advare deres Medkristne mod den Snare, som
saaledes lægges for dem; og endelig anmodede jeg de
paagjældende Præster om at betyde dem, som modtage
Herrens Legems og Blods Sakramente af hans Haand, at
de ej kunne stædes til Herrens Bord i vort Kirkesamfund,
med mindre de angre deres Frafald og love paa Ny at
ville blive deres Kirkesamfund troe. At Jørgen Pedersen
selv, om han mod Formodning skulde ønske at modtage
Nadveren i det Kirkesamfund, han kaster Foragt paa, maa
betragtes som udelukket fra Adgang dertil, forstaaer sig
af sig selv. — Mormonismen har i de senere Aar ikke gjort
store Fremskridt; den er vel ligesaa meget i Tilbagegang
som i Fremgang. Det er hændet i det afvigte Aar, at
jeg med en Post har modtaget Beretning om, at Nogle
have ladet sig forføre til at gaae over til denne Sekt, og

I hvor villig jeg indrømmer, at Luther hverken har
stiftet eller villet stifte en Kirke, saa kan jeg dog
ikke indsee, at vort Kirkesamfund enten kan undvære
denne vor Kirkefaders Navn til at betegne, hvad for et
Led det udgjør i den hellige kristne eller hellige al
mindelige Kirke, eller forsynder sig mod Herren ved at
bruge det. De 2 større Samfund, som især føre Navnet:
katholsk eller almindelig, den romerske og den græske
Kirke have ingen bedre Ret dertil end vort Kirkesam
fund har, og vilde jeg derfor gjærne, at Benævnelsen:
luthersk-kristelig eller luthersk-almindelig gjorde sig gjældende; lige overfor de Romersk-katholske kunde og burde
vi hævde Navnet: Luthersk-katholske. Jvfr. min trykte
Skriv, af 10. Marts 1854.
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at jeg med den næste Post har modtaget Underretning
om, at et ligesaa stort Tal paa et andet Sted er vendt
tilbage fra den til Kirken. Nylig har jeg desværre ogsaa
modtaget Efterretning om, at et Par saaledes tilbagevendte
Ægtefolk atter ere faldne tilbage til Mormonismen.
Synet af disse sekteriske og sværmerske Bevægelser
har vistnok sin meget sergelige Side; men det mangler
dog ej heller ganske det Glædelige. At udbrede mig vidt
herover vilde jeg ansee for overflødigt. Jeg skal kun for
tælle, at en Præst, som i afvigte Aar er flyttet fra Stiftet,
har tilskrevet mig, at han vel undertiden i sit Embede
her var kjed af de Bryderier, som Sekterere og Sværmere
voldte ham, men at han var endnu mere kjed af den Ro,
som han i denne Henseende har fundet i sit nye Embede,
hvor Alt er hensunket i aandelig Søvn eller Død. —
Forøget Flid i vort Prædikeembede og Aarvaagenhed og
Nidkjærhed i Sjælesørgergjerning er det, som den her
omtalte Erfaring prædiker for os.
Mine kjære Brødre ville erindre, at jeg i den Opfor
dring, jeg under 8. Mai f. A. lod udgaae til Dem om Del
tagelse i Landemodet, nævnede blandt Gjenstandene for
vore Forhandlinger ved denne Lejlighed de selvkaldte
Prædikanters Færd, som nu og da optræde foruden de
egenlige Sekterere og deres Udsendinge. Den med Hensyn
til Resultatet ufrugtbare Forhandling om Forfatningssporgsmaalet optog vor hele Tid, saa at det her nævnte Spørgsmaal blev udenfor Omtale. Min Anskuelse af denne Sag
havde jeg allerede den Gang haft Lejlighed til at udtale
for mine Embedsbrødre i den Skrivelse af 25. April f. A.,
som M. Sommers Optræden i Egnen af Kolding og i Vejle
Kjøbstad foranledigede; men jeg havde nok ønsket, at
Sagen var bleven udførligere drøftet paa Konventet.
Maaskee kan dette lade sig gjøre næste Gang. Her vil
jeg kun bemærke, at jeg ikke siden har fundet mig for
anlediget til at forandre mine Tanker i denne Henseende,
og dernæst vil jeg meddele, at Sommer under 19. August
tilskrev mig og dels gav mig Underretning om sin Virk-
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somhed i Egnen af Kolding, dels forespurgte, hvorvidt jeg
maatte være villig til at virke for, at vore Kirker stilledes
til uordinerede Læreres Disposition, og hvorvidt jeg, under
Forudsætning af Ordinationens Nødvendighed, formaaede
at meddele Bemyndigelse til Ordination, uden at denne
gjordes afhængig af «sproglig Videnskab eller Dimissions
attester.» Jeg svarede ham under 10. September fra Hjarup, hvor jeg ikke traf ham selv, som jeg havde ventet,
at jeg ikke kunde billige, at vore Kirker overlodes Andre
end Kirkens lovlig beskikkede Lærere til Ordets Forkyn
delse, og at jeg fastholdt som Betingelse for Ordinationen,
at Enhver, som stædes dertil, maa have bevist, at han har
fornøden Indsigt i den hellige Skrifts tvende Grundsprog,
saa at han, under Oversættelsernes Forskjellighed, kan
skaffe sig en selvstændig Overbevisning om, hvad der er
det rette. I den sidste Tid skal hans Virksomhed især
have taget Retningen mod de nærmest grænsende Egne
navnlig de 2 nærmeste Kjøbstæder i Aarhuus Stift, hvor
imod den her synes at være noget i Aftagende.
I Fortsættelse af mit Cirkulære af 20. Februar f. A.,
forsaavidt Psalmebogssagen angaaer, maa jeg endnu med
dele, at denne Sag paa flere Steder vækker Bevægelse
stundom af uhyggelig Art. Selv hvor Sognepræsten er
gaaet frem stor Forsigtighed, har ladet afstemme skriftlig
og har faaet indtil 3/4 Dele af Stemmerne for den nye
Psalmebog, forvolder dog Modstandspartiet Bryderier, ja
istemmer vel endog de gamle Psalmer, naar den øvrige
Menighed synger de nye, forlader Kirken, naar disse skulle
synges o. desl. Jeg anfører dette for ydermere at anbefale
Forsigtighed. Man maa give Tid og oppebie et Tidspunkt,
da der skjønnes at være — vel ikke Enstemmighed for
Forandringen, hvad næppe nogensinde vil naaes, men dog
en saadan Stemning for den nye Psalmebog, at den virke
lig med Kjærlighed ønskes til Brug af det store Flertal,
medens der ej hos det lille Mindretal hersker nogen saa
dan Fordom imod den, at skandaløse Optrin kunne være
at befrygte. Man oversee ikke, at de, der holde paa det
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Gamle og Bestaaende, have et fastere Stade og bedre
Rygstød, end de, der kaare sig det Nye; og at det er
bedre og mere til Opbyggelse, at der synges i Fred og
Enighed efter en af de ældre Psalmebøger end med Splid
efter den nye! Dog skal jeg her ikke fortie, at jeg og
kjender det Sted, hvor et lidet Parti har rejst Bevægelse
mod den store Flerheds og deres Præstes -Ønske, men just
derved fremkaldt Vaagenhed og Liv istedetfor Søvnighed
og Død og ladet Præsten erfare, at ret mange af hans
31 enighed have været ham oprigtigen hengivne. — Som
et Curiosum, der formentlig vil interessere Mange tillige
med mig, skal jeg meddele, at i et Pastorats 2 Menigheder
har Kingos Psalmebog, 24 Aar efterat den var fortrængt
af den evangel. kristelige, igjen afløst denne; da Foran
dringen ønskedes med saa stor Enstemmighed, at i det
ene Sogn kun 1 Mand, i det andet 3 vare derimod, anbe
falede jeg den til Ministeriet, som ogsaa bifaldt den. I
en anden Menighed, hvor Kingos endnu var i Brug, men
dens Afløsning ved Roskilde Konvents af Sognepræsten
bragt i Forslag, vilde Flerheden imod en stor Minoritets
ønske haft den evangeliske indført, men dette blev for
hindret.
I afvigte Aar er Alterbogen oplagt paa Ny, smukt
og værdigen udstyret og renset fra den Masse af Trykfejl,
hvoraf Udgaven af 1830 bugnede. Jeg vilde med større
Glæde have henledt mine Brødres Opmærksomhed herpaa,
dersom jeg kunde have tilføjet, at flere aabenbar urigtige
men ved Ælden for stedse — saa synes det — hævdede
Sprogformer og Vendinger og enkelte Afvigelser fra den
oprindelige Form i Trosartiklerne vare bievne berigtigede
tilligemed Trykfejlene.
Af Menighedsraad er der her i Stiftet oprettet 85.
Jeg erkjender mere og mere Hensigtsmæssigheden og
Nytten af denne Indstiftelse og ønskede den gjærne ind
ført overalt. Selvfølgelig lader det sig ikke gjøre i Me
nigheder, som ere den bestemt imod, og ligesom jeg har
gjort min Approbation af Menighedsraad, hvor Præsten
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selv har valgt, afhængig af, at der ingen Indsigelse er
skeet mod Valget, efterat dette er bleven Menigheden bekjendtgjort, saaledes maatte den jo ogsaa være afhængig
af, at Menigheden ikke gjorde Indsigelse mod selve Insti
tutionens Indførelse. Af det, jeg har erfaret om Menighedsraads Virksomhed, skal jeg ikke undlade her at med
dele et Par Træk. En Præst, som mente at burde
udelukke en drikfældig Mand fra Nadveren, hvori han
uden at ville angre sin Fejl ønskede at deltage med sin
Hustru og nyskonfirmerede Søn, forhandlede denne Sag
med sit Menighedsraad, som var aldeles enigt med ham i,
at der saaledes skete baade, hvad der skyldtes Kirken, og
hvad der tilkom den Paagjældende; derefter indberettede
han Sagen gjennem Provsten til mig. Jeg mener ikke,
at der hermed er skeet noget sær Mærkeligt; jeg antager
og, at Præsten uden Raadførsel med Menighedsraadet
vilde have handlet paa samme Maade. Men det er dog i
saadant Tilfælde ikke uden Betydning, at de læge Med
lemmer af Raadet erkjende Rigtigheden af Præstens An
skuelse og Fremgangsmaade. — Fra et andet Menigheds
raad har jeg modtaget Beretning om det ovenomtalte
Ægtepars Tilbagegang til Mormonismen, samt om, at en
Søn af dem, om hvem det vides, at han tidligere har
været Mormon, og om hvem der siges, at han skal have
nydt Nadveren med Sekten og være bestemt paa at rejse
til Foraaret med Forældrene, i denne Vinter gaaer til
Konfirmationsforberedelse, viser sig stille, flittig og op
mærksom og lærer godt sine Pensa; med ham vil Raadet
holde et vaagent -Øje og søge nøjagtig Kundskab om hans
Færd, hvornæst Præsten henimod Konfirmationstiden vil
tale alvorligt med ham i Enrum om, hvad hans Mening
og Hensigt egenlig er. — Jeg vil her benytte Lejligheden
til at bede D’Herrer Brødre, i hvis Menigheder Menig
hedsraad ere oprettede, at meddele mig, hvad der kan
være at bemærke om disses Virksomhed, samt at bringe
Medlemmerne min Hilsen.
Inden jeg forlader denne Gjenstand, kan jeg ikke
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nægte mig den Fornøjelse at meddele en Fortælling om
en Samtale, der i afvigte Aar fandt Sted imellem en af
de Gjendøbere, som have nedsat sig og i nogle Aar boet
i Hesselhoe By, Thistrup Sogn, og et Medlem af et
Menighedsraad fra et Nabosogn1). Samtalen var ikke saa
ganske kort, og den holdtes i Fleres Nærværelse. Gjendøberen begyndte med at udtale sig haanligt om den
kirkelige Vielse og at prise den borgerlige, som sparede
de Vedkommende mange Penge, og paa given Anledning
ytrede han i Samtalens Løb, at Velsignelsen, som vel ikke
hentedes paa Raadhuset, kunde siden erholdes i deres egen
Forsamling; herimod bemærkede det nævnte Menighedsraadsmedlem, at det dog var rettest at begynde sit
Ægteskab med at nedbede Guds Velsignelse derover, hvil
ket Gud selv synes at have givet os at forstaae, i det
han, da han forenede den første Mand og Kvinde, strax
velsignede dem. Herimod kunde Gj en døberen intet ind
vende og gik derfor over til at angribe Barnedaaben,
ytrende, at det var Gud uværdigt at slutte Pagt med et
ubevidst Barn, samt det Sædvanlige, at Herren byder:
«Gaaer hen og lærer alle Folk og døber!» Imod det
første indvendte den anden, at ligesaalidt som det havde
været Gud uværdigt at oprette den gamle Pagt med det

J) Om denne Gjendoberkoloni skal jeg i Forbigaaende be
rette, at den Mand, som staaer i Spidsen for samme,
og som ved gyldne Lofter om Ejendom af Hus og Mark
m. m. har hidlokket disse Mennesker fra forskj ellige
Egne, nu er gaaet Fallit og ej kan opfylde indgangne
Forpligtelser, saa at Etablissementet synes at ville gaae
overstyr. De have egenlig ikke dannet nogen Menighed
med egen Præst, Bedehus og bestemte Andagtstider; de
have gjort ganske faa Proselyter der i Egnen, saa vidt
vides, kun et Par Folk og en Dreng; deres Børns
Undervisning forsømme de, og det har ikke været mu
ligt ved Mulktering at bevirke deres ordenlige Skole
gang.
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8 Dage gamle Drengebarn ved Omskj æreisen, ligesaalidt
kunde det være ham uværdigt at oprette den nye med de
smaa Børn ved Daaben, samt at det Væsenlige ved
Daabspagten er Guds Forjættelse om Naade og Syndsfor
ladelse, hvortil vel ingen kunde være værdigere end Børn
efter Herrens Ord f. Ex.: Uden I blive som Børn osv. osv.,
og imod det Sidste, at han var glad ved at have fuld
Forvisning om, at Herrens Ord løde noget anderledes i
Grundsproget end i Oversættelsen. — Gjendøberen gik
overvunden bort til stor Glæde for de Tilstedeværende,
som erkj endte, at hans Modstander havde ført sin Kirkes
Sag med megen kristelig Indsigt og Sans, og med baade
Besindighed og Dygtighed. Jeg har ved denne Meddelelse
kun villet vise, at der findes i vor Kirke Mænd, som ere
vel skikkede til at sidde i Raad med Præsten til Kirkens
Tarv; maaskee de ere flere, end man formoder; man op
søge dem og benytte deres Tjeneste!
I Tyskland har dannet sig et Selskab til Opførelse af
et smukt og storartet Monument for Luther i Worms,
den Stad, hvis Navn minder om et af hans Livs herligste
Optrin. Skjønt det vistnok ær sandt, at' Luthers Værk er
saa stort, at han intet Monument behøver, saa er det dog
en smuk Tanke, at der rejses ham et Mindesmærke af det
hele Kirkesamfund, der ærer en Kirkefader i ham, og et
saadant Foretagende synes mig at være en betydningsfuld
Demonstration imod den romerske Kirke navnligen i Hen
seende til dens Paastand, at der ikke egenlig bestaaer
nogen luthersk-protestantisk Kirke, men at den kun er et
løst Aggregat af Smaaforeninger eller Menigheder, der
uden noget Sammenhold gaae hver sin Vej. Jeg er ogsaa deri enig med min Kollega Biskoppen i Aarhuus, at
«vi paa en Tid, da mange falske Rygter udspredes i Tysk
land om den danske Kirkes Tilstand, saa meget mere bør
gjøre vort til, at det ej med Sandhed maatte siges, at i
Danmark vare Hjærter og Hænder lukte, da der fra Tysk
land udgik en venlig Bøn til os om at bidrage en Skjærv
til en Pietetsgjerning mod vor Kirkefader». Og hermed
Daugaards Levned. IV.

18

274
anbefaler jeg Sagen til D’hrr. Sognepræster samt til Menighedsraadene, hvor de ere oprettede, idet jeg tilføjer, at et
Exemplar af Opfordringen vil snart blive udsendt til hvert
Pastorat, og at hvad der maatte blive indsamlet, vil bedst
kunne bringes mig til Landemodet. — Fremdeles anbefaler
jeg til mine kjære Brødres Opmærksomhed den Opfordring,
som Præsterne, Valette og Meyer i Paris have ladet udgaae til deres Trosforvante i Danmark om Understøttelse
til den evangeliske Mission i Paris, og som Dr. Kalkar
har bragt til vor Kundskab dels i de kirkelige Ugeskrifter,
dels i særlige trykte Omgangsskrivelser, hvoraf i sin Tid
nogle ere udsendte til hvert Provsti. Endelig troer jeg
at burde indlægge et godt Ord for Kaptain Lengnickes
gjentagne Begjæringer om Uddrag af Kirkebøgerne til
Gunst for genealogiske Arbejder, hvilke han har paataget
sig med stor Uegennyttighed og fortsat med en Iver og
Udholdenhed, som man ikke kan nægte sin Anerkjendelse,
og ved hvilke der virkelig kan tilvejebringes Midler til at
oplyse Rettigheder f. Ex. i Arvegangssager, Adgang til
Familielegater o. s. v., der i mange Tilfælde kunne for den
enkelte Paagjældende have stor Betydning. Man vil erin
dre, at der for 2 Aar siden uddeltes to Exemplarer til
hvert Provsti af den Vejledning til Uddragenes Affattelse,
som han paa egen Bekostning havde ladet trykke.
Med mit Nyaarsønske forbinder jeg sluttelig en Op
fordring til mine Embedsbrødre om at møde talrigt ved
det forestaaende Landemode, som er ansat til Onsdagen
den 7de Juli. Vi ville, ligesom vi ifjor have begyndt,
anvende det meste af selve den nævnte Dag til den al
mindelige Forhandling, for at der kan gives Alle Lejlighed
til at bivaane den Gudstjeneste, hvormed Mødet aarligen
aabnes, og til at ytre sig forud om det, der siden for
handles i det egenlige Landemode. Noget bestemt Æmne
til Forhandling har jeg ikke at foreslaae, uden forsaavidt
det alt er skeet ovenfor. Fra Overbestyrelsen foreligger ej
heller endnu noget saadant. Dersom Nogen ønsker nogen
Afhandling over en kirkelig Gjenstand eller Theses til
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saadanne fremlagte for Forsamlingen, maatte jeg bede mig
samme tilsendte omtrent til 1. Maj næstkommende, og maa
jeg for det Tilfælde, at flere Sager skulle fremkomme, end
der var Udsigt til at kunne forhandle i Mødet, forbeholde
mig at træffe Valget imellem dem, ligesom jeg og maa
forbeholde mig at bestemme, i hvilken Orden de Sager,
der komme under Forhandling, blive at foretage,
Jeg har nu kun tilbage at bede Dem bringe en
kjærlig Hilsen til enhver brav og retsindig Skolelærer i
Deres Kredse. Skolelærernes Gjerning er af stor Betyd
ning for det kirkelige Liv, og vil al Tid holdes i Ære af
os; og naar den udrettes i kristelig Aand med et kriste
ligt Sind, i Tro og i Kjærlighed, da har den Mand, der
udfører den, Fordring paa vor Anerkjendelse og vor Tak
nemmelighed. Jeg beder Dem dernæst, mine Brødre!
modtage selv og dele med Deres ærede Hustruer for deres
Vedkommende min hjærtelige Tak for den Velvillie og
Kjærlighed, hvormed De komme mig i Møde saavel ellers
som i Deres Hjem, naar jeg der besøger Dem. De iblandt
Dem, som ere nye i vor Kreds, ville modtage et hjærteligt Velkommen; Dem, som stunde herfra, fordi de trænge
til en bedre Stilling, ønsker jeg, skjønt Skilsmissen man
gen Gang falder tung nok, en snar og glædelig Opfyldelse
af deres Forhaabning. Dem alle, os alle tilsammen ønsker
jeg Guds Fred i Kristo Jesu og den Helligaands Bistand
til at gjøre Embedets Gjerning til Herrens Ære og til
hans Kirkes Opbyggelse saaledes, at vi for Alting maa
tilsidst befindes at have været troe Husholdere over hans
mangfoldige Naade.
Ribe Bispegaard den 27de Januar 1858.
Daugaard.

7.

Til
Gejstligheden i Ribe Stift.'
I det jeg ønsker mine kjære Embedsbrødre og Deres
ærede Familier Guds Naade og Velsignelse i Kristo Jesu
18*
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i det Aar, vi nu træde ind i, beder jeg Dem velvilligen
og i Kjærlighed at undskylde, at jeg i disse Linier tager
Deres Opmærksomhed i Beslag for en Gjenstand, der
kunde synes ikke at behøve nogen Drøftelse eller yder
ligere Omtale imellem os. Jeg vil nemlig denne Gang
især tale om Bispevisitatser i Almindelighed og mine hos
D’hrr. Brødre i Særdeleshed. Jeg vil ikke trætte Dem med
at fremsætte og drøfte, hvad der har givet mig Anledning
hertil, men giærne'indrømme, at jeg i Valget af dette
Stof har taget mere Hensyn til mig selv end til mine
Læsere, hvis Overbærelse jeg derfor, som sagt, maa gjore
Regning paa.
Ved en tidligere Lejlighed har jeg ytret offenligt, at
jeg anseer Visitatsen og navnlig Kirkevisitatsen som en
af Tilsynsembedets vigtigste Gjerninger; og jeg haaber, at
mine Brødre deri ville være enige med mig. Under
Hensyn hertil har det fra den Dag, jeg overtog Embedet,
været min Bestræbelse, om muligt, efter Lovens Bydende,
at besøge hvert Pastorat hvertredie Aar. Det lykkedes
mig i den første Omgang. I den anden blev jeg, som de
fleste ville vide og erindre, af en haardnakket Strubekatharr
hindret fra at fuldende i den Tid, jeg havde foresat mig:
og jeg erfarede, at dersom Visitatsen skulde holdes paa
den Maade, som jeg havde begyndt med, da vilde Arbejdet
især under tiltagende Alder og aftagende Kræfter, blive
/or strængt. Hertil kom, at Opholdet paa hvert Sted blev
kortere, end det synes ønskeligt og hensigtssvarende. Jeg
har derfor i de sidste Omgange, som bekjendt, modificeret
min Plan saaledes, at jeg i Reglen tager IVs eller 2 Dage
til hvert Pastorat i Forhold til dets Størrelse, og at der
kan falde V2 Rastdag af imellem. Men efter denne Plan
vil Omgangen i Stiftets omtrent 170 Pastorater medtage
omtrent 4 Aar.
Hvad min Fremgangsmaade angaaer, da er den jo
alle mine Brødre, paa ganske enkelte nys tilflyttede nær,
velbekjendt. Det er altsaa ikke for at beskrive Dem den,
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at jeg her underholder mig med Dem derom; men jeg
har kun ønsket at fremsætte skriftlig mine Grunde for,
at jeg har valgt og agter at fastholde denne Form. Vi
tale først om Kirkevisitatsen.
Mange blandt Menigmand gjøre sig den Forestilling
om Visitatsen, at den er en Examen. De mene, at Bi
skoppen rejser omkring til Menighederne enten alene eller
dog fornemmelig for at holde et Slags Examen dels med
den konfirmerede Ungdom, dels med Skoleungdommen,
og saaledes at forfare, hvorledes det paa ethvert Sted
staaer til med Ungdommens Undervisning, og at hans
Besøg lidet eller slet ikke angaaer de Ældre i Menig
heden. Men jeg vilde nødig at denne for mig saa vigtige
og kjære Del af min Embedsgjerning skulde betragtes saa
ensidigen; jeg haaber og, at min Maade at tage den paa
ikke giver Anledning til at ansee den saaledes. Jeg vilde,
at Biskoppens Besøg i Menighederne skulde betragtes som
et Middel til at vække, nære og styrke Menighedslivet,
det kirkelige Liv i det Hele, Troslivet hos de Enkelte og
Kjærlighed til Evangeliet. Dertil skulde alt sigte, hvad
der ved en Visitatsgudstj eneste foretages, og da navnligen
ogsaa den Samtale, som føres med Ungdommen, om hvil
ken jeg først vil sige et Par Ord, da min Tanke først er
bleven henledet paa den.
Jeg siger «Samtale»; thi en Samtale om aandelige
Ting, om de Ting, som angaae Guds Rige, skulde det
være, og ikke en egenlig Prøve eller Examen. Vistnok
kan Begrebet af en Prøve ikke ganske udelukkes; det er
jo en Lejlighed, der gives den Unge til at gjøre Regnskab
for den Tro og det Haab, som er i ham, og naar det
kræves af dem, som dertil have Ret, skulle jo Kristne
være rede til at aflægge det (1 Pet. 3, 15). Men Hovedøjemedet med Samtalen, hvori enhver af de Unge efter
sine Gaver og Kundskaber tager mere eller mindre Del,
skulde dog være de unge Kristnes Befæstelse i deres Tro
og deres Ærbødighed for Herren og hans Indstiftelser,
paa det at de maatte blive sunde og levende Lemmer paa
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Kristi Legeme, hans hellige Kirke. Det skulde og saaledes blive dem klart, at Biskoppen ved denne Samtale
med dem en eneste Gang i deres Liv, virker og arbejder
for det samme som den i deres Menighed beskikkede Læ
rer og Sjælesørger. Samtalen knytter sig naturlig til den
hellige Skrift; thi det er jo den Kilde, af hvilken Ung
dommen er anført til at øse sin Kristendomskundskab og
sin Daabspagts rette Forstaaelse, og til hvilken vi frem
deles maa henvise og føre dem. Og saa meget mere troer
jeg at burde gaae ud fra den, som det under Brugen af
forskjellige Bøger ved Undervisning baade i Troslære og
Bibelhistorie ikke vil falde let eller være saa passende at
gaae ud fra en enkelt af dem, og som desuden Samtalen
mere bør dreje sig om Kristendomskundskab i Alminde
lighed , uden at der spørges om, hvorvidt den er øst af
nogen bestemt Bog eller besiddes i nogen bestemt Form.
Det er især et lidet Afsnit af det nye Testamentes histo
riske Bøger, som tages for, og naar jeg lader de Unge
selv læse, saavidt muligt, hver sit Vers, saa prøves unæg
telig derved, hvorvidt de besidde Færdighed i at læse:
men min Hensigt er dog fornemmelig at lægge dem paa
Hjærte, hvor stort et Gode det er, at vi i vort Kirkesam
fund have Skriften i vort Tungemaal, og at Enhver har
fri Adgang til den, hvor vigtigt det er for dem at bevare
og forøge deres Færdighed i at benytte den og at blive
stedse dygtigere til at læse den med Forstand, og dertil
at kunne ved at forelæse deraf for dem, der ere svage og
gamle, glæde og opbygge disse. Medens det saaledes saavel ved denne min Underholdning med dem, som ved
deres Læreres hyppigere Samtaler med dem gjøres dem
klart, at de i deres Katekismus med Daabspagten, med
Herrens Bøn og Sakramentordene tilligemed Guds hellige
Bud have GudsOrd i kort Begreb; saa lægges dem ogsaa
for. at de have i de hellige evangeliske og apostoliske
Skrifter den sande, sunde og rigere Udvikling deraf; at
begge, baade det store og det lille Herrens Ord skal være
dem en Lygte for deres Fod og et Lys paa deres Sti, og
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at naar Ordet, som de høre og lære, forener sig med
Troen i deres Hjærter, da er det mægtigt til at gjore
deres Sjæle salige (Hebr. 4, 2 og Jac. 1, 21). — I alt dette
forudsættes, at det er, hvad unge Kristne have lært først
i Skolen, dernæst under deres Konfirmationsforberedelse
eller i deres Sjælesorgers Samtaler med dem ved Katekisationer, saa og hvad de høre og lære i kristelige og gud
frygtige Forældres og Husbonders Huse og i deres Om
gang med dem. Naar Biskoppen da taler med dem om
de samme Sandheder, da er dette dem en faktisk Forsik
ring om, at deres Børnelærdom er den kristne almindelige
Kirkes Lærdom, og at de ere Gjenstand for en mere al
mindelig, en til en videre Kreds udstrakt Omsorg, at de
tilhøre det større Samfund, der med dem stræber i Sand
hedens Erkjendelse og Lydighed henimod et højere Maal
end noget jordisk, at de ere Medlemmer af den hellige
almindelige Kirke og skulle under den Hellig Aands Led
sagelse tilhøre den i Tid og Evighed.
Samtalen med de Unge fores vel alene med dem men
ikke alene for dem. Den fores under Forældres, Frænders
og Venners og mange ældre Menighedsmedlemmers Nær
værelse, og den angaaer jo ogsaa disse, for saa vidt den
Ældre har samme Tro og Daab med dem, og har de
samme Naademidler til at holde sin Sti ren, som anbefales
de Unge. I Almindelighed har jeg den Glæde at see dette
erkjendt af Menighederne og bevist dels ved deres talrige
Tilstedeværelse fra først til sidst, dels ved deres stille og
andægtige Opmærksomhed, som umiskjendelig lægger sig
for Dagen. Det Gudsord, hvorom Samtalen føres med
Ungdommen, er jo rigt nok til at meddele af sin Fylde
til Enhver uden Hensyn til Alder, som kun ikke mener,
at han er voxet fra dets Vejledelse, Trøst og Tugt. Jo
mere Tanken om Examen, hvormed Tanken om at vise
sig gjærne staaer i Forbindelse, holdes borte baade fra
Bisp og Menighed og Ungdom, desto bedre gaaer alt, desto
rigere Frugt bærer Gjerningen.
Ordets Prædiken, dets Forkyndelse og Udlæggelse er
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hos os som i den apostoliske Kirke et Hovedstykke i vor
Gudstjeneste. Derfor kan det ej heller undværes ved
Visitatsen men er et Hovedstykke i denne. Men her maae
vi ogsaa see til at holde Tanken om en Examen borte.
Gaae Biskop og Menighed og i denne navnlig Præsten til
Gjerningen med den Forestilling, at her skal Præstens
Gjerning prøves og bedømmes, at han skal vise for en
Censor, hvad han formaaer at præstere, da taber Hand
lingen i det Hele sin bedste Blomst. Præsten maa ikke
staae paa Prædikestolen med Bispen for Øje, men, som
al Tid, med Gud for Øje. Jeg veed nok, at den Tanke
ikke er let at holde borte, at det jo dog er Biskoppens
Pligt at agte ogsaa paa denne Præstens Gjerning, om han
gjør den forsvarlig, for saaledes ogsaa i denne Henseende
at kunne varetage Menighedens Tarv ved at gjøre opmærk
som paa, hvad der maatte mangle, hvad der burde være
anderledes i Indhold og i Form; jeg veed ogsaa, tildels af
egen Erfaring, at saadan Tanke kan berøve Præsten noget
af den Frihed, hvormed han ellers træder frem i sin Me
nigheds Forsamling og taler til den. Men det forholder
sig hermed som med alle andre hindrende og forstyrrende
Tanker; man maa see til at blive Herre over den og at
frigjøre sig fra det Forstyrrende i den, man maa imod
dette sætte den Tanke, at man staaer som «Guds Med
arbejder», at man taler som i «Kristi Sted». (2. Cor.
5,20. 6,1.) Holdes Visitatsen paa en Helligdag, da er
Dagen jo som saadan, uden Hensyn til hin Handling, til
en hellig Sammenkaldelse for Menigheden; holdes den paa
en Søgndag, da bliver Visitatsen en Lejlighed udenfor
Reglen til en hellig Sammenkaldelse; men i hvert Tilfælde
maa den betragtes som en kirkelig Handling, der foretages
overenstemmende med Herrens Villie til hans Kirkes Gavn
og til hans Ære.
Fremdeles er Biskoppens Tiltale til Menigheden før
og efter Katekisationen et Stykke af Visitatshandlingen.
I den udtaler han, hvad der er øjemedet med hans Nær
værelse, nemlig at vække Sansen for det kirkelige Liv og
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at bringe den forsamlede Menighed til at tænke derover
og at betragte sig i Forhold til og Forbindelse med den
hellige Kirke i det Hele og til at skjønne paa de rige og
store Pund, som Herren i Ord og Sakramenter har betroet
dem, og at overveje, hvilke Renter han kræver af disse
Pund; især at bestyrke Kjærligheden til Guds Hus og til
Ordets Forkyndelse der og at virke til, at Præst og Me
nighed maa stedse slutte sig sammen med større Inder
lighed, glæde sig i deres fælles Gjerning og arbejde med
hinanden derhen, at denne kan blive til Velsignelse. I
Almindelighed gjør baade Biskoppen selv og Andre den
Fordring til hans Tale, at den bør slutte sig til Præstens
Prædiken. Dersom man forstod dette saaledes, at den
skulde, om og i en forandret Form gjentage, hvad Præsten
havde sagt, var Fordringen ikke berettiget (i alt Fald kun
ganske undtagelsesvis); den maa forstaaes saaledes, at den
behandler et nærbeslægtet Æmne, udvikler hans Æmne
videre, anvender det paa tiere Forhold, udfylder og fuldstændiggjør. Jo mere Prædikenen har grebet Menigheden
og den tilstedeværende Tilsynsmand, desto mere vil denne
baade i sin Tiltale til Menigheden og i sin Samtale med
Ungdommen finde sig foranlediget til at komme tilbage
til den og henvise til den. At Biskoppen slutter sin
Gjerning med en almindelig Forbøn for Ældre og Yngre
i Menigheden, for Kirkens og Skolens Lærere og nedbeder
Guds Velsignelse over dem i alle Forhold og især over
deres kirkelige Liv, er en Selvfølge.
Man har spurgt mig, hvorfor jeg ikke efter min ær
værdige Formands og vel de fleste Bispers Exempel lader
Præsten afløse mig i Katekisationen med Ungdommen.
Jeg kunde indskrænke mig til det Svar, at heri følger
Enhver sin Anskuelse af Handlingen. Men jeg vil dog
blandt de flere Grunde, jeg har dertil, nævne følgende.
Jeg vil ikke uden Nødvendighed forlænge Handlingen.
Min egen Samtale med de Unge kan jeg ikke vel gjøre
kortere, og skulde Præsten, naar jeg var færdig, tage fat
og fortsætte og ikke, hvad jeg vilde ansee for upassende,
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afbrydes, saasnart han havde faaet vel begyndt, synes
Handlingen at maatte blive for lang for menige Tilhøreres
Taalmodighed. Dernæst gjør det Hensyn til mig selv sig
gjældende, at jeg nødig vil afbrydes i min Gjerning men
helst fortsætte den uafbrudt, indtil jeg med det samme
kan slutte. Endelig vil jeg saa meget som muligt holde
Tanken om Prøve i Baggrunden og hindre Tanken om
Regnskabs Aflæggelse fra at træde mere frem, end for
nødent gjøres. Naar Præsten under Visitatsforretningen
er fremtraadt i sin Hovedgjerning, Prædiken, saa kommer
det mig for, at det dermed kan beroe. løvrigt er det
ikke nogen af mig saaledes antaget fast Regel, at der ej
kunde gjøres Undtagelse eller skee Afvigelse derfra.
At tale med Menighedsraadet, hvor saadant er op
rettet, hører ogsaa med til Visitatshan diingen, og jeg kan
sige med Sandhed, at jeg har haft Glæde af denne Del
af Forretningen. Jeg har truffet paa Mænd med sund
kirkelig Sans, med -Øjnene aabne for Menighedens Brøst,
med Lyst og Forsæt til at virke i Forening med Præsten
til i Besindighed og Kjærlighed at raade Bod derpaa,
Mænd, som have i Sandhed opfattet deres Stilling i For
hold til det kirkelige Embede. Den Ytring er stundom
falden, at der gives kun saa liden Lejlighed til at udrette
noget i Medfør af denne Stilling; den plejer jeg at møde
med den Bemærkning, at Menighedsraadet ikke saa meget
har den Opgave at søge Lejlighed til at virke som den
at benytte Lejligheden, naar den er forhaanden. Hvor
der er Menighedsraad undlader jeg, hvad Visitator plejer
efter gammel Skik (formentlig ikke efter nogen Lov) og
hvad Menigheden troer sig berettiget til at vente af ham,
nemlig ved et Par Ord at give tilkjende, at der er Lejlig
hed til at fremkomme med Besværing, dersom man for
mener at have nogen Grund dertil.
Visitatsens anden Del angaaer Skoleundervisningen.
En Provst i et af de andre Stifter har en Gang ytret til
mig, at Bisperne skulde lade Skolevisitatserne være Prov
sternes Sag alene, og det er maaskee ej en enkelt Mands

283
Mening. Der er noget, som kunde synes at tale derfor.
I Skolevæsenets Bestyrelse tager Biskoppen ikke umiddel
bart Del; den paahviler Provsten som Medlem af Skole
direktionen og det synes saaledes ret, at Provsten betragtes
som Skolens Tilsynsmand, medens Biskoppen er Kirkens.
Desuden vilde Sidstnævnte have Tiden mere til sin Raadighed, dersom han opgav Skolevisitatsen, og altsaa kunne
komme saa meget oftere Stiftet rundt, eftersom han saa
ledes kun behøvede een Dag til hvert Pastorat, medens
han nu maa bruge halvanden eller to Dage. Men jeg kan
dog ikke dele denne Anskuelse. Hvad det sidstanførte
Punkt angaaer, da skal jeg kun henvise til, hvad jeg
ovenfor har sagt om, at Visitatsen paa den Maade vilde
blive for anstrængende især i et Stift, hvor Afstandene
ere meget store, og man altsaa for ikke at spilde for
meget paa Rejser maa i de fjærnere Egne tage mange
Pastorater for ad Gangen, og hvad angaaer Biskoppens
Forhold til Skolevæsenet, da er det ham ingenlunde und
draget; hans Betænkning indhentes jo i Reglen af den
højeste Autoritet, naar nogen Omorganisation deraf er i
Værk, og der meddeles ham Underretning derom, naar
den er udført. Men den vigtigste Indvending mod hin
Paastand henter jeg dog fra Kirkens og Skolens indbyrdes
Forhold. Skolen er, forsaavidt den er Religionsskole.
Kirkens Forgaard. Den Ungdom, med hvilken Bispen
fører sin Samtale i Kirkevisitatsen, har faaet sin Dannelse
og samlet sin Kundskab i Skolen, og den Ungdom, med
hvilken han skal sysselsætte sig, naar han atter efter
nogle Aars Forløb kommer til den samme Menighed, gaaer
nu i Skolen og undervises der. Det ligger ham altsaa
temmelig nær, at han bør forfare, hvorledes Undervisningen
navnligen i Kristendom der drives. Saa meget indrømmer
jeg med Hensyn til den anførte Paastand, at ikke hele
Skoleundervisningen bør eller behøver at ansees fbm Bispevisitatsen vedkommende. Den foretages paa Kirkens Vegne,
og altsaa bliver den Del af Undervisningen, som angaaer
det kirkelige Liv, d. e. den kristelige Børnelærdom, for-
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nemmelig dens Sag. Det er Biskoppens Sag at forfare,
hvorledes det staaer til med Undervisningen i kristelig,
kirkelig Forstand, om Børnene anføres til at læse rigtigt
og med Forstand, saa at de især i de modnere Aar kunne
bruge den hellige Skrift som et Middel til kristelig Op
lysning, om der bibringes dem sand og sund Kristendoms
kundskab, saa at de vide, hvad de skulle troe til Sjæle
frelse og Salighed. Derfor er det især Boglæsning, Kate
kismus med dens Forklaring og Bibelhistorie, hvortil han
skal henvende sin Opmærksomhed; ogsaa Psalmesangen,
som har saa stor Betydning i det kirkelige Liv, bliver en
Gjenstand for den. Men en detailleret Examen i alle Fag
behøver han. ikke at foretage sig; den overlades Provsten,
som jo i Reglen hvertandet Aar visiterer i Skolerne.
Skulde Biskoppen gaae ind paa en i det enkelte gaaende
Prøve af alle Skolens Børn, da vilde Skolevisitatsen kræve
langt mere Tid end Kirkevisitatsen, paa de fleste Steder
en hel Dag, i meget store Pastorater endog 2 eller flere
Dage. Følgen heraf maatte blive, at Tallet paa de Menig
heder, han i den til denne Gjerning belejlige Aarstid
kunde besøge, vilde til Skade for hans Embedsvirksomhed
i det Hele blive betydelig indskrænket.
Jeg holder Skolevisitatsen i Kirken, og jeg skal nævne
de vigtigste af mine Grunde hertil. Først faaer den derved
sin fra den almindelige Examen forskjellige Karakter, og
det træder ligesom synligt og i Gjerningen frem, at Skole
børnene ere Medlemmer af Kirken, og at det er i den
Egenskab de fremstille sig for Biskoppen. Dernæst giver
den flere af Menighedens ældre Medlemmer, især Fædre,
Modre og ældre Sødskende Lejlighed til at være tilstede
og høre, paa hvad for et Standpunkt Skoleundervisningen
staaer, og jeg har i Almindelighed den Glæde ogsaa ved
denne Del af min Gjerning at see en ret talrig og op
mærksom Forsamling om mig. Der begyndes og endes
med et Psalmevers, og have Børnene lært nogle af de nyere
Melodier, saa synges ogsaa nogle Vers efter dem; paa
flere Steder gaaer Sangen meget smukt. Nogen egenlig
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Tale holder jeg ikke ved denne Lejlighed, da den synes
mig mindre at egne sig for den barnlige Alder; men jeg
slutter gjærne med tildels katekiserende, at give Børnene
en Belærelse angaaende deres Skolegang, en Opmuntring
til Flid og Lydighed og i det hele til et kristeligt Levned,
idet jeg gaaer ud fra et eller andet passende og velbekjendt
Bibelsprog, en bibelsk Fortælling, et Ordsprog, et Psalmevers o. desl., og da vender Ordet sig ogsaa til de Ældre
som en Formaning til at vaage vel over Børnene, holde
dem flittigt til Skole, oplære og opdrage dem kristeligt.
Det samme kunde vel siges i Skolestuen; men ej at tale
om, at færre der kunne være tilstede, saa understøtter
Kirken Ordet og giver, efter min Erfaring, baade Visitator
bedre Greb paa at træffe den rette Tone og Børnene et
villigere øre for Ordet, som tales til dem.
Jeg har nylig læst i et offenligt Blad, at nogle Skole
lærere ytrede deres Glæde over, at Visitatserne hos dem
ikke mere holdtes i Kirken men i Skolen. Jeg kan ikke
indsee, at derved er vundet noget Reelt for dem. Det
forekommer mig, at det maatte være den samvittigheds
fulde Skolelærer kjært, at der gaves Fædre og Mødre Lej
lighed til selv at høre, hvorledes det staaer til med deres
Børns Kundskab. Naar de samme Lærere ønskede at faae
Opgaven for deres Katekisation Aftenen forud, da synes de mig
at have dannet sig et mindre rigtigt Begreb om denne Gjerning.
Her kræves ingen Kunstprøve; det er netop bedst, naar
Lærerne træde frem uden videre Forberedelse og tale jævnt
og ligefrem med Børnene som til daglig Færd. I Reglen
lader jeg hver Lærer katekisere med sin Skole; flere af
mine Brødre ville ogsaa erindre Exempler paa, at jeg har
fritaget en Lærer derfor, naar han af en eller anden Grund
har ønsket det og iøvrigt har været mig bekjendt som en
tro og for sin Gjerning nidkjær Mand.
Saavidt om denne Sag; maatte jeg kun ikke have
kjedet mine Herrer Brødre ved at opholde mig saa længe
ved den! Jeg vil nu vende mig til nogle andre af de
Sager, der pleje at være Gjenstand for mine Meddelelser,
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og da fatte mig lidt mere i Korthed angaaende dem. I
Henseende til de religiøse Bevægelser i visse Egne af
Stiftet, staae vi omtrent paa samme Standpunkt som ifjor.
Det sværmerske Separatistparti i Holstebroe-Egnen synes
hverken at have taget til eller af. Deres blinde Iver for
de Lærdomme, de bekjende, er endnu den samme. Paa
min Visitatsrejse i denne Egn afvigte Sommer hørte jeg
sørgelige Exempler paa, hvad deres forvildede Begreber
virke i de huslige Kredse, hvorledes f. Ex. en Ægtemand
lægger sin Kone Hindringer i Vejen for hendes Omsorg
for Børnene under Paaskud af, at hun som et Djævelens
Barn kun vil gjøre dem lige med sig, og i et andet Hus
omvendt, den samme Tale lyder fra Hustruen til hendes
Aland; hvorledes smaa Børn anføres til, næsten saa snart
de kunne tale, at kalde Fader eller Aloder eller Bedste
forældre Djævle eller Djævelens Børn. Alterens Sakramente
uddeles fremdeles af en Lægmand ej blot til Voxne men
til ganske smaa Børn; da jeg en Søndag Alorgen kjørte
til en Kirke, kom mig 2 Læs Folk og Børn i Møde, som
sagdes at drage hen til det Sted, hvor den Dag Kommunionen skulde holdes. I Skriftens Udlægning holde de sig
saa strængt til Bogstaven, at en Aland, som hører til
Partiet, antager i fuldt Alvor, at David fik 2 Hjærter i
sit Legeme, da Gud paa hans Bøn skabte et rent Hjærte
i ham. En 15 Aars Dreng, hvis begge Forældre høre til
Partiet og altsaa fordømme Konfirmationen som en Satans
Opfindelse, har i dette Efteraar meldt sig til Forberedelse
hos Præsten: men Forældrene sætte sig imod, at han
konfirmeres. Sagen er nu forelagt Ministeriet, og ligesom
den haabes afgjort i Overenstemmelse med et tidligere
ikke just ganske ligt, men lignende Tilfælde, saaledes giver
den og Anledning til at haabe, at Spørgsmaalet om disse
Alenneskers kirkelige Forhold vil føres en endelig officiel
Afgjørelse nærmere, saa at den ikke stedse bliver staaende
saaledes i det Ubestemte som hidtil.
Jørgen Pedersens Frimenighed i Hveisel Sogn synes
ikke at være i nogen Fremgang. Sommers Virksomhed i
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Stiftets østre Kjøbstæder maa siges fremdeles at være i
Aftagen. Han har nok i den sidste Tid kaaret Aarhuus
til sit egenlige Sæde. Nu uddeler han ogsaa Nadveren og
vistnok, som kan skjønnes af det følgende, paa en fra vor
Kirkeskik noget afvigende Maade. 4 Personer af Kolding
Kjøbstad havde nemlig om Aftenen paa sidstafvigte 1ste
Søndag i Advent nydt Nadveren hos ham i Vejle. Da
deres Sognepræst kom til Kundskab herom og gik til dem
for at tale med dem i denne Anledning, tog den ene, en
Kone, gjærne mod hans Belærelse, erkjendte sin Vild
farelse og angrede, at hun havde deltaget i denne Hand
ling; men de tre andre viste ham fra sig i Vrede,
paastode, at Sakramentet ikke rigtigen forvaltes i vor
Kirke, at Daaben ej burde meddeles udeu foregaaende Tro,
og at Præsten ved Nadveren ej skulde bringe Nadvergjæsterne Elementerne lige til Munden, men lade dem
tage selv efter Herrens Ord: Tager dette hen osv., som om
det ikke var at tage ligesaavel med Munden som med
Haanden. Naar man først miskjender Adiaphora i Reli
gionslære og Gudstjeneste og sætter dem lige med Hoved
lærdomme og Herrens Indstiftelser selv, saa kan man
falde til det Urimeligste. De nævnte 3 Personer erklærede
ogsaa alle Kirkens Præster for Løgnere og Bedragere og
paastode, at der er ingen anden Præst i Kristenheden end
hver kristen Mand og Kvinde.
Af Loven om Sognebaandets Løsning er der hidtil
kun gjort liden Brug her i Stiftet. Det er jo ogsaa des
bedre, jo mindre den kommer til Anvendelse, efter som
det kan ansees som et Tegn paa, at de, som ved dette
Baand ere forenede, befinde sig- vel tilsammen. Men
ligesom jeg udtaler det Haab, at ingen af de kjære Brødre
vil benytte Loven til at drage Medlemmer af anden Sogne
præsts Menighed til sig, men tværtimod ved alvorlige
Forestillinger tilholde den Paagjældende at blive ved sin
egen Forsamling, helst om det maatte mærkes, at personlig
Uvillie havde nogen Del i Ønsket, saaledes haaber jeg og,
at Enhver, om det skeer, at nogen af hans Menighed for-
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lader denne for at slutte sig til en anden Sjælesorger,
ikke derover fatter Uvillie mod de Vedkommende eller
søger at lægge dem nogen Hindring i Vejen. Af en Ud
talelse af Hs. Exs. Kirkeministeren under den nu sluttede
Rigsdag sees, at det antages som en Berrettigelse for det
Medlem af en Sognemenighed, som har løst Sognebaandet
og taget sig en anden Sjælesørger, at lade sine ukonfirmerede Børn i Dødsfalds Tilfælde begrave paa det Sogns
Kirkegaard, hvor han boer, ved den Præst, han har valgt
til Sjælesørger. Naar saadant maatte indtræffe, er det mit
-Ønske og Haab, at den saaledes antagne Sjælesørger viser
al mulig Delikatesse med Hensyn til den Broder, i hvis
Sogn og ved hvis Kirke Begravelsen foregaaer, ved f. Ex.
at gjøre ham Meddelelse om, til hvad Tid den er beram
met, og forespørge, om den ikke maatte komme i Collision
med nogen kirkelig Forretning, som han maatte have at
udføre. Dette gjælder iøvrigt selvfølgelig kun den anmeldte
Forretning, forsaavidt den foregaaer paa Kirkegaarden.
Kirken selv kan ikke uden vedkommende Sognepræsts
Tilladelse afbenyttes af den fremmede Præst til nogen
kirkelig Handling, ej heller i det nævnte Tilfælde til Lig
prædiken, og jeg mener, at denne Tilladelse ikke uden
paatrængende Nødvendighed, der vel sjældent vil kunne
indtræde, bør begjæres; men i et saadant Tilfælde vil den
formentlig ogsaa blive erkjendt for billig og ikke blive
nægtet, saafremt den kun ikke lægger Kirkens egen Præst
og Menighed nogen Hindring i Vejen. Alt skee i broderlig
Kj ærlighed!
Til dette Aars Landemode, Onsdag d. 6. Juli, und
lader jeg ikke hermed at indbyde saa mange af Dhrr.
Brødre, som kunne finde Lejlighed til at bivaane det.
Landemodet vil blive aabnet ligesom sædvanlig med offenlig
Gudstjeneste, under hvilken jeg ved en Tale om et eller
andet kirkeligt Anliggende foretager en Provsteindsættelse.
Noget egenligt Forhandlingsæmne eller Foredrag for det
derefter holdende Konvent, er endnu ikke anmeldt, naar
undtages, at Provst Blædel lovede i vor sidste Forsamling
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at foranledige en Fortsættelse af den begyndte Under
søgelse om Brugen af vore Evangelietexter. Uden Tvivl
vil Sporgsmaalet om Fraskiltes Vielse ogsaa vorde optaget
paa Ny, som ogsaa det om Absolution og Skriftemaal, til
hvilke Spørgsmaals Besvarelse Literaturen i den sidste Tid
har leveret betydelige Bidrag. Det bedes med Hensyn
hertil erindret, at Afhandlinger om disse og deslige Forhandlingsgjenstande ønskes indleverede til mig inden l.Maj
næstkommende. — Jeg agter at ansætte Landemodes
gudstjenesten en Time tidligere, altsaa til Kl. 9, for at
der kan blive desto bedre Tid til Konventets Forhandling.
Til det i mit sidste Hyrdebrev omtalte Luthers-Monument er her i Stiftet indkommet 65 Rdl. 67 Sk.., som
ere sendte til Bestyrelsen i Worms, hvis Kvittering med
Taksigelse jeg har modtaget under 19. November f. A.
Jeg sender 2 Exemplarer til hvert Pastorat, for at
det ene kunde circulere til Skolelærere, Menighedsraad,
Sogneforstandere eller saadanne agtede Medlemmer af
Menighederne, som kunde interessere sig for at erfare
navnligen mine Anskuelser om Visitatserne, som jeg holder
hos dem. Dem ville da ogsaa mine kjære Brødre bringe
en hjærtelig Hilsen med det samme ønske om Guds Vel
signelse, som jeg i Brevets Begyndelse har udtalt over
Dem selv.
Ribe Bispegaard 1. Januar 1859.
Daugaard.
8.
Til
Gejstligheden i Ribe Stift.
Da jeg ved det nu tilbagelagte Aars Udgang tænkte
paa efter min Sædvane at tilskrive mine kjære Embeds
brødre i Stiftet, forekom det mig, at jeg denne Gang vilde
mangle Stof til Underholdning. Jeg tog dog Pennen fat
og mente, at det maaskee kunde gaae, som det oftere
skeer, naar man vil skrive til sine Venner, og det synes,
som om man intet havde, der var værd at skrive om,
Daugaards Levned. IV.
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nemlig, at Stoffet vilde komme, efterhaanden som Pennen
lob. Nu, — der kom ogsaa lidt efter lidt noget frem, hvilket
De kjære Brødre her modtage og bedes at modtage med
venlig Overbærenhed. Men forst forudskikker jeg en kjærlig
Nyaarshilsen med gode -Ønsker og Bon til Gud for Dem
om Velsignelse over Dem og alle Deres Kjære, idet jeg
tillige bringer Dem og Deres ærede Hustruer min hjærteligste Tak for de Beviser paa Hengivenhed og Kjærlighed,
jeg atter i det forlobne Aar har modtaget.
Thi medens Biskoppen veed, at han bliver modtaget
i enhver Præstebolig, hvor han kommer paa Embedsvegne
er det ham en stor Glæde at mærke, at han modtages
som en kjær Gjæst. Og denne Gjæstfrihed, som jeg
ogsaa i det nu tilendebragte Aar har fundet, hvor jeg
kom frem, skjonner jeg al Tid paa med megen Taknemlighed.
Jeg behover ikke at anraabe St. Gjertrud, om hvem det
hedder i et gi. Vers fra vor Middelalder, «at hun skal
Herberg bestille i Øster og Vester, hvor de ville», om at
skaffe Herberg til Veje for mig, da jeg finder det overalt
vel og omhyggelig beredt. Ogsaa bar jeg paa min sidste
Visitatsrejse i Stiftets nordlige Egne, da jeg hentede mig
en Koldfeber, som tvang mig til, hvor nodig jeg vilde,
at afbryde min Forretning, gjort den gode Erfaring, at
det just ikke er noget Farligt, om Saadant tilstøder paa
fremmed Sted og fjærnt fra Hjemmet; thi jeg fandt en
saa kjærlig og omhyggelig Pleje, som jeg kunde onske
mig, en Pleje saa god, som jeg kunde finde den i mit
Hjem.
Erindringen om denne mig saa ubehagelige Standsning
af den Embedsgjerning, som jeg regner blandt Embedets
vigtigste, fører først mine Tanker tilbage til den Gjenstand, hvorom jeg underholdt mig med de kjære Brødre
i mit sidste Hyrdebrev. Det er ikke min Agt her enten
at gjentage eller at fortsætte de Betragtninger, jeg da
anstillede over Visitatsen; thi derom blev den Gang sagt
nok. Men jeg kan ikke tilbageholde en Beklagelse over,
at jeg ved det ovenomtalte Feberanfald atter blev sat til-
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bage, saa at jeg nu er længere fra at see den Plan reali
seret at besøge hver Præst og Menighed hvertredie eller
dog i det mindste hverfjerde Aar. Sjældnere burde Be
søgene ikke være. Det træffer sig, at der, efterat en Visitats er tilendebragt, kommer en ny Præst til de besøgte
Menigheder, og saaledes kan det skee, helst naar det er i
Stiftets fjærneste Egne, at jeg ikke i flere Aar faaer Lej
lighed til personlig at kjende den Mand, som er traadt i
Embedsforhold til mig. Og uden Hensyn hertil er det jo
ogsaa vist, at man først bliver ret kjendt med sine Em
bedsbrødre og deres Menigheder, naar man har gjentagende
besøgt dem. Der er vel i denne Henseende en Fejl ved
nogle af Stifterne i vor Folkekirke, at de nemlig ere for
store. Ej at tale om Sjællands Stift med over 300 Pasto
rater foruden dem i de fjærnere Bilande, synes Aarhuus
og Ribe, hvert med et Antal af omtrent 170 Sognekald,
at være nok saa store, som et Stift kan taale at være,
hvorhos det sidstnævnte endnu har den Vanskelighed, at
dets Pastorater ligge meget vidt adspredte. Jeg har nylig
i Prof. Clausens fortræffelige Værk om den evang. Kirkes
Nutid og Fremtid, et Værk, paa hvilket jeg vilde ansee
det for min Pligt at henlede mine Brødres Opmærksomhed,
dersom jeg ikke maatte antage det bekjendt og tildels
læst af de fleste blandt dem, truffet paa en Ytring om
den her omtalte Gjenstand, der synes mig vel værd at
lægge Mærke til. Han finder det lidet heldigt for Kirken,
naar det biskoppelige Tilsyn skeer for sjældent; han an
tager ogsaa, at hvertredie Aar burde være Keglen. Som
en Modsætning hertil kan jeg ikke forbigaae, hvad jeg
nylig læste i et Dagblad, at et Medlem af den nu samlede
svenske Rigsdag skal have indbragt for denne et Forslag
om at indskrænke de svenske Biskoppers Antal til tre,
da man hidtil havde for mange af dem. Hvis dette For
slag mod al Rimelighed gik igjennem, saa kunde man i
et Land af Sverrigs Udstrækning ligesaa godt ophæve det
biskoppelige Embede, da det ganske maatte tabe sin prin
cipielle Karakter som Tilsynsembede, det skulde kun være,
19*

292
at den svenske Kirke, som lægger nogen Vægt paa den
saakaldte apostoliske Succession, hvilken den mener at
være i Besiddelse af ligesom den engelske Kirke, vilde
bibeholde denne lille Rest af det biskoppelige Embede for
Præstevielsens Skyld. Hvorledes det iøvrigt forholder sig
med Bispeembedet i denne Nabokirke særdeles Visitatserne,
er mig for lidet bekjendt. Man maatte berettiges til at
fatte meget ringe Tanker om Biskoppernes Arbejde i denne
Henseende, dersom den Anecdote var sand, som det om
talte Rigsdagsmedlem under Motiveringen af sit Forslag
kom frem med, nemlig, at en af Sverrigs højt begavede
og som Digter vidtberømte Biskopper skulde have skrevet
til en af sine Kolleger, der tidligere havde med ham været
Professor i Lund: «Vi maatte hellere være bievne i Lund
end saaledes som nu vanke unyttige om paa Zions Bakker.»
Jeg vil haabe til den nu afdøde Biskops Ære, at han
ikke har brugt et saa letsindigt Udtryk om sit Embede,
med mindre det er skeet i en Tilstand, hvori det ikke
kunde tilregnes ham, og jeg er fuldt og fast overbevist
om, at det Embede, som han beklædte, som jeg beklæder
blandt Dem, ingenlunde fortjener saaledes at nedsættes.
Jeg vidste nok, at naar jeg først fik Pennen paa
Gang, skulde Stoffet vel frembyde sig. Nu fremstille sig
Forhandlingerne om Kirkeforfatningen, som ere førte i det
sidste Aar, nu vore Forhandlinger paa sidste Landemode.
Stoffet bliver snarere for rigt end for fattigt. Hvad nu
Kirkeforfatningen angaaer, da er det vist de fleste af mine
kjære Brødre bekjendt, at jeg nærer en Anskuelse om
denne Sags Vigtighed, som ikke saare mange i den danske
Gejstlighed dele med mig. Jeg holder for det første fast
ved den Overbevisning, at Grundlovens § 82 dog nødvendigen maa fyldestgjøres, og jeg finder det ikke heldigt, at
det deri givne Tilsagn til Folket og Folkekirken skal saa
længe lade vente paa sin Gjennemførelse; men dernæst
holder jeg mig og forvisset om, at en Forfatning, som
har bestaaet under Statens Enevoldsregjering og er dannet
af denne og tillempet til den, ikke uden Skade fastholdes
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under den konstitutionelle Statsstyrelse, især efterat ved og
med denne almindelig Religionsfrihed er bleven indfort,
men at Kirkeforfatningen bor modificeres efter den for
andrede Statsforfatning. Flere af vore Kirkeministre, som
i faa Aar have aflest hinanden, have ogsaa haft dette for
øje og foretaget Skridt henimod dette Maal. Den sidst
aftraadte Minister forelagde os og til Betænkning i Løbet
af forrige Aar et Udkast til en saadan Kirkeforfatning.
Dette er Dem alle bekjendt; maaskee det derimod er
mindre bekjendt, at han efter at have modtaget Betænk
ningerne fra Gejstligheden, fandt sig foranlediget til at
indskrænke betydeligt sin Plan, og at han derfor, da Rigs
dagen allerede var sammentraadt, forandrede betydeligt sit
Lovforslag og tilstillede Biskopperne et nyt, i hvilket det
især var at mærke, at Menighedsraads Oprettelse skulde
være en fri Sag, at Provstiraadets Personale meget for
mindskedes, og at Kirkeraadet foreløbigen ganske udelodes.
Da jeg havde udtalt mig for Hensigtsmæssigheden af det
første Udkast, medens jeg vel havde Et og Andet at
erindre mod dets Enkeltheder, var det en Selvfølge, at
dettes Indskrænkning til Forslag angaaende det første
Grundlag for Forfatningen ikke stemmede med mine
Ønsker, uden forsaavidt som en Lov, der sigtede til at
lægge en Grundvold, om den end ikke turde vove sig til
at lægge en fuldstændig Bygningsplan, dog var bedre end
slet intet. Nu er Tanken om denne Sag atter skudt ud
i den uvisse Fremtid. Dette beklager jeg, om jeg endog
i denne min Anskuelse staaer temmelig isoleret iblandt
Folkekirkens Gejstlige. Vel overseer jeg ikke, at det kan
have sin Vanskelighed at kalde vore Menigheder paa deres
nærværende Standpunkt til Deltagelse dels i de enkelte
Menigheders, dels i hele Kirkens Styrelse. Men jeg holder
mig ligesaa forvisset om, at den Tid, da de skulle erkjendes modne dertil, ingensinde vil komme, dersom intet
Forsøg i denne Retning bliver gjort. Der er dog i vore
Menigheder gode Kræfter tilstede, som ville ved at blive
prøvede og øvede udvikle sig til at fremkalde og bevare
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et rigere og fyldigere kirkeligt Liv. Selv til at tage Sæde
i Kirkeraadet vilde der i Kirken i det Hele findes dygtige
og værdige og ret kirkeligsindede Lægmænd, der vilde til
Kirkens Held og Ære beklæde deres Plads i Raadet. Og
andet var visselig ikke godt; jeg vilde ansee det som en
Fornærmelse mod vort Kirkesamfund, om jeg dømte ander
ledes derom, og som noget saare sørgeligt, om jeg følte
mig nødt dertil. — Nu, — Herren lever, og jeg veed vel,
at jeg forsyndede mig mod ham, dersom jeg ikke troede,
at han al Tid vaager ogsaa over den Del af sin Kirke,
som vi kalde vores, og vil styre for den til det Bedste i
dette Stykke, som i alt andet. Men ligesom han har
givet os fuld Ret til at sætte denne Fortrøstning til ham,
saa har han og gjort os det til Pligt ved vore Bestræbelser
og Arbejder at gjøre, hvad der staaer i vor Magt til hans
Kirkes Bedste, og ligesom komme ham i Møde med dem.
Vi have et godt gammelt Folkeord: Der skal Guds Hjælp
til Menneskers Hjælp, men der skal og Menneskers Hjælp
til Guds Hjælp.
Jeg kommer til vore Landemodesforhandlinger. Man
vil erindre, at der var fremkommet et Forslag til Konfir
mationens Forlæggelse i Foraaret fra Søndag Qvasimodogeniti, den Helligdag, paa hvilken Kirken fra gammel Tid
optog sine Katekumener til Kristnes fulde Rettigheder,
hvorfor den ogsaa efter Katekumenernes hvide Klæder ved
denne Optagelseshandling fik Navnet dominica in albis,
til Palmesøndag, der er Konfirmationsdag i Hertugdømmet
Slesvig, der med Hensyn til, at Skjærtorsdag, ret egnet,
som det synes og Mange mente, til Katekumenernes første
Altergangsdag, følger umiddelbart paa den, og der i Aar,
da Paaskefesten kom saa sildig, med offenlig Bemyndigelse
kunde vælges til denne Handling og valgtes af Mange,
som ogsaa for en stor Del have befundet sig meget vel
ved dette Valg. Dog fandt Forslaget under selve Diskus
sionen ikke liden Modsigelse, og da jeg derefter paa mine
Visitatsrejser ved Samtale med flere af D’hrr. Brødre der
om, mærkede, at Stemningen mest var imod Forandringen,
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hvilken jeg iøvrigt havde ment at kunne modificeres saaledes, at Palmesøndag kun valgtes i de Tilfælde, naar
Paasken faldt efter Midten af April, opgav jeg at foretage
videre i denne Sag.
Paa Landemodet bragte jeg og Sagen om Ugedags
præknerne i Fasten paa Bane. Det er bekjendt, at disse
ere paa flere Steder ved Kongelige Resolutioner aflagte
ved Overgangen fra forrige til dette Aarhundrede. Somme
Steder er istedetfor dem indført en Katekisation over
Lidelseshistorien, i Reglen kun et utilfredsstillende Surrogat,
hvorfor den vel og paa sine Steder er døet hen af sig
selv. For at Betragtningen af Herrens Lidelse, som fra
gammel Tid har henhørt til denne Del af Kirkeaaret, ikke
skulde, hvad den ingenlunde burde, blive forsømt, naar
Ugedagstjenesterne ophørte, har man paa nogle Steder
taget Stykker af Lidelseshistorien til Text paa Søndagene
i Fasten istedetfor disse Søndages Evangelier. Ganske er
dette dog ikke at billige, da saaledes flere frugtbare Texter
f. Ex. den om den kananæiske Kvinde og nogle meget
vigtige f. Ex. den om Mariæ Bebudelse og vel paa enkelte
Steder Herrens Fristelseshistorie sattes ud af Brug. Mit
Ønske gaaer ud paa at see den gamle Skik at have sær
egen Ugedagsgudtjeneste i Fasten i det mindste fra anden
Uge inci., gjenoprettet overalt, men indtil videre der, hvor
Præst og Menighed forene sig i dette ønske. Paa enkelte
Steder have Præsterne, idet de følte Savnet af denne Lej
lighed til at udlægge Herrens Lidelse for Menighederne,
gjenindført disse Gudstjenester paa egen Haand. Det kan
man vel ikke andet end glæde sig over; men det kommer
mig dog for mere at være i den kirkelige Ordens velforstaaede Interesse, at der indhentes Bemyndigelse dertil
fra den samme højeste Autoritet, som i sin Tid har be
myndiget til disse Tjenesters Afskaffelse. For nu at gjøre
et Skridt henimod Opnaaelsen af det her udtalte ønske,
vilde jeg bede D’hrr. Brødre, hver for sit Pastorats Ved
kommende, at tilstille mig en Meddelelse om, hvorledes
det hos Dem forholdes med Gudstjenesten i Fasten, og at
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D’hrr. Provster ved at fremsende disse Indberetninger
tilligemed deres egne til mig vilde tillige ledsage dem
samtlige med Deres gode Betænkninger om denne Sag i
det Hele. Endnu vil jeg bemærke, at jeg, hvor Guds
tjenesterne paa Sognedagene i Fasten ikke lode sig gjenoprette, tænker mig den Bestemmelse som hensigtssvarende,
at man delte Lidelseshistorien i 4 Texter eller Afsnit,
hvoraf de 3 anvendtes paa hveranden af de 6 Sondage
i Faste afvexlende, hverandet Aar paa 1ste, 3die og 5te,
hverandet paa 2den, 4de og 6te, den 4de og sidste al
Tid blev Langfredagstext. Saaledes kom dog de paagjæl
den de Evangelieperikoper til Anvendelse hverandet Aar.
Lidelseshistoriens Afsnit bleve vel saaledes temmelig lange;
men dog ikke saa lange, at deres Oplæsning vilde trætte
enten Præst eller Tilhørere. Efter vort Ritual skulde jo
hele Lidelseshistorien oplæses paa Langfredag, og saaledes
var jeg vant til at hore den i min Barndoms- og Ung
domstid. Det var dog vel meget i een Gudstjeneste, da tillige
Udlægning af den store Begivenhed fulgte paa Oplæsningen.
Ved Skrivelse af 2. Februar f. A. har Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet meddelt, at Hs. Majestæt
ved Resolution af 28. Januar f. A. har bemyndiget Folke
kirkens Biskopper til at tillade Afholdelse af en saakaldt
liturgisk Gudstjeneste paa Aftenen for de kirkelige Høj
tider og paa Nyaarsaften. Der er kun fra ganske enkelte
Menigheder ved deres Sognepræster skeet Begjæring derom.
Ved at meddele mit Samtykke til at holde liturgisk Guds
tjeneste ledsager jeg det dog al Tid med det Raad, at der
i den skulde foruden Sang, Messe og Oplæsning holdes en
om ogsaa kun kort Tiltale, navnligen over en profetisk
Text. Med det danske Folks kristelige og kirkelige Be
vidsthed er det nemlig saaledes voxet sammen, at Ordets
Forkyndelse og Udlæggelse er, hvad og Luther idelig
indskjærpede, et nødvendigt Led, et Hovedstykke i den
evangeliske Gudstjeneste, at denne ikke vilde være menige
Kristne ret opbyggelig, dersom hin manglede. Ved Valget
af en profetisk Text, et Ord af den gamle Pagt passende

297

til hver af de kristelige Højtider, vindes den Fordel, at
Sammenhængen i Guds Husholdning med Menneskeslægten
erkjendes og sees; thi Ordet af den gamle Pagt pegede
for Fortiden hen mod Tidens Fylde, paa Foranstaltninger
af Gud til Menneskenes Frelse, som vi, «til hvilke de
sidste Tider ere komne,» kunne glæde os ved at vide at
være gjennemførte for mange sildigere, nu hensovede
Slægter og for den, som vi selv tilhøre.
Spørgsmaalet om Skriftemaalet, særdeles saadant som
det udføres i vor Kirke, kunne vi vel nu ansee for til
strækkelig debatteret og diskuteret. Resultatet af den
herom førte videnskabelige og grundige Undersøgelse synes
mig at være bleven dette, at Skriftemaalet bør blive i den
Forbindelse med Nadveren, hvori det ved vore Reforma
torer er sat, og hvori det stedse fra deres Tid er holdt.
At det private Skriftemaal for ængstede og «raadeløse»
Samvittigheder haandhæver sin Plads med fuld Berettigelse
ved Siden af det almindelige, derom ere vi vist alle enige,
ligesom vi vel ogsaa maa antages at være enige i at for
kaste den romerske Kirkes saakaldte Øreskrifte, i hvilket
Kirken, under Trusel af sin Straf, fordrer en fuldstændig
Opregning af alle Synder, som ere begaaede siden det
sidste Skriftemaal. Hvad den Del af Spørgsmaalet angaaer, som især har været omtvistet hos os i den senere
Tid, nemlig hvorvidt en enten af hver enkelt Skriftende
eller af En paa alle de -Øvriges Vegne fremsagt Syndsbekjendelse maa ansees nødvendig for Skriftefaderen til hans
Beroligelse med Hensyn til Absolutionens Meddelelse, da
synes som sædvanligt ingen af de stridende Parter at
være bleven overbevist af den anden. Men det Resultat
synes mig dog at være kommet ud af denne Strid for den
rolige Betragtning, at vor Kirkes Skik at holde et almin
deligt Skriftemaal med Tilsigelse af ubetinget Syndsfor
ladelse som en Forberedelse til Herrens Nadvere ingenlunde
er, hvad den af Nogle er bleven anseet for, en Uskik, men
at den meget vel bestaaer med det rette kristelige Begreb
om Skriftemaal med Absolution ikke' som en Rettergang
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og Dom, ved hvilken Præsten efter det romerske Begreb
optræder qvasi judex vice Dei, (som Dommer i Guds Sted)
men som en Anledning for den Enkelte til at søge
Guds Naade og at modtage Evangeliets Forsikring om,
at den er at finde og faae. Det er ikke let at sætte
noget Bedre istedetfor det Bestaaende. Naar vi kun fast
holde, at Bekjendelsen for Gud i Hjærtet er Hovedsagen,
og at hvor den er tilstede, er en Bekjendelse med Ord
for Præsten en Biting, at derimod hvor hin fattes, denne
sidste er saa at sige en Uting, saa troer jeg, at enhver
kristelig Præst, forudsat at han bruger i Skriftetalen Or
det ret, vil kunne uden at ængste eller besvære sin Sam
vittighed, forvalte denne hellige Handling efter den nu
brugelige Praxis i vor Kirke til Medkristnes Opbyggelse
og til sand Velsignelse.
De kirkelige Bevægelser i Stiftets forskjellige Egne
har jeg denne Gang ikke noget mærkeligt at sige om.
De synes at lægge sig. Af offenlige Blade er det blevet
fortalt, at Sommer skal være bleven Socinianer. I Stiftets
sydligste Egne er en Seminarist, der en Tidlang har haft
en Privatskole, optraadt paa en lignende Maade som
Sommer i en stærk Opposition mod Kirkens beskikkede
Lærere; han har holdt nogle Forsamlinger stundom paa
aaben Mark og vakt megen Bevægelse; men vi kunne,
mener jeg, baade med Hensyn til ham og andre selvkaldte
Prædikanter og Profeter, som ere komne og ville komme,
trøste os paa Gamaliels Maade. Menighedsraadssagen har
saa godt som ingen Fremgang haft i det sidste Aar. Jegvil kun ytre, at jeg flere Steder har haft megen Glæde
af at samtale med de bestaaende Menighedsraad paa mine
Visitatser.
Og saa næst venlig Hilsen til alle brave og værdige
Skolelærere og til Medlemmerne af de paa sine Steder
bestaaende Menighedsraad være De med alle Deres Gud i
Vold befalede!
Ribe Bispegaard den 1. Januar 1860.
Daugaard.
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9.

Til
Gejstligheden i Ribe Stift.
Den Befaling, som vor Herre Jesus ved sin Bortgang
fra Jorden gav sine første Disciple, at de skulde gaae ud
i Verden og gjøre alle Folkene til hans Disciple, paalægger
uden al Tvivl den hele kristne Kirke og hvert enkelt af
dens Medlemmer en Forpligtelse til i Erkj endelsen af og
Glæden over den rige Velsignelse, som Evangeliet skjænker
alle dem, der troe derpaa, at see hen til dem, der staae
udenfor og ej ere bievne delagtige i denne Velsignelse, at
føle Medlidenhed med dem over dette deres Savn og at
virke, saavidt muligt, til at afhjælpe det. Derfor maa
den kristne Kirke ogsaa til alle Tider betragte sig som
et stort Missionsselskab, idet den bekjender Troen paa
den kristne Kirkes Almindelighed og Hellighed. Ogsaa
har vel Kirken til enhver Tid, naar et sundt Liv har rørt
sig i den, og den har været sig sit Kald og sin Bestem
melse at være Verdens Lys, Jorderiges Salt og den Surdejg, som i aandelig Forstand gjennemsyrer den hele
Masse og bevarer dens Sundhed, ret bevidst, draget Om
sorg for at udsende Ordets Tjenere til Hedningelande
og aabne Troens Dør for dem, der endnu staae udenfor,
endnu «sidde i Dødens Land og Skygge.» Kirkens Hi
storie har sine skjønneste Blade i dem, paa hvilke der
fortælles om nidkjære Trossendebud, udgangne fra Fædrene
land og Slægt, fra et roligt og lykkeligt Hjem, til Folk,
der ukjendte med Sandhedens Lys elskede deres Vild
farelser, holdt dem fast som Sandhed til Salighed og
levede i Vildhed og Raahed, om deres Møje og Kamp og
Lidelser, ja deres Redebonhed til at vove Livet for at
skaffe Evangeliet Indgang. Jeg behøver kun at henpege
i denne Henseende til den store Mission i Middelalderen
fra Britannien til de tyske Folkeslag, til den tyske Mission
i Norden, fornemmelig ved Ansgarius, og til Franz Xavers
Virksomhed i Indien i den nyere Tid efter Reformationen.
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Vor Folkekirke har ikke siden dens Løsrivelse fra Rom
foretaget store Ting i denne Retning. Dog skal det ikke
lades uomtalt, at Frederik 4. begyndte Missionen i Trankebar, der strax havde en værdig og dygtig Missionær i
Tyskeren Ziegenbalg, at samme Konge oprettede et Mis
sionskollegium, hvis Virksomhed dog for det meste ind
skrænkede sig til Grønland og tildels til Laplandene; og
mindst skal det glemmes, at der fremstod og udgik fra
vort Kirkesamfund en Hans Egede, hvis Navn er værdigt
at nævnes ved Siden af Ansgarius og Franz Xaver. Det
forrige Aarhundrede, især dets sidste Halvdel, hvis Trosbekjendelse var, at Enhver bliver salig ved sin Tro, var
selvfølgelig ikke Missionssagen gunstigt. Med det kriste
lige Troslivs Gjenopvækkelse i dette Aarhundrede er ogsaa
Iveren for den kristne Tros Udbredelse vaagnet, og det er
glædeligt at vide, at den ej er vaagnet forgjæves. Missions
bladene meddele mange glædelige Efterretninger om Evan
geliets Fremgang blandt Hedninger, endog blandt de
vildeste af disse, Beboere af Sydhavets -Øer, der som
Menneskeædere have staaet paa Dannelsens og Menneske
hedens laveste Trin. Fra England, fra Tyskland, især fra
Missionsskolen i Basel, ere dygtige og nidkjære Mænd
udgangne, som i Iver for Guds Riges Fremme, i Stand
haftighed og Udholdenhed til at taale Savn og Møje og
Besværligheder, som vi i vore rolige Virkekredse ej kunne
gjøre os noget klart Begreb om, ikke have givet dem
noget efter, hvilke i tidligere Dage have forkyndt Guds
Ord blandt Hedningene. Slige Mænds Arbejde har Krav
paa Medkristnes Anerkjendelse, og deres Navne fortjene
vel, at de optegnes i den kristne Kirkes Aarbøger. Om
den romerske Mission vil jeg ikke tale. Der staaer ogsaa
i denne Henseende ganske andre Midler til den pavelige
Kirkes Tjeneste, end de protestantiske Kirkesamfund have
at byde over. Men maae vi end med Bedrøvelse see, at
de romerske Missionærer dels ved Kunstgreb og Snildhed
lempe Kristendommens Troslære efter Hedningernes Gude-
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lære, saa at Kristendom og Hedenskab næsten gaae op i
hinanden, og tilsnige sig Baptizander mod disses Villie og
uden deres Bevidsthed ved en magisk Brug af Daabens
Vand (man see et mærkeligt Exempel i Clausens «den
protest. Kirkes Nutid og Fremtid» S. 155), dels forkynde
for Hedningene Evangeliet urent og tilsat med Tant og
Menneskepaafund, som de besidde det selv, og at bringe,
sanseliggjort, for ikke at sige hedenskabblandet Kristen
dom til Hedningene istedetfor det rene Evangelium om
Naaden og Sandheden i Kristus, saa maae vi dog antage
det for et vigtigt Fremskridt, naar Afgudsdyrkere forlade
deres Afguder, bekjende og dyrke den sande, den levende
Gud istedetfor de døde Afguder. Vi see ligeledes Methodisternes Iver, og skjønt der ogsaa er noget usundt i den
Kristendom, som de forkynde og udbrede, maa det dog
være Kristne kjært, at Evangeliet ved dem fortrænger
Hedenskabet. Men i vor egen taknemmelige Erkjendelse,
at vor Luther har renset Kirkelæren for alle falske Til
sætninger, alle usunde Blandinger og overgivet os den i
dens oprindelige Renhed, maae vi og især ønske, at vort
Kirkesamfund, som vi nævne efter ham næst efter Herren,
der kaldte og dygtiggjorde ham og velsignede hans Ar
bejde, for at skjelne det fra andre, hvor enten Sandheden
mere eller mindre stærkt er tilsat med Vildfarelser, eller
hvor væsenlige Stykker af evangelisk Sandhed mangler —,
anvender Flid og Omsorg for Evangeliets Forkyndelse i
dets første Renhed.
Man har søgt at gjøre gjældende imod den Virksom
hed for Missionssagen, hvortil man i de seneste Decennier
har begyndt at føle Kald hos os, at Begejstringen for
Sagen skal vaagne frit uden nogen Paavirkning udenfra
hos de enkelte Individer, der ville paatage sig det vanske
lige Hverv at prædike Evangelium blandt Hedninger, og
at denne Begejstring maa vækkes, næres, bevares og
styrkes ved Guds Aand, uden at Mennesker skulle fore
tage noget for at fremkalde den. Vi indrømme aldeles,
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at Begejstring er Hovedsagen, og at den maa vækkes af
Guds Aand, at uden denne vilde de Paagjældende hverken
have Mod til at begynde eller Kraft til at udholde; men
jeg frygter, at man vilde tage meget fejl ad Guds Villie
til os i den Henseende, dersom vi mente, at den kristne
Kirke intet havde at gjore med Hensyn enten til Begej
stringens Fremkaldelse eller til at komme den i Mode,
nære og styrke den. Det Standpunkt, hvorpaa Prof. Hans
Bartholin stillede sig 1715, da han, som man seer af
Helwegs Kirkehistorie, paastod, at Omvendelsen blandt
Hedningene var skeet een Gang i den apostoliske Tid og
vilde ikke gjentage sig, uden at der maatte udgaae et
særegent guddommeligt Kald ved Tegn og Under, som
da Jonas sendtes til Ninive, bor vi ikke fastholde. Det
gjælder her, som ellers i Livets Forhold, at det er Guds
Fordring til Menneskene, at de skulle virke, hvad de
kunne, for at fremme hans faderlige Hensigter baade med
hver af dem selv især og i Verden i Almindelighed. Dels
er det nemlig aabenbart, at den omtalte Begejstring ikke
vil vaagne eller blive vakt, hvor Sagen, for hvilken den
onskes, er noget fremmed, noget uhørt, noget ubekjendt.
Det er gjærne i de unge Aar, at den vækkes; stundom
mærkes vel endog dens første Rørelse i den fremmeligere
Barndomsalder. Alen dersom Ungdommen voxer op i et
kristent Kirkesamfund, uden at Hedningenes ynkelige
Aandstilstand og deres Omvendelse fra Alørket til Lyset
kommer paa levende Omtale i de Ældres Forsamlinger og
bliver Gjenstanden for Alenighedens almindelige Interesse,
da opkomme ej heller i de Unges Sjæle de Tanker om
dette store Anliggende, af hvilke Guds Aand skaber Begej
stringen for det, idet den vækker Bedrøvelse over Hed
ningenes Nød, ønsket om at afhjælpe den, Lyst og Alod
og Kraft til at gaae til denne Gjerning og at udrette den
uden at lade sig trætte af Vanskeligheder eller skræmme
af Farer. Hersker der i Kirken baade i Kristnes daglige
Samtale og i de offenlige Sammenkomster en saadan
Taushed om denne Gjenstand, som den der nogle Decen-
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nier tilbage fandt Sted hos os, da beredes hverken den
Sæd, hvoraf, eller den Jordbund, hvori Missionærer voxe.
Vi skulle ikke sidde stille og vente paa Tegn og Under;
hverken have vi Guds Befaling dertil eller hans Forjættelse
derom. Dels synes det mig ikke mindre vist, at naar
Begejstring for denne som for enhver god Sag vaagner
eller vækkes i et Menneskes Bryst, da maa han, om den
ikke skal kvæles hos ham, see Udvej for sig til Betingel
serne for at opnaae det, som han foresætter sig at udfore,
som han foler guddommeligt Kald til at virke for. Og
dette er jo netop det, som ved den Virksomhed for Mis
sionen, som jeg her anbefaler, soges tilvejebragt. Begej
stringen, det indre Kald, vækker Gud; men vor Sag er
det at komme den i Mode og tilvejebringe Betingelserne
for, at den kan træde ud i Livet og komme i Virksomhed
henimod det Maal, den tilsigter. At den unge Mand,
hvem Guds Aand driver til at opsoge dem, der staae
udenfor Kristendommen, og til at arbejde paa at fore dem
indenfor, kan finde Lejlighed til at indsamle Kundskab
og i det Hele at uddanne sig for sin tilkommende Gjerning, at han kan finde Midler til at komme ind i den og
udrette den, dette er, hvad den kristne Kirke, og hvad
enhver Kristen skal ansee det for sin Pligt at virke for.
Vi kunne ikke alle gaae ud i dette Herrens Ærinde;
men vi kunne ved vor Deltagelse paa flere Maader virke
derfor.
Pengemidlet er til dette som til andre Foretagender
af nogen Betydenhed et vigtigt Punkt, og et Hovedsporgsmaal bliver da, hvorledes dette Middel skaffes tilveje. Man
kan jo, hvad vel ogsaa for en Del og til en Tid er skeet,
vistnok indskrænke sig til en almindelig Opfordring til
aarlige Bidrag til dette, som til saa mange andre af
Tidens Anliggender. Men jeg anseer ikke denne Maade
for den heldigste. Dels vilde jeg nemlig helst, at der
gjordes en Forskjel mellem dette kirkelige og verdslige
Anliggender, selv saadanne, som have velgjørende og hu
mane øjemed, dels befrygter jeg, at man snarere trættes
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ved denne Maade at yde Bidrag paa. Den smukkeste
Maade at tilvejebringe Pengehjælpen paa synes mig at
være den, at der danner sig Kredse, i hvilke der — som
det allerede skeer hist og her — holdes en aarlig Mission
gudstjeneste med Prædiken til Sagens Forklaring og til at
lægge menige Kristne den paa Hjærte, og med Beretning
om Missionssagens Tilstand og Fremgang. Ved denne
Lejlighed kan da Enhver give, hvad han har Sind og
Evne til. uden at generes af noget Hensyn til sin Nabo,
og hvad der saaledes indkommer, er et rent frivilligt
Bidrag.
Ved denne Maade at indsamle Bidraget paa, opnaaes
der og andre vigtige Øjemed. Her gives en Lejlighed til
at lade Kristne kaste et Blik ind i saa mange Medmen
neskers store aandelige Nød, og med det samme en Paamindelse om at skjønne paa Guds Naade imod dem selv,
at de fra deres tidligste Alder ere indlemmede i hans
elskelige Søns Rige, og til at betænke deres Børns Vel,
hvilke Gud har delagtiggjort i samme Naade, saa at deres
Iver opvarmes for at holde selv deres Daabspagt og at
sørge for, at deres Børn kunne opvoxe som sunde Lemmer
af den Herres Jesu Legeme, i hvilket de ved Daaben have
ladet dem indpode. Det er vel det samme, som lægges
dem for og indprentes dem ved al Ordets Forkyndelse;
men ved Modsætningen af Hedenskabets Mørke, grove
Vildfarelser, ofte skrækkelige Laster og Grumhed falder
Evangeliets Sandhed og Lys bedre i øjne og dets Kraft
til at rense og helliggjøre, til at trøste og saliggjøre hver
den, som troer.
Ved en offenlig Gudstjeneste i Missionssagen føres og
Menighederne sikrest og bedst til Bevidsthed om deres
Pligt at bede og virke for Guds Riges Udbredelse og
Fremgang og at indslutte i deres Kjærlighed ogsaa de
mange vildfarende Medmennesker, der leve og døe uden
sand Gudskundskab. Det er smukt og godt, at en Kristen
beder i sit «Fader Vor,» at Guds Rige maa komme til
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ham og hans Nærmeste med Sandhedens stedse klarere
Lys, med Naadens al Tid rigere Trøst og med Haabets
stedse saligere Glæde; men han maa og mindes om at
indslutte i sin Bøn dem, «der ere forsmægtede og ad
spredte som Faar, der ikke have Hyrde». Vistnok gjælder
ogsaa her, hvad vi ovenfor ytrede, at der ellers i Evan
geliets Forkyndelse er Lejlighed til at lægge Menighederne
denne deres Pligt paa Hjærte; men unægtelig giver dog
den egenlige Missionsgudstjeneste den bedste Anledning
dertil.
Paa Grund af, hvad jeg her har anført, har jeg troet
at burde foranledige mine kjære Embedsbrødre til at komme
denne Sag i Møde. Der bestaaer allerede Missionsforeninger
i vor Kirke ogsaa indenfor dette Stifts Grænser; men mit
-Øjemed med disse Linier er at virke til, at saadanne, om
muligt, maatte danne sig overalt i Stiftet. Dhrr. Provster
bedes om, forsaavidt de maatte være enige med mig i den
her udtalte Anskuelse, at yde mig Bistand herved. Det
er just ingen Nødvendighed, at Kredsene begrænses efter
Provstierne; de fleste af disse ere og for store og vidtudstrakte til, at f. Ex. et Provsti kunde udgjøre en Mis
sionskreds, og selv om de dele sig i 2 eller 3, er det jo
ikke afgjort, at alle Pastorater just ligge bekvemt til at
slutte sig sammen med en Kreds, som hører til det ved
kommende Provstis Omraade. Det er ikke min Agt at
skabe et Provstibaand i en Tid, da Sognebaandet er be
fundet at være trykkende, ligesaa lidt som det er min
Tanke ved hele dette Anliggende at lægge Nogen nogen
somhelst Tvang paa. Alt maa skee med Enhvers fuldkomne
frie Villie. Men der kan, mener jeg, fra Provsten i hvert
Distrikt, eller forsaavidt han ej maatte føle Kald til deri
at virke med mig, fra en af Provstiets Præster udgaae en
Opfordring til Præsterne om at lade sig denne Sag være
magtpaaliggende og at forene sig til i det mindste een
aarlig Sammenkomst i en dertil passende Kirke indenfor
den respektive Kredses Grænser eller afvexlende i forskjellige Kirker. Jeg mener at have sagt nok ved at give
Daugaards Levned. IV.
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dette Fingerpeg; det øvrige overlades til alle Vedkommende
efter Stedforholdene og øvrige Omstændigheder at afgjøre
med hverandre indbyrdes.
Dog bliver der, om mine ærede Embedsbrødre ville
være enige med mig i, at denne Sag har Krav paa vor
Opmærksomhed, og være stemte for at komme denne min
Opfordring i Møde, endnu nogle didhen hørende Spørgsmaal at tage under Overvejelse. En mere bestemt Retning
maa' man vistnok give sin Virksomhed for Missionen. Vi
have nylig haft interessante Beretninger om talrigt besøgte
Missionsmøder, som ere holdte i flere sjællandske Kirker.
I nogle af disse har man været bestemt paa at sende,
hvad der indsamles i det omhandlede Dj em ed, til det tid
ligere oprettede danske Missionsselskab, i andre har man
gjort den Anskuelse gjældende, at vi Danske især skulde
fæste vor Opmærksomhed paa den indiske Mission, for
hvilken vor Kirke begyndte at arbejde under Kong Frederik 4.,
og til hvilken den værdige Ziegenbalgs Navn slutter sig.
Dette kunde vistnok være meget smukt, og det synes at
have ikke lidet for sig. Men langt mere synes mig dog
at tale for, at vi ikke dele vore faa og smaa Kræfter. Vi
kunne højligen behøve at holde dem samlede, og endda
ville vi finde, at det er lidt nok, vi ved dem kunne ud
rette. Mit ønske er derfor, at vi slutte os sammen med
det danske Missionsselskab, hvortil der ogsaa, just medens
jeg skriver dette (sidst i November og først i December),
udgaaer en Opfordring igjennem det evangeliske Ugeskrift.
Omtrent samtidig hermed modtage vi en Beretning fra
det norske Missionsselskab. Man seer deraf, at dette
strækker sig over den hele norske Kirke, at det derved
har saadanne Kræfter til sin Raadighed, at det kan holde
Missionærer paa flere Steder, og at det har kunnet oprette
en Skole for vordende Missionærer, der for Tiden tæller
12 Elever. Vires unitæ agunt. Lader os arbejde derhen,
at den danske Kirke kan samle sine faa Kræfter til en
fælles samdrægtig Virksomhed for det Maal, vi tænke at
ville opnaae.
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Jeg nævnede her Missionsskolen i Norge. Det tykkes
mig noget Stort, at en saadan alt er i Gang der, og jeg
mener, vi maatte ønske, at det vil skee ligesaa hos os.
En Begyndelse er allerede skeet ved Pastor Brandt i
Ollerup i Fyen, hvilket sees af den ovenomtalte Opfordring
fra det danske Missionsselskab. Da det i afvigte Sommer
meldtes, at denne Sag var bragt paa Bane ved det store
Missionsmøde i Nyborg, tiltalte den mig strax, og allerede
da fattede jeg den Beslutning, som jeg her udfører, at
tage Missionssagen i min Haand for dette Stifs Vedkom
mende. løvrigt er den kristelige Mission en Sag, der al
Tid har interesseret mig, og lejlighedsvis har jeg tidligere
i mit Præsteembede i Prædikener søgt at vække Opmærk
somheden for den i mine Menigheder.
Saavidt om denne Sag. Der er visselig, mine kristne
Brødre! mange andre Anliggender, som kræve vor Op
mærksomhed , som ogsaa vilde kræve og faae vor Under
støttelse, dersom Evnen var dertil. Der er det store
Foretagende af de 2 parisiske Præster til at afhjælpe den
store aandelige Nød (tildels vel tillige den timelige),
hvori de fattige indvandrede Protestanter befinde sig i den
franske Hovedstad. Der er Chiniqui og hans betrængte
Menighed i Amerika, der saa meget mere maa interessere
os, som denne Mand og vel Størstedelen af hans Hjord
have erkjendt de protestantiske Kirkers Berettigelse til at
protestere mod «det græsselige Pavedoms Vildfarelser» og
forladt den romerske Kirke for at slutte sig til de prote
stantiske Kirkesamfund; men Indsamlingen til disse Medkristne er nu afsluttet. Der er de syriske Kristne, hvis
Jammer vel, naar hensees til de skrækkelige Mishand
linger og Myrderier, som have fundet Sted, ikke kan af
hjælpes ved noget menneskeligt Raad eller Bistand, men
hvis Nod dog ogsaa i nogle Maader kan lindres ved
Pengeunderstøttelse, hvorom de mest bevægelige Opfordringer
udgaae fra dem, som staae den nærmere, have den lige
for øjne og ere kaldede til at komme dem til Hjælp.
Men vi fole saa tit, ved at erfare om denne og megen
20*
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anden Nød og ved at see saa megen anden daglig og
idelig lige omkring os, vor økonomiske Indskrænkning;
og nøder stundom vor kristne Kjærlighed os til ligesom
fordum Corinthierne at hjælpe over Evne (2. Cor. 8), saa
tvinger paa den anden Side ogsaa ofte vor indskrænkede
Evne os til at sige Nej til det, som Kjærligheden synes
at fordre af os. Saa ofte maae vi imod vor Villie nøjes
med ikke at gjøre andet end at anbefale vore lidende
Brødre til Guds Barmhjærtighed.
Der er vel flere Gjenstande, som kunde være Omtale
værd, idet jeg efter Sædvæne lader denne Nyaarshilsen
udgaae til Dem; enkelte af dem vil jeg berøre i al Korthed.
Mine Brødre kjende formodenlig af offenlige Blade den
mærkelige Skrivelse, som den forhenværende Præst i Skien,
Lammers, har ladet udgaae til den af ham stiftede
Menighed. Det gjør Manden Ære, at han, idet han erkjender, at han har taget fejl i at træde ud af den norske
Folkekirke og drage Andre med sig, frit bekjender sin
Fejltagelse og gjør sit til at rette den, og en saadan Erkjendelse og Bekjendelse maa glæde Enhver, der elsker
Kirkesamfundet og ønsker dets Sammenholdelse. Men
hvad der saaledes er skeet i en Nabokirke, maa være en
alvorlig Advarsel til Enhver imod saaledes at for arges
over Kirkens Brøst, at man bryder med den og afsondrer
sig fra den, som om den skulde være uskikket til at føre
dem til Sandheds Erkjendelse og til Salighed, som alvorligen søge derefter og ville lade sig føre dertil. Maatte
Vildfarende iblandt os agte paa dette Exempel og tage det
til Følge! Hvad de mindre sunde eller usunde kirkelige
Bevægelser angaaer, som paa sine Steder have ytret sig
her i Stiftet, og som i de sidste Aar have været Gjenstanden for min Omtale i mine Nyaarsskrivelser, da er
der denne Gang intet Nyt at melde, de synes snarere at
lægge sig end tiltage. — De 3 Lovforslag, som Kirke
ministeriet forelagde de sidst afholdte Landemoder til
Betænkning, er der dels i Landemodesakterne, dels i de
offenlige Blade skrevet nok om, og de forhandles jo nu i
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Rigsdagen, hvorfra endnu ikke haves eller kan haves
noget sikkert om Resultaterne. Skulde Lovforslaget om
Menighedsraad falde ganske hen, vilde det gjore mig
meget ondt; thi saaledes vilde atter Udsigten til en Kirke
forfatning formørkes, og et vigtigt Middel til at vække
Menighedsbevidstheden og Menighedslivet vilde fremdeles
savnes. (At den nu er gaaet igjennem i Landsthinget
erfares med Glæde.)
I Henseende til Fasteprædikener, som jeg talte om i
min sidste Nyaarsskrivelse, har jeg modtaget de den Gang
forlangte Indberetninger, hvoraf jeg seer, at de paa mange
Steder have holdt sig i Brug, og at paa andre Steder
deres Brug er gjenoptaget. Idet jeg nu atter udtaler det
ønske, at deres Brug maa blive almindelig, skal jeg kun
med Hensyn til min tidligere Ytring bemærke, at der
intet skjønnes at være til Hinder derfor, naar Præst og
Menighed ere enige om at ansee deres Gjenindførelse for
hensigtsmæssig der, hvor de i Henhold til allerhøjeste
Tilladelse ere afskaffede. Hvor der ingen Trang dertil
føles, eller Tilbud og Opfordring i denne Retning fra
Præstens Side ikke imødekommes, stilles Sagen helst
midlertidig i Bero. Men i saadanne Tilfælde tillader jeg
mig at henvise til den Afvexling mellem Fastesøndagenes
Evangelier og visse Afsnit af Lidelseshistorien, som jeg
henpegede paa i merbemeldte mit forrige Brev.
Jeg maa desværre i Aar kvæde den samme Vise som
ifjor, at jeg ikke har kunnet besøge saa mange af Stiftets
Menigheder, som jeg burde og gjærne vilde. Medens jeg
skriver dette, føler jeg mig, som i det Hele i den sidste
Tid, atter meget rask og tør saaledes haabe det bedste i
denne Henseende af det Aar, vi gaae i Møde. Med disse
Ord og med en kjærlig Hilsen til Skolens Lærere og til
de bestaaende Menighedsraad anbefaler jeg Dem alle med
alle deres Kjære og mig selv i Guds faderlige Varetægt
og hans Naade i Christo Jesu.
Ribe Bispegaard den 31. December 1860.
Daugaard.
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10.

Omgangsskrivelse
til
Gejstligheden i Ribe Stift.
Idet jeg første Gang i dette Aar udsender en al
mindelig Skrivelse til alle mina kjære Brødre i Stiftet,
beder jeg dem modtage min oprigtige Tak for hvert Bevis
paa Kjærlighed og broderlig Velvillie, som man i det
sidstafvigte Aar og tidligere har givet mig, hvorhos jeg
tillige ønsker Dem alle Guds Velsignelse i Hus og i Em
bede baade i det nu begyndte Aar og fremdeles.
Hvad der nærmest foranlediger mig til i denne Skrivelse
at henvende mig til alle Gejstlige i Stiftet, er dette, at
jeg troer at burde henlede den almindelige Opmærksomhed
paa et Punkt, som angaaer Skoleundervisningen i Al
mindelighed. Der er for kort siden ved en Deputation fra
en Landsbymenighed ført Anke over, at en Skolelærer
ganske lægger Lærebøger tilside og indskrænker Under
visningen aldeles til mundtligt Foredrag eller, som det vel
skal hedde, udfører den alene ved det levende Ord. Bør
nene, sagde man, lærte intet udenad, ikke en Gang
Bibelsprog, og Lærerens Samtale med dem drejede sig
mindre om Kristendom og Trossager end om Fabler og
Eventyr, d. e., saavidt jeg kunde skjønne af de faldne
Ytringer, om Oldsagn og Legender. Denne Sag særlig
maatte jeg selvfølgelig henvise til Distriktets Provst som
rette Vedkommende, til hvem Deputationen og først havde
henvendt sig, men som den ej havde truffet hjemme.
Provsten, som jeg gjorde bekjendt med Andragendet, vil
nu undersøge Sagen og eventuelt træffe Foranstaltning
til, saavidt muligt, at hæve Grunden til denne Anke. Men
Sagen i sin Almindelighed har Krav paa vor særdeles
Opmærksomhed. Det kan vel ikke nægtes, at Lærebogen,
saavel den egenlig saakaldte, som Bibelhistorie, tildels og
Psalmebog, ere bievne meget misbrugte, idet Børnene
have maattet lære Bøgerne udenad og ikke paa anden
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Maade have kunnet gjøre Rede for det Lærte end ved at
opramse eller fremplapre det saaledes, at man let mærkede,
det hverken var fattet eller fordøjet. Men idet man nu
har søgt at undgaae dette Skjær, har man ikke vogtet sig
for at støde paa et andet. Der istemmes nu af nogle
yngre Lærere et Ak- og Veraab imod Brugen af Lære
bøger, ja man undseer sig jo ikke ved offenlig at udtale
det ønske, at alle Bøger vare brændte. Jeg tænker nu
ikke herved alene paa, hvad der er bleven almindelig bekjendt f. Ex. ved Udtalelserne paa Bjergelide, men ogsaa
paa, hvad jeg ad anden Vej er kommen til Kundskab om,
at nemlig Lærere i deres Skoler udtale og gjentage det
samme Ønske for Børnene, som de skulde undervise.
Dersom denne Foragt for Bøger og den deraf flydende
Tilsidesættelse af deres Brug skulde tage Overhaand, da
burde vi visselig være alvorlig betænkte paa Midler der
imod, og da vilde vi sikkert heri finde en Støtte hos
forstandige og for Ungdommens Oplysning omhyggelige
Familiefædre, der snart vilde lære at indsee, hvor skadelig
saadan Adfærd vil være for Undervisningen. Det var
mig i denne Henseende kjært i den ovenomtalte Deputa
tion at see et Bevis paa, at Folk kunne faae Øjnene op
for det Mislige i saadan Fremgangsmaade, og at de ej
ville lade det hengaae upaatalt. Der er jo her som i Alt
en gylden Middelvej, som den forstandige og besindige
Lærer vil bestræbe sig for at følge, idet han ikke kaster
Bøgerne under Bænken end sige brænder dem, men til
holder Børnene at bruge dem til at samle sig Kundskab
af deres Indhold og at befæste den, og ved sin Examina
tion og Samtale med dem om det Lærte forebygger, at
det bliver en død og ufrugtbar Kundskab, men arbejder
derhen, at den kan blive levende og frugtbar i Børnenes
Sjæle og vække Aanden hos dem istedetfor at dysse den
i Søvn eller kvæle den. Det er derfor min Bøn til mine
kjære Embedsbrødre, at de føre et flittigt og aarvaagent
Tilsyn med Skolerne i deres Menigheder, at de advare de
Lærere, der vistnok falskelig formene, at de have Grundtvigs
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Auctoritet for sig — thi jeg betvivler meget, at denne
Hædersmand vilde billige saa vidt gaaende Ønsker og
Grundsætninger —, imod denne Fremgangsmaade og i
fornødent Fald ikke tøve med at gjøre Indberetning derom
til vedkommende Skoledirektion. Især maa det vel paasees,
at Skriftstederne i den egenlig saakaldte Lærebog eller
Katekismusforklaring, vor Herres Jesu og hans Profeters
og Apostlers Ord, læres nøje udenad og vel forstaaes,
samt at ogsaa det samme skeer med det kjærnefulde Ord
i Luthers Katekismus, hvorved Lovens og Evangeliets Ord
er fyndigen og kraftigt, om just ikke al Tid saa ganske
let forklaret. Ogsaa anmodes Dhrr. Provster om paa
Deres Visitatser og ved Samtaler med Præster og Skole
lærere i Deres Kredse at have Opmærksomheden henvendt
paa denne vigtige Gjenstand. Ligeledes bedes alle Dhrr.
Brødre at gjøre Skolelærerne i Stiftet bekjendt med, hvad
jeg her har nedskrevet, hvilket visselig enhver forstandig
og besindig Lærer vil med mig være enig i. Jeg har
hertil endnu kun at føje, at jeg ikke paa mine Visitatser,
uden maaskee i et ganske enkelt Tilfælde, har fundet
Anledning til Beklagelse i den her betegnede Retning.
I Forbindelse med det Foranførte, og da jeg nu en
Gang har faaet Pennen i Haanden, vil jeg tale et Par
Ord om Kirkekatekisationerne. Vi ville vist alle være
enige i at beklage det, dersom de ganske skulle hendøe i
vore Menigheder, og De ville sikkert alle med mig række
Haand til at holde dem i Live eller maaske kalde dem
til Live. De ere jo især beregnede paa den konfirmerede
Ungdom og igjennem denne paa Menighedens ældre Med
lemmer. Det er altsaa ikke en Examination efter Kate
kismus eller anden Lærebog, hvorom her Talen er. —
Hvad der især staaer denne kirkelige Handling i Vejen,
er den Ulyst til at deltage deri, som Ungdommmen paa
mange Steder viser. Man maa vel nu indrømme, at denne
efter Konfirmationen fortsatte Undervisning ikke i vore
Dage er af samme Nødvendighed eller Betydning som i
en tidligere Periode, da Skoleundervisningen stod saa lavt,
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at den ej alene var saare tarvelig men meget derunder.
Alligevel maae vi ansee en god Katekisation for et saare
vigtigt Middel til at bringe Gudskundskab ej alene til
Ungdommen men og til Menigheden i det Hele og gjore
denne Kundskab frugtbar for Troen og et kristeligt Trosliv.
Vi maae altsaa være alvorligen betænkte paa at bevare
denne gode gamle Kirkeskik, hvor den endnu findes og,
saavidt muligt, see til at skaffe den Yndest og Indgang i
Menigheder, hvor den injuria temporum er uddøet. Som
et Vink, — hvis jeg maaskee tidligere har givet det
samme, bedes det undskyldt — tillader jeg mig at ytre,
at det synes mig, under Hensyn hertil, hensigtsmæssigt
at gaae ud fra Stykker af vort Nye Testamente saaledes,
som jeg og plejer i mine Samtaler med Ungdommen paa
Visitatserne, hvad enten man nu vil tage et helt Evan
gelium og gjennemgaae dette i et Kursus af et Aar eller
længere, om behøves, eller man vil vælge snart dette,
snart hint mindre Afsnit af Evangelierne, Apostlernes
Gjerninger og Brevene, maaskee nu og da Dagens Evan
gelium og Epistel, eller vel og en af vore smukke, ind
holdrige Psalmer. Hvad det sidste Udgangspunkt angaaer,
da vilde Udlægning af Psalmer især være paa sin Plads i
Menigheder, hvor vor Psalmebog endnu er ny og tildels
fremmed, og hvor det kunde være fornødent at forklare
Indholdet, der just ikke al Tid er for Menigmand saa
ligefrem at fatte. Kan man ikke udvirke ved Forestillinger
og Formaninger — thi Lovens Tvang anbefaler jeg ikke —
at i det Mindste det sidste Aars konfirmerede Ungdom
fremstiller sig til Katekisation, i Reglen hveranden Søndag,
naar ikke kirkelige Forretninger sammenhobe sig eller
altfor stræng Kulde forhindrer det, da kan denne Under
visning foretages med de Katekumener, som i hvert Aar
forberedes til Konfirmation, hvorved dog det Gode opnaaes,
dels at Menigheden bliver bekjendt med de unge Menne
skers Kristendomskundskab, som snart skulle træde ind i
de Voxnes Rettigheder og Pligter, dels at den samme
Lejlighed til at indvirke paa Menighedens ældre Med-

314
lemmer ved Udlægning af Skriften eller Forklaring af Psalmer
benyttes, som ved Underholdning med den allerede kon
firmerede Ungdom. — Skjønt Indberetning saavel om
Kirkekatekisation som om Skolebesøg, der tidligere indgaves
aarlig til Cancelliet, nu ikke mere forlanges, kunde jeg
dog nok ønske en Gang imellenf at modtage en saadan
fra samtlige Pastorater, og tillader jeg mig i dette Øjemed
at bede Dhrr. Provster udsende med det næste Circulære
Blanketter til Paategning saaledes, at der i Overskriften
gives Anledning til at bemærke, hvorledes enhver Præst
forholder sig i Henseende til disse tvende Embedsforret
ninger, hvorledes disse fremmes eller hindres, hvad Frugt
der spores af dem m. m. desl. efter Enhvers Erfaring og
Skjøn.
Ifjor udsendte jeg intet Nyaarsbrev til Dem. Der
var intet, som jeg da fandt Anledning til at ytre mig
om. Nu skal jeg til, hvad jeg her har udtalt mig om, blot
føje et Par Meddelelser. Hvad de sekteriske eller separa
tistiske Bevægelser i Kirken og tildels nærmest udenfor
den angaaer, da staaer det hermed omtrent som for 2
Aar siden. Denne Sag er kun forsaavidt indtraadt i et
nyt Stadium, som den Skolelærer, jeg da omtalte, har i
afvigte Sommer samlet om sig en liden Kreds af omtrent
en Snes Personer af begge Kjøn og af forskjellige Menig
heder i Stiftets sydlige Del og med disse udmeldt sig af
Folkekirken. I Egnen af Holstebroe staaer endnu det
samme Parti, som i flere Aar er optraadt fjendtligt lige
overfor Kirken, i den tidligere Stilling, det vil sige: Til
hængerne deraf ansee sig fremdeles som den sande evangelisk-lutherske Kirke og for Guds Børn, holde deres
særlige Andagtsforsamlinger med Ordets Læsning og tildels
Prædiken, besørge selv Sakramenternes Forvaltning uden
at ville dertil betjene sig af Kirkens Lærere. Disse for
agte de som Djævelens Børn, Folkekirken forbande og
fordømme de som Satans Synagoge. Det eneste, hvori
de synes at trænge til Kirken, er Ægtevielser, da deres
Ægteskaber ikke efter de gjældende Love uden den have
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borgerlig Gyldighed. Jeg har imidlertid, idet jeg anseer
det for krænkende for Kirken og dens Tjenere at skulle
staae disse Mennesker tilrede med Ordets Forkyndelse ved
en saadan Lejlighed, hvor de kun tvungne hore det, for
agte, hvad der siges, i deres Hjærte, ja vel endog med
Ord og Gebærder lægge deres Foragt tydeligt for Dagen,
troet at burde benytte en given Lejlighed til i Slutningen
af forrige Aar at gjore Forestilling til Kirkeministeriet
angaaende, hvorvidt Samme maatte see sig i Stand til
og vilde indlade sig paa ved nogen Foranstaltning at
fritage saavel det nævnte Parti fra at skulle benytte en
kirkelig Forretning, der i sit Væsen er dem modbydelig,
som ogsaa Kirkens Tjenere fra at udføre en Embeds
handling, der under disse Omstændigheder maa falde dem
tung, ja altfor tung at udføre. Hvorvidt Ministeriet vil
finde sig foranlediget eller see sig i Stand til at foretage
noget overensstemmende med mit, jeg kan vel og nok
sige, mine ærede Brødres ønsker i denne Retning, skal
jeg ikke undlade i sin Tid at bringe til Deres Kundskab.
— Medens vi vel ikke uden Bekymring kunne tænke paa
den romerske Kirkes propagandistiske Planer, som for
øjeblikket rettes imod vor Kirke ved en Mission til Kjøbenhavn af Jesuiter, hvilke vel ikke have haft stort Held
til at gjore Proselyter, men dog ved deres sjældne Vel
talenhedsgaver lokke Tilhørere i Mængde til det katholske
Kapel, og medens vi ikke uden stor Sorg kunne høre om
de mange Medlemmer af vor Folkekirke, som Mormonerne
forlokke til at drage med sig til Saltsøen, troer jeg dog,
at disse tvende Propagander ikke i det sidste Aar have
haft noget synderligt Held at rose sig af her i Stiftet. I
et af Sognene i Egnen af Vejle have de Sidste efter en
Beretning, som jeg har for mig, i afvigte Vinter forlokket
<•2 veloplyste og meget hæderlige unge Piger», som have
tilmeldt deres Sognepræst, at de nu ville «gaae ud af
Sodoma» og ikke have noget med Folkekirkens «Principer
og Ordinantser« at bestille. Ved samme Tid, som disse
tilskrev deres Sognepræst saaledes, havde 3 Familier med
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10 Bjørn besluttet at rejse til Saltsøen; «thi, sagde de,
den sidste Dag er for Haanden, og saa bliver ingen frelst
uden Mormonerne i deres Zion». Hvorvidt de efter Be
stemmelsen afrejste i afvigte Foraar, har jeg ikke erfaret.
Vor Sorg over disse og andre deslige Udskejelser bor
vække os til med fornyet Iver og Liv at prædike Evan
geliet «rent og ret foruden menneskelig Lærdoms Iblandelse», som det hedder i vor Ordinationsbøn, og til at oplyse
og formane enhver af de Sjæle, som ere vor Omhu betroede,
hvor og naar Lejlighed gives. løvrigt maae vi stille Sagen
i Guds Haand og haabe, at han ogsaa vil udlede noget
Godt for. sin hellige Kirke af disse Vildfarelser. Saa
meget er vist, at den Bevægelse, som disse sekteriske og
separatistiske Bestræbelser fremkalde, virker vækkende og
gavnligt for det kristelige Liv i vore Menigheder.
Af de offenlige Foranstaltninger i vort Kirkesamfund
mærke vi os fra det sidste Aar Anordningen af 2den Ok
tober. Hvad angaaer den Bemyndigelse, som dennes § 2
giver Biskoppen, da vil jeg haabe, at jeg kun meget sjælden
skal faae Lejlighed til at gjøre Brug af den, hvilket Haab
jeg kan saa meget mere ansee for vel grundet, som det
just ikke er i mange Menigheder, at man har benyttet
den Ret til at løse Sognebaand, som Loven af 4de April
1855 giver Folkekirkens Medlemmer.
Mine Visitatser blive sjældnere paa den sidste Tid,
meget imod min Villie. Skjønt jeg nærmer mig saa
temmelig til de 70, maa jeg dog ikke sige, at Alderen
øver noget Tryk paa mig. I det Hele nyder jeg, Gud
være takket for dette og meget andet Godt! en god Hel
bred. Men en Svaghed i Struben, der afficeres af enhver
noget anstrængende Tale, som om det var en Overanstrængelse, hvad jeg dog ikke kan ansee den for, forhindrer
mig fra at besøge de kjære Brødre og deres Menigheder
saa ofte, som jeg gjærne vilde. Dette maa jeg bede Dem
selv undskylde og ligeledes at bringe min Undskyldning
derfor frem for Menighederne. Saavidt som Helbred og
Kræfter tillade det, skal jeg visselig ikke holde mig tilbage.
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Og hermed være de alle næst venlig Hilsen til Deres
Familier, til Skolelærerne paa ethvert Sted og til Deres
Menigheder med alle disse Gud befalede.
Ribe Bispegaard i Januar 1863.
Daugaard.
11.

Hyrdebrev
til
Menigheder og Præster i Ribe Stift.
Idet jeg tænkte paa ved Aarets Udgang at tilstille
Menighederne i Stiftet — i dette Navn indbefattet Præster,
Skolelærere og menige Kristne — et saakaldet Hyrdebrev,
som skulde handle om den rette Opfattelse og kristelige
Anvendelse af de i den nyere Tid udgaaede kirkelige Love
og Anordninger, modtog jeg fra min værdige og kjære
Embedsbroder, Biskoppen i Viborg, et Cirkulære; som han,
efter Aftale med hans Stifts Præster paa sidste Lande
mode, havde udsendt til dem om den rette Betydning af
Lov 4de Marts 1857, hvorved Tvangsmidler i Henseende
til Daaben ere bievne ophævede. Den heri udtalte An
skuelse, som jeg ganske maa dele, gav mig Anledning til
i denne min Henvendelse til Stiftets Menigheder at gaae
ud fra denne Lov om Daaben, idet jeg her i det Væsen
lige henholder mig til, hvad bemeldte min Embedsbroder
har udtalt om denne Sag.
Vor ældre Kirkelov om Daaben fra Enevoldskongernes
og de statskirkelige Forholds Tid samler sig i en Sum i
Forordn, af 30te Maj 1828. Denne gjor Barnedaaben til
Pligt for alle Forældre, som ere Medlemmer af Statskirken,
den foreskriver en Tid, inden hvilken Daaben skal være
udfort, fordrer denne forrettet i Kirken undtagen i Syg
domstilfælde, da den kan foretages i det syge Barns Hjem,
paabyder, at saadan Hjemmedaab ligeledes inden en vis
Frist offenliggjøres i Kirken, alt under Straf for disse
Bestemmelsers Overtrædelse. Denne Straffeclausul er det,
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som ved Lov af 4de Marts 1857 er bleven ophævet; men
hine Lovbestemmelser selv, at Born af Forældre i Stats
kirken, nu Folkekirken, skulle dobes og det inden en vis
Frist og i Kirken, samt at Hjemmedaab ligeledes skal
inden en vis Frist offenliggjores i Kirken, ere — vel at
mærke — ikke hævede. De ere grundede i vor lutherske
Kirkes Lære og Forfatning; de kunne ikke hæves uden at
komme i Strid dermed og gjore Brud derpaa; de bor
hævdes og overholdes. Men det er nu overladt Kirken
selv at tage sine Forholdsregler og træffe sine Foranstalt
ninger til deres Hævdelse. Denne Sag onsker jeg her at
lægge enhver kristeligsindet og kirkeligsindet Fader og
Moder paa Hjærte. I maae dog, mine kjære Medkristne!
saafremt I ere saaledes sindede og derhos have et ret Be
greb om Daabens Betydning og Værd, ansee dette Gjenfodelsens Bad som en Velsignelse for det nyfodte Barn
og erkjende det for Eders hellige Pligt at gjore, hvad der
staaer til Eder, for at det kan faae Del i denne Velsig
nelse, ja I maae, saa at sige, lægge Frelseren det i Armene
efter hans egen derom udtalte Villie, for at han kan vel
signe det. Dog herom skal jeg ikke tale meget, da det,
som vel er, horer til Sjældenhederne i vort Kirkesamfund,
at Daabens Velsignelse ikke anerkjendes og eftertragtes
paa de nyfødte Boms Vegne.
Hvad der derimod er større Anledning til at lægge
Eder for, er dette, at Daaben smukkest og værdigst fore
tages i Kirken og da helst i Menighedens Forsamling, og
at den, naar den undtagelsesvis er foretagen i Hjemmet,
snarest muligt offenliggjores ved det døbte Barns Fremstillelse i Kirken. Det er hist og her i Stiftet bleven til
Regel, hvad der kun skulde være Undtagelse, at selve
Daaben foretages i Hjemmet istedetfor i Kirken. Som
oftest skeer vel dette af en misforstaaet Bekymring for
Barnets Salighed; men mangen Gang ogsaa paa Grund af
gammel fra Hedenold nedarvet Overtro, undertiden ogsaa
af ren verdslige Bevæggrunde. Man burde dog betænke,
hvad jo maa staa klart for en Kristen, at Sakramenterne

319

høre ret egenlig til Kirken og bør forrettes i Menighedens
Forsamling, da de ere de væsenligste og højeste Dele af
vor Gudstjeneste, og det er let at see, at de ogsaa just
der paa den værdigste og højtideligste Maade udføres.
Ogsaa bør man betænke, at en Kirkelov byder det, og
for Kirkens Love bør de, som disse vedkomme, ligesaa
vel have Ærbødighed som for Statens Love. Vel kan
Kirken ikke som Staten give sine Love Eftertryk ved ud
vortes og timelige Straffe, saasom Pengebøder, Fængsel
o. desl.; den er indskrænket til at anvende Straffe, der
kun have noget at betyde for den, der agter Kirken, elsker
den og sætter Pris paa de gode Ting, som den har at
byde. Den kan nægte Adgang til at være Fadder ved
Daaben, Adgang til Alterens Sakramente, og den højeste
Straf, den er mægtig til at anvende, er Udelukkelse af
dens Samfund, Men den vil kun anvende dem, naar det
er strængt nødvendigt. Og retsindige Kristne ville uden
at spørge om, hvad Straffen i Overtrædelsestilfælde kunde
blive, holde Herrens Indstiftelser højt i Ære og have
Ærbødighed for de Love, som hans Kirke har givet for
at værne om deres værdige og højtidelige Brug. Det er
min Agt med disse Linier at bringe dette Begreb om
Kirkens Love, navnligen hvad den her omhandlede Sag
angaaer, til menige Kristnes Bevidsthed, og at bede mine
kjære Embedsbrødre at virke derfor med mig, hver i sin
Embedskreds ved at forestille de Vedkommende, naar
Hjemmedaab begjæres, at dette ikke bør skee uden Nød
vendighed, nemlig kun i Tilfælde af virkelig Sygdom; at
man forsynder sig ved at forevende saadan, uden at den
er til Stede, at i virkelig Livsfare enhver Kristen, som er
ved Haanden, har Ret til at døbe Barnet i Faderens,
Sønnens og den Helligaands Navn; samt at man gjør sig
et urigtigt Begreb om Daaben som Salighedsmiddel, dersom
man troer, at dens uforsætlige Udeladelse ligesaavel som
Ringeagt og forsætlig Unddragelse fra Sakramentet paadrager Skyld og Fortabelse. Denne Gjenstand har jeg
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iøvrigt udførligere afhandlet i mit Sendebrev af 1856:
Om udødte Børns Salighed.
Hvad angaaer hjemmedøbte Børns Fremstillelse i
Kirken, da gjælder her det ovenfor sagte om Kirkens Love
og den Ærbødighed og Lydighed, ethvert af dens Med
lemmer skylder samme. Jeg skal her da kun tilføje, at
Hensigten med den er, at der gives den hellige Handling,
som er foregaaet i Hjemmet, i en liden Kreds, ja, saa at
sige, i en Vraa, Offenlighed, saa at det bringes til Menig
hedens Kundskab, at et nyt Medlem er optaget i samme,
og at der gives Menigheden Lejlighed til at bede for
samme til Kirkens Herre, at det maa opvoxe i ham,
ligesom det er bleven indpodet i ham, og at dets Liv maa
blive til Velsignelse for det selv, til Velsignelse for Kirken
og til Herrens Ære. Jeg vil her ikke tale om den sepa
ratistiske Anskuelse af Fremstillelsen i Kirken, som gjør
sig gjældende hos det af mig oftere omtalte kirkelige Parti
i Stiftets nordlige Egne, som om der ved denne Handling
tilsigtedes, at der af Præsten skulde tillægges noget til
den Kraft, som den i Hjemmet rettelig udførte Daab har
i sig, hvilket aldeles strider mod Kirkens Begreb om
Fremstilleisen, der kun er en Offenliggjørelse af Hand
lingen; men der haves vel Exempler paa, at nu en for de
kirkelige Indretninger sløvet Sands, nu en Vanskelighed
ved at afholde de med denne Handling forbundne Bekost
ninger har foranlediget Forældre til utilbørlig længe at
udsætte Fremstillelsen eller vel endog ganske at ville
unddrage sig den. I det ene af disse Tilfælde, Vedkom kommendes trange Kaar, vil Præsten kunne virke for
Lovens Opretholdelse ved dels at opgive selv, dels at formaae Kirkens øvrige Betjente til at opgive den derved
faldende Indtægt og ved at formaae velvillige Medkristne
af Menigheden til at fremtræde som Daabsvidner.
Fra Daaben, der jo i vort Kirkesamfund er, hvad den
ifølge sin Natur bør være i den kristelige Menighed i det
Hele, Barnedaab, gaaer man ligefrem over til at tale om
det, der i Forbindelse med den betegnes af Herren som
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Vejen til Samfundet med ham, d. e.: til Salighed, nemlig
Troen, hvorledes denne efterhaanden udvikles og kommer
til Bevidsthed i det døbte Barns Sjæl. Og dette fører os
til at tale om Forholdet mellem Kirke og Skole, da det
er i denne sidste, at det Arbejde skal fortsættes, som kri
stelige Forældre maa forudsættes at have allerede tidligere,
saasnart Forstanden er begyndt at vaagne i Barnesjælen,
foretaget med den, nemlig at den Bekjendelse om For
sagelse og Tro, der i Daaben er aflagt, kan komme til
Bevidsthed, og at Troen kan voxe, næres, styrkes i de unge
Hjærter. Der har i vore Dage oftere ladet sig høre Røster
om en Adskillelse af Skolen og Kirken. De have dels
lydt fra Saadanne, som ville have Skolen betragtet som
en ren borgerlig Anstalt, hvori der alene skulde sigtes til
at give Børn Undervisning og Uvelse i de for det borger
lige Liv, for Mennesket som Statsborger fornødne Kund
skaber og Færdigheder, medens det Sande er, at efter de
hos os endnu bestaaende Forhold Skolen er en Anstalt
baade for Staten og for Kirken; dels fra Skolelærere, som
af misforstaaet Æresfølelse have anseet det som en
Ydmygelse at skulle være Præstens Skoletilsyn under
givne; dels fra Præster, som ensidigen betragte Troen
og ringeagte den Kundskab om Troens Gjenstand, hvilken
en oplyst Kristen i et vist Omfang i det mindste —
vistnok vanskeligt at angive nærmere — ikke godt kan
undvære. Vor Lovgivning fastholder derfor ogsaa endnu
begges Forbindelse, idet den dels paalægger Gejstligheden
at føre Tilsyn med Skolerne, dels vil have Kirkesanger
eller Degneembederne forenede med Skolelærerembederne,
dels behandler Religionsundervisningen som et Hovedfag
i Skolerne, dels endelig sætter den Alderstermin, der er
bestemt for den kirkelige Konfirmation, som Grænsen for
Børnenes Skoletid.
I sidstnævnte Henseende mærke vi os blandt Nytidens
Love den af 2den Maj 1855. Denne tillader, at vedkom
mende Skolebestyrelse udskriver af Skolen et Barn, der
har fyldt sit trettende Aar, forudsat, at det har den lovDaugnards Levned. IV.
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befalede Kundskab, og den befaler samme at udskrive det
15-aarige Barn, naar Forældre eller Værger ønske det.
Om dette sidste Punkt er der Anledning til at sige et
Par Ord til yderligere Forklaring for Vedkommende.
Forældre og Værger kunne altsaa forlange, at et
15-aarigt Barn udskrives af Skolen, og dennes Bestyrelse
kan ikke nægte det, uden Hensyn til, om Barnet har de
Kundskaber, som Lovgivningen foreskriver eller ikke.
Dersom Kundskaben mangler og denne Mangel hidrører
fra forsømt Skolegang, da maa jeg lægge vedkommende
Forældre paa Hjærte som en Samvittighedssag, at de ej
uden meget stræng Nødvendighed benytte den dem saaledes givne Ret, men at de see paa Barnets Vel og ikke
afskjære det Lejligheden til endnu i et Aars Tid at nyde
Skolens Undervisning og at indhente noget af det i den
tidligere Alder forsømte. Dersom et ungt Menneske i
denne Alder har faaet øjnene op for, hvad det mangler,
og hvor meget det staaer tilbage for andre dets Jævn
aldrende, saa vil der vel og vaagne hos det en Lyst til
at samle sig saa meget som muligt af den manglende
Kundskab og Færdighed, og forener der sig med denne
Lyst gode Naturgaver, da vil et saadant sildigere og modnere Aar kunne blive frugtbarere for det end to eller tre
af de tidligere. I saadant Tilfælde vil ogsaa Skolebesty
relsen vide at holde lidt igjen med at give den forlangte
Udskrivning og gjøre Vedkommende Forestillinger imod at
afbryde Skolegangen paa et Punkt, da den tegner til at
kunne blive frugtbar for Barnets Fremtid. — Men Loven
har vel og haft det modsatte Tilfælde for øje, nemlig at
videre Skolegang skjønnes paa Grund af Mangel paa
Naturgaver at være unyttig for et Barn i den angivne
Alder. Her maa da Udskrivning af Skolen ansees som en
Nødvendighed, da et saadant Barns Skolegang ej alene er
unyttig for dette selv, men ogsaa hinderlig for de øvrige
Skolebørns Fremgang. Her indtræder da den Pligt baade
for Skolebestyrelsen og for paagjældende Forældre eller
Værger nøje at overveje, hvorvidt al Undervisning ogsaa
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udenfor Skolen vil være uden Frugt; thi skjonnes det at
være saa, da bor den for Tiden opgives, og man maa see
Tiden an, om ikke Evner, der nu muligen slumre, i en
fremrykket Alder kunne vaagne. Men slige unge Menneskers
Sag gaaer da fra at være Skolens, over til at være Kirkens
Anliggende. Præst, Skolebestyrelse, Skolelærer og For
ældre samt Menighedsraad, hvor saadant findes, bor da
forene sig i at have Opmærksomhed henvendt paa et saa
dant Menneske, og, naar Tid maatte være, drage Omsorg
for, at samme ved særlig Undervisning i dets Salighedssag
kan komme saa vidt, at det til Velsignelse kan nyde
Kirkens Goder. At alle Vedkommende ville erkjende
denne deres Pligt, og at man ikke vil utidigen spare,
hvor det gjælder et saadant Menneskes Undervisning, ja
dets timelige og evige Vel, er min indstændige Bon, idet
jeg tillige minder om, at sligt Tilfælde viser, hvad det vil
sige at have været Fadder ved et saadant Barns Daab,
dersom dets Forsørgere enten ere bortdøde eller mangle
Evne, ja var det endog Villie, til at antage sig det;
Fadderpligten paabyder da at tage Del i den her omtalte
Omsorg for, at dets Gjenfodelse, som ved Guds Naade
væsenlig er foregaaet med det i Daaben, kan, om muligt,
allerede her i Timeligheden blive til Virkelighed ved Tro
med Bevidsthed.
Endnu knytter sig til de her omhandlede vigtigere
Kirkelove den mindre vigtige af 9de Maj 1855 om Konfir
mations Afholdelse 2 Gange aarlig. Der gives nu vist
nok Tilfælde, hvori denne Bestemmelse er meget hensigts
svarende, navnlig i store og folkerige Menigheder, ligesom
den jo al Tid fra Konfirmationens Indførelse har gjældt
for Kjøbstæderne, i det mindste de større iblandt dem.
Efter den nævnte Lov kan den jo nu finde Sted i alle
Menigheder, naar Husfædrene ere enige i at ønske det.
Men hvad Landsby menigheder angaaer, da holder jeg for,
og enhver forstandig Landmand vil vist deri give mig Ret, at
Sommertiden ikke er vel skikket til Arbejder af den Art,
som Konfirmationsforberedelsen fordrer, for Børn, der
21*
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bruges til Mark- og andre Landmandsarbejder og saaledes,
trættede og afmattede ved disse, i Reglen ville findes
lidet oplagte til boglig Syssel. Tor jeg nu forudsætte, at
alvorlige Kristne ere enige med mig i at sætte høj Pris
paa Konfirmationen og den samme forudgaaende Forbe
redelse, saa maa jeg ogsaa antage, at de, hvor Nødvendig
hed ikke er til Stede, foretrække, at denne hellige Hand
ling foregaaer kun een Gang aarlig, og at kun Vintertiden
anvendes til Forberedelse. Men jeg benytter denne Lej
lighed til at lægge Forældre paa Sinde, at de ej uden
stor Nødvendighed begjære Undtagelse fra den gjældende
Lov for Konfirmationsalderen, der synes at sætte denne
lavt nok, og derfor, saavel for Kirkens Bedste i Alminde
lighed som for Børnenes Vel især, ikke bør fraviges. Hvor
der er Konfirmation 2 Gange aarlig, maa al Undtagelse
fra denne Lovbestemmelse erkjendes overflødig.
Den vigtigste af Nytidens Kirkelove, om hvilken jeg
oftere har tænkt paa at ville ytre mig for Stiftets Præster
og Menigheder, er den om Sognebaandets Løsning af 4de
April 1855. Den som Tillæg til Loven ifjor under 2den
Oktober udkomne Anordning giver ny Anledning til at
fremkomme med mine Ytringer om denne Gjenstand. Vi
maae her først mærke os, at Loven ikke opløser Sognebaandet, men kun løsner det. I Reglen bestaaer Sogne
forholdet paa samme Maade som hidtil i vor Kirke fra
dens første Organisation, navnlig efter Reformationen, saa
at enhver Præst, der ansættes i Kirkens Tjeneste, har
indenfor denne sin bestemt afstukne Grænse, og at et
Sognekald fremdeles som tidligere er Navnet for en eller
flere Menigheder, som have Guds Ords Tjenere tilfælles.
Alle Medlemmer af dette eller disse Sognes Menigheder
vide saaledes, til hvem de kunne og bør henvende sig om
aandelig Bistand, Raad og Trøst, og hvem der er for
pligtet til at yde dem den, naar de behøve og begjære
den; og Præsten veed, hvor Grænsen er for hans Virk
somhed som Lærer og Sjælesørger, som Tilsynsmand med
Ungdomsundervisningen, med de Fattiges Pleje, de Syges
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Besøgelse osv. Reglen bestaaer; men Loven giver Ret til
Undtagelser. Denne Ret, som især er givet menige
Kristne og kun forsaavidt Præsterne, som den giver Be
føjelse til at antage sig Sjælesorgen for Medlemmer af
andre Menigheder end dem, hvori de ere ansatte, er vist
nok noget Fremmed og Uvant, noget fra vore tidligere
Kirkeforhold Forskjelligt og derfor ikke uden nogen Mistro
og Frygt anseet især af os Gejstlige. Men den er nu en
Gang lovligen begrundet i vort Kirkesamfund, og vi maae
derfor gjøre os fortrolige med den, og efterat den allerede
i en 8 Aar har gjældt iblandt os, kunne vi med noget
roligere og fordomsfriere Blik betragte og bedømme den.
Om denne Lovs rette Forstaaelse og Brug anseer jeg
det da for godt at tale et Par Ord baade til Menighederne
og Lærerne. Der er givet det Medlem af en Menighed,
der ej finder Opbyggelse og Tilfredsstillelse for Sjæl og
Hjærte ved at høre Ordet forkyndt og udlagt og faae de
hellige Handlinger udførte ved sin egen Sognepræst, Fri
hed til at vende sig til en anden og at slutte sig til ham
som Sjælesørger; men denne Frihed bør ikke bruges letsindigen, allermindst bør en Kristen, fordi der kan komme
ham og hans Sognepræst Noget imellem, strax benytte
Sognebaandsloven som et Middel til Hævn. Ej heller kan
det være ham skjellig Grund til at løsrive sig fra den
Præst og Menighed, som han ved sin borgerlige Stilling
tilhører, at en anden Præst har et smukkere, et ham
mere tiltalende Foredrag end hans egen, naar denne dog
maa erkjendes at forkynde Ordet i kristelig Tro og over
ensstemmende med den kristne Kirkes Bekjendelse, samt
at røgte sin Kaldsgjerning med Flid og Samvittigheds
fuldhed. Opbygges en Kristen mere ved en Nabopræsts
Prædiken end ved hans egen Præsts, saa staaer det ham
jo uden denne Lovs Mellemkomst frit for at besøge dens
Prædiken, der tiltaler ham mest; ja, maatte det endog
forekomme ham, at «Gud ikke havde tilmaalt hans egen
Sjælesørger Troens Gave» (jvfr. Rom. 12,3) i samme
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Maade som en anden Kirkens Tjener1), saa burde han dog,
naar han fandt, at den kristelige Tro var hans egen Præst
en alvorlig og hellig Sag, at han forkyndte den i Retsin
dighed og Alvor, om endog med mindre Kraft, og «holdt
fast ved Bekjendelsen» (Hebr. 4,14) betænke sig mange
Gange, inden han skred til den Beslutning at afsondre
sig fra Menigheden, som han tilhorer og fra Ordets Tjener
i denne Menighed.
Dette onskede jeg at lægge Menighederne i Stiftet
og især dem, der i hver Menighed ere Præstens Medar
bejdere i Kirken, i Skolen og i andre Menighedsforhold
ret paa Hjærte, men ogsaa er der i Henseende til denne
Lov ikke lidet for Eder at betænke, mine elskelige Brodre,
som ere i de Eder betroede, noje begrænsede Menigheder
Ordets Tjenere, og det paa en dobbelt Maade, eftersom
Du, min kjære Broder! enten er den, der forlades eller
den, der soges. Er Du i det første Tilfælde, da kan det
vel smerte Dig, at Du af Nogen, som hører til den Dig
anviste Virkekreds, er, saa at sige, vejet og funden for
let. Er Du Dig bevidst, at Du forkynder Evangeliet i
kristelig Tro, at det er Dig en Livssag at føre dets Lys,
dets Trøst, dets Velsignelse ind i dine Medkristnes Hj ærter,
at Du derpaa anvender din Kraft og Flid, da maa det
vistnok gjøre Dig ondt at mærke, at det ej erkj endes tilbørligen af hver af dem, som Du er kaldet til at virke
iblandt; men med denne Bevidsthed vil Du ogsaa kunne
finde Kraft herovenfra til at taale denne Ydmygelse —
om den virkelig fortjener dette Navn — og at skikke Dig
i den med kristelig Sagtmodighed. Her er jo da ogsaa
en Lejlighed til at vise din Menighed, at den Tro, som
Du prædiker for den, har Magt over dit eget Hjærte og
teer sig virksom i Kjærlighed. Det være langt fra Dig at
T) Luther siger (Præd.
«Det er vel muligt,
end en Anden, idet
stærkere, men derfor

over Ep. til 2den Sd. i Adv.):
at En kan fatte Kristus fastere
han elsker Ham mere og troer
har han ikke mere end denne.»
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ildskes (lad det være mig tilladt at bruge dette forældede
Ord) enten paa den, der ej finder sig tilfredsstillet ved
din Maade at forkynde Ordet paa og at forvalte Sakra
menterne, eller paa den Broder, hos hvilken en Saadan
soger den Opbyggelse, som han mente ej at kunne finde
hos Dig. Du kan vel gjøre saavel denne som hin Fore
stillinger i Sagtmodighed, og jeg mener, Du bor; men
hverken bør Du mene ilde om eller see ilde til nogen
af Parterne. Og saa endnu dette: Alt hvad der smerte
ligt berører os eller ydmyger os, lader os al Tid tænke,
at det ej skeer uden Guds Villie, og lader os deri see et
Vink fra ham til at gaae i Rette med os selv om vor
Embedsførelse, vor Tro, vor Vandel og see, om vi ikke
kunne finde nogle Mangler hos os i disse Henseender,
hvilke vi bør arbejde paa at afhjælpe. — Men er Du,
min Broder! ikke den, der forlades men den, der søges,
da vaag ogsaa vel over Dig selv, at Du ej skal forledes
til at <• tænke højere om Dig selv, end Du bør at tænke.»
(Rom. 12,3.) Har jeg advaret den menige Kristne imod
letsindigen at løse det Baand, der knytter ham til sin
beskikkede Lærer, saa maa jeg ogsaa i broderlig Kjærlighed bede Dig, at Du ej er hastig til at modtage Nogen,
der agter at holde sig til Dig, men at Du i Alvor og
Kjærlighed gjør ham Forestillinger og raader ham til ikke
uden Nødvendighed at bryde det Baand, som binder ham
til Præst og Menighed. Men finder Du det da at være
mod Ret og Pligt at afvise ham, da fyldestgjør Rettens
og Pligtens Fordring saaledes, at Du ej saarer og bedrøver
den, Du bør betragte som en Broder i den fælles Herres
Tjeneste. Dette, som jeg lejlighedsvis har foreholdt Enkelte,
dels Menighedsmedlemmer, dels Medtjenere i Guds Kirke,
har jeg troet en Gang at burde udtale for Alle.
løvrigt er det mit Raad og min Bøn, at vi alle enes
om at see denne Lov, der, som alt sagt, har indført et
os hidtil fremmed og nyt Forhold i vor Kirke, i det
bedste Lys. Den kan blive en Splidens, Ukjærlighedens,
Ufredens Kilde i Menighederne, men den kan og, idet den
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kommer Enkeltes Trang i Møde og sikrer dem en Frihed
og en Ret, som ikke bor gjores en Kristen stridig, tjene
til at holde mangt et Øje vaagent, der ellers let kunde
lukke sig til en rolig Søvn, medens det burde være aabent
og vaagent.
Den Kgl. Anordn, af 2den Oktober 1862 er given
som en af Nogle nødvendig anseet Udfyldning til den her
omhandlede Lov. Jeg troer ikke, at vi bør nægte, at der
gives Tilfælde, hvori de i samme indeholdte Bestemmelser
kunne ansees næsten som nødvendige, dersom den Lov,
hvilken den udfylder, skal komme dem til Nytte, som den
er given for; men jeg er ogsaa overbevist om, at disse
Tilfælde ere meget sjældne. Hvorledes nu end de i denne
Anordning indeholdte Bestemmelser ansees enten fra den
ene eller den anden Side, saa er det min Bøn til Eder
alle, der i denne Henseende kunne kaldes de Vedkommende,
baade Gejstlige og Læge, at den derved givne Tilladelse
for dem, der have løst Sognebaandet, til Benyttelse af
deres egen Sognekirke til Udførelsen af gudstjenstlige
Handlinger ikke uden stor Nødvendighed benyttes, og at
naar det skeer, det da al Tid maa være paa saadan
Maade, at det ikke bliver en Anledning til at vække eller
forøge Misnøje, til at fornærme den paagjældende Sogne
præst ved Hentydning til, hvad der i hans Lære og Vandel
kunde synes den fungerende Præst mindre rigtigt. Alt
skee i Kjærlighed fra den ene og fra den anden Side, og
til Opbyggelse ej alene af de enkelte Menigheder og disses
Medlemmer, men af den hele store Menighed, der er
Herrens Legeme, og hvoraf hine ere enkelte Lemmer og
Ledemod. Hvad angaaer den Del, der efter denne An
ordning er given Biskopperne i dens Anvendelse nemlig
at give eller nægte Samtykke til visse Handlingers Ud
førelse i denne eller hin Kirke, da vil jeg her ligefrem
udtale, at jeg med stor Sparsomhed vil give Samtykke til
Kirkens Brug af uvedkommende Præst, navnlig til For
valtning af Alterens Sakramente, hvorom ogsaa Anord
ningens § 2 indeholder et ikke utydeligt Fingerpeg. Det
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ligger jo temmelig klart for Dagen, at naar Nogen for sig
og sin Familie har løst Sognebaandet, da ville de jævnlig
besøge den Menigheds Gudstjeneste, til hvis Præst de
have sluttet sig, og ved saadanne Kirkebesøg ville de let
finde Lejlighed til at nyde Alterens Sakramente med
samme Menighed.
Endnu vil jeg om denne Gjenstand tilføje, at Menighedsraad synes mig at ville just med Hensyn til samme
saavelsom til andre kirkelige Anliggender være en ønskelig
Indretning, og jeg beklager, at ikke alle Menigheder imøde
kom Kirkeministeriets Opfordring af 24de September 1856
til at beskikke saadanne Raad i deres Midte. Præsten
kan dog ikke let komme til at tale med hele Menigheden
om dens Anliggender, hvortil han ofte kunde føle Trang;
men i saadanne Tilfælde er det godt at have Mænd paa
Raad med sig, som, frit valgte af Menigheden og bekjendte
med dens Tarv og Trang, kunne antages at tale i Menig
hedens Navn, at fremsætte ønsker, give Raad, tage Be
stemmelser og handle paa dens Vegne. Vistnok er det
saa, at Menighedsraadet ikke har synderlig Lejlighed til
at virke i Menigheder, hvor Forholdene i det Hele ere
ordenlige og rolige, og derover skal man ikke beklage
sig; men som Forholdene ere her i Verden, skulde det dog
være underligt, om der ikke nu og da i enhver Menighed
fandtes Noget, som bør modarbejdes af Kirkens Tjener,
og hvorved han kunde have Gavn af saadanne Mænds
Raad og Bistand, som af Menigheden vare valgte just i
dette øjemed og havde dens Tillid. Jeg holder mig ogsaa forvisset om, at naar Menighedslivet ret vaagner til
Selvbevidsthed, da vil den her omhandlede Foranstaltning
ogsaa blive almindelig. Der er ikke saa ganske faa Menig
heder i Stiftet, hvor den findes indført, og det er mig en
Glæde paa Visitatserne at tale med de værdige og for
standige Mænd, som danne Menighedsraadet, at erfare
deres Tanker om Tilstanden i Menigheden og at lægge
dem dennes Vel paa Sinde.
Hermed være da disse Bemærkninger og Paamindelser
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anbefalede til alle Vedkommendes Opmærksomhed. Jeg
beder mine kjære Embedsbrødre at sørge for, at de paa
den Maade, Eder bedst synes, komme til Menighedernes
Kundskab. Vi begynde nu et nyt Aar, og idet vi vel
gjensidigen ønske hverandre alt Godt og Glæde i det
under Guds Velsignelse, kunne vi ikke slaae af vore
Tanker, at det begynder med et faretruende Uvejr for vort
kjære Fædreland. En Krig, for hvilken der længe har
gaaet Varsel, staaer nu lige for Døren, en Krig, der paa
føres os af mægtige og overlegne Fjender, og som synes
at sigte til intet mindre end vort elskede Fædrelands
ødelæggelse, det gamle Danmarksriges Sønderlemmelse.
Krig er en svar Landeplage, og det er, som Kong David
ytrede, ikke godt «at falde i Menneskers Hænder« (2. Sam.
24,14); men saa er det godt at vide sig i den Almægtiges
Haand og under hans Forsyns Varetægt, saa er det godt
i Farens og Trængslens Stund at kunne stole paa ham og
en retfærdig Sag. Saa ville vi da ikke kaste vor Frimod
ighed bort, men alle, Kongen med sit Folk og Folket
med sin Konge med fuld Fortrøstning befale den treenige
Gud vor Sag. Han, den Almægtige, Kongernes Konge,
beskjærme, bevare og velsigne Konge og Folk, han opholde
Danmarks Rige, han opholde sin Kirke, sit hellige Naaderige iblandt os i det nybegyndte Aar og i al Fremtiden.
Ribe Bispegaard, den 1ste Januar 1864.
Daugaard.
12

Afskedsord
til
Præster og Skolelærere i de Menigheder i Hertugdømmet
Slesvig, som ved den under 30. f. M. sluttede Fred skilles
fra Kongeriget.
Det er kun med et dybt bedrøvet Hjærte, at jeg
vender disse Ord til Eder, hidtil mine Medarbejdere i
Kirke og Skole, der nu som Følge af en ulykkelig Krig
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skulle losrives fra det Embedsforhold, hvori vi hidtil have
staaet til hinanden. Skilsmissen er tung for mig, og den
vil være tungere for Eder; thi det er ej alene en Skils
misse fra Ribe Stift og dets Biskop, men enten fra et
kjært og dyrebart Fædreland eller fra kjære og dyrebare
Menigheder, hvilke synes at skulle efterlades, hvad deres
Sjælepleje og deres Børns Undervisning angaaer, til Mænd,
som ere fremmede for deres Sprog og ikke vel stemte for
deres Sag. I staae beknyttede mellem tvende Ting i
denne sørgelige Tid, og gjælder nogensinde det gamle
Ord: «Den, der har Val’, har Kval;» saa gjælder det
visselig i dette Tilfælde. Menighedernes Lod er kastet;
de maae bøje sig under den haarde Nødvendighed, at løs
rives fra det Land, hvoraf deres Hjemstavn fra gammel
Tid har været et Led; — fra det Folk, med hvilket det
har Tungemaal, det dyrebare Modersmaal, tilfælles, ængste
lige for, at der vil blive arbejdet paa at udslette eller
hindre og hæmme dets Brug — fra den Konge, som de
erkjende for Landsherre og Landsfader, hvem de have
givet deres Tro, og af hvem de ere elskede med en fader
lig Kjærlighed, for at underlægges fremmed Herskab. I,
som leve og virke i disse Menigheder, maae føle i højere
Grad, hvad hver dansk Mand føler, hvor tungt det Fredsvilkaar er, som paalægger denne Skilsmisse, da I daglig
ere Vidner til, hvor smerteligt den berører hver tro dansk
Mand i disse Menigheder.
Jeg vender mig først særlig til Eder, mine elskelige
Embedsbrødre og Medtjenere i Kirken! Jeg sætter mig i
Eders Sted og seer og føler, hvor haardt det maatte falde
Eder at see Eder nødsagede til at skulle forlade de mange
Kjære, som nu raabe til Eder og hjærteligt bede Enhver
af Eder: Bliv dog hos os, raad os, trøst os, styrk og
hjælp os, som Du bedst veed og kan, til at taale med
kristelig Hengivenhed, hvad Tidens Haardhed har medført,
hvad vi have Grund til at vente, til at frygte af Frem
tiden. Men paa den anden Side kan der jo af den nye
Regjering over den Landsdel, I hidtil have tilhørt, rettes
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Fordringer til Eder, som ingen Mand af Ære kan boje
sig for, da ban derved maatte saare sit Hj ærtes bedste og
helligste Følelse, og handle mod sin Samvittighed. Saaledes, kunne I sige til mig, ere vi stillede, saaledes be
knyttede og betrængte; hvad raader Du os? Thi skjønt
vi vel vide, at den endelige Bestemmelse skulle vi selv
tage, saa kunde vi dog nok ønske at høre et Venneraad,
ønske at erfare, hvad Du tænker om Sagen, og vi mene,
at det er din Pligt, idet Du tager Afsked med os, at
ytre os dine Tanker og som den sidste Tjeneste paa
Embedsvegne meddele os dit Raad.
Ja, mine kjære Brødre! mine Tanker vil jeg gjærne
meddele, men saaledes, at det overlades til Enhver at
bedømme dem og derefter tage sit eget Raad. Først og
fremmest er det da min Mening, at man ret af Hjærtet
bør bede Gud om Aandens Oplysning, saa at I kunne
«skjønne og vælge, hvad som bedst er, og være rene og
uden Anstød» i denne vanskelige Sag. Dernæst troer
jeg, at I bør see Tiden an, oppebie de Fordringer, der
antages at ville blive rettede til Eder, og først naar disse
komme i Strid med Ære, Pligt og Samvittighed, kunne I
ansee Eder for berettigede, ja forpligtede til at forlade de
Menigheder, de mange kjære Sjæle, som ville savne Eders
Sjælepleje. Forpligtede, gjentager jeg, thi der synes at
maatte være en Pligtstvang tilstede, før I kunne vige den
Plads, paa hvilken I ere satte ej alene af eders jordiske,
men og af eders himmelske Konge og Herre. Blandt de
Hensyn nemlig, som her kunne og bør tages, forbigaaer
jeg de mindre vigtige, dog ingenlunde ubetydelige, Hen
synet nemlig til det lille haardt betrængte Fædrelands
yderligere Bebyrdelse og til det Tunge i en Stilling midlertidigen, uden bestemt Virkekreds og uden Levebrød, og
ved Siden af, ja over hint Moment, Hensyn til Menig
hederne, sætter jeg det, at Herren har anvist Enhver af
os sin Plads i Kirken, paa hvilken vi skulle blive, indtil
han befaler eller i det mindste tillader os at forlade den.
Dersom Du altsaa, min elskelige Broder! kommer til den
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Afgjørelse med Dig selv, at nu tillader Herren Dig ikke
at gaae videre for at holde Dig paa den Dig anviste
Plads, da men ogsaa forst da opgiver Du dit Embede i
Guds Navn. Hjærtet med dets Følelse for Konge, for
Fædreland, for Menighed har en saare vigtig Stemme ved
Spørgsmaalets Besvarelse, men Samvittigheden har den
afgjørende.
I værdige Skolelærere, til hvilke ogsaa mit Afskedsord
er henvendt, have den samme Ret, som eders Sognepræster,
til at kræve Ytringen af mine Tanker om eders Stilling
og til at begjære mit Raad. Men af det, som jeg her har
sagt til Præsterne om deres Forhold til Konge, til Fædre
land og Menighed, kunne I let gjøre Anvendelse paa
eders Stilling til Skolen og dens Ungdom, som I ere satte
til at lede og undervise, til Menighederne og de Lands
mænd, I leve iblandt. Raadfører Eder ogsaa med eders
Hjærte og med Gud i en alvorlig Bøn, saa skal han og
saa oplyse eders Aand, saa at I kunne skjønne og vælge,
hvad bedst er.
Men hvad saa Enhver af Eder, Præster og Skole
lærere, beslutter sig til, saa maae vi ansee det for vist,
at Baandet mellem Eder og Ribe Stift er opløst og selv
følgelig ogsaa Baandet mellem Eder og mig paa Embedsvegne. Om Fremtiden ved Guds Forsyn og Styrelse vil
bringe nogen for os alle gunstig Forandring i Forholdene,
er skjult for vore øjne. Men idet vi nu i Henseende til
Embedsforhold skilles ad, da lad det skee i Kjærlighed,
saasandt som vort Samliv og Samvirken har været i
Kjærlighed! For al den Velvillie, som jeg har mødt hos
Eder, baade Kirkens og Skolens Lærere, takker jeg hjærtelig, og jeg beder, at den samme Velvillie maa fremdeles
bevares imod mig. Haver mig i kjærlig Erindring, som
jeg al Tid skal have Eder. Min hjærtelige og venlige
Hilsen ville I og bringe Menighederne med ønsket om
Guds Bistand og Velsignelse. — Hvad nu er timet vort
Fædreland og Enhver af os, er ikke mødt os uden Guds
Forsynsstyrelse: i hans Haand lægge vi med Fortrøstning
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Fædrelandets Vel og vort eget, og til hans Forsorg og
Velsignelse i al Fremtiden anbefaler jeg Eder med alle
dem, som ere Eder kjære. Han lade al Tid og paa alle
Eders Veje sit Ansigt lyse over Eder med Naade og Fred
i vor Herres Jesu Navn.
Ribe Bispegaard, den 21de November 1864.

Daugaard.
13.
Hyrdebrev
til
mine Medtjenere i den danske Folkekirke i Ribe Stift.

Det Aar, som nu hælder stærkt imod sin Udgang,
har, hvad mine Embedsbrødre i Stiftet i Almindelighed
vide, ikke været heldigt for den Del af min Embedsgjerning, som udføres paa Rejser og Besøg i Stiftet hos
Menigheder, Præster og Skolelærere. Ved Enden af for
rige Vinter befandt jeg mig saa vel, at jeg syntes mig
selv i Besiddelse af Kræfter til den nævnte Embedsgjerning, saa at jeg vilde være i Stand til i Sommerens Løb
at besøge ret mange Menigheder og naae det Tal, som
jeg anseer for det normale, og saaledes indhente, hvad
der i de sidste Aar, navnlig i 1864, af Nødvendighed
forsømtes. Jeg begyndte ogsaa strax i Vaarens første
Dage med korte Udflugter til de nærliggende Seem og
Vestervedsted Menigheder. Dermed var og Visitatsen for
en længere Tid standset. Strax efter Paaske hjemsøgtes
jeg nemlig af den ondartede Halssyge, Diphteritis, og det
varede længe, inden denne og dens nærmeste Følger vare
saaledes overvundne, at jeg kunde paatænke at udføre
nogen Forretning, hvorved der skulde tales. Stemmen
var navnlig saa svag og hæs, at det næppe var muligt, at
mine Ord kunde høres i meget kort Afstand, hvilket er
faredes først ved Provsteindsættelsen i Landemodet og
kort efter ved en Ordination. Da jeg imidlertid nærede
det Haab, at Stemmen ved øvelse vilde styrkes, besluttede
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jeg mig til i de sidste Uger af Juli og de første af Au
gust at foretage en Visitats i Elbo og Holmans Herreder,
hvilken det ogsaa lykkedes saa nogenlunde at gjennemfore
især i de mindre Kirker, hvor man kan høres ogsaa med
en svagere Røst. Stedse stolende paa, at Stemmen vilde
blive bedre ved -Øvelse, besøgte jeg endnu de 4 Pastorater
i N. Thyrstrup Herred, som jeg endnu ikke havde besøgt.
Endskjønt jeg af og til paa disse Rejser var bleven over
falden af temmelig heftige Underlivssmerter, vilde jeg dog
endnu ikke regne dem, men fordristede mig til at ud
skrive en Visitats i et af Stiftets nordlige Herreder. Men
den 9. September blev Angrebet af disse Underlivssmerter
saa heftigt, at jeg maatte give mig under Lægekur, hvilken
endnu fortsættes. Det var da en Selvfølge, at jeg maatte
bide i det sure Æble at afsige Visitatsen og opgive al
videre Tanke derom for i Aar.
Der var dem, som mente, at dette Æble just ikke
kunde kaldes saa surt; men man sætter sig ikke ret ind
i, hvad det vil sige at opgive, især efter at en Tilvarsling
er skeet, den Forretning, som er en den kjæreste og synes
den vigtigste. Og saaledes har jeg al Tid betragtet Visi
tatsen. Det har været mig en kjær og glædelig Forret
ning at tale med Ungdommen, baade naar faa og mange
fremstillede sig, lægge den Troens hellige Sandheder paa
Hjærte, udlægge og anvende paa dem de Steder af den
hellige Skrift, som jeg lod dem læse, gjennem de Unge
at tale til Menighederne; det har ligeledes været min Lyst
at tale med Skoleungdommen om Brugen af deres Ungdomsaar, og helst at have dem samlede til Overhøring i
Kirkerne, for at der kunde gives Fædre og Modre Lejlig
hed til at høre deres Børns Fremgang og mig Lejlighed
til at indskjærpe de Ældre deres Pligt at sørge for Ung
dommens omhyggelige Undervisning og min Glæde har
det tillige været at see mine kjære Embedsbrødre i deres
Familiekreds, og i det Hele at være Vidne til, hvorledes
De omgaaes med Deres Menigheder, hvorledes De under
vise dem i vor hellige Tro, og ligeledes at see den Flid
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og Dygtighed, hvormed Skolelærerne røgte deres vigtige
Kald. Se, det er denne Glæde, der i Aar er bleven mig
for største Delen nægtet. Jeg anseer omtrent 40 Pasto
raters Besøg for det normale, og i Aar har jeg maattet
indskrænke mig til 13 og endda været maadelig nok
skikket til Gjerningen. Dog det er Herrens Villie, som
er skeet, og i den skal og vil jeg skikke mig.
Det var min Tanke at hilse d’Hrr. Brødre i et Hyrde
brev ved Nyaarstid; men da Sygdommen tog en alvor
ligere Vending, mente jeg, det var ikke værd at opsætte,
men skrive strax, saavidt Sygdommen i Mellemrum tillod
det. — I næstsidste Hefte af Nyt theologisk Tidsskrift
læste jeg en Afhandling af Bruckner: «Nutidskirken,»
som i høj Grad interesserede mig, og paa hvilken jeg,
saavidt det gjøres fornødent, vil henlede Deres Opmærk
somhed. Det er ikke min Agt her at nævne endog kun
dens Hovedpunkter; men det Afsnit om Kirkens nuværende
Opgaver foranlediger mig til et Par Bemærkninger nem
lig om vor Kirkes Kultus, især om dens liturgiske Del.
Det er den evangelisk-lutherske Kirke, han har for øje,
ligesom vi. Vi maae holde det Liturgiske i vor Guds
tjeneste saaledes, som det er os overleveret fra Fædrene
fra Reformationens Tid, i Ære. Jeg anseer det for et
stort Gode, at vor Luther, idet han bortkastede, hvad del
af den romerske Kultus maatte og maa ansees for Leg
og Gøgleværk, beholdt tilbage en smuk Alter- og Chortjeneste, medens den reformerte Kirke ogsaa forsmaaede
denne og regnede den lige med den øvrige kirkelige
Luxus, der maatte forstyrre Andagten istedetfor at op
bygge; Kunsten maatte intet bidrage til at forhøje Guds
tjenesten. Lad nu de Reformerte nøjes med deres ned
arvede Form for Gudstjenesten; vi ville ikke ombytte den
med vor. Vi ville fastholde vore Altre med deres Male
rier, deres Lys, de til Altertjenesten særlig hørende hel
lige Klæder; vi ville fastholde vor nedarvede Altertjeneste
med Messe, Sang og Responsorier. Vi maa glæde os
over, at Sangen hos Almuen saavelsom i de højere Kredse
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har i de sidste 50 Aar gjort saadan Fremgang, at ikke
alene Kirkesangerne i Almindelighed fere Kirkesangen
godt, og smukt kunne udfore Chortjenesten, men at de
ogsaa kunne vejlede Skoleungdommen til at understøtte
dem i denne, ja at de, naar Præsten tillige interesserer
sig derfor, kunne faae Menighederne til at deltage i Responsorierne. Naar saaledes Præsten kan forrette Alter
tjenesten syngende, og Chor og Menighed svare paa samme
Maade, saa, mener jeg, kan vor Altertjeneste kaldes smuk
og opbyggelig, og vi skulle ikke fortryde, om vi deri
skulle see en Arv fra den romerske Kirke.
Men desværre er det ikke just saa ganske sjældent,
at en Præst er saa ringe begavet eller endog aldeles ube
gavet til Sang, at han ikke kunde udføre Messen i Syngetone uden at give Anstød. Dette gjør vel et Skaar i den
Del af vor Gudsdyrkelse; men naar Præsten langsomt og
højtideligt reciterer, hvad der skulde messes, saa kan dette
ogsaa være til Opbyggelse. Derimod bør Responsorierne
al Tid gives i Syngetone. Det er nemlig ikke med Kirke
sangeren som med Præsten. Den sidste kan ansættes
uden at have Bevis for at kunne synge; den første ikke.
Man kan altsaa forudsætte, at han kan gjøre Chortjenesten
opbyggelig ved Svarene, og at han drager Menigheden
med sig. Gives Svarene reciterende eller læsende i samme
Tone, som Præstens Hilsen og Fremsigen, vil man snart
mærke, at den hele Chortjeneste bærer noget Koldt og
Fattigt. Jeg har kjendt Præster, som have forsøgt det
paa denne Maade, men snart bleve kjede deraf, da de
fandt den Klangløshed, hvormed Responsorierne fremførtes,
at være aldeles stridende mod al Liturgi. Desuden vil
deres Menigheders -Ønske overbevise dem om, at de deri
have begaaet et Misgreb, et -Ønske, som de maae ansees
pligtige at imødekomme. Og hvad jeg her skriver maa
ansees for et Monitum til enhver Præst i Stiftet, der
maatte være i dette Tilfælde, hvilket Monitum han ej bør
vægre sig ved at tage til Følge.
Jeg har undret mig over, at Biskop Mynster i Udkast
Daugaards Levned. IV.
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til Alterbogen ikke vilde have Evangeliet messet eller
læst fra Alteret paa de store Højtider, fordi, som han
ytrede, Gudstjenesten ikke gjøres højtideligere ved at
forlænges. Jeg kan ikke tiltræde denne Anskuelse, dels
er det nemlig smukt, at der gjøres den Forskjel mellem
Højtidsevangeliet og de øvrige Søndagsevangelier (jeg
forbigaaer at tale om, at efter Ritualet skulle alle Evan
gelier messes i hver Højmessetjeneste, og derefter læses
fra Prædikestolen), dels faaer Altertjenesten derved det
Fortrin, at det smukke Responsorium: «Gud være lovet
for sit glædelige Budskab» eller Alternativet paa Højtids
dagene bliver brugt. Jeg holder altsaa paa, at Præsten
paa Højtidsdagen, iført Messeklæderne, messer eller reci
terer Evangeliet, efter at en Psalme er sungen mellem
Epistelen og dette. De kjære Brødre maae ogsaa gjærne
betragte dette som et Monitum.
Endskjønt jeg næsten maa befrygte, mine kjære Brødre
ville finde, at følgende Bemærkning er for smaalig, skal
jeg dog tage den med. Det er i de sidste 40 Aar efterhaanden bleven Mode, at flere Præster fremsige: «Lader
os alle bede!» og: «Indstiftelsesordene i Nadveren» nedvendte mod Menigheden istedetfor, at man i 300 Aar har
frem sagt dem vendt mod Alteret. Mon der er vundet
derved? Det maatte vel være, at man bruger Præstefrihed?
Den Embedsbroder, som, under Mærket r. d., har i
Breve i Ugebladet saa interessant og med saa grundig
Lærdom behandlet Spørgsmaalet om Forslag til nye Kirke
bønner, bragte nylig Tanken om liturgiske Gudstjenester
paany frem. Han mente, hvad og jeg antager, at det vil
være vanskeligt at bringe dem ret i Gang hos os og at
finde en tiltalende Form for dem. Et Par Gange ere de
forsøgte her i Domkirken i en af de forrige Stiftsprovsters.
Tid paa Juleaften. Den oplyste Kirke trak selvfølgelig
mange Tilhørere til sig; men iøvrigt skjønnedes der ikke
at være Interesse for den kirkelige Handling, skjønt der
ogsaa holdtes en kort Prædiken, uden hvilken den litur
giske Gudstjeneste næppe nogensinde vil vinde Indgang i
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vor Kirke, hvori Tiden har fort det med sig, at den store
Hob anseer Prædiken ej alene for Hovedstykket i Guds
tjenesten, men næsten for den hele Gudstjeneste.
Endnu har jeg et Par Bemærkninger at gjøre om 2
af de Stykker i vor Kultus baade i Altertjenesten og ellers
i Ordets Forkyndelse, der ret egenlig ere de faststaaende,
stereotype. Jeg har benyttet flere Lejligheder baade i
mundtlig Samtale og skriftlig til at henlede Opmærksom
heden derpaa, men finder dog endnu Anledning til her at
gjentage, hvad tidligere er sagt. Det angaaer Fader Vor
og Herrens Velsignelse. De ere begge i Guds Ord frem
satte i en bestemt Form, og vort Ritual henviser for
Velsignelsens Vedkommende til Num. 6, og hvad Herrens
Bon angaaer, da have vi Matth. 6 at holde os til. Al
ligevel hører man disse 2 saa lidet omfangsrige Stykker
at blive, i det mindste til Unytte, varierede. Man vil her
snart tænke paa, at det er den anden Bøn i Fader Vor,
der fremføres afvigende fra Herrens eget Ord. Den lyder
nemlig fra saare mange Præsters, maaskee — efter min
Erfaring — de fleste Kirkesangeres, og fra Skolebørns
Læber: «Til os komme dit Rige,» istedetfor: «Tilkomme
eller Komme (eltheto) dit Rige!» Det er ikke længe siden,
at Forskjellen paa disse tvende Bønner har været Gjenstand for en Drøftelse i Ugebladet, og det paavistes, hvad
strax falder i Øjnene, at denne Herrens Bøn ved det
nævnte Tillæg lider en Indskrænkning, som er aldeles
uberettiget; thi Herren vil, at vi skulle bede for hans
Riges Udbredelse til den hele Jord, medens selvfølgelig
den Bedende og de, han især har for øje i sin Bøn,
ogsaa deri ere medindbefattede. Hvad angaaer Herrens
Velsignelse, da vil det vist erindres, at jeg har gjort op
mærksom paa, at den ej bør bruges 4-leddet, saa at man
efter at have sagt «Annammer eller modtager Herrens
Velsignelse,» fortfarer: «Herren være med Eder, Herren
velsigne osv.» Naar den gives fra Alteret, da er den
kirkelige Hilsen adskilt fra den egenlige Velsignelse ved
Responsoriet; men ikke saaledes fra Prædikestolen. Vil
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man der tage den kirkelige Hilsen med, da undlade man
at forudskikke Opfordringen til at modtage Herrens Vel
signelse, men fremsige den kirkelige Hilsen istedetfor
denne Opfordring, pausere et Ojeblik, medens Kirkefolket
rejser sig, og da udtaler man Velsignelsen. Andre bruge
den Skik (jeg troer, den er af tysk Oprindelse) at læse
Velsignelsen fra Prædikestolen saaledes: «Herren velsigne
Eder og bevare Eder osv. Atter udelader en Anden det
ene Dig i Velsignelsens forste Led, og atter siger en
Anden: «Herren lade sit Ansigt lyse for Dig istedetfor
over Dig.» Man kan sige om alle disse Forandringer,
at de ere ubetydelige og forandre ikke noget Væsenligt i
Velsignelsen; men jeg siger med i det mindste ligesaa
god Ret: De ere unødvendige og unyttige, og i det Overantvordede gjør man bedst i at holde sig til Ordene, som
de lyde.
Jeg har skrevet længe paa dette Brev, da jeg kun
har turdet benytte en liden Del af den korte Tid, jeg har
maattet være oppe, til at skrive. Min Sygdom er saaledes
efterhaanden indtraadt i andre Stadier, og Udsigten har
stundom været lysere, stundom mørkere. Hvor længe
denne Tilstand skal vare, veed ingen uden den Alvidende:
til ham kan jeg vel sukke i Hjærtet med Psalmisten:
«Herre, hvor længe!» og han svarer mig da igjennem
Psalmisten, at jeg skal bie og tie og være stille til hans
Frelsestime. Et andet Spørgsmaal er, hvilken af de tvende
mulige Udgange Sygdommen vil faae, og hertil er kun at
svare: Det staaer i Guds Faderhaand, Han vende og ende,
som ham behager, og med hans vise og gode Villie er
jeg tilfreds. I det ene Tilfælde haaber jeg, at der oftere
vil gives mig Lejlighed til at tale om de her anførte
Gjenstande og andre lignende med mine Herrer Brødre; i
det andet ville De betragte dette Ord som et Afskedsord,
meddele det til Deres Menigheder og Skolens Lærere med
Tak til Dem alle for, hvad Godt og Glæde jeg har nydt
i Deres huslige Kredse, i Deres Kirker, i Samtale med
Ungdommen, baade Skolens og den konfirmerede. Gud
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velsigne Dem alle! Gud see i Naade til sin Kirke hos os
i denne bevægede Sendersplittelsens Tid og give sine
Tjenere ved sin Hellig Aand Visdom og Kraft til at
virke mod alt det Nedbrydende, for alt det Opbyggende
for Jesu Kristi Skyld, paa hvis Ord vi stole, at Helvedes
Porte ej skulle faae Magt over hans Kirke. Amen.
Ribe Bispegaard i November 1866.

Daugaard.

Efter de forskj ellige Retninger og Standpunkter vil
der vel kunne sees med forskjelligt Blik paa de kirkelige
Anliggender, min Fader har gjort til Gjenstand for disse
Skrivelser. Enhver vil dog see, at her var en al Tid
vaagen Tanke, et Oje, der med Alvor og Skarphed saae
baade indad og udad, agtende paa Tidernes Tegn. En
Skuffelse har det været ham, at Forhandlingerne om en
Kirkeforfatning ikke førte til noget Resultat. En «mere
end ubehagelig Erindring,» altsaa en bitter, en smertelig
Erindring, kalder han det i Hyrdebrevet 6, at han i Ønsket
om at faae Folkekirkens Forfatning efter Grundlovens
Løfte ordnet ved Lov «med nogle faa Brødre blev staaende
ene imod den store Flerhed af Kirkens Tjenere i vort
Fædreneland,» og at saaledes «denne vigtige Sag var skudt
ud i en uvis, maaskee fjærn Fremtid.« Af hans senere
Ytringer i Hyrdebrevet 8, efterat et Haab i samme Retning
igjen er strandet, synes at fremgaae, at det fornemmelig
har været hans Ønske om og Overbevisning om Rigtig
heden af at drage Menighederne med ind i den kirkelige
Styrelse, som ikke har kunnet finde Tilslutning.
Det vil skjønnes, at hvor meget han end maatte be
klage Sværmerpartiernes Færd i Stiftet, saae han dog paa
disse Uroligheder med et Blik, der kunde glædes ved at
see Menighederne vækkes til større Liv og Alvor, idet de
kaldtes til Modstand mod Sekterernes Lærdomme.
Den Udbredelse, den romerske Kirke har fundet i vort
Fædreneland i de sidste 30 Aar vilde, hvis han havde
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oplevet den, have smertet men ikke overrasket ham. End
mere vilde det have smertet ham at see den Fremvæxt,
Gudsfornægtelsen og Kristushadet har vundet. Muligt er
det, at han ved at veje disse Kjendsgjerninger mod hin
anden, vilde have sagt med Hensyn til Romerkirken, hvad
Paulus siger med Hensyn til de Lærere, som vel forkynde
Kristus men ikke forkynde ham rent: «Men hvad? Kristus
forkyndes dog paa enhver Maade.» Maaskee nogle Sjæle,
som ellers vilde fortabes i Gudsfornægtelse og Vantro,
reddes ind i den romerske Hjord1).
I Aarene 1859—1861 udsendte min Fader efterhaanden
«Sendebreve til Medkristne i den danske Folkekirke» for
at bede dem væbne sig med Aandens Vaaben mod den
pavelige Kirkes «snedige Anløb.» Han havde i længere
Tid ventet, siger han i det første Sendebrev, «at Mænd,
som havde bedre Gaver og Lejlighed til at føre disse
Vaaben, og som derhos i Hovedstaden stode det Sted, der
for Tiden maatte ansees for Kamppladsen, nærmere, vilde
tage denne Sag i deres Haand.» Men da ingen havde
villet begynde, og da Modstanderne i deres Kirketidende,
«den skandinaviske,» spændte alle deres Garn for at vinde
Tilhængere og derhos talte i højeste Grad fornærmeligt og
haanligt om vor Kirkefader, Luther, mente han «ikke at
burde tøve længere med at modsige og bestride, hvad ej
bør staae hen uimodsagt og ubekæmpet.» Han sætter
som Motto for denne Række Breve Aabenbaringens Ord:
Hold fast ved det, du haver, at ingen skal tage din Krone.
Fra at have paavist, hvorledes Pavedømmets Grundvold er
fabelagtig, gaaer han over til Fremstillingen af alle de
Vildfarelser, der bygges paa denne Grundvold, til han i
det ottende og sidste Brev omtaler de Vaaben, den Stridsl) Jvfr. en Overvejelse i et Skrift, hvori der udtaler sig
den inderligste Forstaaelse af hin Apostel, «hvis Hjærte
var udvidet»: En Bibellæsning over St. Pauli Brev til
de Phillipenser af J. B. Daugaard. Se Side 30 og 31.
(Forlagt af den Miloske Boghandel).
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magt, hvormed det hævder sin Magt: Ban, Interdikt, In
kvisition. Og naar han i Hyrdebrevene ikke har gjort sig
Samvittighed af at bruge den gamle Kirkebons Ord «det
græsselige Pavedomme,» da er denne Samvittighedsro
maaskee bleven befæstet ved Undersogelsen af hine Vaabens
Beskaffenhed. Han takker Gud, som gav Luther det
uforfærdede Mod; han priser vor kirkelige Frihed mod
den «Vished« og den «Enhed,» som Romerkirken roser
sig af; thi Visheden grunder sig paa et Magtsprog og
Enheden paa udvortes Tvang. Vi soge Visheden ved Guds
Ord og Aand, der vejleder i al Sandhed; vi kunne ikke
nojes med en udvortes Enhed, men «det kommer an paa,
om Herren er den samme og Aanden den samme.»

Foruden de ovenfor meddelte Hyrdebreve fra min
Fader har han efterladt et, som hverken blev trykt eller
udsendt. Det er dateret: i Februar 1866; under Dato har
han skrevet: «Blev ikke udsendt af flere Grunde, især
fordi den deri fornemmelig behandlede Sag var bleven for
gammel.» Nu er den bleven 30 Aar ældre. Jeg maa dog
omtale den.
Denne Sag satte nemlig paa en Maade, som trænger
til nogen Berigtigelse, sit Spor i et i flere Henseender ret
smukt tegnet Livsbillede af min Fader, undertegnet S.,
som udkom d. 10de Februar 1867 i «Illustreret Tidende.»
I denne Nekrolog forekom følgende: «Man har beskyldt
ham for ikke at være dansk af Tænkemaade, fordi han
ikke al Tid kunde følge med den nyere Tids Udvikling,
eller fordi han havde ladet to tyske Familier tilstede en
Altergang paa Tysk. Daugaard har her kun handlet i ren
kristelig Tankegang, og maaske haft for Gje, at der i
Hovedstaden hver Søndag holdes tysk Gudstjeneste for
danskfødte og dansktalende Mennesker.»
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Nu var vel Sandheden den, at min Fader ikke havde
tilstedet nogen tysk Altergang i den danske Sognekirke.
Han havde slet intet vidst om denne kirkelige Handling;
da den var kommen til hans Kundskab, havde han ad
varet Præsten, en Mand der saa vel i Tjenstagtighed og
Tjenstivrighed som i Godgjorenhed og Gavmildhed gik ud
over Rimelighedens Grænser, mod Gjentagelser, hvilke
heller ikke havde fundet Sted. Men hvad jeg fornemme
lig maa rette en Indsigelse imod (hvorfor den kommer
saa sent, skal i det følgende forklares) er det Udtryk: man
har beskyldt ham for ikke at være dansk af Tænkemaade.
Det er ingen lille Beskyldning mod en dansk Mand, og
min Fader betragtede den ikke som lille. Men her maa
spørges: hvem menes der med «man.» Mon det i vort
Fædreneland skulde have været en almindelig Antagelse,
at min Fader ikke var en god dansk Mand? Ingenlunde.
Men min Fader havde andre politiske Meninger end den
raadende Dagspresse1), og denne Presse (den kaldte sig
den liberale) fremkom da med allehaande Sigtelser, rettede
mod hans Embedsførelse og Borgersind.
Min Fader traadte ind i Augustforeningen i Følge
dens Program «at styrke Baandet mellem Konge og Folk»
og udtalte derhos offenlig sin Misbilligelse af Bestræbelser,
der syntes at gaae ud paa at svække eller opløse dette
Baand. Han vidste meget vel, at han udsatte sig for
Angreb; det var en Handling af Kongetroskab ogFædrenelandskjærlighed. Det er bleven sagt, at den nævnte For-

J) Det være i Forbigaaende bemærket, at da denne Presse
hyldedes (gjennemsnitlig taget) af Landets lærde Stand
og aandrige Blomst, saa har den Omstændighed, at
min Fader tog Afstand fra den, muligvis givet Nekro
logens Forfatter Anledning til den Ytring at «han ikke
al Tid kunde følge med den nyere Tids Udvikling»
samt til et Par formentlig overflødige Undskyldninger
med Hensyn til min Faders Evner.
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ening har drevet hemmelig Politik1). Det har min Fader
ikke kjendt til. Er der bleven udsendt et Program, som
har baaret paa Fortielser, da falder Bebrejdelse paa Ud
senderne.
Ovenomtalte Altergang, som var foretaget flere Aar
tilbage (i Tiden for Krigen 1864), blev nu opsporet, urig
tig fortalt og gjort til Udgangspunkt for en Række Udfald
og Angreb mod min Fader, ved hvilke der ingenlunde
bor dvæles saa lidt som ved en Forespørgsel i Rigsdagen,
hvortil de gave Anledning. Men paa Grund af al denne
Opsigt og Offenlighed har min Fader følt Trang til at
udtale sig for sine Embedsbrødre, om mange af hvilke
han vidste, at de med Harme, havde erfaret de ham til
føjede Krænkelser. Han skrev da det ovenomtalte Brev,
men idet han har endt det, er Sagen allerede sunken hen,
og han har holdt det tilbage. Det kan maaskee tildels
betragtes som Udtrykket for, hvad han har talt med sig
selv. Nogle af de deri med Hensyn til hin Gjenstand
udtalte Tanker skulle dog her fremsættes. Han vil tale
med sine Embedsbrødre om, «hvorledes Mænd i vor Stil
ling bør tage og bære slige Angreb paa vor Ære som
Kirkens Tjenere og Borgere af Fædrelandet.» Svaret
maatte blive: kristeligt, med kristelig Taalmodighed, med
kristelig Ydmyghed. Han havde været forberedt paa An
greb, var ogsaa temmelig vant til dem; men ligefuldt
kunde han ikke undvære den kristelige Taalmodigheds
Skjold, en Taalmodighed altsaa, som kom fra Gud, som
søgtes hos Gud. Der er ogsaa en stoisk Taalmodighed,
men da han ikke er Stoiker, kan han ikke nøjes med den.
D Der er bleven nævnet Bestræbelser for at opnaae et
«Slesvigholsten» i Personalunion med den danske Krone.
Denne Tanke havde al Tid været min Fader i højeste
Grad imod. Hans Følelse var denne: jo mer Skilsmisse
mellem Holsten og hvad der var dansk, desbedre —
havde der dog ved Naturens Haand været lagt et bredt
Vand mellem Danmark og Holsten!
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Dog har han fra sin Skoletid haft Forkj ærlighed for visse
Sætninger i den stoiske Moral, som lade sig forene med
kristelig Tro og hellige ved at sees i dens Lys. En saadan er den saa vel bekjendte, at man skal tage enhver
Ting i den Hanke, hvori den kan bæres, og her havde
han da funden den kristelige Ydmygheds Hanke, den
Ydmyghed, hvori vi modtage som kommende fra Gud.
hvad der med Urette tilføjes os af Mennesker. Derfor
havde han ikke ærgret sig, som hans Venner havde frygtet.
Ingen Dags Sindsro og ingen Nats Savn var bleven for
styrret for ham. — Han haaber, at Gud vil som hidtil
styrke ham til at røgte sin Gjerning i hans Kirke, «ogsaa
nu paa Livsgrænsen (i det 70de Aar) ogsaa her paa
Rigsgrænsen»T).
«At ærgre sig er Et, at harmes er et Andet.» Ikke
blot paa Grund af den mod ham selv udviste Adfærd,
udtaler han sig med dyb Harme om, «at de offenlige
Blade saa ofte glemme det ærbødige Hensyn, som skyldes
Sandheden, og vise saa liden Agtelse for Medborgeres
Ære og gode Navn. Hvor begjærlig gribes ikke ofte et
ufordelagtigt Rygte og optages i Bladene uden nærmere
Prøvelse. Der forudskikkes vel som oftest et «forudsat,
dersom, forsaavidtsom o. desl. foran det, som meddeles,
men derefter fældes Dommen, at den Paagjældende under
denne Forudsætning har handlet meget uforsvarligt, kan
ikke være en Dannemand, en Hædersmand, ikke nogen
god Borger, ikke værdig til Andres Agtelse osv. Nu, den
Paagjældende kan jo, siges der, forsvare sig og oplyse,
hvorvidt han med Uret er bleven dadiet; men om ogsaa
Bladet, der optog det ærekrænkende Rygte, aabner ham
Adgang til Forsvar i sine Spalter2), saa ledsages dog
ofte den Oplysning, han meddeler, af Bemærkninger, som
svække dens Gyldighed. Det er en beklagelig Hensyns-

T) En Hentydning til den ovennævnte Forespørgsel i Rigs
dagen.
2) Hvad efter min Faders Erfaring ikke alle Blade gjorde.
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løshed, hvormed anden Mands Ære og gode Navn tit be
handles, og det betænkes ikke, at mangen Læser aldrig
faaer den Anklagedes Oplysning og Retfærdiggjørelse for
-Oje, og at andre Læsere oversee det forudskikkede: «For
udsat, dersom, forsaavidtsom» og tager for afgjort Sand
hed, hvad der kun betingelsesvis er udgivet derfor. Over
alt er der jo stedse Fare for, at der vil hænge Noget ved,
naar man dristigen laster.» Denne Fremstilling er, sam
menholdt med Virkeligheden, mild og skaansom.
«Last kun dristigen, der hænger al Tid noget ved,»
har min Fader en Gang ved given Lejlighed citeret. I et
Mindeord, skrevet i velvillig Aand netop, som Graven har
lukket sig over ham, har der kunnet komme til at staae:
Man har beskyldt ham o. s. v. Hvem skal her forstaaes
ved «man?» En lidet nøjeregnende Dagspresse1), der i
Tider af moralsk Slaphed — saadanne Tider kunne ind
træde hos ethvert Folk — ikke har mødt den alvorlige
Misbilligelse, den fortjente.
Hvem tænker nu paa Nekrologen i «IllustreretTidende» ?
kunde maaskee Nogen spørge. Ikke ret mange, men den
er dog den eneste ikke aldeles kortfattede Skildring af
min Faders Liv, som er kommen frem, og saaledes bliver
den ikke helt forsvindende.
Hvorfor har hin Ytring saa længe staaet uden Berig
tigelse eller nærmere Belysning? Jeg vil svare derpaa.
idet jeg anfører et Brev fra Provst Stochholm, hvis Hen
sigt det havde været at give et Livsbillede af sin afdøde
Ven. Nu indeholder hin Nekrolog en smuk og træffende
Skildring af min Faders Virkemaade som Biskop, hvortil
Trækkene sikkert maa være givne af en Mand, der har
kjendt ham, snarest staaet i Embedsforhold til ham. For
fatteren har aabenbart ikke kjendt ham. Provst Stochholms
Brev er dateret:
Ledøje 6te Marts 1867.
Efter at jeg har læst Nekrologen over Deres si. Fader
og min dyrebare Ven i «Illustreret Tidende» — et Blad,

l) For at bruge et mildt Udtryk.
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jeg ikke holder — har jeg herved den Ære at besvare
Deres venskablige Skrivelse af Ilte f. M.
Jeg er fuldkommen enig med Dem i Deres Ytringer
om dette Mindeord, at det er velvilligt og i flere Hen
seender træffende men derimod ikke i alle Stykker udfyl
dende. Jeg kan derfor kun beklage denne Artikels Frem
komst, der egenlig kun i et enkelt Punkt giver Anledning
til Berigtigelse men iøvrigt kun Plads for en Supplering,
som ikke alene al Tid vil blive tor, mat og ofte kun om
skrivende, men endog mulig kunde foranledige til et
uhyggeligt Gjenmæle fra den vedkommende Ubekjendte.
Navnlig for mig er Artiklen hejst generende. Det maatte
især have været min elskelige og elskede Vens visselig
sjældne Personlighed, det havde tilkommet mig at skildre,
medens jeg — som jeg allerede tidligere har ytret —
maatte overlade til en Medarbejder at skildre hans Virk
somhed navnlig i hans biskoppelige Embede; thi vel kan
ingen mere end jeg være overbevist om denne Virksomheds
rige og mangfoldige Velsignelse, men dog kjendte jeg ikke
af Erfaring hans Virke m aa de i denne Stilling saaledes.
at jeg turde driste mig til at beskrive den. Hvad jeg
havde tænkt at ville fremhæve, havde især været — for
uden hans mod Alle kjærlighedsfulde Hjærte, der tillige
var saa aabent for det fortroligste Venskab — den mage
løse Blanding i hans Sjæl af den mest oplivende Gemyt
lighed med den dybeste Alvor — hans Strænghed mod
sig selv ved den mest opofrende og selvfornægtende Op
fyldelse af sine Kaldspligter — hans — ikke Nedladen
hed! — men naturlige Jævnhed forenet med stor aandelig
Overlegenhed — hans sjældne Gave til at omgaaes Men
nesker fra de højeste til de ringeste. Men nu er jo alt
dette vel ikke udført, som i det mindste jeg med Dem
kunde ønske, men dog antydet i den allerede udkomne
Artikel. Der er saaledes kun tilbage en Efterslet, som
det kan være meget tvivlsomt, om det kan være rigtigt
at benytte, og naar jeg tænker paa vor kjære Hensovede,
bliver det mig endnu mere tvivlsomt, hvorvidt en saadan
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Benyttelse vilde kunne stemme med hans -Ønske. — Den
udkomne Nekrologs Forfatter er anonym — som jeg seer
af Deres Brev — ogsaa for Dem. I denne Henseende
har Manden vistnok handlet saare urigtigt; han burde
efter min Mening have underrettet Dem og Deres kjære
Moder om sit Forehavende; der havde da været en Lejlig
hed til at udfylde hans velvillige og i flere Stykker smukke
Udtalelser, hvilken han nu har afskaaret.
Jeg indrømmer Dem fremdeles, at Forfatterens Ytringer
om min dyrebare Vens literær.e Virksomhed ligeledes lide
af Ufuldstændighed; dog denne afhjælpes ved LiteraturLexikonet paa en varigere Maade, end det kan skee i et
Døgnblad. I hint indtager han den hæderlige Plads, der
ogsaa i denne Henseende tilkommer ham, og der er næppe
i dette forbigaaet noget literært Arbejde, han har efter
ladt sig.
Derimod ere Forfatterens Ytringer om Deres si. Faders
Danskhed utilbørlig vage og kunde fortjene om ikke en
Gjendrivelse saa dog en nærmere Belysning. Jeg skal
gjærne paatage mig — om det maatte ønskes — at
meddele en saadan ved en Annonce i samme Blad og
fremsætte den med saa stor Forsigtighed, at den ikke skal
give Anledning til nogen politisk Strid, der vilde blive
det Uhyggeligste af alt, samt hertil føje nogle Ord om
hans saa at sige aldeles forbigaaede Familieforhold. —
Men dermed maa jeg — rigtignok, som jeg ovenfor .ytrede,
med dyb Beklagelse — formene det rigtigst under de
indtraadte Forhold at lade det beroe, da en videre Ud
bredelse nødvendig maatte føre til mange Gjentagelser af,
hvad der allerede er sagt, og derved til en Trivialitet, der
her mere end noget andet Sted vilde være paa sin urette
Plads.
Men er jeg paa den prosaiske Side, med hvilken jeg
alene kan befatte mig, paa en højst ubelejlig Maade bleven
forekommet, saa staaer Sagen, behandlet fra den poetiske
Side, endnu aaben, og i denne Retning vilde ingen med
større Sandhed og Inderlighed end De kunne skildre
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Deres hensovede Faders hele elskelige Personlighed, Værd
og Betydning ogsaa i hans biskoppelige Kald.------Det skjønnedes rigtigst af min Faders Efterladte, at
der ikke blev skrevet videre med Hensyn til den omtalte
Sag. Opfordringen til at forfatte et Mindedigt fulgte jeg
men fandt det mindre egnet til offenlig Udgivelse; jeg
sendte det, trykt som Manuskript, til Venner og Embeds
brødre af min Fader, hvad tidligere er bleven berørt. Bi
skop Engelstoft og Pastor C. Hassager havde paatænkt en
Nekrolog over ham, som de i Fællesskab vilde udarbejde.
Men da jeg havde udtalt for Pastor Hassager, at jeg vilde
skrive min Faders Levnedsbog, opgave de det af Hensyn
hertil. Jeg forestilte mig ikke den Gang, at det skulde
vare saa længe, før jeg udførte mit Forehavende; men
Tanken om, at de Aarsager, som havde holdt Provst
Stochholm tilbage, endnu maatte ansees for virkende, af
holdt os vel især fra at opmuntre disse hans trofaste
Venners Forsæt saa meget, som vi ellers kunde have
ønsket. Dette siges til Vidnesbyrd om, at naar hans
Eftermæle saa lidt er bleven hævdet, saa er det ikke, fordi
hans Venner skulde have svigtet ham deri.
Har jeg da hidindtil svigtet? Nej. Allerede i min
Faders sidste Sygdom, før hans -Øjne lukkede sig i Døden,
vidste jeg af min egen Følelse, at det vilde blive mit
Hverv, at skrive hans Eftermæle. Der har heller ikke
været noget Øjeblik, siden jeg bøjede mig over hans Lig
seng mod hans af Kristi Fred lysende Aasyn, uden at
denne Tanke har ligget i Baggrunden af min Sjæl under
enhver Tanke, enhver Stemning, ethvert Arbejde. Men
dels har jeg maaskee ikke nogensinde besiddet den fornødne
Sindsro til at udføre et Arbejde, der hængte sammen med
alle mine Livstraade, med Barndomslivets og Familielivets
Traade, med Slægtsmindernes Traade, med Fædrenelands
livets og Kristenlivets Traade. Dels gaaer Livet sin Gang,
og medens den ene af dets Bølger sluger den anden, kan
det med Hensyn til et i Hjærtet hengjemt Forsæt lyde
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op fra Sindets Bund, dæmpet men tydeligt: ikke nu. Da
saaledes Aarene vare gaaede, og de fleste af dem, som
havde kjendt min Fader, vare bortkaldte, maatte det staae
for mig, at det rette Tidspunkt forst vilde være kommen
i Hundredaaret efter min Faders Fodsel. Men ganske
vist er dette ogsaa for mig et Tidspunkt, hvor det maa
lyde: Hvad du vil gjore, maa gjores snart.

Der er bleven talt meget ilde om Balles Lærebog.
Meget deraf har maaskee været ilde talt. Min Fader
hojagtede Forfatteren og agtede Bogen hojt. Han kunde
dog nok see Fejl og Mangler ved den. Derfor tog han
sig for at omarbejde den, og til dette Arbejde hengav han
sig med Flid og Kjærlighed. Han vidste vel, at der paa
mange Steder havde været Modstand mod den, da den
blev indfort, men han vidste ogsaa, at hvor den var trængt
igjennem, var den af mange skattet hojt. Han havde
hort gamle Folk tale om, at hvad de havde lært efter den
i deres Barndom, kom igjen i Alderdommen og var dem
til Trost og til Vejledning. Han skjonnede, at den ofte
har en egen rhytmisk Kraft i Udtrykket, som lader dette
fæstne sig i Sjælen. Han udtaler det som sin Erfaring i
sin attenaarige Embedsvirksomhed paa Landet, at «i
mange af de agtværdigste Familier har det været den
bedste Aftenunderholdning, at Børnene læste over paa
deres Lærebog, at de Ældre horte igjen, hvad de havde
lært i deres Barndoms- og Ungdomsaar, hjalp Bornene
med en eller anden enfoldig men sund Forklaring, eller
ved et Sporgsmaal: Forstaaer du og hvad du læser? bragte
dem til nærmere Eftertanke derover og saaledes ledede
dem til dets rette Forstaaelse»J). Chr. Wilster synger smukt
om «Lærebogen»:
U «Ogsaa et Par Ord om Lærebog og Katekismus i
Almueskolen» af J. B. Daugaard. Dansk Maanedsskrift,
udgivet af Dr. M. G. G. Steenstrup (Bind IV).
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Barnet
Bliver
Ingen,
Voxer

voxer tidlig fra sin Skammel.
snart til Dukketøj for klog;
blev han nok saa høj og gammel.
fra sin lille Lærebog.

Den er simpel, ja det maa den være:
Simpel er til Barnet Faders Røst,
Simpelt er jo Smilet til den kjære
Spæde Glut ved kjærligt Moderbryst.
Alt hvad Hjærtet elsker ret og ærer,
Sandt og Godt seer al Tid simpelt ud,
Derfor samme Præg og Stempel bærer
Lærebogen og dens Ord om Gud.
Nu er der jo nok Steder, hvor denne Simpelhed og
Enfold fattes i Lærebogen, navnlig i Anmærkningerne,
hvilke min Fader bortskaffede. Saavidt muligt beholdt
lian Balles Ord og Udtryk; fiaar han føjede sine egne ind
eller udarbejdedede nye Lærestykker, gav han dem et til
svarende Præg. Hver Tanke og hvert Udtryk har han
bevæget i sit Hjærte og sin Hjærne, indtil han i et kort
Udsagn fandt sig tilfredsstillet ved et Tonefald, der med
Lethed bar den udtalte Sandhed ind i Sjælen og med
Lethed kunde bevares i Hukommelsen, hvorved han dog
ingenlunde havde nogen trælsom Ordretslæren for Oje.
Gjennem det fyldige og fyndige, det bløde og kraftige
Sprog i disse Læresætninger (saaledes f. Ex. om den
Helligaand, der «skjænker os al den Hjælp og Naade, vi
behøve for at være Guds elskelige og glade Børn») af
spejlede sig hans eget indre Væsen, medens derhos Modersmaalet træder frem i en elskelig Skikkelse af Kraft og
Enfold. Hans Fordybelse i Stoffet har baaret en Frugt
for ham selv, hvad han har udtrykt ved at skrive i sit
eget Exemplar af Bogen: Non est qvod timeas ne operam
perdideris, si tibi didicisti (Frygt ikke for at have spildt
dit Arbejde, hvis du har lært noget for dig selv).
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I Foraaret 1850 flyttede -vi fra Boligen i Grønnegade
hen i den daværende Bispegaard, Taarnborg, i PuggaardGade. Navnet Taarnborg har den fra en Tid, da den har
været smykket med Taarn og Spir, hvoraf nu intet mere
var at øjne. Stuehuset var forneden afdelt i tre Værelser,
to store Stuer, forbundne med en mindre, langagtig Stue.
Gangen, som førte ind til Mellemstuen var i en Udbyg
ning, gjennem hvilken Trapperne førte op til de to øvre
Stokværk 1). Fra det øverste ser man vidt omkring mod
Syd og Vest; før den nye Latinskole blev bygget, saae
man Vestervedsted med dets Kirke, som nu skjules af
Skolens røde Tag. Store Kjældere gaae hen under Huset.
Det har tykke Mure, hvorved store Vinduesfordybninger
dannes. Man har ment, det har været et Gildeshus i
gamle Dage. I Gaarden var der en lille Forhave med
Slyngroser op ad Muren, som skilte den fra den tilstødende
Ejendom. Denne Have er nu forsvunden, og det Stykke
Jord, den indtog, er solgt fra Taarnborgs Omraade. Bag
ved Huset stod mægtige Lindetræer, befolkede med Stære:
her var Indgangen til den egenlige Have. En hyggelig
Havestue var af Biskop Tage Müller indrettet i Gavlenden
af Udhuset. Husholdningsrummene fandtes i en lang lav
Bindingsværksbygning, som var forbunden med Stuehuset
og som støder op til Stiftamtmandsboligen.
Da vi vare flyttede ind, rejste min Fader til Kjøbenhavn i Anledning af sin Ordination som Biskop. Han
tog min Søster og mig med. Min yngste Broder var
desværre syg af gastrisk Feber, og min Moder blev hjemme
hos ham. Han helbrededes, og de kunde med hinanden

x) Der er kun opført to Stokværk, men en Deling i tre
Etager har fundet Sted for at skaffe flere Værelser.
Disse ere ogsaa i de to øverste Etager temmelig lave.
Taarnborg kaldtes ogsaa Blaagaard af dens blaa Tag
sten. Nu er den i privat Eje, og Stykker ere solgte
fra Haven og Gaardspladsen. Den nuværende Bispe
gaard er det gamle Johanniterkloster i Korsbrodregade.
Daugaards Levned. IV.
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tilbringe Pindsen paa Norholm. Rejsen gik for os andre
lysteligt. Vejret var herligt men koldt; alt i Naturen var
sent paa Færde, intet Træ var udsprunget. Dog maatte
min Søster og jeg fortrylles af Osteregnens Skjønhed,
navnlig af de herlige Landskaber om Kolding Fjord. Den
lille Sejlads fra Fredericia Skibsbro til Strib var skjon.
Ved Strib modtoges vi af Kusken fra Vejlby Præstegaard,
hvor vi tilbragte en glædelig Dag hos mine Forældres
gamle Venner, Pastor Ascanius’s. Den 1ste Maj kom vi
til Nyborg, hvor vi overnattede og næste Formiddag fore
toge en herlig Vandring dels paa Byens Volde, dels langs
Stranden til det nærliggende Holkenhavn. I Odense havde
vi seet Set. Knuds Kirke. «Vi fandt alle Set. Knuds
Kirke smuk og net» skriver min Fader derom til min
Moder, «men vi maa højlig forundres over, at nogen tør
driste sig til at sætte den ved Siden af vor Domkirke.»
Sejladsen over store Bælt var herlig. I Sorø vare vi en
Dag over, saae Akademiet, den skjønne Kirke med dens
mange historiske Mindesmærker, Udsigten fra Pedersborg
Bakke, hvor dog Landskabet trængte til, som Professor
Liitken sagde «at være illumineret,» thi Himlen var graa,
saa Søerne ikke kunde være blaa, og Skovens yndige Grønt
var endnu ikke fremme. I Kjøbenhavn modtoges vi
af min ældste Broder. Foruden med ham havde vi glad
Omgængelse med hans Ven, den tidligere nævnte Jørgen
Jørgensen, Søn af Klokker Jørgensen til Set. Cathrine
Kirke i Ribe, og med vor fordums Huslærer, Jørgen Vad
Thjellesen. Vi saae, hvad der kunde overkommes i Tiden,
som var begrænset, besøgte Slægtninge og gamle Venner
af min Fader og havde herligt Vejr. Kristi Himmelfartsdag
foregik Ordinationen med megen Højtidelighed i Frue
Kirke.
Lange Linie, fandt vi, var det skjønneste ved selve
Kjøbenhavn. Til Lyngby, Dyrehaven og Klampenborg
gjorde vi en af de sidste Dage en herlig Tur. Paa denne
var min Farbroder John og hans Hustru med; de vare
komne til Hovedstaden i Anledning af et Bryllup, hvortil
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ogsaa vi bleve indbudne. Vi havde i det hele mange
Indbydelser og nøde megen Venlighed. Med Professor
Engelstofts vare vi i Fredriksberg Have, med Biskop Myn
sters i det kongelige Theater. En Dag, vi vare indbudne
hos gamle Venner af min Fader, var der i Selskabet en
Dame, som boede i en af Husets øvre Etager. Da hun
med inderlig Glæde havde betragtet Thrine, gik hun op
og plukkede af et Træ, hun havde i Urtepotte, en dejlig
mørkerød nys udsprungen Rose og bragte hende den.
Paa den ovennævnte Landtur saae vi Bøgeskovene i
nys udsprungen Dejlighed. Om vi saae Dyr i Dyrehaven
husker jeg ikke. Men min Søster fandt i Græsset Takken
af et Daadyr og tog den med sig; vi vidste nemlig ikke,
at det var ulovligt. Hun bragte den med hjem til Ribe.
Vi spiste paa Klampenborg1), som den Gang var et land
ligt Sted. Da jeg gik lidt hen ad Vejen udenfor, saae jeg
hende staae alene inde mellem Træerne, skuende ud over
Sundet. Jeg vilde gaae hen til hende, men hun vinkede
til mig, med usigelig Blidhed, dog afværgende. Hun har
været hensunken i en saa opløftet Stemning, en saa
himmelsk Længsel, at hun maatte være ene. En saadan
Stemning har hun udtrykt i nogle i Ensomhed nedskrevne
Linier, som hun har efterladt sig. Min Søsters Skikkelse
var yndefuld. Hendes brune glansfulde Haar var langt og
tykt. Nu bar hun det i en Trefletning, der kronede
Hovedet. Medens hun var Barn, faldt det i rige naturlige
Krøller ned over hendes Hals. Hun var bleven konfir
meret dette Foraar. Hendes Træk saavel som hendes
sjælelige Anlæg var en forunderlig yndig Sammensmeltning
af vore Forældres Ejendommeligheder. Men hvad hun
havde, som jeg aldrig har seet saa smukt og kun hos en
eneste, ogsaa meget yndig Kvinde, fundet en Lighed af,
var Hagens Runding og dens Smilehul. Ogsaa i Kinderne
havde hun Smilehuller, og Smilet var hyppigt paa hendes
Læber. Mundens dejlige Form traadte allerskjønnest frem
O Eller maaskee det var Bellevue.
23*
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i hendes Smil. Dante kalder Beatrices øjne «Smaragdøjne.» Der var et grønligt Skjær i Thrines øjne og til
lige noget fløjelsagtigt. De vare mandelformede, Øjenbrynene
lange og lige. Vi have aldrig haft noget Billede af hende.
Jeg prøvede en Gang at beskrive hende i nogle Vers.
Jeg var den Gang opfyldt af Interesse for italiensk Digte
kunst, og er uden Tvivl derved kommen ind paa en
italiensk Versform, der maaskee vil falde fremmed1).
Mindekvadet er nu en Gang bleven sat i den, og saaledes
hidsætter jeg det til et Minde. Jeg har kaldt det «Mindets
Billede,'» vel vidende, at Ordene ikke ville formaae at
fremkalde Billedet for andre end den, der ejer dets Gjenstand som et Minde.

Mindets Billede.
Hvad jeg skuet har af sjælden Ynde,
Ynde, som har straalet gjennem Skjonhed.
Skjenhed, gjennemstraalt af Sjælens Adel —
Straaler, som kun kort paa Jorden straalte,
Straalende dog end i Mindets Billed —
Derom vil jeg slynge Sangens Blomster.
I sin Vaar hun stod blandt Vaarens Blomster.
Ak, og visned i sin Blomstrings Ynde,
Visned hen og lod os Mindets Billed,
Dejligt Billed af sit Væsens Skjonhed.
Af den hulde Glans, hvori hun straalte,
Glans af Fagerhed og Sjælens Adel.
Fromheds Solskin modned Sjælens Adel,
Hjærtets nys udsprungne Foraarsblomster
Rigt med Farvepragt i Hjemmet straalte.
Barnlig sødt med Lystighedens Ynde,
Lunets Smil omkransed Aandens Skjonhed,
Spille nu som Smil om Mindets Billed.

0 Vel muligt ogsaa, at den kun er mangelfuldt truffen.
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Viis Dig, Elskede, i Mindets Billed,
Lad mig see dig i dit Væsens Adel,
Rank og let, med Svanehalsens Skjonhed,
Brune Haar og Rosenkindens Blomster,
Lad mig atter skue Blikkets Ynde,
Naar dit Blik i Stjærneklarhed straalte.
Sodt bag Øjenhaarets Slør det straalte
Under Brynets Alvor: Mindets Billed
Straaler frem i al sin Blidheds Ynde,
Tegnes med det fine Hoveds Adel,
Munden, hvorom Smilet stod i Blomster —
Hvert et Træk en Ynde, lagt i Skjonhed.

Uforkrænkelig er Aandens Skjonhed,
Som igjennem al din Skjonhed straalte,
Uforvisnelige Hjærtets Blomster,
Du har efterladt i Mindets Billed,
Længst fik Du hos Gud en Engels Adel,
Vi fik Længslens Billed af din Ynde.
Som du straalte, straal i Mindets Billed,
Hulde Blomster, i din Blomstrings Ynde,
I din Adel, som var Sjælens Skjonhed!

Hjemrejsen til Ribe lagdes om ad Randers. Vi traf
min Farmoder meget alvorlig syg men fuldkommen aandsfrisk. Hun vilde saa meget som muligt have min Fader
siddende ved hendes Seng at tale med hende. Vi boede
hos min yngste Faster, som var gift med Kjøbmand Arved
Paulsen; min Farmoder var der i Huset. Løverdagen er
i et Kjøbmandshus i Randers en uhyggelig Dag; den
Løverdag, vi vare der, anvendtes til en Tur til ørsted
Præstegaard at besøge Provst Stochholms, hvorfra vi kom
tilbage om Søndagen. Alin Farmoder kom sig af sin
Sygdom og var allerede bedre, før vi rejste. Paa denne
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Rejse aflagde vi ogsaa et Besøg paa Jarlsminde hos Comtessen og Frøken Praem. Den sidstnævntes Blindhed var
da begyndt; hun kunde kun see meget svagt og ængstede
sig for, at Synet helt vilde svinde, hvad det jo gjorde.
Vi besøgte min Farbroder Rasmus og hans Familie i
Skanderborg; han var øm og kjærlig mod os Søstre, men
han syntes svag, og hans Tale var ikke ret tydelig, hvilket
dog ikke kom af Sygdom men af et indesluttet Væsen.
Da vi skiltes ad, troer jeg, han sagde: «1 veed ikke, hvor
meget jeg holder af Eder.» Thrine sagde til mig paa sin
kjærlige Maade: «Den lille Onkel Rasmus! jeg holder saa
meget af ham, men jeg vilde saa gjærne høre, hvad han
siger.» Vi besøgte ogsaa min Morbroder, Peder Daniel
Kruse, og hans Hustru. Han var da Præst i Torrild i
Aarhuus Stift. Der var Officerer i Indkvartering, det
eneste vi paa denne Rejse saae til Militairet. Fra Torrild
gjordes en Udflugt til Elbæk, hvor min Faders Ven Pastor
Kirckeby var Præst. Saaledes havde vi seet mange gode
Mennesker og mange skjønne Egne, da vi naaede Hjemmet.
«Det er allerede,» skriver min Fader til min ældste
Broder d. 8de Juni, «flere Dage siden, vi landede velbe
holdne i vort gode Hjem. Dette skete i Onsdags Morges
Kl. 6, efter at vi uden anden Afbrydelse end det fornødne
til Vognskifte og et kort Besøg paa Petersholm havde
tilbagelagt de 18 Mil fra Torrild Præstegaard fra Kl. 8
Tirsdag Morgen til det nævnte Klokkeslet. Moder var
paa Benene og stod i Døren og hilste os i egenlig For
stand med et Glædesskrig.»
Ikke længe efter Hjemkomsten rejste min Fader ud
paa en Visitats paa Vestkanten og tog Thrine med. De
kom ogsaa om ad Nørholm og vare noget der. Saaledes
havde de en glad Tid med hinanden, og Thrine gjensaae
endnu en Gang sit kjære Barndomshjem. Nu var Provst
Tobiesen Præst i Thorstrup. Hun var i Præstegaarden,
hos Urups, i Lindingbro og hos andre Venner. Efter
Hjemkomsten d. 23de Juni var Landemodet nær forestaaende og snart efter drog min Fader atter ud at visi-
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tere. Jeg var bleven syg af gastrisk Feber, men det var
ikke meget alvorligt. Da jeg kom mig, blev Thrine syg
af samme Feber, og var sengeliggende, da min Fader kom
hjem. Sygdommen gik over til Typhus. Hun laa syg paa
syvende Uge og døde den 26de August. Den næstsidste
Aften før hendes Død stod jeg ved Vinduet i vort Værelse,
som var i øverste Stokværk, og saae ud over Markerne og
op mod mørke, mægtige Skyer, der samlede sig om Maanen.
Jeg troede hun sov eller laa i Feberdvale. Da hørte jeg
hende sige med en Stemme, som ikke hørte Jorden til.

Lyt og, o Vandrer, til denne Sang,
Lidt af din Vej du hidtræde!
G-ud veed, maaskee det er sidste Gang,
Du hører Livsfangen kvæde.
Det bæres mig for, som ret snart i Kvæld
At Gitterværket vil briste,
Thi kvidre vil jeg et ømt Farvel,
Maaskee det bliver det sidste *).

Hun sagde ogsaa:
Den Viv, hvis Sjæl er Kjærlighed,
Hun faaer en salig Ende2).

Brudstykker af vore Yndlingsdigte, hvori hun udaandede sit Farvel. Hendes Sjæl var Kjærlighed. Hun
havde lagt den Salme opslagen saaledes, at min Moder
skulde see den:
Nu Gud skee Lov, at Stunden
Er sød og blid oprunden,
Jeg gaaer til Paradis;
Forældre, ej I klage,
Men til min Grav ledsage
Mig hen med Herrens Lov og Pris.

D Sten Blicher: Trækfuglene: de sidste Vers af Præludiet.
2) Chr. Wilster: Eleonora Ulfeld.
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«Elskte Far!» hørte jeg hende en Gang sige. Ofte
talte hun i Vildelse, undertiden var der da en Angst og
Uro over hende, og hun troede, hun ikke var hjemme.
Undertiden var det Fædrenelandet og Krigen, der fyldte
hendes Forestillinger; undertiden Tanken paa hendes Ven
inder, ogsaa Minder fra Rejsen i Foraaret. Al Tid var
hun usigelig øm og kjærlig. Stundom kom der Glimt af
Lune frem og af det Vid, der i sunde Dage strømmede saa
friskt fra hendes Læber og fremkaldte Smilets vidunder
lige Ynde. Hendes øjne vare dejligere end ellers i denne
Sygdomstid. Men de skiftede forunderligt Farve, og vare
stundom ganske himmelblaa. En Gang sagde hun til
mig: «Du skal have mine Bøger; jeg troer nok, jeg har
nogle.» Hun vidste, at hun skulde døe, og at jeg holdt
meget af Bøger; ellers have Tingene vist sig utydeligt for
hende. Mens hun var lille, gjemte hun sine Kager og
saadanne Behageligheder, og naar vi andre ikke havde
mere, gav hun dem til os. Paa Løkkebjærg i Thorstrup,
et Stykke Vest for Præstegaarden, omgivet af dens Hede,
boede med Kone og Børn en fattig Mand, som kaldtes
lille Ole. Da hun i sin meget tidlige Barndom havde
hørt de Ældre tale om denne Families Nød, kom hun.
uden at nogen mærkede det, til vor Moder med sine smaa
Skillinger og sagde, at det skulde være til lille Ole. Det
har jo ogsaa været Medfølelse med Fuglene, der lod
Ræddemanden i Nørre-Snede gjøre et saa stærkt Indtryk
paa hende.
Under vore Lege i Thorstrup opførte vi en Slags
levende Billeder efter Motiv af Slutningsoptrinet i Holbergs
«Plutus», en Forherligelse af Fattigdommens Gudinde,
Penia, der fremstilles i «hvide linnede» Klæder. Thrine
var Penia. Ret meget af jordisk Gods kom hun da heller
ikke til at eje. Den Broche, hun havde faaet til sin
Konfirmation, tabtes paa Turen til Fredriksberghave. Og
saa et Par Fingerringe forsvandt for hende; de fandtes
efter hendes Død mellem Skufferne og Bagklædningen til
hendes Kommode. Om den Sekretær, som var bestilt til
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hende, havde Snedkeren, der allerede længe havde givet
tomme Løfter, sagt med et Skin af Oprigtighed, at til
den og den Tid «skulde Sekretæren tilforladelig komme.»
«Sekretæren kom da tilforladelig ikke,« sagde hun med
sit blideste Smil, medens hun laa syg. Den kom Dagen
efter hendes Død.
Hun arbejdede saa smukt og var uagtet sin store
Livlighed saa stadig ved sit Arbejde. Alt laa let for
hendes Haand som for hendes Aand. Hun havde i sit
korte Liv udført mangfoldige smukke Flidsarbejder, hvor
med hun glædede dem, hun elskede. Hvad der en Gang
kunde have været hos hende af en barnlig Heftighed, var
hensmeltet i en forklaret Blidhed. Hun syntes at have
naaet Aandens Modenhed og Karakterens fulde Udvikling
uden at gjøre Livets bitre Erfaringer. Hun kunde jo
heller ikke gaae hen over en Mark og see ned i Græsset
uden at finde Firkløver og Femkløver: det skal være
Tegn paa Lykke.
Min ældste Broder var kommen hjem til Sorg og
Sygdom i denne Sommerferie. Han blev ogsaa syg og
maatte ligge til Sengs en Del af den Tid, hvori Thrines
Sygdom faldt. Min Fader sagde, da vi vare samlede
Morgenen efter hendes Død: «Nu er der eet Baand mere,
som binder os til Himlen.» Han sagde ogsaa: «Gud lade
dog nu os andre leve med hinanden!» Jeg syntes, at nu
kunde Alting være det samme, nu var dog Kjæden brudt.
Da hendes afsjælede Legeme laa paa det sidste Leje i den
hvide Dragt, sagde Petrus: «Hun seer ud som en Engel.»
I senere Aar har han troet at see hende som i et Syn
eller en Drøm; han har troet at see hendes Skikkelse
svæve hen til hans Leje.
Min Moder fandt sin Trøst i den Salme, den bort
dragende ligesom havde givet hende Anvisning paa'
Mig river Gud i Tide
Fra Verdens Storm til Side
Og fører mig saa dejlig hjem.
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Gud ene Tiden deler,
Han saarer og han heler,
Han kj ender smaat og stort;
Han intet ondt bestemte
Og intet godt forglemte:
Alt hvad han gjor, er herlig gjort.

Naar I saa see mig træde
For Gud i Brudeklæde
Med Livets Krone paa,
Med Sejrens grønne Palmer,
Med Himlens Jubelsalmer
For Jesus yndefuld at staae:

Da skal I Eder fryde
Og begge to fortryde,
At I for mig har grædt.
Min Moder tænkte sig hende i den himmelske Dragt;
hun havde været saa yndig at see paa hernede, hun havde
været hendes øjnes Lyst. Nu tænkte hun sig hende svæve
deroppe. Hun havde en Forestilling om (hun sagde selv,
at den maaskee var barnagtig) hvorledes den Bortkaldte, naar
salige Aander kom til Gud, viste dem om i de himmelske
Sale. Min Moder havde ikke den Følelse, at hun var saa
meget langt borte; «derovre,»» sagde hun, paa den anden
Side, «skilt kun ved det smalle Bælt,» som der staaer i
Salmen. Saa takkede ogsaa mine Forældre Gud for, at de
havde haft hende, at de havde seet hende voxe op. De
havde hende endnu, sagde min Fader: «Før havde vi
hende paa Jorden, nu have vi hende i Himlen.» Min
Moder oplod sit Hjærte endnu mere end før i Kjærlighed
til andre, til Vennekredsen (vi havde kjære og trofaste
Venner baade i Ribe og andensteds), til dem, som vare
lidende og trængende.
Vor elskede Frøken Rosenørn Teilmanns Breve baade
under Sygdommen og efter Dødsfaldet vare Udtryk for et
Venskab, der udgjød sig i brændende Forbønner. Hun
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havde ikke kunnet slippe Haabet; hun havde saa nylig
seet hende «blomstrende i Ungdoms Fylde.» Hendes
Broderdatter Fru Christine Marie Rosenørnskrev til
min Moder fra Kjøbenhavn i Brev af 6te September 1850:
«Jeg kan ikke modstaae den Trang, jeg føler til at sige
Dem alle, hvor oprigtigt jeg deler Deres store Sorg, hvor
meget jeg har tænkt paa Dem og bedet for Dem, at Gud
dog vilde tage denne bitre Kalk fra Dem, og hvor inder
ligt jeg nu beder for Dem om Styrke til at bære den Sorg
og det Savn, som nu er Deres Del. Med Taarer tænker
jeg ofte tilbage paa en Samtale, vi havde om Deres —
nu forklarede — Thrine, da De sidst besøgte Nørholm;
De frygtede for det saa usædvanlig begavede Barn, at der
vilde blive meget for hende at gjennemgaae i denne Verden!
Gud vilde det anderledes, han kaldte hende tidlig til Fri
hed og Lys og Fred, inden endnu hendes unge Sjæl havde
lidt ved Sorger og Synd, — fra et Hjem — kjærligt og
kjært, som Faa eje det paa Jorden — har han kaldet
hende til det himmelske Hjem. Ja for hendes Skyld maae
vi vel ikke sørge, men for vor egen Skyld kunne vi jo
ikke andet — at see et saa kjærligt Væsen og en saa rig
Sjæl, der lovede saa megen Fryd og saa megen dyb Glæde
for dem, den elskede, saa tidlig reven bort, det er en stor
Sorg, en uendelig smertelig Prøvelse — og ikke behøver
jeg at sige Dem, kjære, dyrebare Fru Daugaard, hvor
usigelig bedrøvet jeg blev, da Budskabet bragtes mig om
deres elskelige Thrines Død — bedrøvet ikke alene for
Deres Skyld, som mistede saa usigelig meget med hende
— men bedrøvet, fordi hun var mig ret inderlig kjær, og

!) Datter af Stiftamtmand Carl Gustav Rosenørn. der efter
den yngre Broders Justitsraad Leopold Rosenørns Død
havde taget Bolig paa Nørholm og var Godsbestyrer
for sin Søster. Hun havde i Tiden efter min Søsters
sidste Besøg paa Nørholm haft Bryllup med sin Fætter,
den senere Kultusminister og Kammerherre Theodor
Rosenørn Teilmann.

364
fordi hun fra sin tidlige Barndom har interesseret mig
saa meget. Jeg glædede mig ofte til at see hende fuld
kommen udviklet til alt, hvad hun lovede — endnu
skjønnere og herligere bliver nu hendes Udvikling, mens
vi sørge og savne. Dobbelt kjært er det mig nu, at hun
kom til Nørholm denne Sommer; det var mig en sand
Glæde at see hende. Lidt anede jeg, at vi da saaes for
sidste Gang paa Jorden. Hvo kunde tænke sig det smukke,
blomstrende Væsen saa tidlig bortkaldt!»
Ved Virksomhed maatte min Moder al Tid see at
komme over sine Sorger. Hun tog sig med Iver af sit
Hus og sin Have. En Veninde af os, Fru Christine
Hyphoffl), en ædel og kjærlig Sjæl og nu inderlig bedrøvet
over den Sorg, der havde rammet os, udtænkte et Middel
til min Moders Adspredelse. Hun bad hende komme hen
og være den raadende og styrende med Hensyn til nogle
Ændringer, hun ønskede foretaget i sin Haves Anlæg,
hvad hun sagtens netop kom i Tanker om for at kunne
kalde min Moder til Hjælp og drage hende saa længe
bort fra Savnet. Saa tilbragte da min Moder nogle
Eftermiddage i denne kjærlige Kreds, beskjæftiget paa den
Maade, der al Tid bedst kunde opmuntre hende; det rørte
hende al Tid siden at tænke derpaa.
Naar man har lagt sine Elskede i Jorden, er der en
forunderlig Trøst i at tumle med Jorden, at plante og
saae. Den 7de November 1850 skriver min Moder til
Sønnerne i Kjøbenhavn (min yngste Broder var nu ogsaa
Student). «Det er et svært Arbejde at faae (vor) Have
saaledes som jeg vil, at en Have skal være, men jeg troer
rigtignok, at den bliver meget smuk, og Jorden undergaaer
en betydelig Forbedring ved, at det meget Vand, der
idelig vil skade, bliver afledet fra Bedene, idet disse for
højes, og Sand fyldes i Gravene; men jeg har i denne

T) Ejerinde af Stiftstidendens Privilegium. Hendes Bolig
med Trykkeriet laa paa Hjørnet af Grønnegade, nogle
faa Huse fra vor forrige Bolig.
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Uge brugt 15 Læs Sand, I kunne da indsee, hvad Ar
bejde vi have haft. Jeg venter nu ogsaa, at Haven vil
give en tør Spadseretur om Vinteren, naar vi ikke kunne
gaae paa Promenaderne.» Min Moder fremkaldte i Haven
et sandt Blomsterparadis.

Blomsterhaven.
O I faure, friske Blommer,
Moderjordens sode Smaa!
Gud skee Tak for Sol og Sommer,
For at Himlens Varme kommer,
Fæster over Stilk og Straa
Tusind Fredsflag lysegrønne,
Tusind Glædesfaner skjønne,
Blomsterfaner, rede, blaa.
Du min lille Plet af Jord,
Hvor min Blomsterglæde groer!
Jeg har hørt om Millioner
Blomsterblus i fjærne Zoner,
Glædesblus, som Solen tænder
Vidt og bredt til Jordens Ender,
Blus, som skinne
Med en Glans
Til at blinde
Syn og Sans;
Jeg har hørt det, og jeg troer,
Gud er stor:
Her i Nord
Gav han os en Blomsterflor,
Som os ind i Hjærtet groer.

Først i Vaar
Op af Jordens Mørke staaer
Vintergjækken lys og hvid,
Bærer Bud om Sommer blid,
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Hvert dens Blad et Gavebrev,
Som Guds egen Finger skrev,
Paa de mange Herligheder,
Han os mildelig bereder
Fra den forste Lærke slaaer,
Fra den første Knup i Vaar,
Til det sidste Blomster blegner
Og i Vinterstormen segner.
Havde jeg en værdig Pris
For vort Blomsterparadis!
Ved den glade Blomsterfest
Er jeg en taknemlig Gjæst,
Synger saa, som jeg kan bedst.
O du Vaarens sode Pryd,
Tusindfoldig Tusindfryd,
Snart som Blod og snart som Sne,
Snart som Roser til at see,
Elskelig i hver en Dragt,
Sød, uskyldig, uden Pragt!
I den klare Sol I staae
Som en Krans af Sole smaa,
Som et Stjærnebaand I snoer,
Som en Mælkevej paa Jord
Yndigt Eders Blomsterflor.
Blaa Viol, som blid og bly
Boer i dine Blades Ly,
Skjuler dig og spreder Duft
Vidt omkring i Foraarsluft!
Intet om dig selv du veed,
Sidder frydeligt i Fred
I din stille Herlighed.

Primler søde,
Gule, rode
Friskt i Mindets Straaler gløde.
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Anemoners Stjærnekroner
Stille drage
Mig tilbage,
Stille vække Hjemmets Toner.
Rigt Aurikler
Ind sig vikler
I den hulde Foraarskrans.
Lys af sorten Tilje
Stiger Paaskens Lilje
I sin Glans.
Pindseflor!
Hvad som du er sødt i Nord?
Liljer blide
Slaae de hvide
Kroner ud i Solens Glans ,
Til en Krans,
Sprede Krydderduft
Sødt i Vaarens Luft.
Gyldenregnen over Muld
Regner Guld,
Hvid og blaa Syrenen
Gynger sig paa Grenen,
Dufter, vifter, vinker huld.

Ak, men se!
Æbletræet drysser Sne,
Sne med Rosenskjær og Duft,
Blomstersne i Foraarsluft:
Flor i Vaar,
Liflig Frugt i Efteraar,
Gylden Skat for Vinter hvid,
For den søde Juletid!
Blomstersne!
Lystelig er du at see.
Tulipanen skinner blank,
Knejser rank;
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Sølverdupper,
Gyldenknupper
Slynge sammen
Glans i Gammen;
Stolt Pæonen
Lofter Kronen
Op for Dagen
I Skarlagen;
Gyldenlakken staaer i Glød,
Gyldenbrun og brunligrød,
Aander Vellugt frisk og sød.
Balsambusk,
Krusemynt og Ambradusk,
Kvæg mig med det simple Blad!
Hjærtensfryd, gjør Hjærtet glad!
Se, Skovmærker sødt i Rad!
Hid de kom
Fjærnt fra Skovens Helligdom1),
Slog i Haven sig til Ro,
Bredte sig i Rækker fro,
Prægtigt groede,
Tæt om Bedene sig snoede,
Skue nu med tusind smaa
Hvide Blomster mod det Blaa,
Tit med Millioner søde
Blade dufte Regn imøde,
Foraarsregn,
Glæde for den hele Egn.
Men bag denne Sommersne
Engens gule Blommer le,
Lyse Blommer,
Hilsen fra dens fagre Sommer,
Hilsen fra min egen Vaar,
Fra de lyse Barndomsaar:

x) Min Moder fik dem hentet fra Gram Skov.
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Hvert et Blomster hænger fuld
Som af rene Minders G-uld,
Svulmer som af Sommerluft
Og af Hjemmets blide Duft.

Men hvor stille
Spirer her den lille
Blaa Forglemmigej af Jorden frem:
Himmelfreden
Spejler den herneden,
Minder Sjælen om et bedre Hjem.
Himlen stilled
Her sit eget Billed
I den lille Blomst paa Jorden hen,
Himlen hviler
I dens Blik og smiler
Fra dens Støv mod Himlen op igjen.
Hj ærter ømme
See den trofast drømme
Om sin Himmel lavt i Jordens Favn:
Troskabs Minder
Kj ærligheden binder
Derfor til Forglemmigejens Navn.

Elskte Ulle!
Lad os aldrig skille
Os ved Troskabsblomsten i vort Bryst!
Dine søde
Blikke tør vi møde
Da med Fred og Glimt af Himlens Lyst.
Troskab stammer
Kun fra Himlens Flammer,
Har sit Udspring fra det godes Hjem:
Blomster skjære!
Himmelsk Troskabs Lære
Aander til os, hvor I spire frem.
Daugaards Levned. IV.
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I Hjærtet vi bevare
Den blaa Kj ærminde,
Vi frede fromt om Troskab,
Mens Rosen blusser.
Naar Rosenknuppen brister
I Somrens Fylde,
Da siger os vort Hjærte,
At den er Dronning.
Det hele Tog af Blomster,
Som Vaaren sender,
Er kommen at forkynde
Den Fagres Nærhed.
Nu staaer den i sin Skjenhed,
Som Verden hylder,
Til Blomsteridealet
Sig Hjærtet bojer.
Dens Kalk er som et Bæger
Med Elskovs Sødme,
Dens Duft en Duft af Lykke,
Som fylder Sjælen.

Ved Rosens Side blomstrer
Den hvide Lilje;
Den spørger ej om Kronen
I Blomsterriget:
Et Skjær af Himlen bæver
Omkring dens Blade,
Dens Krones Glans er ikke
Af denne Verden.

Dejlige Lilje,
Uskyldstraalende!
Blænder din Hvidhed
End mit Øje,
Blænder din Renhed
Fast mer min Sjæl.
Øjet dukker sig
Dybt i din Sølvkalk,
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Suger din Skjønhed.
Ak, men Sjælen
Skuer smerteligt
Ind i din hellige
Pletfri Renhed —
Billed paa Freden,
Som selv den tabte,
Som Jorden tabte,
Elskeligt Glimt
Af Edens Lyshav,
Hvis anede Glans
Den aldrig skued.
Himmelsk Vemod,
Paradislængsel
Griber min Sjæl
Ved din rene Skjønhed,
Hellige Blomst,
Klædt i Herlighed
Fremfor Salomon,
Prist af den Høje,
Som saa dig klædte.
O, men til ham
Søge stille
Paradislængslen
Med Himlens Haab!
Dagen skal komme,
Da Sjælen straaler,
Da Jorden straaler
I uforvisnelig
Liljerenhed,
Gjenfødte herligt
Paa Herrens Ord.
Saa straal og du,
Dejlige Lilje,
Fort i din blændende,
Pletfri Renhed!
24*
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Paradislængsel,
Paradishaab
Blandes for mig
Sødt i din Sølvkalk.
I Rosens og i Liljens
Forente Blomstring
Er Somrens Fylde funden,
Men Fylden svinder.
Se Liljens Stjærne slukkes
Og Skjæret skumrer,
Den hulde Klarhed viger
Og Stænglen synker.
Farvel da, hulde Hilsen
Fra Himlens Haver!
En Skjønhedsaabenbaring
Du var fraoven.
Dit Væsens Yndestraaler
Blev Sjælens Eje:
Min er du, skjønt du segner
I Dødens Dvale. —
Men Rosen, Rosen falmer,
Nej bliv, min Rose!
Naar dit Farvel har hilst os,
Er Somren ode.
Dens bedste Lyst har blomstret,
Naar Du er borte,
Naar Haven vel har Blomster
Men ingen Rose1).
Ja, Rosens Tid er omme,
Dens Time kommen,
De blide Blade blegne,
Og Floren falder:
Farvel nu, Vaar og Sommer!
De remonterende Roser vare i hin Tid ikke almindelige:
her kjendtes de vist ikke.
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Nu visned Rosen;
Farvel nu Glans og Glæde,
Farvel med Rosen!

Rosen kommer vist igjen,
Lever op ad Aare —
Se dog lidt paa Haven hen,
Sørg ej nu saa saare!
Tusind Blomster smile sødt
Op fra Græsset friskt og blødt.
Nellikens, Levkøjens Duft
Hen for Vinden svæver;
Elskeligst i høstlig Luft
Dog Reseda bæver:
I sin simple, grønne Dragt
Fængsler den med stille Magt.
Ved det friske Farvespil
Glæd dig da, mit Øje,
Til den sidste Asters vil
Sig i Døden bøje,
Til det sidste Løv er spredt
Og det første Snelag bredt.
Alle Havens Blomster smaa,
Lægger Jer og hviler!
Solen ned fra Himlens Blaa
Kjærlig til Jer smiler:
Sover sødt! vi sees igjen,
Natten rinder hastig hen.

Hvad der synker ned til Jord
Dybt i Vinterdvale,
Rejser sig paa Herrens Ord
Rigt i Sommersale:
Saadan gaaer det Aar for Aar,
Til det bliver evig Vaar.
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Nu Godnat, I Blomster smaa,
Tak for Eders Ynde!
Svagt jeg kun forsegte paa
Her den at forkynde:
Fryderest fra Fuglebryst
Vækker jer til Vaarens Lyst.

Vi søgte at opmuntre hinanden efter bedste Evne.
«At vi fandt det noget tomt herhjemme,» skriver min
Moder i ovennævnte Brev til Sønnerne (vi havde været
paa Nørholm; min Fader havde visiteret der paa Egnen
og sluttet Visitatsen i sine gamle Sognekirker) kunne I
vel vide, dog stræbe vi gj ensidig at opmuntre hinanden,
og en oprigtig Bestræbelse er i saa Henseende sjælden
ganske unyttig. — Fader har (det vil da glæde min kjære
Hans) anskaffet sig «Indøvelse i Kristendommen,» han
læser den for os, det første Stykke vare vi meget indtagne
af alle, det andet kan gjøre Hovedet lidt kruset paa En,
dog interesserede den os meget, og vi blive vist ved at
læse den.»
Min ældste Broder, som først havde vendt sin Hu
til Naturstudiet og Medicinen og bl. A. med stor Interesse
havde hørt Forchammers Forelæsninger over Geologien,
opgav dog denne Vej af Kjærlighed til Theologien. Ogsaa
Philosophien fængslede ham meget. Han var stærkt
greben baade af S. Kjerkegaard og B. Nielsen. Jeg veed,
at han en Tid har haft en stærk indre Kamp, men at
denne har staaet i Forbindelse med S. Kjerkegaards Ind
flydelse, troer jeg ikke. Nu læste vi da paa hans Opfor
dring ovennævnte Værk af den berømte Forfatter. «Paa
dit Ord, Hans! har jeg anskaffet mig «Indøvelse i Kristen
dommen», skriver min Fader i Brev af 12te November
1850, «hvoraf jeg forelæser hver Middag ved Kaffebordet:
men meget i dens Enkeltheder vil ikke behage os, skjønt
den indeholder vigtige Sandheder og stærkt, klart, vittigt
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men stundom og noget kaadpennet fremsatte. Indled
ningen, Indbydelsen er fortræffelig, og den naaede sin
Hensigt med os, hvilken uden Tvivl er at lokke Læserne
ind fra Forgaarden i Huset og ikke alene til at træde
derind men at blive der, indtil man har beseet alt og
nydt alt, hvad Huset formaaer. Nu, vi ville blive ved at
tage til Takke og ikke kjedes eller blive kræsne, om Ret
terne ikke behage, alt i Haab om, at det bedste kommer
tilsidst. •»
Min Moder skriver i et Brev til Sønnerne af 30te November
1850. «KjæreHans! vi kunne ikke ganske dele din Mening med
Hensyn til Kjerkegaards Bog. Unægteligt er det, at der
gives smukke og gode Steder i den, naar man først har
døjet en Masse af Ord, hvis egenlige Mening man under
tiden fatter, men og ofte maa give sig tabt (med); jeg
kan ikke indsee, hvorfor man skal gjøre sig saadan en
Umage for at blive utydelig i, hvad der stedse har været
En klart. — Jeg troer, at hvis denne Bog falder i urette
Hænder, maa den gjøre uendelig Ulykke. 1 min Haand
har den kun endnu tydeligere vist mig, at jeg troer at
turde kalde mig en Kristen, og denne Tro har jeg lært
som Barn af min Fader, der var Præst; som Voxen er
den bleven bestyrket ved at høre forskj ellige brave Præster,
og som Kone har jeg aldrig hørt din Fader uden at føle
en stedse tiltagende Overbevisnings kraftige Virkning i
mine Handlinger, naar jeg begyndte at trættes i min
Sjæl, naar den sløvedes, og naar den i hvilkensomhelst
Henseende behøvede Trøst. Det antager jeg for et Bevis
for, at jeg, i al Ydmyghed være det sagt, ikke er ganske
uden at leve i «Samtidighedens Situation,» thi denne den
hellig Aands Indvirkning paa mig maa jo komme (fra)
Kristus, der sender den. Jeg føler mig virkelig paa hele
Gejstlighedens Vegne indigneret over hans Snak om Søn
dags Vrævl. — Og saa kommer det mig for, at det, han
siger om, at Kristendommen ingen Historie har og ingen
mærkelige Følger har, er noget ganske forunderligt. Naar
man tager en Salmebog i Haanden fuld af herlige, begej-
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strede og begejstrende Salmer, er det da ikke Følger, ikke
Historie? Hvor megen kristelig Historie kan ikke ethvert
af disse Udbrud af Glæde og Sorg indeholde.» Min Fader
tilføjer: «Jeg seer, at Moder har givet Søren Kirkegaard
et godt Skrifte. Jeg kan altsaa i den Henseende spare
mig. Kun saa meget vil jeg sige, at han snakker saa
længe op ad Vægge og ned ad Stolper om Forargelsens
Mulighed, at han tilsidst præker En og Anden ind i For
argelsens Virkelighed. Den gode Mand forstaaer ogsaa
meget godt som en ægte Disputator at forbigaae med
Taushed, hvad der ikke passer i hans Kram, ligesom en
vis anden Mand, naar han læser Bibelen, og at fordreje
Ord forsmaaer han ikke heller. I øvrigt nægter jeg ikke,
at man jo kan finde megen Sandhed deri, naar man kun
kan holde ud at gjennemgaae Vrævlens Skjærsild og vogte
sig for de Forvendelsens Snarer, han spænder for en. Vi
valgte denne Bog at læse til Opbyggelse om Middagen.
Dette giver den sjælden, stundom et vigtigt Lys, som
oftest Kjedsomhed men og af og til en dygtig Lunge
rystning. Han giver ikke utydelig tilkjende, at han an
seer sig for Parakleten, der ret skal lære Menneskene,
hvad ingen endnu har gjort i 1800 Aar, at forstaae Kristus.
Dette slipper et Sted mærkeligt ud for ham, hvor han
siger, at det er gavnligt for Kristendommen, at en Peber
svend træder op istedetfor de mange gifte Præster, som
lade sig styre af deres Koner og hindre i deres Pligter.
Nej, saa vil jeg hellere errare med Martensen end sapere
med S. Kirkegaard. Dog maaske Enden kan blive god,
som Begyndelsen var. — — Havde jeg haft bedre Tid,
skulde jeg harcelleret lidt mere med Hr. Søren, men denne
lille Forsmag kan maaskee tjene til en Advarsel imod at
betroeEder blindt hen til hans Spidsfindigheder.» Gjennem
Brevvexlingen fandt en stadig Meddelelse Sted mellem
Hjemmet og de fraværende Sønner. I ovenanførte Brev
skriver min Moder til Petrus: «Lad mig endelig see, at
Du vedbliver med de smaa Afsnit» (han skrev sine Breve
i Smaastykker, næsten som en Dagbog) «vi ere saa glade
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ved saaledes at kunne følge Eder hver Dag, og I kunne
troe, jeg længes stedse efter Brev fra Eder, I kjære,
elskede Bjørn!»
Til Hans skriver min Fader d. 2den Februar 1853.
»Endskjønt jeg næsten er træt af at skrive mit Navn
under Kapitelstaxten, saa maa jeg dog jage et Par Linier
ud til Dig, min kjære Sjøn! for at lykønske Dig til den
veloverstaaede Examen. Den hebraiske var jo meget
hæderlig, og det var ikke Lidet, Du gav op. Du maa jo
ret have grebet Dig an med dette Studium. Nu, vist er
det, at jeg er meget glad ved dette Udfald af din Examen
og seer deri et godt Varsel for Attestatsen. Det var ikke
Lidet, Du opgav i Hebraisk, og dit arabisk-syriske Studium
kom Dig vel deri Nytte. —------- — Vejret er mærkelig
mildt. Man begynder at tale om, at Jordens Axel er
forrykket et Par Grader fra sin forrige Stilling. Man
beraaber sig endog paa Prof. Forchammers Auctoritet for
dette Antagende. Men jeg, som meget godt erindrer, at
den samme Tale eller Snak førtes i mine Studenteraar, da
vi og havde nogle milde Vintre, svarer dertil, at om det
saa var Paven i Rom, der lærte denne Forrykkelse, saa
troede jeg ham ikke. Der er vel nogen Forrykkelse eller
Forrykthed i denne Tale, men den er mere subjektiv end
objektiv. Mit Barometer er et fortræffeligt Instrument;
det holder sig for det meste paa smukt Vejr og derover
og lader Verden og Luften gaae sin egen skjæve Gang.
1 denne Vinter har jeg fundet paa at spadsere for det
meste i min Have. Dens Gange holde sig i det hele
tørre, hvilket maa tilskrives Moders Foranstaltninger til
og Arbejder for deres Udtørrelse. Jeg har desuden ladet
lægge noget Grus derpaa. Da der nu er 5 Hovedgange,
i hvilke jeg kan bevæge mig saaledes, at jeg efter en vis
Plan snart gaaer op, snart gaaer ned ad dem, saa er en
Gang i Haven dog ikke ganske den samme Bevægelse
som den, man vilde faae ved at trække en Mølle.» Saa
ledes skriver han fort i Skjemt og Løjer, fuld af Glæde
over Sønnens Flid og det gode Udfald deraf. Men til

378
Attestats kom det ikke. Den 14de September samme
Aar blev min ældste Broder under sit Ophold i Hjemmet
syg af Blodspytning. Han blev ikke mere i Stand til at
forlade Hjemmet. Med Mellemtider af Bedring, i hvilke
der haabedes paa Helbredelse, varede Sygdommen til den
7de December 1856, da han døde.
I Bedringstiderne fortsatte han sit Studium. Et rigt
indre Liv førte han al Tid, enten han kunde studere eller
ikke. Hans Tanker vare, naar ikke den yderste Mathed
hindrede det, al Tid levende sysselsatte, for en stor Del
med Digtekunstens Frembringelser. «Sansen for ideal
Digtning,» der (jeg citerer en Ytring af Fr. Paludan-Muller)
«er hverken meget stor eller udbredt i Danmark» var hos
min Broder meget udviklet og blev ham en Kilde til
Aandsnydelse, der sprudlede fort, medens enhver Ungdoms
glæde mer og mer blev ham afskaaren1). Derhos bar

0 I April 1856 skriver han til vore Forældre, som vare
paa et Besøg i Randers: «1 Dag har jeg siddet her
hjemme og læst den første af Euripidis Tragedier og er
begyndt paa en af Sophokles, som Kinch før bragte
mig fra Skolebibliotheket. Min Læsning af Øhlenschlæger
forvandler sig nemlig til et Studium af de forskjellige
Digtarter, navnlig de dramatiske. Herved bliver min
Beskjæftigelse end interessantere.» — Brevet, der er af
2den ,April, Aften, begynder; «Saa er det da 8 Aar
siden, jeg stod Vagt i Amtsforvalterens G-aard i Lygum
Kloster efter at have kjørt hele Dagen, beredt paa
Heltedaad.» En Hentydning til et lidet Tog, der skete
fra Ribe i hint bevægede Foraar 1848. Her dreves
krigerske Øvelser af en Del af Byens Borgere og unge
Mennesker, nærmest med Hensyn til de slesvigholstenske
Friskarer. At der ogsaa foretoges Expeditioner, var
et Udslag af Sindenes urolige Gjæring. Min Broder
var med paa to foruden den nævnte. Den første gjaldt
Tønder («Indmarch i Tønder» staaer der i min Broders
Tegnebog ved 4de Marts), en senere henimod Slutningen
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hans sangvinske Temperament ham al Tid ind i Frem
tidstanker, Planer og Haab. En Sjæl af saa dyb Fromhed
maatte selvfølgelig under Sygdommens idelige Maneiser
blive fortrolig med Tanken om Døden; men det, som
rørte sig i ham, det, som fyldte ham, var Livstanker.
Derfor trolovede han sig ogsaa under en af de foreløbige
(eller maaskee snarere tilsyneladende) Bedringstider. Den,
han elskede, var Sophie Holst. Med hende havde jeg i
den første Tid, jeg levede i Ribe, sluttet et Venskab, som
blev en af mit Livs bedste Glæder.
Hendes Moder, Fru Ingeborg Kirstine Holst, Datter
af Stiftsrevisor Hansen i Ribe, Enke efter Pastor Otto
Ludvig Holst, Præst til Nørbæk, Sønderbæk og Læsten i
Viborg Stift, boede i Grønnegaie nær ved vor første
Bolig i Ribe, og hun og hendes Børn hørte til vore
kjæreste Omgangsvenner.
Sophie Holst blev født d. 22. April 1829 i Nørbæk
Præstegaard. Hendes Fader døde i hendes meget tidlige
Barndom. Under hans haarde og langvarige Sygdom
havde hun nogle Maaneder før hans Død Ophold hos
Pastor Blicher’s i Vorning.
Pastor Blicher var en Fætter til St. St. Blicher; deres
Fædre, Niels Blicher og Jørgen Gantzel Blicher, vare
Brødre. Hans Familie var gammel i Vorning Præstekald.
Selv havde han fulgt sin Fader i Embedet, der efter
Faderens Udsagn havde ved Slægtskab og Svogerskab
været i Familien omtrent siden Reformationens Tid.
Faderen havde giftet sig med sin Formand Pastor Kopp’s

af April gik til Hellevad. Det gik altsammen af uden
Blodsudgydelse, men Offervilligheden var i fuldt Maal
til Stede. En meget kold Nat, som min Broder paa
det forste Tog tilbragte under aaben Himmel, har maaskee
ikke været uden Indflydelse paa hans Helbred. Han
var særdeles velbygget, bred over Brystet; intet hos
ham tydede paa Brystsvaghed, som ej heller tilforn
fandtes i vor Familie.
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Enke. Kopp havde i første Ægteskab været gift med
Formandens, Hasselagers Datter. I Hasselagers Tid fandt
den hemmelighedsfulde Begivenhed Sted, der fortælles i
en af Blichers Noveller om Præstekonen i Vorning, der
under Forklædning tiltog sig at udfore en natlig Barnedaab, som Præsten ikke vilde have med at gjore1).
Pastor Blichers Hustru, en Søster til min Faders Ven
Provst Stochholm, var en Kvinde af stor Kraft og Dygtig
hed. Hun kastede sig med Iver over Husflid og Land
husholdning og fik som Anerkjendelse to Medailler: en
Sølvmedaille for hjemmeavlet og hjemmespundet Damaskes
Dækketøj; en Guldmedaille, udsat af Landhusholdnings
selskabet for Tilvirkning af Glocesterost. Denne Virksom
hed skaffede hende Frugt i at see andres Virksomhed
fremkaldt derved. Høravl og Husflid ved Rokken blomstrede
i Egnen omkring hende, og gode Forsyninger af Linned
nedlagdes i Kister og Skabe. (Muligvis er nu hæklede
Blonder traadt i Stedet.) Ved at høre og læse om hendes
Held i Mælkeriet var det, Fru Hanne Nielsen følte sig
tilskyndet til at gaae frem paa samme Vej: da Fru Blicher
i sin Alderdom boede i Kjøbenhavn, kom Hanne Nielsen
hen til hende og fortalte hende det. Hun besøgte liende
flere Gange og forærede hende Prøver af sit Smør og
sin Ost.
Fru Blichers baade kristelige og fædrenelandskjærlige
Aand viste sig i, at hun under Krigen 1864 lod i et stort
Antal Exemplarer, trykte for hendes Regning, uddele til
Soldaterne småa Hæfter med Kingos herlige Morgensange.
Fru Blicher fattede en usigelig Kjærlighed til Sophie
Holst. Da Fru Holst efter sin Mands Død flyttede til sin
Fødeby Ribe, lod hun paa Fru Blichers Bøn Sophie blive
hos Blichers. Det har været et Offer for hendes Moderkjærlighed, men Plejemoderens Glæde over Barnets Elske-

0 Meddelt mig tilligemed flere Oplysninger af Fru Mar
grethe Kattrup, født Blicher, Datter af Pastor Blicher,
Sophie Holsfs Plejesøster.
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lighed og Evner var saa stor, at Offeret ikke var bragt
forgjæves. Hun fulgte Sophies Udvikling mod den dybeste
Interesse. Hun forstod, at Sophie skulde have det paa
sin egen Maade. Derfor lod hun hende fordybe sig i
historiske Skrifter saa meget, hun vilde. Derfor lod hun
hende dramme i Haven og i de ved Præstegaarden plantede
Lunde uden at lægge noget Baand paa hende. Hvert Træ
i disse Lunde havde Pastor Blicher ladet plante, og disse
Plantninger have været til stor Glæde for Familien selv
og for dem, som ere bievne deres Efterfølgere i Præste
gaarden. Men ingen har elsket dem mere end Sophie.
Hele den frie Omgivelse med Lyngbakker, Enge og Krat
elskede hun. Under Grantræerne laa hun timevis, saae
op i Luften og fulgte Skyernes Flugt. Det forekom hende
da, at hendes Faders Aand svævede paa Skyerne og saae
ned til hende1). Hendes Indbildningskraft var særdeles
levende og havde den skabende og formende Evne. Alt
hvad hun læste, navnlig Historie, antog levende Skikkelse
for hende og gik forbi hendes indre øje som Skuespil.
En Søster til Fru Blicher, som havde det Talent at tegne
Portraiter, vilde ogsaa have Sophie (hun var da otte til
ni Aar) til at sidde for sig. For at det rette Liv kunde
komme over Trækkene, skulde hun fortælle noget; det
var da Stærkodders Historie, som, idet hun gjengav den,
gjorde Udtrykket om Læberne og Glimtet i øjnene saa
lyst og levende, som Tegnerinden kunde ønske, og som
hun med Held forstod at gjengive. Min Fader traf en

x) Denne Forestilling kan være opkommen hos hende selv:
den kan ogsaa være opstaaet ved Læsning i St. Blichers
Oversættelse af Macphersons Ossian. Hun forkastede al
Tid den Tanke, at Macpherson skulde have begaaet et
literært Bedrag, Macauley maatte saa sige, hvad han
vilde. Blicher med sin dybe Digterfølelse forkaster den
ogsaa i Indledningen til Oversættelsen. Man opdager
vist ej heller lettelig i Digtene en eneste Anakronisme.
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Gang denne Dame (paa en Embedsrejse), og hun kunde da
ikke nok skildre ham, «hvilken sød og yndig lille Pige,»
Sophie havde været. Ved Siden af sit stille Aandsliv,
førte hun et lyst og muntert Samliv med sin Barndoms
kjærlige Venner. Saa nær forbundne som hun og jeg
bleve med hinanden, har det al Tid forekommet mig
underligt, at vi vare hinanden ganske nær en Gang i vor
Barndom uden dog at lære hinanden at kjende. Sophie
var med Fru Blicher og flere af Stochholms Familie i
Hodde Præstegaard. De besøgte ogsaa mine Forældre i
Thorstrup, men toge ikke hende med.
At Phantasien var en Evne, hun allerede i Barn
dommen satte megen Pris paa, gav sig uvilkaarlig tilkjende
ved en Lejlighed, hvor hun følte sig krænket af en Lege
kammerat, og, idet hun vilde give sit Mishag Luft, ikke
vidste noget værre at sige end dette: «hun har ingen
Phantasi.»
Hun besad en sjælden stærk og sikker Hukommelse,
og om hendes Sprogtalent vidner følgende lille Træk. En
Bondekone, som havde været Barnepige hos Præstefolkene
for deres Datter, deres eneste Barn, vedblev at komme i
Præstegaarden som en kjær Gjæst. Hun havde Interesse
for Læsning: en Fornøjelse, hun gjærne ventede, naar hun
kom der i Besøg, var, at der blev læst «Historier» for
hende. Da hun kom en Eftermiddag, traf det saa uheldigt,
at der ingen Historier fandtes. Sophie, som den Gang
var elleve Aar, foreslog Florians Fortællinger. Hvad kunde
det hjælpe, de vare paa Fransk. Sophie sagde, at hun
godt kunde læse op af dem paa Dansk, hvilket hun ud
førte i et flydende Sprog til stor Fornøjelse baade for
Gjæsten og for Præstegaardens Beboere.
Sophie vendte, da hun var tretten Aar tilbage til sin
Moder og sine Sødskendes Kreds, og blev konfirmeret i
Ribe. Som syttenaarig Pige tilbragte hun igjen et Aar i
Vorning. Jeg saae hende første Gang ved et «Ungpigeselskab», hvor vi begge vare indbudne. Mit Sind var paa
den Tid opfyldt af Længsel efter Mark og Lund og Hede;
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i Kjøbstadlivet følte jeg mig aldeles fremmed. Saasnart
jeg saae Sophie, var det mig klart, at hun og jeg maatte
kunne forstaae hinanden. For andre at see maa vi dog
have været meget forskjellige; thi medens Sophie med
Liv og Lyst deltog i Selskabet og havde morsomme Ind
fald, iagttog jeg paa dette Tidspunkt af mit Liv som
oftest Taushed og var ligegyldig for alt.
Sophie og jeg bleve snart forbundne i et aandeligt
Søsterforhold, og saavel herved som ved Familiernes Om
gang i det hele havde min Broder længe kjendt hende
som et kjært Led i vor Kreds. De gode Kundskaber, hun
besad, skulde ikke henligge unyttede. og hun tog en Plads
som Lærerinde hos Pastor Friis, først Præst i Brøns,
senere i Vilslev. Hun sluttede sig med Kjærlighed til
Familien og var elsket og paaskjønnet af den. I 1850
hen imod Efteraaret flyttede hendes Moder til Kjøbenhavn.
Nu tilbragte Sophie de fleste Ferier hos os i Bispegaarden.
Da min Broder i sin Ferie var hjemme hos os i 1853
(det Aar, da han fik sit Sygdomsanfald og for Fremtiden
var bunden til Hjemmet) var det især, han lærte hende
at kjende, idet han følte en usigelig Glæde i hendes Sel
skab. Han saae paa hende, han talte med hende, han lo
med hende; han følte en dyb Overensstemmelse, en Hjærtets
Jubel ved al Tid at see sig forstaaet af hende. Han
havde paa den Tid vendt sig bort fra enhver Tanke om
Kjærlighed: han troede, at dens Lykke var den højeste
paa Jorden, men at den var ham nægtet. Ikke, som
ovenfor berørt, at han saae hen imod sin tidlige Grav:
han levede al Tid i Livshaab og Livsplaner, Arbejder,
Interesser. Da mærkede han, idet han stadig overraskedes
ved at finde fler og fler Berøringspunkter med Sophie
Holst, at hun, før han havde seet sig for, var bleven hans
Sjæls Elskede. Nyaarsaften 1853 var han paa det rene
med sig selv herom. Han besluttede at bejle til hende,
men vilde først underkaste sine Følelser Tidens Prøve.
Han indgravede hendes Forbogstaver ogDatum med syriske
Bogstaver (for Ukj endeligheds Skyld) paa en Bly kugle,
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som han siden den Dag bar i sin Pung1). Tiden gik
med afvexlende Sygdom eller Bedring (Drøm om Sundhed):
Kjendskabet voxede og Kjærligheden med den, og i Foraaret 1855 udførte han sin Beslutning og fik hendes Ja.
Det fandtes rigtigst paa Grund af min Broders Sygdom,
at det foreløbig blev en Hemmelighed indenfor Familiernes
snævreste Kreds. For intet at komme til at røbe vedbleve
de, ogsaa i deres Breve, at tiltale hinanden med «De.»
Gjennem Breve afslørede de for hinanden de dybere Lag
af deres aandelige Væsen. Han skriver d. 13de April 1855.
idet han sender hende i Haandskrift en Oversættelse af
de 5 første Prædikener i første Del af Theremins Samling:
Kreutz Christi2): «Jeg sender Dem disse Prædikener dels,
fordi de i og for sig ere fortræffelige og (hvis De ikke
alt kjender dem) vist ville tiltale Dem, dels og fornemmelig,
fordi de og deres Oversættelse betegne det vigtigste og
absolut afgjørende Vendepunkt i mit Liv, det Punkt, da
jeg ikke alene hørte og forstod men ogsaa fulgte Guds
Kald til mig. Jeg fik en Dag fat paa Theremins Prædi
kener, som vi have her i Huset, og læste den første
Prædiken. Den tiltalte mig i høj Grad og rystede mig
ogsaa, dog gik det som saa ofte før, Indtrykket var ikke
blivende; dog tog jeg Bogen op paa mit Værelse for ved
Lejlighed at læse videre. Nogle Dage efter læste jeg den
anden Prædiken, og det gik omtrent som med den første.
Nogle Dage senere sad jeg en Aften paa mit Værelse:
jeg var træt og søvnig og ventede kun paa, at Klokken
!) Den, som er bleven tilbage med de længst Afdødes
Breve og Papirer, bliver indviet i saadanne smaa
Hemmeligheder. Og idet jeg, saavidt det er mig muligt,
vil give et Billede af min Broder, meddeler jeg et
Træk, der vidner om hans Sjæls Alvor, Sandhed, Fast
hed og Dybde.
2) Han havde i Sommeren 1852 oversat hele denne første
Del, men havde ikke faaet mere end disse 5 Prædikener
renskrevne.
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skulde blive 10, for at jeg med Honneur kunde gaae i
min Seng. Den manglede 1 Kvarter, og for dog at be
stille noget, tog jeg Bogen, som laa paa mit Bord og
begyndte paa den tredie Prædiken. Jeg havde ikke læst
mange Sider, før jeg var lysvaagen og bevæget dybt ved
det, jeg læste; men jeg grebes tillige af Fortvivlelse, thi
jeg vidste godt, at det vilde gaae som sædvanligt, naar
jeg havde hørt eller læst noget Opbyggeligt; naar jeg
vaagnede næste Morgen vilde jeg være den samme hold
ningsløse Stymper som sædvanlig, et Kør, som lod sig
bøje af enhver Vind: Indtrykket vilde være forsvundet.
Det, jeg trængte til, var at holde det levende Indtryk,
disse Prædikener gjorde paa mig, fast, at optage det, saa
at sige, i mit Kjød og Blod. Men hvorledes? Blev jeg
ved med mine daglige Studeringer, vilde det ikke lykkes,
og sidde og læse Prædikener bestandig, kunde jeg da heller
ikke. Da faldt det mig pludselig ind: Jeg kan jo give
mig til at oversætte dem, derved vil jeg nødes til bestandig
at sysle med dem og have et Arbejde, som tilstrækkeligt
kan opfylde Tiden. Jeg tog strax samme Aften fat paa
Arbejdet, lagde alt andet til Side og oversatte fra 5te Maj
til 16de Juli den første Del og vandt derved en fast
Religiøsitet, som allerede mærkeligen har forandret mig,
og, som jeg haaber, skal mere og mere forandre mig og
og udrydde min Egoisme og dennes Vanskud. Den 14de.
Ved at gjennemlæse det Foregaaende, studser jeg ved at
see, hvor tør og kold min Beretning er om en Tid, der
var Ild og Liv, Begejstring og Smerte, Frygt og Haab,
Fortvivlelse og Tro, Skamfuldhed og Sorg over min Elen
dighed og levende Fryd og Jubel over min Frelse. Men
det er første og vel ogsaa sidste Gang, at jeg fortæller
Nogen om hin Tid; jeg har i det hele ondt ved at betroe
mig til Nogen, og jeg er mig ikke bevidst nogensinde at
have betroet, hvad der i dybere Forstand glædede eller
bedrøvede mig, til noget Menneske (det er da i al Fald
længe siden), selv mine kjæreste Venner, som da kun ere
ganske faa, ere ikke mine Fortrolige. Hvad jeg her skriver,
Daugaards Levned. IV.
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forbauser mig i Grunden; det har aldrig staaet klart for
min Bevidsthed, men det er saa, ellers maatte jeg jo vide
det Modsatte. — Dog tilbage til min Beretning. I August
Maaned rejste jeg til Kj«benhavn og kastede mig atter
med Iver over mine Studier. — —» Frugten af denne
Iver har været den gode Examen i Begyndelsen af Aaret
1853, hvormed han saa meget glædede sin Fader. I Slut
ningen af Brevet omtaler han det som sin Tanke med
Hensyn til Fremtiden at gaae op til Examen næste Jul
eller maaskee forst til den derpaa folgende Sommer, som
Candidat at manuducere og dernæst soge Adjunktembeder.
Saaledes havde han i sit gode, ærlige Hjærte alt paa det
rene. Men hans Dom var skreven. Han havde, om jeg
ret har forstaaet, hvad jeg har hørt derom, ved det legem
lige Hjærte en Fejl, hvormed han ikke kunde leve. Hjærtet
var for stort. Vi fik det først at vide efter hans Død.
Min Moder havde al Tid Haab om hans Liv: min Fader
kunde vel fatte Haab i Tider, hvor han syntes raskere og
for en Stund var det, men Frygten overvejede ganske
Haabet hos ham.
Ogsaa i sjælelig Forstand havde han et stort Hjærte.
Naar han taler om sin Egoisme, da bør det siges, at han
aldrig havde været Egoist uden for saa vidt, som vi alle ere
Egoister for vor Herre og enhver for sin egen Samvittighed.
Sophie gjengjældte hans Fortrolighed ved at indvie
ham i sin stille Syslen med literære Arbejder. Hun
sendte ham Fortællingen «Guido,» som han læste med
megen Interesse, idet han især glædedes ved til Slutningen
at see «en af dens mest iøjnefaldende Dyder, dens strænge
Konsekvents.» Glæden over Sophies frembringende Evne
opfyldte min Broder tidlig og silde, og han fik sørget for
Udgivelsen af en Samling «Fortællinger og Eventyr:» den
Skyhed, Sophie følte for at være kjendt som Forfatter,
bragte hende til at vælge Forfattermærket «Noli me
tangere.» Et Exemplar blev tilstillet Ingemann, og min
Broder havde den Glæde at kunne sende hende følgende
Brev fra denne hendes kjære Digter:
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Sorø 3die Januar 1856.
Uagtet jeg ingen Forestilling kan have om den ydre
Personlighed af den ædle poetiske Natur, der skjuler sig
under Mærket: «Noli me tangere,» har hin Digterperson
lighed dog klart og rent afbildet sig for mig gjennem de
Fortællinger og Eventyr, der i denne Juletid baade har
underholdt og glædet mig, og jeg tillader mig gjennem
Boghandelen at tilstille Dem dette Blad med hjærtelig
Tak for Bogen og sand Paaskjønnelse af den Aand og
det Sind, der derigjennem har tiltalt mig.
Dersom det maa tillades mig at fremhæve et af de 3
Eventyr og en af de 4 Fortællinger, som Repræsentanter
for den Ejendommelighed i Form og Fremstilling, for det
psychologisk Interessante, det ædle Ophøjede i Karaktererne,
der i disse Billeder har glædet mig, saa nævner jeg «Elfrida» og «Guido» og beder Dem med min Taksigelse at
modtage Forsikringen om den Højagtelse og Deltagelse,
hvormed jeg ønsker Dem fremdeles Lykke og Glæde i det
Sandhedens og Skjønhedens Rige, som De i Stilhed og
Kjærlighed har fundet Vejen til.
Deres ærbødigst forbundne
B. S. Ingemann.

Til
Forf. af «Fortællinger og Eventyr af
Noli me tangere.»
Min Fader begyndte med at rejse ud paa Visitats i
Marts, men Hensyn til hans Helbred nødte ham til i
senere Aar at udsætte det, til Foraaret mere var brudt
igjennem. Indtrykket fra den Hjemkomst i hans første
Aar som Biskop, da han erfarede sin yngste Datters
Sygdom, forlod ham aldrig, og hvor meget end hans Breve
aande Liv og Munterhed, bryder en Ængstelse for, hvor
ledes det staaer til i Hjemmet, ofte frem, allermest i hine
Aar, da først den ældre, siden den yngre Søns Tilstand
25*
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gav Grund til Bekymring. Dog har han nedlagt Bekym
ringen i Guds Haand og af Hjærtet kunnet glæde sig.
naar Kirkerne vare fulde, naar Egnene vare skjonne eller
havde Nyhedens eller nogen anden Interesse. Mange
lykkelige Timer har han haft, naar han i sin lille
Vogn rullede gjennem Stiftets forskj ellige Egne, opfyldt af
Udarbejdelsen af den næste kirkelige Tale, han havde at
holde, men ogsaa med levende Interesse for at see sig om,
hvor han foer frem. Mange Glæder har han nydt i de
venlige Præstegaarde som i Kirker og Skoler, naar alt gik
vel fra Haanden. Nogle spredte Træk fra disse Rejser
meddeles her af hans Breve til Hjemmet.
Den 30te Maj 1853 skriver han fra Huusby Præstegaard: «Min elskte, kjære Hustru! Det Brev jeg her
begynder, bliver ganske kort. Du vil vel have modtaget
et fra Vosborg. Nu har jeg endt Visitatsen i Ulvborg
Herred, naar jeg i Morgen har holdt Konvent. I Gaar
visiterede jeg hos Pastor Schøler, som i Torsdags atter
gj en valgtes til Rigsdagen. Der1) blev jeg anmodet om at
lægge den første Sten til en Bygning, der opføres for
flere Privates Regning til en højere Bondeskole. Hele
Bestyrelsen var tilstede og lagde hver sin Sten, i alt 12
tilligemed min, og sagde jeg da et Par Ord til et Slags
Indvielse. Det er et Foretagende, som flere brave Bønder
i Egnen interessere sig levende for. — Her er en ret
vakker Egn. Denne Præstegaard er en af Stiftets smukkeste
og Haven ligeledes. Den ligger en Fjerdingvej fra Nabopræstegaarden, Vedersø, men skilt fra den ved et Vand,
hvorover man maa lade sig sætte i Baad.»

Naar min Fader visiterede i Ulvborg Herred, nød han
al Tid efter Etatsraad Evald Tangs og hans elskelige
x) I Staby. Den omtalte Skole var en grundtvigsk Høj
skole, der saavidt jeg har Kundskab derom, er bleven
omdannet til en Uddannelsesanstalt for Skolelærere.
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Hustrus hjærtelige Indbydelse en Rastdag paa Nørre-Vosborg. I den skovløse Egn ligger den gamle Borg som en
Oase, omgiven af sine Haver og Plantninger.

«Der staaer en Borg i Vesterled»,
hegnet af hundred Linde
blev der sunget den 31te Juli 1887 ved Hundredaarsfesten for Familien Tangs Besiddelse af Nørre-Vosborg.
Den nuværende Ejer, Fru Christine Valeur, Etatsraad Tangs
ældste Datter, har meddelt mig en smuk Historie1) om,
hvorledes Bonden Peder Tang blev Herre til Nørre-Vbsborg. En sand Historie, kun at Sagnet havde udsmykket
den med en lille Tilsætning om Bjærgmandens Kone, som
boede i «den sorte Høj,» hvor Fru Valeur fortalte mig
Begivenheden. Om Nissen paa Vosborg og om «Manden
i den blaa Kappe,» det vrede Vesterhav, for hvis Skyld
Borgen to Gange er flyttet længere ind i Landet, siden
Hr. Bugge først opførte den, havde jeg allerede læst i
min Barndom i Thieles Folkesagn.
Haven om den interessante Hovedbygning er af
Etatsraad Tang med stor Kjærlighed og udmærket Smag
anlagt paa de gamle Volde, hvis skyggefulde Træer til
sløre den krigerske Tanke, der ligger til Grund for dem
som Fæstningsværker og kun lade den skimte som det
historisk ærværdige.
Borggraven dels gjennemskjærer
Haven dels omslynger den.
Fra denne Have gaaer man over i «Sønderhaven,»
der igjen fører til Vosborglille med dets Have. Vosborglille er en hyggelig og smuk Bolig, beliggende ved Indkjørslen til Nørre-Vosborg. Den er opført af Etatsraad
Tang til Bopæl for hans Broder, Pastor Peter Tang med

T) At fortælle Historien vil jeg overlade til Fru Valeur,
som kan gjøre det bedre, og som, medens hun paa sin
Gaard lever i Fortsættelsen af sin Slægts gode Tradi
tioner, maaskee ogsaa en Gang vil nedskrive sine
Slægtsminder.
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Hustru, da han paa Grund af et svagt Helbred maatte
afstaae fra sin Kaldsvirksomhed. Her har nu Frøken
Molly Tangf en Søster til Fru Valeur, indrettet et lidet
Børnehjem og har sin Glæde af at være Moder for de
Smaa, hun samler om sig.
Endnu en Have, «Nørrehaven,» med smukke Blomster
anlæg og Trægange1) omkranser den gamle Gaard med de
gjæstfrie Sale, Stuer og Kamre. Lunde, som trives godt
og give god Skygge, ere i Gaardens Nærhed plantede af
den sidst afdøde Ejer, Hr. Valeur.
Glade Hviledage har det været, som min Fader til
bragte hos disse aandfulde og varmhjærtede Venner, hos
hvem Alvor og friskt Lune boede sammen ligesom hos
ham selv. Naar han kom hjem derfra, medbragte han al
Tid morsomme Smaatræk der fra Egnen, som Etatsraad
Tang havde haft at fortælle. Min Fader har da ogsaa
kunnet nogle tilsvarende, og saaledes har en fornøjelig
Udvexling fundet Sted imellem dem.

Fra Nørup Præstegaard skriver min Fader den 24de
September 1853: »Min dyrebare Hustru! Efter at have
passeret det ynkelige, sandfulde, stenfulde og lyngfulde
Slavs Herred og det dermed beslægtede Randbøl Sogn, er
jeg her kommen ret paa en grøn Gren. Fra Havestuen
eller Storstuen ved Siden af mit Værelse seer jeg ud over
den smukt anlagte Have og Nørup Sø til det dejlige
Engelsholm, der ligger i Baggrunden og pranger med sine
hvide Vægge, blaa Tage og 4 skjønne Spir, omgiven af
sin smukke Skov. Seer jeg ud af et andet Vindue, har
jeg den smukke Nørup Kirke for mig. Du seer saaledes,
T) Efter min Fader optager jeg dette danske Ord i Stedet
for Allee. Han benyttede ogsaa undertiden «Hurtig
vognen» for «Diligencen» og «Gjæstebordet» for «Table
d’hotes.»
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jeg har det godt med Hensyn til Omgivelserne i Naturen:
jeg har det ligeledes med, hvad Menneskeomgivelserne angaaer, og jeg befinder mig selv meget vel efter de 3 forste
Dages Arbejde.-------Gid jeg vidste, hvorledes vor gode
Hans haver det. Jeg vil haabe, at det vedbliver at gaae
fremad.»
«Det mærkeligste, jeg har seet i de sidste Dage»,
meddeler han i Begyndelsen af Maj 1854, idet han fort
sætter Hjemvejen fra et Besog i Randers med en Visitats
i Hammerum Herred, «er den nye Kjobstad Silkeborg.
Der har for faa Aar siden kun været det lille Slot, og nu
staaer der allerede en Stad, skjonnere og storre end Skan
derborg. Gaderne ere brede og snorlige, og Bygningerne
ere meget anseelige, tildels stolte. De store Soer med de
store Skove og flere tildels nogne og lyngklædte Bakker
give Egnen noget Imposant. Den er Skanderborgegnen i
det Større, maaskee dog endnu næppe saa smilende som
den men mere storartet. Drewsens Bolig med omgivende
Have i Nærheden af Papirfabriken er paradisisk. — —
Jeg gik igjennem Byen ti) Skoven, men da en Regn, som
jeg ventede Kl. 2, meldte sin Ankomst med nogle Draaber,
holdt jeg det raadeligst at vende tilbage langs med den
sondre So, hvor Gang og Udsigt noget ligner Gangen bag
Haverne langs Skanderborg So og en lignende Gang ved
Sorø, men begge disse og især den førstnævnte, som Du
jo kjender saa godt og saa ofte har glædet Dig ved, ere
meget mere yndige og smilende. Da jeg kort efter rul
lede paa den dejligste Chaussee ud af Silkeborg, glædede
jeg mig ved at see de smukke Skove til begge Sider, men
den Dig saa velbekjendte Morpheus, om hvem jeg altsaa
ikke strængt taget behøvede at tilføje de sædvanlige Appo
sitioner «Søvnens Gud og Dødens Broder» forhindrede mig
i denne Nydelse, idet han mere tvang end indbød mig til
en anden; thi jeg havde ikke sovet siden Kl. 2 Natten før.
Da jeg vaagnede af den sode Søvn, hvori hans Valmue
viften havde inddysset mig (at jeg skal tale poetice), var
jeg midt i Funder Sogns store Ørk, og til den skjønne
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Natur var saaledes for en længere Tid sagt Farvel; thi
Bording Sogn giver Funder Sogn lidet efter eller rettere
slet intet. Her
er jeg nu i Hammerum Herreds gode
Belte.» Om Hammerum Herred har han fortalt fra en
tidligere Visitats (i 1850): «Rejsen gjennem Hammerum
Herred var slem nok mange Gange ved den lange Afstand
mellem Præstegaardene, de slette Veje og det ofte slette
Vejr; dog gik alt godt og efter den lagte Plan. Jeg blev
der kjendt med ganske nye Egne, dels meget frugtbare i
et Streg midt over Herredet, hvorigjennem Landevejen,
— der nu gjøres til Chaussee — fra Aarhuus til Ringkjobing;
dels og langt større og vildere ørkener end dem, jeg hidtil
har seet. Ved Præstegaardene fandt jeg næsten overalt
smukke Haver, og en skjønnere Præstegaardshave end der
findes i Ørre, har jeg ikke seet. Natten efter endt Visi
tats i Hammerum Herred tilbragte jeg hos Justitsraad
Fjeldstrup paa Lundinggaard, en bekjendt Landmand. Der
er en smuk Have og Plantninger udenom denne.»
«Det er den bedrøvede Ilte Juni for mange, som ej
kjende Udvej til deres Renter», skriver min Fader fra
Ringkjøbing 1854; «den er det i en vis Maade for os alle,
som boe udi Jylland, thi det stormer skrækkeligt og er
meget koldt, hvilket synes ikke at være godt for Afgrøden:
men maaskee det kan blive uden Skade for den, endog til
Gavn. Mig vil dette Vejr nøde til at lægge Vejen til
Holmsland over Rindumgaard og saaledes undgaae Vand
vejen , og derimod vil min elskelige Hustru intet have at
indvende.» Fra Holmslands Præstegaard fortsættes den
12te Juni Kl.
Eftermiddag: «Det ugunstige Vejr, da
det just stormede og regnede, som Gudstjenesten skulde
begynde, var vel foruden den almindelige Kjøbstadsløvhed
Aarsag i, at Kirken just ikke var stærkt fyldt, da jeg i
Gaar holdt Kirkevisitats i Ringkjøbing. Middagsselskabet
var meget stort. Alle Byens Embedsmænd vare tilstede.
Saasnart vi havde spist og drukket Kaffe, kjørte jeg ud
D Vistnok i Ørre Præstegaard.
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til Rindumgaard og tog Grev Schulin med1). Der til
bragte jeg et Par meget behagelige Timer. Grevinden er
en meget behagelig Værtinde. Stedet er skjont baade
inde ved smukke Malerier og Møbler etc. og ude ved en
god Have og Plantning. Derfra begav jeg mig ad den
lange Omvej hertil for at undgaae Vandkjørslen. Der
var vel Mange, som bestemt mente, at jeg mageligt kunde
kjøre over Vandet , men Enkelte vare dog af den Mening,
at jeg ikke kunde undgaae at faae Vand ind i min Vogn.
Jeg var derfor aldeles døv for de Førstes Forestillinger..
Hertil kom jeg Kl. 9V2, og Flaget vajede til Velkomsthilsen.
Her er godt at være; her er et godt rummeligt Gjæstekammer, kun noget mørkt; men her er en dygtig Præst,
med hvem man kan samtale om kirkelige og aandelige
Sager, og i det hele en behagelig Omgivelse.»
Men fra Stadil Præstegaard skriver han den 14de Juni:
«Sic læti slapsimus derfra. Hvorfra kan Du læse nederst
Side 4, og dersom Du ikke kan læse det halvlatinske Ord,
kan Du lade Hans oversætte det for Dig. Hvorfor jeg
skriver »læti», vil forstaaes, naar det betænkes, at en Bi
skop ikke kan befinde sig vel paa et Sted, om hvilket han
kan skrive flere Timer efter endt Gudstjeneste:

En halvstuderet Røver en saadan Præken holdt,
Som staaer nok i min Hals, som gjorde Blodet koldt.

I Morgen haaber jeg at faae Oprejsning hos Kapellan
Valeur og ydermere over Morgen hos Pastor Jeger i Ve
dersø. Her sidder jeg nu i et hyggeligt Gjæsteværelse,
hvor jeg gjenkjender Sengetæpper og Omhæng med mange
Grene og Blomster og et Par brogede Fugle paa hver Gren.
Stadil Præstegaard ligger smukt med Udsigt over Haven,
Engene, Fjorden til Holmsland og Ringkjøbing; men denne
Udsigt har jeg lukket for, da jeg tændte Lys og nedrullede
Gardinet: God rolig Nat!»
Den 17de Juni, Morgen før Kaffe, meldes fra Vedersø
2) Min Faders tidligere Elev, omtalt i Afsnittet om Sorø.
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Præstegaard: «Jeg blev ikke skuffet i mit Haab om en god
Prædiken af Kapellan Valeur. Det var en saare glædelig
Forretning i det Hele, som jeg havde i Stadil Kirke. 1
Gaar hørte jeg en udmærket Prædiken af Pastor Jeger
her og havde en ligeledes meget glædelig Forretning i det
Hele.------ Ligesom jeg de andre Dage ikke kan faae Tid
at skrive for Arbejde, saa kunde jeg i Gaar Eftermiddags
ikke faae Tid for bar Ledighed. Men Ledighedsværket,
som jo bestaaer i at spadsere omkring og samtale med
de sammenbudne Gjæster — her var jeg navnligen
iblandt flere vakre Præster — har ogsaa sin Fordring især
efter flere Dages anstrængende Arbejde. Vejret har nu
og i dette Par Dage været saare yndigt, saa at Fristelsen
til at nyde det var stor. Her er en ret smuk, ja en me
get smuk Udsigt baade fra Værelser og Have. Flaget
vajede her og paa Huusby Præstegaard, som ligger lige
overfor paa den anden Side af Vandene.»
«Endnu har jeg ikke været længere borte, end at jeg
daglig har kunnet see Ribe Domkirke», skrives i Sommeren
1854 fra Jerne Præstegaard, «men i Morgen, naar jeg be
giver mig til Bryndum, vil det være forbi.» To Dage se
nere fra Guldager Præstegaard: «Jeg skal dog fortælle Dig
lidt om, hvorledes jeg havde det i Bryndum Kirke. Præ
kenen var god, som jeg ventede, Menighedens Forsamlingvar talrig, Ungdommen læste og svarede ganske til min
Tilfredshed, og en fuldkommen Ro og Stilhed herskede fra
først til sidst. Derhos var Kirken smykket rundelig med
Grønt og Blomster, især med Gran og Stokroser. Da nu
dertil Kirken er i sin Bygning en af de smukkeste Lands
bykirker, var det der ganske efter -Ønske.»
Fra Greis Præstegaard skriver min Fader en Gang i
September Maaned uden Aarstal: «Visitatsen begyndte i
Gaar i Oster Snede propfulde Kirke og begyndte glædeligt.
Pastor Kirketerp holdt en meget god Prædiken, som ret
var passende til den saa underlig sammensatte Menighed.»
Og fra Vejle: «1 Aftes kjørte jeg den yndigste Vej i Ribe
Stift og en af de skjønneste i Danmark fra Greis Præste-
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gaard over Greis Mølle gjennem et stort Stykke af Dalen,
Bakke op og Bakke ned gjennem Grundet Skov og store
Grundet selv hertil. Det var kort før samt under og efter
Solens Nedgang, at denne Rejse foregik, et Tidspunkt, som
giver en yndig Belysning over Skov og Bjærg og Dal.»
I Hveisel Præstegaard glæder han sig d. 19de Sep
tember 1854 over den «store og udmærket smukke Have,
der især udmærker sig ved en god bred og gruset Gang
d. e. Trægang eller Allee, som gaaer omkring hele Haven, og
som skal være Vs Fjerdingvej lang. Egnen her» fortsætter
han, «hører ikke til de skjønne, som omgive Vejle, da den
ligger i disses Udkant, og man strax V. for har KollemortenEgnen, der er Dig saa vel bekjendt; men her seer ud
mærket frugtbart ud, og Markerne ligne de bedste i
Kanders-Egnen, og til de skjønneste Steder har man ikke
langt. Jeg har en Gang søgt Hveisel, og havde jeg faaet
det, var jeg uden Tvivl aldrig flyttet derfra; thi her er
virkelig godt at være.»
Af et Brev fra en Rejse til et Bispemøde i Aarhuus
gjengiver jeg det meste, da det, hvor langt det end er
fra at indeholde mærkelige Ting, giver et Billede fra en
svunden Tid.

Haderslev d. 12te Maj 1855.
Min elskede Hustru!
Det er noget andet at sidde her i Aften Kl. 10, ven
tende, at om en Time eller mere forspændes Diligencen, og
jeg indbydes til at træde ind, end at sidde som i Aftes
ved vort runde Bord, ventende paa Opbrud for at gaae til
Sengs, Jeg beklager dog især, at jeg skal passere den
mig ubekj endte Vej herfra til Kolding uden at kunne see
den, da den behageligste Frugt af den megen Liggen paa
Landevejen er, at man bliver stedse mere orienteret i det
kjære Fædreneland. Om jeg skulde sove Vejen bort mel
lem Kolding og Vejle, som jeg kan saa godt udenad, var
det ikke at regne, men Vejen mellem Kolding og Haderslev
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— dog nok herom. Jeg maa skride til Dagens Historie.
Petrus saae mig gaae lige ind i den beredt holdende, endog
aaben staaende Vogn med en Skibstømmermester fra Sønderhoe, om hvem man altsaa temmelig sikkert kunde for
udsætte, at han hedte Sonnichsen. Samme S. var mig et
ret behageligt Rejseselskab. Vi havde ikke faa Berørings
punkter, som kunde blive Gjenstand for Underholdning.
Vejret var det behageligste af Verden, og jeg kunde for
uden mit eget Velbefindende glæde mig over, at I hjemme
fik eders Tøj tørt. Da vi nærmede os Haderslev, saae jeg
under de levende Hegn paa Gjærderne en stor Mængde af
Skovanemoner, som enten endnu ikke ret havde aabnet
sig, eller som havde lukket sig mod Aften. Her kom jeg
Kl. 6V2, lod mig anvise et Værelse, bestilte The med kold
Opdækning, og da jeg havde tilfredsstillet Lysten til Mad
og til Drikke, som det hedder om de homeriske Helte, begav
jeg mig den lange Vej til Byens vestligste Grænse til
Amtmandens Bolig, hvor jeg efter at have banket paa
mange Dørre, omsider fik fat paa en Pige, som førte mig
ind i Dagligstuen, hvor han sad med sin Hustru efter
endt Dagsgjerning. Thebordet blev strax dækket, og jeg
indbuden til at være med, hvilket jeg ikke kunde af oven
anførte Grund. Jeg nød blot et Glas Vin. Samtalen gik
hel livligt, og jeg fandt Kammerherre Stochfleth meget
vakker og hans Kone ligesaa. Hjemkommen derfra, har
jeg skrevet disse Linier, som jeg nu vil ende med den
Bemærkning, at jeg fik intet Valg mellem Land- og Sø
rejse, da Dampskibet ikke gaaer til Aarhuus i Morgen.
Ellers havde jeg maaskee foretrukket den vaade Vej.
God Nat!

Aarhuus 14de Maj 1855.
Da jeg slap i Løverdags Aftes, svøbte jeg mig ind i
Rejsekappen og slumrede ind, indtil jeg vaktes Kl. 12 for
at puttes i Diligencen med to andre Mandspersoner og
(formodenlig) en Tjenestepige, som alle strax satte sig til
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at sove trygt. I Christiansfeld forlod den ene af de so
vende Mænd os; derfra begyndte det allerede at lyse, saa
jeg dog fik lidt mere at see af Egnen, end jeg havde ven
tet. Fra Vonsyld til Kolding fik jeg at fole, at vi endnu
havde et Stykke af den gamle Landevej; thi Diligencen
hoppede saaledes, at Pigen, som slumrede, blev kastet ned
til Bunden af Vognen. Hun forlod os i Kolding, hvor
man slet intet kunde faa at nyde, og hvorfra Rejsen fort
sattes med den anden sovende Tværdriver, af hvis Mund
jeg ikke hørte et eneste Ord, end ikke et Farvel, da han
i Vejle forlod mig. Fra Vejle fulgte en Pharmaceut Tavlov, med hvem jeg ifjor havde gjort Bekjendtskab i Ring
give, en ung Ditto, Friis, Søn af Apothekeren i Vejle, med
hvilke 2 Mænd jeg havde en levende og interessant Under
holdning den ganske Tid, samt en ung Bondeknøs fra
Fyen, der af og til fløjtede lidt, hvilket jeg havde stor
Lyst til at fraraade ham som upassende i dannede Folks
Selskab, men jeg overvandt ikke min naturlige Stræben
derimod, saa jeg lod ham fare urevset. I Horsens fik jeg
en Jøde istedetfor den ene Pharmaceut, Friis, og dertil
endnu Justitsraad Neckelmann, med -hvem jeg havde en
meget interessant Underholdning om gamle Stednavne her
i Landet, hvori han er meget velbevandret. Hertil kom
vi omtrent Kl. 4, og jeg traf Engelstoft her, med hvem
jeg nu har Værelse fælles, og som sidder og skriver ligeoverfor mig. Bindesbøl ankom samtidig med mig men i
en Bivogn. Flere blive vi nok ikke, da Laub nok vilde
komme men er endnu i Fyen. God Morgen!
Den 15de.
God Morgen igjen, mine Elskelige! I Gaar holdt vi
Konference det meste af Dagen. I Dag fortsætte vi. Om
vi end ikke udklække store Planer, saa mene vi dog at
have stort Gavn af at drøfte mange Sager med hverandre.
Vejret er godt, og i Dag lader det at blive klart. Dog
kommer Varmen ikke ret endnu, hvilket jo iøvrigt er godt.
Ved Kjørsien i Forgaars gjennem Kolt og Viby Sogne,
da jeg saae vor gode Comtesses Gaard, saae jeg atter i de
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smaa Hasselskove eller Krat Anemoners Myriader. 1 Gaar
saae vi os om i den prægtige store Domkirke. Den kan
ikke i Skjønhed lignes med vor; men det er dog en mæg
tig Bygning, som gjør et stærkt Indtryk. Hvorledes det
skal gaae med at komme til Comtessenl)
Den 16de.
God Morgen! I Gaar bleve vi færdige med vore
Samtaler, dog ikke anderledes, end at vi ogsaa havde
Stof nok til i Dag, dersom vi havde Tid til at blive læn
gere sammen. I Formiddag skulle vi ud at besee Daareanstalten. Til Middag i Gaar Kl. 4 var Stiftamtmanden
og Byens Præster indbudne, og vi havde et behageligt
Middagsmaaltid omtrent som hjemme hos os selv. Efter
Kaffen gik Bindesbøl og jeg ud i Riis Skov og medbragte
tilbage et Par udsprungne Bøgegrene. Gid jeg kunde have
præsenteret min kjære Hustru min. Nu overrakte jeg den
i Bispinde Braminers Hænder, som ogsaa tog imod den
med Fornøjelse. — — — Vort Ophold her har været
meget behageligt, og slige Bispemøder ønskes gjentagne.
— Lever alle vel!
Din Daugaard.

Fra en Visitatsrejse til Vesterhavsoerne Amrum, Føhr
og Romø meddeles nogle Brudstykker af Breve.
Amrum 6te September 1855.
Min elskede Hustru!
Du seer af Overskriften, at jeg har naaet den yderste
Grænse for denne min Rejse. Jeg kom i betimelig Tid i
Formiddags til Dagebøl, havde det ønskeligste Vejr og
Vind og saaledes den lykkeligste Sejlads over Havet, som
var saare yndigt at beskue med sine let krusede, af Solen
forgyldte og forsølvede Bølger og med de enkelte Huse
paa de lave Halliger ligesom svævende paa Havets Over-

0 Sætningen lindes ikke fuldført.
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flade. Der medgik netop en Time fra det Øjeblik, da vi
stodte fra Jyllands Kyst, til vi lagde an ved Wyck. Birke
dommer Troiel og Pastor Johnsen modtoge mig med stor
Venlighed, og førstnævnte bad mig spise til Middag hos
ham i Nieblum undervejs herover, hvilket jeg modtog med
Taknemlighed. Nieblum er en yndig By, og i Birkedom
merens Have staae Pæretræer fulde af Frugt, Vinranker,
ikke en Gang op til nogen Mur, med mange Druer, yndige
Akasietræer, et ægte Kastanietræ med Frugt o. desl., saa
at Du nok begriber, at Føhrs Land er ingen Ørk. Rejsen
herover, paa hvilken Troiel ledsagede mig helt igjennem,
og Johnsen, indtil vi midt paa Havvejen mødte Amrumvognene, medtog ialt 2V2 Time. Kjørslen gjennem Havets
næsten tørre Vej varede godt V2 Time. Det var blevet
noget koldere og truede med ondt Vejr, men i Aften lader
det dog bedre. Min Hoste er slet ikke god, og jeg længes
efter at erfare, hvorledes det vil gaae med at tale i Mor
gen. Jeg kjøbte mig paa Wyck Apothek V2 S Chokolade
med islandsk Mos, hvoraf Mdm. Mecklenborg lavede mig
en Portion, da jeg kom, og vil give mig en Ditto i Morgen
paa fastende Hjærte. God Nat ønskes Dig og vore kjære
Born.
Suderende paa Fehr 8 September.
God Morgen, mine Elskelige! Jeg vil haabe, at jeghar drømt fejl i Nat, at Hans havde et nyt Anfald og
saae mig saa meget daarlig ud. Gud forbyde, at denne
Drøm skulde høre til de sande! løvrigt har jeg det
godt, har sovet vel baade denne Nat paa Føhr og den
forrige paa Amrum. Min Forretning i Gaar gik ogsaa
godt fra Haanden. Da jeg var færdig, og Vejret var godt,
tog jeg efter Troiels og Pastor Johnsens fornuftige Raad
strax bort, da jeg ellers skulde været ud Kl. 5 denne
Morgen, og Vejret maaskee da, som virkelig er Tilfældet,
kunde være mindre gunstigt.
Overkjørslen var meget
behagelig, Havbunden var vel endnu mere fri for Vand

400

end i Forgaars. Her kom jeg altsaa i god Tid. — Egnen
her er meget frugtbar; Korn i rig Mængde stod høstet
paa Markerne. Landsbyerne, som ere meget store og tæt
sammenbyggede, have mange meget smukke Huse med
skjønne Haver, byggede og anlagte af Sømænd, som med
deres Fortjeneste have trukket sig tilbage fra det urolige
Søliv. Her i Præstens Have er en udmærket Levkøj flor.
Her er en smuk Bopæl. Jeg har et rummeligt Soveværelse
og ved Siden af dette et lidet Kabinet, hvor jeg sidder og
skriver dette og iøvrigt studerer paa mine Taler.-------

9de Sept. Aften.
Visitatsen er tilende her og ganske godt overstaaet.
----------- I det Hele er det mig fornøjeligt nok paa disse
-Øer, naar den Besværlighed med Sproget ikke var; thi
Livet og Omgivelserne her er noget ikke ganske almindeligt.
Pastor Johnsen holdt en udmærket god Prædiken. Han er
en meget begavet Mand. Jeg begynder at gjøre den samme
Erfaring, som den gode Peder Ruus, at, «naar man lidt
gammel bli’er og kommer lidt til Alder, da Ihukommelsen
hel mærkeligen falder.» Det falder mig nemlig ikke lidet
tungt at lære disse tyske Taler udenad, og de maa læres
næsten ganske ordret.------- Hvorledes mon det staaer til
hos Eder og med min stakkels Karen ? Jeg er henvist indtil
videre til Formodninger. Gud være med Dig, min kjære
Kone! og med vore kjære Børn!
Din Daugaard.

Min Faster Karen, som havde mistet Synet, var paa
denne Tid i Kjøbenhavn og underkastede sig en Operation,
hvilken desværre ikke lykkedes. Hun henlevede sin øvrige
Tid i Mørke. En stor Sorg og mange Taarer ved Tabet
af en haabefuld Søn, som i sin tidlige Ungdom var gaaet
til Søs og paa sin første Rejse var død af den gule Feber,
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havde vistnok været en medvirkende Aarsag til hendes
Blindhed. Hendes Mand var som Birkedommer bleven
forflyttet til Fanø, og derfra besøgte hun os jævnlig. Hun
bar sin Blindhed med sjælden Blidhed og Taalmod, der
hos med en egen Ynde. Hendes Bevægelser vedbleve,
skjønt hun ikke kunde see, at være lette og smukke. Det
var et smukt Syn at see hende med sin ranke Holdningsidde ved Rokken og spinde. Hendes levende Aand lagde
under højets Savn stor Skarphed og Finhed i -Øret til
Støtte for Sjælens Forstaaelse med Hensyn til Omverdenen.
Det Præg af Fromhed og Renhed, der hvilede over hendes
skjønne og fine Træk, fremkaldte i Forbindelse med hendes
Ulykke varm Sympathi hos alle, der saae hende.

Fra Møgeltønder Præstegaard skriver min Fader d.
10de September 1855. «1 Morges foer Pastor Johnsen og
jeg af først til Nieblum, hvor jeg besøgte Pastor Diakonus
Sivert, som har en overmaade hyggelig Embedsbolig med
Haven lige ud for fuld af gode Frugttræer , navnlig de af
Frugt bugnende Pære- og Bergamottræer, men ogsaa
nogle skjønne unge Æbletræer. Vi kom for sildig til
Wyck; Færgen var alt gaaet og var at see nærved Jyllands
Kyst; egenlig var den afgaaet for tidlig, og der blev strax
gjort Anstalt for en anden Færgebaad, i hvilken jeg kom
over i det yndigste Vejr efter den behageligste Sejlads,
saa at Lykken atter heri havde føjet mig, da Vejret i
Aftes var højst ubehageligt og ikke spaaede noget godt.
Hertil ankom jeg efter 4 Timers Kjørsel paa den gode
Vej igjennem Mærsken, just som Kl. paa mit Uhr viste
og paa Møgeltønder Kirketaarn slog 5.» Det har jo
været en af de sidste Gange Riberbispen har visiteret i
disse Egne: Færgebaaden ved Jyllands Kyst, Kjørslen
gjennem Mærsken, Møgeltønder Kirketaarn! — D. 15de
September skriver han fra Rømø: «1 Middags sejlede jeg
da herover. Flodtiden var egenlig meget tidlig, nemlig
Daugaards Levned. IV.

26

402
Kl. 5 i Morges; saa tidlig kunde jeg ikke mode her; men
dersom jeg endda var kommen KL 8V2, kunde jeg endnu
være kommen over. Dette vidste man imidlertid ikke i
Visby, og derfor var Herredsfoged Thorups saa artige at
bede mig spise der til Middag. Dette maatte jeg afslaae,
da jeg i alt Fald burde og vilde forsøge, om jeg ikke
kunde komme over, eftersom jeg havde ansat Skolebørnenes
Møde i Kirken til Kl. 4. Da jeg kom til Færgestedet
Kl. 10, fik jeg den Besked, at jeg ej kunde komme over
for 12l/2, hvorfor jeg kjørte op til Ballum Præstegaard og
tilbragte der Ventetiden. Til den bestemte Tid foer jeg
da paa en meget gemen Fjællevogn uden Bagsmække
selvsjette omtrent V4 Mil ud i Havet til Færgen. Over
farten var meget heldig, skjønt Vinden just ikke bar med:
men vi behøvede kun at gjøre 2 Slag og kunde forresten
styre lige herover, hvor jeg ankom endnu i rette Tid.
Jacobsen mindede mig ved Bortgangen fra Kirken om, at
det var i Gaar 2 Aar siden, han blev ordineret, og altsaa
ogsaa, siden Hans fik det første Anfald af Blodspytning.
Kort efter kom Posten med det tykke Brev, som slet
intet indeholdt fra Eder selv. Jeg er lidt betænkelig
derved og befrygter, at Hans ikke har haft det godt.
Dog kommer det mig for, at det er ham, som med Blyant
har skrevet et Par Ord uden paa Brevet fra G. —, hvilket
noget beroliger mig. — God Nat, min elskte Hustru og
Ditto Børn! — God Morgen, d. 17de! Jeg havde nær
glemt i Morges, hvilken vigtig Dag det er. Nu er jeg da
gaaet ind i det 60de Aar. Gud give os alle Lykke og
Glæde i det! Min Dyst her i den tætfyldte og saaledes
velopvarmede Rømø Kirke udstod jeg meget godt. Kun
et Par Gange under Katekisationen afbrød Hosten mig.
Under Kirketjenesten begyndte det at regne, hvilket det
holdt ved med til sildig Aften, saa at jeg ikke kom ud
at besee -Øens Klitteherlighed.» Den sidste Gang, en
dansk Biskop har visiteret paa Rømø har vistnok været
d. 16de Juni 1861; d. 17de skriver han fra Ballum
Præstegaard: «1 Gaar Eftermiddags Kl. henimod 7 kom
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jeg tilbage hertil fra Rømø. Overfarten var baade frem
og tilbage meget behagelig. Det er ret skjønt saaledes en
enkelt Gang at faae en Sejlads i en net lille Baad med
2 Master, mange fulde Sejl til, Flag paa alle Toppene, i
godt Vejr o. s. v.»
Et Indtryk af Glæde og derhos et lidet Billede faaer
man gjennem følgende Par Linier fra Harboøre Præstegaard, 9de Juli 1856: «Ak, hvor jeg hvilede velsignet og
godt i Nat og vaagnede ret styrket til at gaae til Dagens
Gjerning. Kirken var meget fuld, og Fruentimmernes
hvide Hovedtøjer med store, struttende Skjæggekapper
dannede ligesom en Snemark langs Kirkens nordre Side.«»
Under en Visitats i Tørninglen 1857 skriver han fra
Nustrup Præstegaard d. 13de Maj: «Jeg hørte en ganske
fortræffelig Prædiken af Provst Blædel i Dag, og havde i
det Hele Fornøjelse af Arbejdet i Kirken. Af Nabo
præsterne vare Gottlieb og Randbøl samt fra det sles
vigske Provsti, Pastor Glahn og hans Hustru tilstede, i
hvem jeg lærte at kjende et Par vakre Præstefolk. Efter
Bordet spadserede vi for at nyde det første rette Sommer
eller dog blide Foraarsvejr ud til Felding Høj og til Skoven.»
Fra Skarrild Præstegaard fortæller han d. 17de Juli
1858. «Varmen har været stræng i de smaa stærkt op
fyldte Kirker. I Gaar havde jeg her en meget behagelig
Dag. De fleste Gjæster vare fra Clasonsborg, en Klæde
fabrik l/2 Mil herfra, anlagt 1840 paa Christian den
Ottendes Foranstaltning og med hans Understøttelse. Fa
brikherren hedder Giæsel; han var her med sin Hustru
og Svigermoder, med sin Svoger, Pastor Randbøl og hans
Hustru; her var og flere. Efter Middag droge vi i to
Vogne til Clasonsborg, og jeg forbausedes over at finde
der en saare yndig Plet midt i det vilde Hedenskab.
Foruden de større Fabriksbygninger og de mindre, meget
nette Huse til Fabrikarbejdernes Beboelse maatte den
herlige, vellykkede Plantning med smukke Haveanlæg til
trække Opmærksomheden. Det er forunderligt og frydeligt at see saa store, frodige Træer, dejlige høje Hvidtjørns26*
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hække at være opvoxede der dels fra Anlægsaaret, dels
fra den senere Tid især under Glæsels Besiddelse. Hans
Bolig er yndig og smagfuld efter den nyere Tids For
dringer. Der saae jeg et Par udmærket smukke Blomster
malerier af Fruen selv, som har lært af Jensen. Efter at
vi havde seet os om i Fabriken og taget i Øjesyn et
meget stort Klædeoplag, som man ikke har kunnet af
hænde — desværre for Anlægget — toge vi hjem hertil
igjen. Baade Stedet og dets Beboere have efterladt et
godt Indtryk paa mig.»
«Her er jeg midt inde i Hjærtet af Jylland ved
Grænsen af Aarhuus Stift,» hedder det fra Bording Præstegaard d. 21de Juli 1858, «i det Sogn, hvor vort Billede af en
Hedeegn er taget1). Det er en temmelig ode Egn, men
som jeg her sidder for aabent Vindue under Blikstille med
lovende Kornmarker, et Par nette Gaarde og lidt fjærnere
den lille Kirke for mig, er her ret venligt: man glemmer
den uoverseelige Hede, som er bagved.» Og Dagen efter
sammesteds fra: «talrig Forsamling, meget god Prædiken.
I Aftensvalingen lang Spadseregang til Bording Molle og
over Broen sammesteds for at gaae ind i Viborg Amt,
Aarhuus Stift.»
Fra Nykirke d. 13de Oktober 1858: «Du kjender nok
den vilde Bakkeegn omkring Nykirke og Kollemorten.
Der knytter sig dog mangen Erindring, vel mindre be
hagelig for de besværlige Vejes Skyld men dog ret glædelig
og — veemodig for Bornenes Skyld, som udgjorde vort
Rejseselskab, til disse vilde Egne, fra hvilke vi saa gik
over til de smukkere i Østerlandet. Jeg havde derfor
gjærne seet, at man kunde gjore sig en Spadseregang
heromkring, men dette tillod Vejret ingenlunde.»
Fra Herslev Præstegaard d. 21de Juli 1859: «Mine
Elskelige! Det kommer mig for, som jeg i disse to Dage
har udrettet flere og større Ting, end der kunde gjores i
saa kort Tid. Jeg er rejst fra Hjemmet til Starup i Gaar,
0 Efter et Maleri af Kjærschou.
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i Morges fra Starup til Alminde, har der holdt Visitats
baade for Kirke og Skole, er kommen hertil Kl. 7, har nu
valgt og studeret over min Text til Morgendagen og vil
efter at have skrevet lidet paa dette Papir begive mig til
Ko. I Gaar, da jeg havde forladt Landevejen tidligere,
end jeg havde forestillet mig, havde jeg smukke, hidtil
ubekjendte Egne at passere. Jeg rejser gjærne gjennem
en hidtil ubekjendt Egn, men det glædelige derved taber
noget, naar Kusken er fremmed for Egnen, og hvert
øjeblik maa holde, enten for at spørge sig for eller for
at træffe det højst vanskelige og derfor noget pinlige
Valg mellem flere Veje. Resultatet er: Bedst fremmed
Egn, kjendt Kusk. Jeg bedede i en meget smuk Bondegaard hos en værdig gammel Sognefoged. Til Vejens
skjønne Punkter hører en af hine yndige Vandmøller,
som Egnen om Kolding og Vejle har ikke faa af, nemlig
Elkjærholm eller Nebel Mølle. Vejen fra Alminde i Aften
herover gik ogsaa gjennem den frodige, skovbegroede,
bakkede Egn, den bekjendte Trekant mellem Vejle, Frede
ricia og Kolding. Man kommer ej forbi noget nok saa
lidet Huus, uden at det jo er «g’lant podet»1) o: omsat
med skjønne Træer. Provstinde Scherning er en Datter
af Apotheker Sejdelin i Skanderborg. Her er megen Tale
om min Lighed med Doctor Daugaard, det er, som de
saae og hørte ham.»

Min Farbroder Rasmus døde 1851. Den 29de April
1851 skriver min Fader til sin yngste Søn. »1 Dag er
det et Aar, siden jeg begyndte den store Kjøbenhavnsrejse
med begge dine Søstre; den Gang skulde jeg ikke troet,
at Thrine saa snart skulde savnes i min Kreds; jeg
frygtede den Gang mere for Dig. Gud være lovet, at han
dog ikke tog 2 bort fra mig; jeg føler dybt nok Savnet
0 Udtryk fra Vesteregnen; g’lant: galant; podet: plantet.
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af den ene. Nu har hver af de nærmest følgende Dage
en Erindring for mig, der vilde være mig saare behagelig
at dvæle ved og at tale med de andre om, dersom ikke
Mindet om vort Savn ogsaa knyttede sig dertil. Forinden
jeg naaer den sidste af disse minderige Dage, er maaskee
ogsaa din Onkel Rasmus bortdraget, som den Gang selv
fjerde rejste med mig fra Randers til Skanderborg og
derfra til Torrild. I Gaar havde jeg Brev fra hans Kone,
og skjønt der endnu stedse tænkes paa og lægges Plan
til deres Rejse til Randers, saa synes jeg dog at kunne
skjønne, at der bliver intet af, men at en anden længere
Rejse forestaaer den kjære Broder. Gud mager alt paa
det bedste for os alle; dermed skulle vi berolige os. Gud
trøste vor gamle Bedstemoder!» Min Farbroder døde d.
14de Maj. Ogsaa min Broder Petrus lignede ham meget:
de skjønne og ædle Træk havde han tilfælles med ham,
derhos den dybe, kjærlige Følelse, den store Beskedenhed
og Sjælsfinhed, et Hang til Tungsind. Min Farbroder
Rasmus elskede Digtekunsten og alt, hvad der var skjønt.
Jeg mindes, at han under Besøget i Skanderborg paa
hin Rejse med et Blik paa min Søster citerede Verset:
Og Sif skal ligne den unge Vaar
Med Græssets forgyldede Blomme.

«Solen gik smukt ned i Aftes,» skriver min Fader
den 29de August 1861 fra Vinding Præstegaard, «over den
brune bakkede ørken, som jeg havde at gjennemrejse de
2 å 3 sidste Mil. Vejen er en af de sletteste og Egnen
en af de mest øde og ørkenagtige, som jeg kjender.
Baade jeg og min raske Kusk, Peder Søndergaard den
Yngre fra Sig, og hans raske Heste vare ganske kjede af
de 2 å 3 sidste Mil. Det er en ensformig Afvexling af
Bakker og Dale. Naar man kommer op paa det øverste
af den mere langstrakte end just høje Bakke, seer man
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en ode Dal for sig med en øde Bakke, som man atter
skal op ad, og naar man er vundet op paa den, gjentager
sig det selvsamme Syn.»>
Den sidste Gang, min Fader visiterede i Nustrup lios
vor højt skattede Ven, Provst Blædel, har været i Maj
1862. Han skriver derfra den 24de Maj: «Jeg kan ikke
i Aften gaae til Sengs uden at meddele noget om nogle
faa dejlige Øjeblikke, som jeg havde i Gram. Allerede i
Morges fik jeg en liden Spadseretur i Præstegaardens
Have, som er stor og smuk, men hvor Millioner af Oldenborrer have huseret frygteligt især ved Nøddetræerne
(værre er det imidlertid her); men i Aften Kl. omtrent
6, da jeg rejste herover, tog jeg først ned til Slottet og
spadserede med Pastor Baffn omkring i Have og Lund,
og det var Noget af det Skjønneste, jeg længe har op
levet. Naturen er nu smykket paa det Dejligste, og paa
Lundens Linde og prægtige Bøge var ikke Spor af Olden borrernes frygtelige Virksomhed. Den Smule Vind, der
blæste, vare vi i Læ for; Søen med Slottet, flere nette
Gaarde og Huse nærmere og fjærnere og en stor Skov i
Baggrunden, Alt herligt belyst af Solen, frembød et her
ligt Syn. Vi sadde nogle øjeblikke paa nogle Skovbænke
nede ved Søen, og jeg forlystede mig ret ved dette herlige
Syn. Kjørslen herover var ogsaa saare behagelig. Her er
det hyggeligste Opholdssted, jeg kan ønske mig.» Og
næste Dag: «Jeg har Dagens Arbejde vel overstaaet, har
hørt en ypperlig Prædiken af Provst Blædel, seet en talrig
forsamlet Menighed, samtalet til Tilfredshed med en talrig
forsamlet lTngdom.»
Fra Stadil Præstegaard d. 28de Juni 1864. «Min
elskede dyrebare Hustru! Jeg har det godt, frygter ej
heller for Hjemrejsen, men jeg bekymrer mig meget for
Eder derhjemme, som maaskee ikke har faaet mit Brev
fra Vedersø Præstegaard; især har jeg om Natten, naar
jeg vaagner i Utide, megen Uro ved at tænke paa Eders
Ængstelse for mig. Om Dagen gaaer det bedre, da jeg
er dygtig beskjæftiget fra Morgen til Aften, og naar jeg
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saaledes er i Virksomhed, kan jeg bedre berolige mig i
Henseende til Eder, idet jeg jo kan troste mig med, at
Du og de andre ogsaa ere hel fornuftige og nok kunne
forestille Eder, at i Henseende til mig har det ingen Fare.
Jeg mærker paa fulde Kirker og opmærksomme Tilhørere,
at mit Besøg i Menighederne just i denne Tid er vel an
taget. Gud være hos Eder og trøste og berolige Eder!
Din Daugaard.

Den yngste.Son, som studerede i Kjøbenhavn, blev
gjennem Brevvexlingen holdt i en stadig Forbindelse med
Hjemmet. De glade, selskabelige Sammenkomster, naar
Husets Venner tilbragte en Aften hos os, bleve ham trolig
meddelte. Naar undtages de større Selskaber, som hørte
til ved visse kirkelige Lejligheder, og som al Tid vare
meget stemningsfulde, var det mest improviserede Smaaselskaber. Det falder af sig selv, at de ikke fandt Sted
uden, naar min Broders Helbredstilstand syntes forholdsvis
god. Han var selskabelig anlagt og kunde da af Hjærtet
glæde sig ved Samtalens Livlighed, enten det nu gik ud
paa Spøg eller Alvor. Han besad en høj Grad af frisk
Livsglæde og barnlig Munterhed, under hvilken hans
Tænkemaades dybe Alvor laa gjemt. En vis frigj ørende
Snakken op ad Vægge og ned ad Stolper (som man kalder
det) i Selskab, hvor man føler sig tryg, hvor ildesindet
Kritik og lønligt Skumleri er udelukket, havde han en
ejendommelig Evne til at gjøre morsom ved sit Lune og
sine Indfald. Naar vi sjældnere Gange havde egenligt
«Selskab», var det meget gemytligt. Jeg har tit lagt
Mærke til, at hvis der i Begyndelsen kunde være lidt
stille, da gik der som en Lysning gjennem Stuen, naar
min Fader, som stundom kunde være forhindret fra strax
at være tilstede, traadte ind. Ogsaa min Moders Liv og
Hjærtelighed gjorde Gjæsterne oprømte. Hos begge mine
Forældre var den oprigtige Velvillie, de nærede mod alle,
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Kjærnen i deres Selskabelighed. Det følte de venlige
Gjæster, og derfor morede de sig. De maatte selv bringe
Morskaben med i deres gode Stemning; thi Samtaler og
undertiden, naar gode musikalske Kræfter vare tilstede,
Sang og Klaverspil, var den Underholdning, der bødes.
Spillepartier undgikkes. Naar Gjæsterne vare gaaede,
glædede vi os med hinanden over den rare Aften, vi
havde haft med dem, haabende, at de ogsaa havde for
nøjet sig. Lysene i Lysekronen og Armstagerne slukkedes
sjælden, før vi havde siddet lidt og seet paa Stuen i dens
Oplysning (det store Værelse i ren Firkant var vidunderlig
hyggeligt) samtalende om Aftenens Smaahændelser. Med
Hensyn til Anretningen, da herskede der en vis Tarvelig
hed; en saadan stemte bedst med mine Forældres Til
bøjelighed men var desuden en Nødvendighed; thi min
Fader kom aldrig til, hvad man kalder Velstand. Men
min Moders Omsorg, Flid og Nøjagtighed i selv at tage
sig af de huslige Arbejder, hendes Smag for, hvad der til
et Maaltid udkrævedes for at forene det solide, det behage
lige og det festlig smukke — dette saavel i Følge hin
Tid som efter hendes egen Personlighed vidt fjærnet fra
det Overforfinede, som nu er i Mode — gjorde hende
ogsaa med Hensyn til den materielle Side til en fortræffelig
Værtinde. Denne Selskabelighed blev aldrig tom: der
gik Livsaande og Hjærtevarme igjennem. den. Begge mine
Forældre ansaae det for rigtigt ikke at indelukke sig i
Snæverhed blot med sine Egne. Mennesker skulde, mente,
de, komme sammen til fælles Glæde og derunder indvirke
paa hverandre til det Gode. Man maatte ikke blive en
Familie-Egoist, der kun mente at kunne omgaaes sine
Nærmeste i sand Hjærtelighed og aandelig Meddelsomhed.
Man burde kunne lære af hverandre, idet man udvexlede
oprigtig Venlighed. Et lille Maleri af saadanne Sammen
komster, hvor nu disse, nu hine af den kjære Vennekreds
gav Møde, sendtes i Brevene den fraværende Søn, der
saaledes fik Hjemmets Luft tilført tilligemed allehaande
Meddelelser fra Hus og Have og Dyrenes Verden. Nogle
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af disse Smaabilleder meddeles lier i Brudstykker af et
Par Breve fra min Fader. Den sidste Verden, Dyrenes,
vil maaskee findes fyldigst repræsenteret. Der holdtes
Koer i Bispegaarden. Men min Faders Kjærlighed til
Fjerkræ var det, som især holdt sig frisk gjennem alle
Aldere. Baade i Præstegaarden og i Bispegaarden var det
en frydelig Gjerning for ham og et frydeligt Syn for os
Andre, naar han stod med en Kurv Bygkorn og kaldte
Vrimmelen sammen omkring sig. Al Tid var han betænkt
paa Kyllingernes Vel, og ingen lav Bagtanke om Kyllinge
steg har været med i Spillet, naar han f. Ex. paa en
Visitatsrejse skriver fra Nerholm: «1 dievad1) underholdt
jeg mig med Madam Riber om Honsesygdomme, og jeg
tager deraf Anledning til at bede Silles erindret om at
give de syge Kyllinger fremdeles en liden Skeefuld Olie
hver Morgen, til Forandring indtræder enten til Liv eller
Død.» Ej heller, naar han ikke kunde andet end drive
Kyllingerne en Gang imellem ind paa Græspletterne i
Haven, hvad min Moder ikke billigede, men dog ikke
nænnede at forstyrre ham i.
Til Petrus skriver han:
Ribe d. 23de Maj 1854.
Da jeg mærker, at de Breve, som jeg skriver fragmen
tarisk, gjore megen Lykke, vil jeg strax i Dag, efter at
vi i Gaar have modtaget dit Brev, begynde paa et saadant.
Sophie Holst kom her i Gaar lidt for Middag og rejser
ved Middagstid med Diligencen over Haderslev til Kjobenhavn, saa at Du om faa Dage vil faae en levende Hilsen
fra Hjemmet. Siden min Hjemkomst har jeg været ganske
ophængt i Skriveriet, men nu begynder det dog at linde
noget. De vigtigste Sager opsættes gjærne til min egen
Expedition. — Haven er dejlig nu, og jeg tager for det
meste min Bevægelse i den. Især ere Grønpletterne
yndige. Kun een Spadseregang har jeg gjort ad den

0 En Kro mellem Ribe og Varde.
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sædvanlige Spadserevej omkring Byen for at see, hvorledes
tilstod med Græsningen omkring Slotsbakken. Da denne
befandtes ypperlig, lod jeg Koerne komme ud i Søndags,
hvilket forhaabentlig vil have en god Virkning i Melkebotten. En Liggehøne ventes at ville give os en Flok
Kyllinger i disse Dage. Musene spille rundt om i Huset,
og alle vore Katte synes ej at forslaae til deres Udryddelse.
I min gode Fælde fanger jeg een imellem; men det forslaaer saa lidet. Nu ned til Kaffe.
Den 24de Maj. Kaffe er drukken, der er seet til Liggehønen, som synes at ville faae en kjøn Slump, men vist
kunde have faaet flere, dersom hun ikke havde ligget paa
saa mange Æg (en tilsyneladende Modsigelse men kun for
Uindviede), og en Del løbende Kontorsager ere expederede.
Saa vil jeg fortsætte Dagbogen eller rettere Dagbrevet.
Hans er i de sidste Dage, da det varmere Vejr har tilladt
ham at komme ud i Luften, bleven kjendelig bedre.
Moder er ogsaa atter karsk og kvik og varetager sin
Gjerning i Have og Hus.
Den 25de Maj. Udfaldet med Liggehønen blev meget
godt, hvad enten hun saa havde for mange Æg eller ej.
Hun er med et Dusin raske og smukke Kyllinger flyttet
op paa Værelset over Havestuen. Nu staaer Kastanie
træet herudenfor i Blomster og dertil endnu med sit yndig
friske Grønne. Syrenerne begynde stærkt at blaane, Termansens Træer ere næsten helt udsprungne; vore begynde
at hvidne, thi de ere af en anden Race. — Vi have i
nogle Dage ventet Onkel og Tante fra Fanø, men de ere
ikke komne. Og hermed være Du nu, min kjære Søn!
Gud befalet! Hils alle vore Kjære! Du faaer vel Blædel
at høre i Dag, jeg vil høre Schousboe (Christi Himmel
farts Dag).
Den 31te Maj. Nu skal Du kuns høre, kjære Petre!
hvorledes jeg blev narret i Aftes. Den paa det af mig
lejede Stykke af Slotsjorden byggede Skonnert skulde løbe
af Stabelen — ikke væltes i Vandet som de tidligere
byggede Skibe — : jeg var af Givskov bleven underrettet
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om, at Begivenheden skulde gaae for sig KL 7, men KL 6
hører jeg Ringemanden gaae og forkynde, at det skulde
skee O1/*. Jeg mødte præcise efter min Sædvane og kom
da til at staae derude over 2 Timer. Jeg havde min
Plads paa Slotsbakken, medens Publikum var forsamlet
umiddelbart omkring Skibet. — — Omsider KL 8l/4 ud
foldede sig de 4 Flag paa Skibet, og nu skulde det gaae
løs, men det stod fast og trodsede alle Anstrængelser for
at faae det paa Gled; om det staaer der endnu, vides ikke,
men det formodedes, da vi gik. — —
Den 1ste Juni. Du tænker maaskee, at eftersom jeg
blev saa dygtig narret i Forgaars, gik jeg ikke mere efter
dette Skib. Weit gefehlt! Da det i Aftes lidt før 6 for
kyndtes mig, at nu skulde det blive Alvor, begav jeg mig
igjen derud i Følgeskab med Hans, og næppe havde vi
spadseret
Time omkring ved Slotsbakken i det dejlige
Vejr, før det gled jævnt og skjønt prydet med sine 4 Flag,
blandt hvilke paa Formasten en uhyre Stander, hvori
Navnet Valdemar, ud i Vandet. Til dette Skue kom
vistnok Mange for sildigt, blandt andre gamle Jørgensen
og Hustru, som vi mødte i Rykind KL 7, efterat vi havde
fuldendt vor Gang omkring Byen. — Fra mine Stærunger
kan jeg hilse; man har i liere Dage hørt deres stærke
Skrig og seet deres spidse Næb og gule Gab fremstikkende
under Tagstenene, og i dette øjeblik er en af dem kommen
ud at danse paa Taget, hvor den har ondt ved at holde
sig fast. .
Den 2den Juni. I Dag vil jeg underholde Dig noget
om Oeconomien, hvilket maaske er Dig en mindre behage
lig Gjenstand; mig ikke mindre, men man maa tage den
i Øjne alligevel. Istedetfor Dyrtidstillæg, som Andre have
faaet i Aar, har man fra 1ste April af frataget mig de
400 RdL; istedetfor -]- har man givet mig ikke O men
H-! Og Alting er saare kostbart, mange Udgifter trænge
idelig paa, og jeg pønser stedse paa, hvor man kan spare.
Meget nødig vilde jeg afbryde din Studeringsbane i Kjøbenhavn, da jeg ifølge tidligere Erfaringer veed, at den gaaer
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ikke saa godt herhjemme; men maaskee jeg dog bliver
nødt dertil.----------- Men hold Dig nu ad utrinque paratum, og i begge Tilfælde bør Pladsen i Strandstræde op
gives; thi den dermed forbundne Bekostning kan jeg ikke
længere holde ud. — Hvad nu angaaer Stærungerne, da
have de nok alle i Gaar forladt Reden og ere dimitterede.
Kyllingerne vare i Gaar første Gang ude, og det hele
Dusin befinder sig vel. Især er der en liden tapper Knægt,
paa hvis Holdning jeg seer, at han er en Engelskmand.
Ved Tanken om Havernes Skjønhed vil Du fryde Dig, da
Du ej kan faae dem at see i denne Pragt med dit legem
lige øje. Mit Kastanietræ staaer nu fuldt af de skjonneste
Blomster. Det violette Syrentræ i den lille Have bugner
af de sværeste Blomsterklaser (fto&poQ vilde det hedde paa
Græsk), og bagved hæver sig Termansens blaa Syren og
hans Guldregn, som ogsaa staaer i fuld Flor. I Haven
holde Tulipanerne sig endnu, og Græspletterne ere saare
yndige, de hvide Syrener og Guldregnen i Flor. Kort, alt
er paradisisk. Gid nu ogsaa den blide Luft, som vi have,
maatte fremskynde Hanses Helbredelse noget mere; men
med den gaaer det saa langsomt hidtil.
Den 4de Juni. Det er Pindsemorgen, Stormen, som
rasede i Gaar og tumlede slemt med vore Træer, har lagt
sig, Luften er ganske stille og kan kun ganske lidet hæve
mit allerede hejsede Flag, Psalmen: «Vor Gud han er saa
fast en Borg» har lydt fra Taarnet hel yndeligt, et Vers
mod alle 4 Verdenshjørner, jeg har en Gang gjennemlæst
den i Gaar lærte Prædiken, som skal holdes til Højmesse,
og saa tager jeg fat paa dette Papir og min Pen og hilser
Dig, min kjære Søn med et «God Morgen og en glædelig
F est.»

Den 16de September 1856 skriver min Fader til
Petrus: «1 Søndags Aftes kom jeg hjem i det yndigste
klare Maaneskinsvejr fra Arrild. Vor kjære Hans fandt jeg

414
svagere end, da jeg rejste ud, men dog atter i Bedring.
Han maa fremdeles holde Sengen og taaler næsten slet
ikke at være oppe. Hosten er stræng ved ham af og til,
især en Gang hver Nat, da Moder maa op til ham, og
den hviler ikke, for han har faaet alt det onde op, som
har samlet sig. Sophie Holst spadserede her ind i Fredags;
hendes Nærværelse i disse Dage har naturligvis opmuntret
og glædet vor Hans.» Den 18de September skriver min
Moder til Petrus om hans Broder. «Han begynder atter
selv at læse, hidtil blev der læst for ham og det endog
med megen Forsigtighed. I Dag har han læst temmelig
meget, men for øjeblikket læser Fader for ham af Peder
Paars. — — Fødselsdagen gik, Gud skee Lov, meget be
hagelig, jeg var jo tilvisse lidt ængstelig for den Dag,
men Hans havde det ret godt. Da vi om Formiddagen
sadde ved Chocoladen kom Frøken Teilmann1) og hendes
Søster, og da jeg inviterede dem til at blive hos os,
takkede de, og vi havde en rigtig rar Dag med hverandre.
Tobiesen var her ogsaa om Formiddagen, men han skulde
til Amtsraad, saa han kunde ikke blive, men kom om
Aftenen, og jeg tænkte paa Dig, jeg ønskede, at Du skulde
vidst, at vi dog havde det saaledes den Dag, at vi ret
vare glade ved at være samlede med vore gamle Venner.»
Paa denne Tid besøgte min Faster Karen os og blev
hos os tiere Uger. Vi vare alle saa meget som muligt
samlede om Hans. «Det er rart, at hun er her», skriver
min Moder den 8de Oktober, «vi læse i den selskabelige
Kreds højt i den uovertrufne W. Scott, og i Enrum læser
jeg for hende i det nye Testamente, for Tiden Lucas Ev.,
hun er saa glad derved, og det er en stor Nydelse for mig
at gjøre hende denne Glæde, som jeg og for min egen
Skyld sætter Pris paa. Du seer altsaa, min elskede Søn!

0 Frøken Anna Teilmann, en kjær Veninde fra Nørholm.
Hun var Frøken Rosenørns Plejedatter og blev efter
hendes Død Priorinde paa Vemmetofte Kloster.
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at Tiden dog gaaer ret godt for os. Naar man aldrig
glemmer: at Alt skal tjene os til Gode,-saa kan man og
være vis paa, at det gjør det. Aldrig, er vel for stort et
Ord at bruge, men man stræber derefter. —»
Det var et hyggeligt Liv, der førtes sammen med
min Faster ved Hans’s Sygeseng. Enten Læsningen var
Morskabs- eller Alvorslæsning, var hun fuldt optagen deraf,
og under Tankens eller Fantasiens Virksomhed glemte hun
Synets Tab. Og dog havde det været værdt at see min
Broders øjne, der skinnede med vidunderlig Klarhed, hvad
enten nu Læsningen morede ham eller greb ham. Det har
været smukt at see, da min Fader læste for ham af Peder
Paars. Et andet Billede fremstiller sig for mig. Naar
han ikke kunde sove, hjalp det, hvis min Moder spandt.
Var hun da staaet op om Natten for at tilsee ham, og
han ikke kunde falde til Ro, satte hun sig til sin Rok og
dens blide Snurren dyssede ham som oftest i Slummer
eller, selv om Søvnen ikke indfandt sig, i en mild Dvale.
Det var en fin Mahagony Rok, som havde en smuk sagte
Lyd. Den var et Mesterstykke af Ribes første Drejer, og
da min Fader en Gang som Provst var til Landemodet,
kunde han ikke modstaae at bringe den hjem med til
Thorstrup, som en Overraskelse for min Moder, der hidtil
havde spundet paa en af de gammeldags sortmalede Rokke.
Den vakte stor Glæde og Undren i vor Kreds og var et
sandt Klenodie. Utallige Gange har min Moder fyldt og
afhaspet Tenen. Men naar hun nu i den stille Nat sad
ved min Broders Sygeleje, og Tenen var fyldt eller Hørren
afspunden, da havde hun hverken Kræfter eller Lejlighed
til at sørge for nyt Spind. Hun traadte da blot Rokken
for at fremkalde den sagte Dyssesang, han saa gjærne
vilde høre.
«Hans vil vist savne sin Tante« skriver min Fader
om Morgenen den 14de November, da han har faaet hende,
vel indpakket, bragt til Sæde i den lukkede Vogn hos
hendes Søn, den unge, begavede og elskværdige Skibs
bygger Theodor Schønau; han har seet paa Vejrglasset,
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der falder betydeligt, og er ikke uden nogen Bekymring
for Overfarten. «Hans vil vist savne sin Tante, som har
siddet saa stadigt inde hos ham og deltaget i de Under
holdninger, som din Moders og Søsters Forelæsninger nu
af Walter Scott, nu af Øhlenschlæger, nu af Psalmebog,
nu af Andagtsbog o. s. v. have givet Anledning til. Hun
har ogsaa tilbragt 8 Uger hos os, som hun kan have at
glæde sig over i Erindringen under hendes mørke Ensom
hed. Hun var ved Afskeden meget bevæget.»»

Min Fader skriver den 8de December 1856.
Min kjære Petrus!
Det Brev, jeg i Gaar lovede Dig ved Steenstrup1), vil
jeg herved begynde paa, skjønt det først skal bort i
Morgen. Det indeholder ej heller nogen bedre Tidende
end den, jeg bebudede, skjønt vi, eftersom Omstændig
hederne vare i den sidste Tid, snarere maa kalde den god
end ond. I Gaar Eftermiddag, just som jeg kom af
Kirken efter at have prædiket til Aftensang, drog den
kjære Broder sit sidste Suk i Eders kjære Moders Arme.
Jeg saae nok, at det var Dødskampen, som var begyndt,
da jeg skrev til Steenstrup, og holdt Brevet tilbage saa
længe som muligt; hvor længe det vilde staae paa, kunde
man ikke vide, men vi takke Gud, at Kampen hverken
blev langvarig eller haard. Det var mærkeligt, at han i
Gaar Morges, da jeg afløste din Møder, som havde læst
og spundet for ham siden Midnat eller siddet med hans
Haand i sin og samtalet med ham, sagde til mig: «Du
kan ikke forestille Dig, hvilken rar Nat, Moder og jeg
Ø Dr. M. G. G. Steenstrup, gift med min Tante Fru C.
Kjellerups yngste Datter. I deres gjæstfrie Hjem nod
begge mine Brodre, saa længe de studerede i Kjobenhavn. meget Venskab og mange Glæder.
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have haft sammen.» Den sidste Glæde, han havde, var
den at høre dit Brev forelæse. At vi have haft bedrøve
lige Timer, siden han udaandede, og have dem endnu, kan
Du nok forestille Dig; thi alt, hvad jeg har sørget under
den treaarige Frygt for, hvad der syntes mig at maatte
komme, det concentrerer sig nu og bryder ret frem ved
at see de Andres Sorg og tale med dem om vort fælles
store Tab. Kjær, som kom just i det Øjeblik, da det var
forbi, lagde Liget smukt tilrette, og da laa han der ret
lig et af de Billeder af Frelseren, som vise hans Nedtagelse
af Korset, hvad jeg bemærkede, og de Andre stemmede
ganske i med. — Gid vi nu havde Dig hjemme, efter vel
overstaaet Examen, at vi kunne faae vor lille Kreds noget
opmuntret igjen!
Din hengivne Fader
Daugaard.

■ Min Moder skriver den 9de December:
Min kjære, kjære Petrus!
Midt i min Sorg takker jeg Gud for al den Glæde,
jeg har haft af vor kjære Hedengangne. Ja, han gik til
Gud, derom kan man aldrig tvivle, hans hele Sind var
gjennemtrængt af ydmyg Tro paa Guds Naade, og han
var saa kjærligsindet mod alle Mennesker, at jeg har den
faste Overbevisning, at han nu, befriet fra de Lidelser,
som han med en saa sand og sjælden Taalmod led, er
salig hos Gud. Han give os, at vi der en Gang alle maae
samles med ham og Eders Søster og de mange andre
dyrebare Forudgangne. Enhver saadan Skilsmisse har
noget i højere Betydning forenende, og jeg takker Gud, at
jeg atter er kommen saa vidt, at jeg har faaet Følelse og
Blik derfor. I Søndags var jeg saa nedtrykt, at jeg ikke
havde det, men mit Legemes Kræfter vare vel og noget
medtagne af mange Grunde; nu ere de vendte tilbage, da
jeg til forskjellige Tider har faaet herlig styrkende Søvn.
Lad mig nu see, min kjære Søn, at Du stræber efter med
Daugaards Levned.

IV.
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Kraft at bære din og vor Sorg, Du maa efter Faders
Breve vist længe have været forberedt paa den, jeg fik jo
ofte fornyet Haab, men din kjære Fader saae klarere end
jeg; dog var dette vist en Velgjerning for mig; jeg har
ingen Skade haft af den lange Tids Byrder, de vilde
maaskee været mig for tunge, naar Haabet ganske havde
forladt mig. — — Jeg havde et yndigt Brev i Gaar fra
min kjære Datter Sophie. Gud give os Alle sin Kraft og
Velsignelse!
Din kjærlige og trofaste Moder
Thrine Daugaard.

Min Moder havde haabet til det yderste; hun var en
Haabets Heltinde: Haabet skinnede i hende som en Ild
støtte, naar det var tabt for enhver anden, kunde man
sige om hende, som det (omtrent) er sagt om Oliver Cromwell.
Saaledes haabede hun for sine Elskedes Liv, saaledes haabede
hun i Ulykkens Aar for Fædrelandets Sag. Og da Slaget
faldt knusende over Danmark, levede og aandede hun i
Haabet om Gjenoprejsningens Dag. Naar de, hun havde
plejet i Haabet, udaandede deres Sjæl i Døden, skinnede
det evige Livs Haab i hende med vidunderlig Styrke.
Men den Nat, da hendes Førstefødte var taget fra hende,
græd hun ustandseligt og uafbrudt, og dermed var ligesom
hendes Taarers Kilde udtomt.
Naar Sorgen rammede
efter den Tid, havde bun ikke den Lindring, som Taarerne
skjænke.
Min Fader skriver til Petrus den Ilte December 1856.

Min kjære Petrus!
Tak for dit Brev, som vi fik i Gaar. Nu vil Du have
modtaget mit sidste og altsaa erfaret, hvad der har til
draget sig iblandt os, og deraf kunne tænke Dig, hvorledes
det staaer til hos os. Dog vil jeg berolige Dig med den
Underretning, at vi ret vel fatte os og kunne godt tale
med hverandre baade om vor kjære Afdøde og om mange
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andre Ting. Sophie kom herind i Tirsdags Eftermiddags.
Om Aftenen, da vi skulde gaae til Sengs, foreslog jeg
hende at følge med mig ind at see ham endnu en Gang
og sige ham et sidste Farvel paa hans Løjbænk. Moder
og Christine vare betænkelige og raadede derfra, og saa
opgav jeg at tilskynde hende. Men da vi saa gik, og
hun syntes at nøle med at gaae forbi Døren til Spisestuen
(d. e. den gamle Dagligstue1), hvor han staaer Lig, sagde
jeg: kom nu med mig: og vi gik derind og saae endnu
en Gang hans blege, kjære Aasyn, hvorover Sophie var
meget glad. Hun har ellers heller ikke ventet anden Ud
gang paa hans Sygdom. I Fjor ved den kirkehistoriske
Fest havde Frøken Milo, der ligesom vore øvrige Gjæster
interesserede sig meget for Hans og ikke vidste noget om
Forlovelsen, sagt til hende, at han ikke vilde leve, og
gjort hende opmærksom paa, at hans Aasyn havde allerede
noget Forklaret i sig. — — Paa Løverdag, naar Klokken
slaaer 12, kan Du i Tankerne være med at ledsage din
kjære Broder til hans Hvilested ved den kjære Søsters
Side. Og hermed Gud befalet! Hils alle vore Kjære!
Din hengivne Fader
Daugaard.
«1 Gaar lidt før vi gik til Graven, modtoge vi dit
Brev,» skriver min Fader til Petrus d. 19de December,
0 Af de tre Værelser, som udgjorde nederste Stokværk
af Stuehuset, den store Hjørnestue, som vendte til Puggaardgade, og som havde været benyttet til Dagligstue,
indtil i den allersidste Tid før min Broders Død, da
det tilsvarende Værelse ligeoverfor var indrettet hertil.
«Med vor nye Dagligstue synes vi at skulle blive ret
tilfredse,» skriver min Fader forneden paa Brevet af
8de og 9de December fra ham og min Moder. «Den
er i disse Dage et yndigt, hyggeligt, roligt Asyl for
din Moder og Søster. Men de røde Gardiner bleve kun
hængte op i Løverdags for at nedtages i Gaar.»
27*
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«som vi takke for. Det glædede os deraf at see, at Du
dog med Fatning og et roligt Sind, som det anstaaer en
kristelig Broder, har modtaget Efterretningen om den elskede
Broders Tab. Vi have nu været i Kirke; Moder forste
Gang i meget lang Tid. Fra Kirken gik Moder og jeg
hen til Kjær at takke ham, at han saa længe holdt Livet
i den kjære Afdøde.» Og samme Dag skriver min
Moder: «Jeg har ikke for kunnet skrive. Jeg behøver
intet at sige Dig om det Hul, der er blevet i min Til
værelse; i de forste Dage folte jeg min Sorg mindre end
nu, men jeg skal nok stræbe at overvinde den, saa jeg
ikke alt for meget skal forsømme min Gjerning, og naar
jeg forst ret giver mig til at arbejde, veed Du nok, at jeg
bliver munter, det plejer al Tid at være Tilfældet med
mig. Min bedste Beskjæftigelse i denne Tid er at læse
i de Bøger, om hvilke jeg i den seneste Tid har talt med
vor elskede Hans, der er just nogle Prædikener af Harms1),
som han meget anbefalede mig, og hvor det var herligt
at han gjorde det; naar jeg læser i dem, foler jeg mig
nærmere min Gud og mine forudgangne Kjære.» Ved
Siden af Tanken om den Afdøde er det Omsorgen for de
Levende, der al Tid er vaagen hos min Moder. «Jeg
sender to Par nye Strømper til at have paa til Examen,
at Du kan have Fødderne varme, Du synes jo saa godt
om at have ganske friske Strømper paa.»
Den 17de Januar 1857 skriver min Fader: «Min
kjære Son! I det øjeblik, jeg har modtaget dit Brev
med den ikke ganske overraskende men derfor dog ikke
mindre glædelige Tidende, vil jeg strax begynde paa Lyk
ønskningsskrivelsen. Ja, Gud være lovet for den store
Glæde, som han har givet mig til Lægedom for mit dybe
Saar! Han give nu ogsaa, at dette dit første hæderlige
Trin paa den kirkelige Lærevej maa være ledsaget af
mange andre til Held for Dig og den Gjerning, Du faaer
at gjøre. Men jo mere jeg i disse Dage glæder mig over

0 Prædikener over Johannes Aabenbaring.
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Dig, desto mere sørger jeg over Tabet af vor kjære Hans.
Dog herom vil jeg ikke tale mere. I Gaar Formiddags
gik jeg hen at besøge Stiftsprovsten. Paa Bordet i Gangen
laa ved den Berlingske et Brev ganske ligt dine. Begge
Dele tog jeg op til ham, og han læste snart op af Brevets
Slutning: P. Daugaards Skriftlige er det bedste af deres,
som er oppe; han har faaet et fuldt Land og skal op paa
Torsdag. Der blev en Glæde, og jeg maatte strax hjem
til Moder med denne Tidende.»

C. F. Balslev var min Faders Eftermand som Stifts
provst, ligesom han blev det som Biskop. Omtrent sam
tidig med hans Kaldelse til Ribe, mistede han sin Hustru.
Senere blev han gift med Frøken Marie Hansen, Datter
af den gamle Superintendent Jep Hansen, Præst i Jordkjær (Hjortkjær?). Med hende blev han kjendt i mine
Forældres Hus. Under den første slesvigske Krig, da
Pastor Hansen var fordreven fra sit Embede, boede han
en Tid i Ribe. Vi bleve da kjendte med ham og med
hans to unge, elskværdige og begavede Døtre, og et op
rigtigt Venskab sluttedes med dem. Da Pastor Hansen
var vendt tilbage til Jordkjær, vexlede hans Døtre og jeg
Besøg med hinanden. De kom til os i Bispegaarden, og
jeg til dem i Jordkjær. Mange Interesser dyrkedes i
Fællesskab. De elskede højt den skjønne Literatur, og
især den yngste, Amalie, syslede meget med den som
ogsaa med Musiken. Den ældste, Marie, dyrkede Maler
kunsten. Hun malede med Olie, hvad den Gang ikke
var saa almindeligt som nu, og havde meget Talent derfor.
Fremgangsmaaden ved Oliemalingen lærte hun min Moder,
som hidtil kun havde tegnet enten i sort med Blyant,
Tusch eller især Sortkridt, eller med Vandfarver.
Der blev strax, da Stiftsprovst Balslev kom til Ribe,
et meget venskabeligt Forhold mellem ham og min Fader.
De sympathiserede i kirkelige og aandelige Spørgsmaal.
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Balslev var som min Fader uden Partiaand. Jeg har da
ogsaa hørt ham som Biskop ved Præstevielsen advare de
unge Præster derimod.

Saa kom da Petrus hjem med en saare hæderlig
Examen. I den senere Tid af min ældste Broders Syg
dom skrev min Fader til ham: «Dr. Kjær var her for lidt
siden og talte med mig i Enrum om Dig. Han bad mig
skrive Dig til, dog uden at lade din Moder vide noget
derom, at Du maa være meget forsigtig med Hensyn til
den Hæshed og Ruhed, Du saa længe har gaaet med, da
den antyder en Svækkelse i Luftgangen, som kan blive
betænkelig. Pas paa, at Du, medens Du studerer saa
flittig, som baade Du og jeg gjærne ønske, ikke overanstrænger Dig, at Du gjør Dig daglig Bevægelse, og at Du
ikke gaaer med fugtige Støvler og Strømper. Skriv os al
Tid i dine Breve om dit Befindende. Det kan nok være,
at jeg gjør din Moder bekjendt med, hvad jeg her skriver,
men dog ikke for det første. Gud forbyde, at Du ogsaa
skulde blive brystsvag ligesom Hans.»
Et Par Vacancer ved Skoler i Ribe skaffede min
Broder passende Beskjæftigelse i Aaret 1857, som han
saaledes tilbragte i Hjemmet. 1 den lærde Skole under
viste han det sidste Fjerdingaar før Afgangsexamen og
examinerede til denne. Han var, som en af hans daværende
Disciple vidner, en duelig, samvittighedsfuld og omhyggelig
Lærer, rolig og sindig i sin Færd. At han havde Gaver
for Lærervirksomheden maa jeg troe; thi han forstod al
Tid, naar man søgte en Oplysning hos ham, at give med
faa Ord en klar og sikker Besked, der som af sig selv gik
ind i den Spørgendes Forstaaelse. Hans Aand var meget
levende. Han sagde: «Alting er interessant, naar man
kun trænger ind deri.» For enhver ædel Livsglæde havde
han den mest levende Sans. Han kunde paa sin al Tid
fine og stille Maade endog være lystig; som Barn sprang
han gladelig omkring, og som ungt Menneske, før Syg
dommen havde brudt ham, og medens han endnu stod i sin
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Blomstrings Skjønhed, tog han med Liv og Lyst Del i
selskabelige Fornøjelser. Glæden over Elskelighed hos
andre var meget levende hos ham. Men han følte al Tid
en dyb Misfornøjelse med sig selv. Dyb Misfornøjelse
kunde han ogsaa føle, naar han var Vidne til noget, som
maatte støde hans Følelse for, hvad der var skjønt og
godt. Men naar han da ærgrede sig derover, mest i mørk
Taushed, har han bebrejdet sig den dermed forbundne
.Uvillie som «onde Tanker.» Ingen kunde være mere mild
i sin Dom over andre, ingen med mere Omhu stræbe
efter Retfærd og Sandhed i Tanker, Ord og Handlemaade,
ingen have dybere Medfølelse med andres Lidelser eller
kjærligere Omtanke for deres Vel. Han var under sin
Sygdom fremmed for enhver Klage, som Hans havde været
det. Men jeg husker hans Aasyns Udtryk af bitter
Smerte, da han i 1858 havde været til Session og svarede
paa mit spørgende Blik: «Naturligvis kasseret.»
Min
Moder talte under hans Sygdom om, at hun syntes, han
burde have en Løjbænk (Chaiselongue) paa sit Værelse.
«Nej,» sagde han; «Hans havde ingen Chaiselongue.»
I Foraaret 1858 var han med min Fader og mig en
Tur i Kjøbenhavn, hvor vi besøgte min Tante Fru Kjellerup i hendes Villa i Rahbeks Allee. Sophie Holst var
hos min Moder i Hjemmet. Strax da min Fader meldte
hende Hans’s Død, havde han bedet hende at boe hos os
al Tid, høre til os. Det vilde hun gjærne, men hun
kunde ikke tænke paa at forlade Pastor Friis’s Hus, før
hun havde endt hans yngste Datters Undervisning inden
hendes forestaaende Konfirmation. Saaledes kom hun først
til at boe hos os ved Sommerferien 1857.
Uden Bekymring for Petrus’s Helbredstilstand kunde
vi umulig være. Hans kjærlige og gavmilde Tante tilbød
ham under ovennævnte Besøg hos hende en Rejse og et
Ophold ved Kuranstalten i Ems. Rejsen kunde da fore
tages og Opholdet der tildels finde Sted i Selskab med
Dr. Steenstrup, som agtede sig dertil og til Ischl. Rejsen
blev foretaget og Kuren brugt, men ved Hjemkomsten var
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hans Udseende svagere, end da han drog ud, og den 15de
April 1859 døde han efter et meget kort Sygeleje, medens
min Fader var fraværende paa en Rejse.
I de Breve, som Petrus, medens han var i Ribes
lærde Skole, har skrevet til sin Broder, der var som
Student i Kjøbenhavn, seer man den store Kjærlighed og
Fortrolighed imellem dem. Han fortæller omhyggeligt alt,
hvad der kan interessere og fornøje Broderen. Ved Siden
af det Hang til mørke Grublerier, der tidlig havde ud
viklet sig hos ham, besad han et muntert og harmløst
satirisk Lune, der paa en karakteristisk Maade kommer
frem i disse Breve. Ligeledes fortæller han allehaande
muntre Smaatræk især om en anden Hans Daugaard, Son
af min Farbroder, Lægen i Skanderborg, der i flere Aar
som Lærling havde været paa Apotheket i Ribe, og hvis
lystige Sind og vittige Hoved fremkaldte mangt et Krydder
for Korrespondancen. Ved sin meget elskværdige Karakter
og indtagende Personlighed var han tillige meget afholdt
af sine Fættere og af os Alle. Ogsaa han blev i en ung
Alder bortrykket af Brystsyge.
Medens Brødrene boede sammen i Kjøbenhavn som
Studenter, skriver Hans til Hjemmet i April 1851: «Petrus
skrev i Gaar hjem om sin Examen, det var jo uheldigt,
som det gik ham. Jeg maa imidlertid sige, at hans
Sygdom satte ham en Del tilbage. Han blev en Uge
forhindret i at læse, hvilket Lægen udtrykkelig forbød
ham. — — Af den øvrige Tid anvendte han saa meget
paa Mathematiken, at de andre Fag lede derunder. At
han fik h. ill. i Mathematik, var ogsaa et rent Uheld.
Han fik nemlig et meget let Spørgsmaal, men det var af
de Sætninger, der ere saa lette, at man glemmer dem
over de svære, da den ikke videre kommer til Anvendelse.
— — Jeg var i Gaar Aftes til Selskab hos Etatsraad
Hansens, der i denne Tid har Besøg af Torkild1). — —

T) Hr. Torkild Hansen, Ejer af Petersholm ved Vejle,
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Jeg slap for at tage Del i Spillet, og i den første Del af
Aftenen satte Torkild Hansen, hans Broder Niels Friis og
jeg os ind i et andet Værelse og røg Tobak. Torkild
fortalte mig, at hans Fader var bleven ganske indtaget i
vor kjære Petrus. Han havde sagt, at naar han havde
seet ham ligge i Sengen og see paa ham, var det, som om
han saae en Engels øjne. Senere hen paa Aftenen spillede
Etatsraaden paa Harpe, og Rise1) sang dertil, hvilket var
saare dejligt. Da jeg gik, bad Etatsraadinden mig snart
komme igjen med min lille Broder, hvortil jeg med Glæde
sagde Tak, da jeg er meget indtaget i den Familie. Den
gamle Etatsraad holder jeg rigtig saa meget af.»
»Kjære vittige Hoveder!» skriver min Fader til Søn
nerne, der vel i deres sidste Brev maa have gjort sig
fortjente til, hvad Anerkjendelse, der maatte ligge i saadan
Titel; »inden jeg drager ud paa min Visitatsrejse, maa

havde været gift med Fru Kjellerups ældste Datter,
den elskelige Christine Margrethe Kjellerup. Hun var
bleven bortkaldt ved en tidlig Død. Senere ægtede Hr.
T. Hansen sin Cousine, Frk. Marie Hansen. Etatsraad
Hansen, vor gamle Læge fra Mæslingesygdommen paa
Visborggaard, viste undertiden sin Omsorg for sine
Patienter ved at sende dem som Rekonvalescenter til det
gjæstfrie Petersholm i den skjønne Egn for der »at
gaae paa Græs.» Jeg mindes, at da min ældste Broder
havde haft Gigtfeber i Kjøbenhavn, endte Etatsraaden
hans Kur paa denne Maade: de Bevægelser, han skulde
faae ved at gaae op og ned ad Bakkerne, vilde være
ham gavnlige. »Jeg ønsker, jeg var en Fugl» skriver
min Moder til Sønnerne d. 21de Juni 1851 under Hans’s
Sygdom, »og kunde flyve over til Eder og staae og
pusle om Eder, som jeg i Dag saae Storken i vor Rede
staae og gjøre det behageligt for sine to Unger.» Begge
Brødrene vare meget kj ærlige og omhyggelige Sygeplejere for hinanden.
Fru Steenstrup, min Tante Fru Kjellerups yngste Datter.
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jeg dels sørge lidt for Eders Underholdning i April Maaned,
hvilket skeer ved indlagte 50 rdl. (apropos: det er ikke
nok, naar jeg saaledes sender Penge som sidst, da i Al
mindelighed at udtrykke Tilstaaelse for alt det gode, som
er sendt, men Pengene maa udtrykkelig nævnes), dels
underholde mig lidt med Eder om vore Anliggender. Jeg
vil haabe, at Du, Hans! har været blandt de 118, som
have underskrevet den smukke Adresse til Martensen. Han
fortjener den visselig, og jeg vilde meget beklage det, om
Universitetet skulde miste denne Docent. Hans Dogmatik
er det skjønneste theologiske Værk, jeg kjender. Jo mere
jeg læser den, desto mere jeg ynder den. Han har løst
den Opgave, som er Videnskabens Fordring til Theologen,
at vise, at den guddommelige Aabenbaring intet inde
holder, der strider mod Guds Fuldkommenheder, men at
alt dens Indhold harmonerer fuldkomment, naar man ret
trænger til Bunds deri, med den evige Idee om guddomme
ligt og menneskeligt, der ligger i hvert Menneskes Bryst.
— Medens det ikke nægtes, at der i al overordenlig og
ordenlig Aabenbaring moder mangt Kors for Tanken, for
hvilket vi maae staae stille, saa mener jeg, at man ikke
strax skal slaae Kors, saa snart man træffer paa en
Knude, men arbejde alvorligen paa at løse den. Dette er
det, Martensen gjør; han trænger saa langt ind i ethvert
Dogma, som Mennesket vel kan komme i denne Udlæn
dighedens Tilstand, hvor vi forstaae stykkevis, — man
see f. Ex. Behandlingen af Dogmet om Prædestination og
Naadevalg! Med Nielsens o. il. Tilbagevisning af den
menneskelige Tænknings Funktion i Betragtning af Aabenbaringens Sandheder, kan jeg ikke forlige mig, og jeg
tvivler ej heller paa, at han siden forlader den Vej, han
er slaaet ind paa. — — Og nu du, Petre! jeg haaber,
Du kommer med et godt Udfald af Philologicum.» Dette
Brev er skrevet d. 19de Marts 1851, før Petrus’s i min
ældste Broders ovenanførte Brev omtalte Sygdom og det
for en Del derved foranledigede mindre heldige Udfald af
denne Examen. I Slutningen af Brevet skrives: «Vor
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gode gamle Engelstoft maatte altsaa, som jeg vel frygtede,
bukke under for Foraarets Magt. I ham har jeg tabt en
tro og oprigtig Ven og Velynder. Jeg skrev i Gaar et
Condolationsbrev til Fruen. I Dag ikke mere. Lever vel,
kjære Vittige! og hilser de øvrige Vittig-Hoveder, som
med Eder celebrerede den 4de hujus.»
Petrus skrev sine Breve til Hjemmet, som man fører
en Dagbog. Tanker, som undertiden kunde forurolige
ham i hans dybe Aands- og Samvittighedsliv, udtalte han
mest i fortrolige Breve til sin Moder, som da i simple og
klare Overvejelser sendte ham baade Medfølelse og Be
roligelse. Han var utrættelig i at give Efterretninger om
Slægtninge og Venner, som han flittig besøgte, i at sende
Hilsener til alle og enhver, til Tyendet i Bispegaarden
som til Omgangsvennerne i Byen. Enkelte Smaatræk af
Breve fra ham meddeles her.
Den 6te November 1853. «Kjære Moder! Jeg har i
Formiddags været i Kirke i almindelig Hospital og hørt
en Prædiken, hvortil jeg sjælden har hørt Magen; det var
Biædel, der prædikede, og det er et ganske mærkværdigt
Foredrag den Mand har, saa blidt og mageløst indtræn
gende, næsten noget mere end menneskeligt. Det var en
ret Allehelgensdags-Prædiken. Han talte om Jesus, der sad
paa Salighedernes Bjærg, om given af den lyttende Mængde,
og om Jesus, der sidder paa Salighedernes Bjærg, hans
Throne, omgiven af alle salige Aander — det var over
ordenlig dejligt. Ved Siden af mig stod en Soldat og
græd. Og hvilke Tanker maa man ikke faae om den
Præst, naar man tillige erindrer hans utrættelige Virk
somhed under Epidemien i Sommer. Det var, naar man
hørte ham, som om han selv var en af de salige Aander.
— Havde jeg vidst det tidligere, at I vilde gaae til Alters
i Dag, var jeg formodenlig ogsaa gaaet; i al Fald varer
det ikke længe, inden jeg gaaer.«
Den 26de November 1853 skriver han til Forældrene:
«For denne Maaned er jeg gaaet ind i Studenterforeningen
og var derhenne i Forgaars Aftes, da der var Oplæsning
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af Løvehovedets Indhold — det vil sige af de Vitser, som
efterhaanden blive kastede i et i Gangen anbragt hult
Løvehoved; disse Vitser blive samlede i en Art af Tids
skrift, som, naar der er samlet tilstrækkeligt, blive oplæste
for Foreningens Medlemmer af Mantzius. Det var første
Gang i Løverdags. Der var en Del meget morsomt, men
ogsaa noget, jeg ikke syntes om; en Del af det kunde
man heller ikke høre, da hele Værelset undertiden, næsten
før Vittighederne kom, gjennemrystedes af en homerisk
Latter. — Billedhuggernes Konkurs løb daarligt af, der
var ikke en eneste af dem, som fik Medaillen; det er nu
8 Aar siden, den store Guldmedaille vandtes, og først om
2 Aar kan der atter konkureres. At Stephan Ussing ikke
fik den, undrer mig» r).
Den 30te November. »Tak, Hans, for dine to Rebus,
den ene af dem mente jeg at kunne læse, da den vel skal
læses: kanoniske Ret», ved den anden derimod er jeg i
Tvivl, om den skal læses — Kornager, Hvedeager, Byg
ager, Kartoffelager, eller maaskee endog Kosakker, hvilket
sidste dog nok næppe er troligt; imidlertid er jeg villig
til at indrømme, at det er min Dumhed, som ikke kan
tyde dine Karakterer.» Legen med de tegnede Gaader
øvedes meget af mine Brødre. Petrus sendte meget ofte

x) Den elskværdige og evnerige Billedhugger Stephan
Ussing fra Ribe var en af mine Brødres særdeles gode
Venner. Hans skjønne Fremstilling af Barnemordet i
Bethlehem (Konkursopgaven) blev skjænket til Ribe
Domkirke. Da en tidlig Død havde bortrevet Kunst
neren, satte den gamle Fader, Snedker- og Malermester
Ussing, det op paa den Plads i Kirken, hvor det af
enhver, der har seet det, har vundet fortjent Beundring.
Der blev, efter hvad jeg husker, givet til Grund for
ikke at tilkjende det Prisen, at det var «for rædsomt.»
Der synes dog, naar man betænker, hvad der af Rædsel
ligger i Opgaven, at være bragt saa megen Blødhed
ind, som denne Opgave vilde tillade.
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en Rebus eller to hjem med i sine Breve. «Jeg har i
Aften,» fortsætter han «læst et herligt Stykke i «Bud
stikken» af Fader: «Vort Borgerskab er i Himlen» og
takker Fader derfor; jeg hørte det omtale i Gaar oppe
hos Steenstrups, hvor de ogsaa havde læst det.»
Den 1ste December. «1 Middags, medens jeg sad og
læste, bankede det paa Døren, og Hans Apotheker1)
traadte ind. Han var mest kommen til Byen for at see
Macbeth, og da jeg havde tænkt paa det samme, traf det
sig jo ret heldigt. Vi gik altsaa sammen i Theatret og
have tilbragt en udmærket Aften der. I kunne troe, at
Nielsen var rystende som Macbeth, især f. Ex. hans af
sindig hovmodige Trods i Begyndelsen af femte Akt, dog
ikke blot der men overalt; ligeledes var hans Kone ud
mærket som Lady Macbeth, især i Søvngængerscenen.
Det er dog et rædsom dybt Indhold, der er i det Stykke,
og, i det mindste for mig, er meget deraf først gaaet op
ved at see det som i Aften.»
«Min kjære Søster!» skriver han den 4de December
1853, «Du har i Grunden længe haft billigt Krav paa et
Brev fra mig. — — — Saa meget større bliver min Synd
derved, at jeg kun gjennem andre har takket Dig for dine
Morgensko, som for Resten ikke endnu have indtaget den
dem retmæssig tilkommende Plads uden paa mine Strømper,
og det er alene Hr. Sørensens Skyld, det vil sige ikke
den store Hr. Sørensen, men en liden Part af ham, en af
hans mange Sønner, der bærer sin store Faders Navn og
ernærer sig ved at beklæde andre Folks nederste Haandpar. — —
Jeg har i Studenterforeningen laant fjerde Bind af
Byron og har i Dag læst Halvdelen af «Cain»; i samme
Bind staaer «Jephtas Datter», som erindrer mig om den
dejlige Melodi, jeg saa tit hørte i Vinter, og som jeg
vilde ønske at kunne høre igjen. — —

]) Den ovenomtalte Fætter, som havde faaet en Plads i
Roskilde.
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Du er vist næppe nogen ivrig Tilskuer af de Skuespil,
som for Tiden opfores i Ribe; jeg horte for Resten i
Gaar, at det rolige ripensiske Publikum har lagt sig efter
Kjøbenhavns Noder og piber i Theatret, naar Svend Dyrings
Hus gaaer over de «Selskabelig Glæde helligede» Brædder.
— Du kan for Resten troe, at jeg længes tit efter Ribe,
hvad enten jeg tænker paa vore Aftener i Dagligstuen,
eller paa Domkirken, eller paa de faa og simple Spadsere
ture — man holder al Tid mest af det, man ikke har.
Heraf maa Du imidlertid ikke slutte, at jeg ikke er til
freds her; den Slutning vilde være urigtig; jeg er tvært
imod meget vel tilfreds; men undertiden, naar Tankerne
gaae imod Vest, er jeg vred over, at jeg ikke har draget
den Nytte, jeg kunde og burde have draget af mit toaarige Ophold i mit Hjem. —
Den 7de December. Jørgensen fortalte mig i For
middags, at han havde haft Brev fra Hans, hvori han
siger, at han maaskee næppe i længere Tid vil kunne
studere for Alvor, og jeg kan jo nok tænke, at hans
sidste Tilfælde, skjønt vel ikke egenlig betydeligt, maa
holde ham til at være forsigtig. Hvis imidlertid en
længere Tids, maaskee endog et Aars, Ophold med Studierne
kunne hjælpe hans Helbred, vilde jeg ikke betragte denne
Tid som et Tab, da han jo saa senere kunde med saa
meget bedre Kræfter drive dem; og det Haab har jeg
ogsaa, naar blot ikke den i det mindste delvise Uvirk
somhed skal gjøre ham utaalmodig. Men jeg tænker, at
de lettere Beskjæftigelser, hvormed han alligevel kan
sysselsætte sig, og som ikke maa betragtes som unyttige,
skulle, i Forbindelse med det stadige Ophold i det kjære
Hjem, holde ham munter. Han skriver, at han i denne
Tid læser en Del engelsk, saadanne og lignende Arbejder
ere i sig selv gavnlige og kunne desuden udøve en be
roligende Indflydelse paa Humeuret. Og saa Samtale og
«vittig Skjemt og Munterhed.» Gud skee Lov, at han er
saa munter, som han er, og gid han maa blive ved
dermed.»
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Den 6te Januar 1854 skriver Petrus i et Brev til sin
Moder: «God Aften Moder! og Tak for Brevet, jeg fik i
Gaar tilligemed det kjærlige og muntre Brev fra Fader.
Og Tak for, at Du al Tid bliver saa glad ved mine Breve.
— I disse Dage, da det sneer stærkt, og man i Dag har
begyndt at hore Bjældernes Klang paa Gaden, tænker jeg
paa de dejlige Vinterdage, jeg for to Aar siden tilbragte
med Fader og Hans paa Nørholm. Især var det ganske
dejligt en Aften, da jeg med Axel Rosenørn kjørte i Kane
hjem fra Hodde Præstegaard; Sneen laa saa jævn og ren,
som jeg maaskee hverken før eller siden har seet den, det
var ganske stille, og Solen gik ned og skinnede hen over
den hvide Flade.»
Og den 8de Maj 1854. «Du mener, at jeg seer saa
mange smukkere Ting her end i Ribe — aa ja! her er
ogsaa meget Smukt, og paa Esplanaden og Langelinie
er der dejligt og i Skoven ganske vist ikke mindre, men
alligevel —.»
Den 13de. «Vi gik altsaa til Skoven i Gaar Morges,
— rigtignok for sent, Klokken var næsten halv 9 — og
havde en ganske fornøjelig Tur; paa Strandvejen støvede
det, men Skoven var saa smuk, som man kunde ønske
det, Bøgene helt udsprungne og lyse og i Græsset en
Mængde Blomster, deriblandt især mange Primula'er og
Hundevioler, ogsaa endnu Anemoner og Stjærneblomster;
vi toge nogle hjem med, og jeg har sat dem i Vand til
dine Stedmoderblomster, som for Resten snart ere færdige,
men hvis Størrelse har vakt fortjent Beundring her i
Huset: ligeledes har jeg sat en Bøgegren i samme Glas
som din Rose.»
Den 14de Maj 1854. «Kjære Moder! Tak for Brev
pakken; jeg har netop nu efter Frokost siddet og læst
med megen Fornøjelse Faders Beretning om hans Rejse
og om den Glæde, den har ydet ham. Det er ogsaa en
Glæde at see det lykkelige, kjærlige Sind, som udtaler sig
gjennem det hele, og den Evne til at glæde sig over
Naturen og Omgangen med Mennesker. Gud skee Lov
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for den gode Tilstand, han har truffet nede i Randers.
Det er let at see, at Faders Breve komme fra Hjærtet. —»
Den 18de. «Min Rose staaer endnu frisk, hvorimod
Stedmoderblomsterne ere visnede. Paaskeloverdag kjøbte
jeg nogle Skovmærkekranse; de andre visnede strax, men
den ene af dem, som jeg havde lagt i Vand med ganske
lidt Jord i Bunden, staaer endnu frisk og er netop nu
begyndt at springe ud med sine fine hvide Blomster.»
Den 2den Juli 1854. «1 Natten mellem i Gaar og i
Forgaars havde jeg en underlig men smuk Drøm, hvori
Thrine forekom.»
«Tak til Dig og Fader for alle de dejlige Juleaftener
hjemme, i Thorstrup, i Grønnegade og i Taarnborg» skriver
han en Jul.
Den Ilte Januar 1856 ligeledes til sin Moder: «Hvor
det er underligt at tænke tilbage paa sin Barndomstid i
Thorstrup og i Ribe, og hvor Tiden er gaaet hen, næsten
som en Drøm; i alt Fald hurtigt ere de gaaede, disse 10
Aar, siden jeg kom ind i Latinskolen, fra hvilket Punkt
jeg paa en Maade kan regne min Barndom ophørt, om
den end i mange Henseender strakte sig langt længere.
I Gaar Morges kom jeg til at tænke paa den og længes
efter den. Tilbage kommer den ikke; men dog er det
maaskee den, som forædlet skal vindes tilbage gjennem
Livet; maaskee var det godt al Tid at have denne Tanke
for øje. — Det er kun afbrudte Ting, jeg kommer med;
det er ogsaa kun afbrudt og isoleret, at det Slags Tanker
komme til mig.»

Den Tungsindets Orm, som alt fra Barndommen
havde gnavet paa dette blide Hjærte — han kunde som
lille Dreng klage for sin Moder over, at han ikke ret
kunde bede — voxede under Kræfternes stadige Aftagen.
Med ængstende Skarphed fordybede hans Blik sig i hans
Sjæls Skygger, de Skygger, som siden Syndefaldet ere ethvert
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menneskeligt Hjærtes Arv. Den Kraftløshed, som Sygdom
men medførte, hvilede derhos over ham som en Følelse
af Udygtighed. «Især efter Funktionen paa Borgerskolen»
(jeg meddeler Ord, han har nedskrevet i ensomme Timer,
og som ikke ere læste af andre end mig, der har fundet
dem efter hans Død) «var det, at den fysiske Svaghed,
som jeg vel i hele det forløbne Aar havde haft, blev mig
besværlig. Den vedligeholdt og gav Paaskud for min
Uvirksomhed (i den Vinter læste jeg kun Macaulays Historie,
saa som saa, og Carl den femtes, hel slet), medens den gav
forøget Anledning til Grublerier og ved de Udsigter eller
den Mangel paa Udsigt, som den gav, ikke bidrog til at
give dem en lysere Karakter, men maaskee snarere virkede
til, at de fik til stadig Baggrund den Tanke,
at for mig var der intet mere, Livet havde intet at
byde mig, udygtig som jeg var baade til Arbejde og til
Livsnydelse, (jeg troer ikke, at hint understregede Udtryk
er meget for stærkt, om end ikke Tanken i den Form traadte
klart frem for mig). Det maa vel kaldes en sort Hypochondri.» Det har været Dødens Mathed. «Naar jeg paa mit
Værelse havde sat mig paa en Stol, kunde jeg blive siddende,
blot fordi jeg intet bedre havde at gjøre (jeg havde for
mange posse og intet velle). Rejserne i dette Aar vare
vel opmuntrende, men Grundretningen af mine Tanker
blev den samme. Havde jeg efter Emsrejsen fornummen
nogen virkelig Bedring, var den maaskee ikke bleven uden
Indvirkning paa mit Sind. Den lod sig imidlertid ikke
mærke, og efterhaanden blev alt som før, det vil sige, da
en Stillestaaen her vel ikke er mulig, det blev værre.-----Den korte Forklaring, hvortil det for en Maanedstid siden
kom med Fader, har ikke ført til videre; jeg troer derimod
ikke at tage fejl i, at mit indesluttede Væsen gjør ham
meget ondt; maaskee en saadan Udtalelse, hvortil jeg ved
at nedskrive Ovenstaaende har villet gjøre det første
Skridt, kan være god baade med Hensyn til ham og til
mig selv. Saaledes at nedskrive det var nødvendigt for
nogenlunde for mig selv at samle det hele forvirrede Stof.»
Daugaards Levned.

IV.
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Det er i December 1858, at disse Linier ere nedskrevne,
uddragne af en længere og flere Punkter omfattende Ud
talelse. Det er da muligt, at han har talt med sin Fader
(Tid har der i al Fald været dertil), og at Samtalen har
skaffet ham Lindring. Han har trængt til at udtale sig.
«Af jævnaldrende Venner havde jeg ingen at tale med,
Hans og Jørgensen vare døde, Mejer1) langt borte og
Forbindelsen mellem ham og mig den Gang ingen.» Enten
han nu har talt med sin jordiske eller sin himmelske Fader,
saa troer jeg, at det mørke Tungsind er veget for en mil
dere Lidelse, under hvilken han, øm og kjærlig som al Tid,
gled ind i Dødens Nat, for at Sjælen, udløst af det hensygnede Legemes Fængsel, kunde forynges i den evige
Kjærligheds Favn.
J) Hans Mejer havde været Skriver paa Biskop Tage
Mullers Kontor. Han tog theologisk Embedsexamen,
blev Lærer ved Seminariet i Tonder og derefter Præst
i Keitum paa Sild. Den 12te Marts 1866 skriver han
til min Fader: „Min. Udnævnelse til Sognepræst for
Gadbjerg og Lindeballe Menigheder har glædet mig me
get og glæder mig meget. Gud har nu igjen givet mig
et Hjem, efter at han — saa eftertrykkeligt, at jeg
aldrig vil kunne glemme det — har vist mig. at mit
rette Hjem er ikke her.
Jeg tager næppe fejl, naar jeg antager, at Deres
Højærværdighed navnlig har været det Redskab, som
Gud har betjent sig af for at række mig sin Gave, og
derfor vil jeg ogsaa hermed tillade mig at takke Dem
ret af Hjærtens Grund. Deres Højærværdighed har
været det Guds Barn, som tog mig an, da jeg stod
„vennelos blandt Rov og Ran“, og jeg kan ikke sige, at
jeg af den Grund er Dem hengiven; thi det lærte mig
allerede deres Sønner i gamle Dage; men jeg vil bede
Deres Højærværdighed modtage min Forsikring, at jeg
ærligt skal stræbe at arbejde saaledes under Dem, at
De aldrig skal fortryde, at De har „taget mig an“.
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Hans stille Hensvinden har altid mindet mig om den
fangne Konges Ord:
Jeg er en fattig Fange,
Og mine Grænser trange,
Som Strandingsmand paa O;
Jeg kan ej Frihed finde,
For Tiden vil udrinde,
Før Gud mig lader døe.

Hans Grænser bleve trangere og trangere, færre og
færre de Skridt, han kunde tage.
En af hans sidste Glæder var, at hans Moder fore
læste ham «Valdemar den Store og hans Mænd»: han
havde aldrig fundet den saa smuk, sagde han.
• Hvor længe?» spurgte han paa sit Dødsleje. Det
varede ikke længe.
«Jeg har været meget elsket,» sagde han faa Timer
før sin Død. En af de Bebrejdelser, han gjorde sig, var
den, at han ikke varmt nok gjengjældte den Kjærlighed,
han var Gjenstand for.
Da vi sadde hos ham, og han ikke kunde tale, ytrede
min Moder, at det var underligt, hvorledes man lod sig
optage af saa mange Ting, da dog kun et tilfredsstillede:
Kjærligheden, som bestod, naar alt faldt sammen. Han
nikkede og saae to Gange bifaldende hen paa hende.
Lige foran de Udtalelser, hvoraf et Uddrag er ovenfor
meddelt, findes følgende: «1 det Ord: Lad dig ikke over
vinde af det Onde, men overvind det Onde med det Gode
(Rom. 12)1), er Kristendommens sædelige Opgave indeholdt.
Det første Led betegner den forfejlede, det andet den fuldførte,
opfyldte Opgave. Det Onde, i og udenfor os, i dets positive
og negative Skikkelser og i hele sin Mangfoldighed, er
Fjenden, som gjennem den menneskelige Frihed skal over
vindes i Verden, og Vaabenet i Kampen er det Gode. Men
0 Dette Ord var min Moders Valgsprog og hendes Rette
snor under alle Livets Forhold.
28*
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det Gode er i os bnndet og afmægtigt; ved Troen, som
i sig har Visheden om Sejren, bliver det stærkt og sej
rende, og saaledes har hin Sætning sin Fuldendelse og
Bestemthed i det Ord: Vor Tro er den Sejer, som over
vinder Verden (1 Joh. 5).»

Den Sommer, da Petrus i Foraaret var død, blomstrede
Lilierne sjælden smukt i vor Have. En Stængels Blomster
dannede som et Kors, min Moder tog og malede den,
medens hendes Tanker uophørligt syslede med den uende
ligt elskede Søn, med dem begge, med alle de tre, hun
havde seet opblomstre og henvisne.

Tag det sorte Kors fra Graven,
Plant en Lilie, hvor det stod.

Ogsaa min Moder har i ensomme Timer udtalt sig
ved sit Skrivebord. Ogsaa i disse Udtalelser røber sig en
Sjæl, som kæmper med Tungsind. Men det gaaer al Tid
over i inderlig Bøn. Det er som en fortsat Samtale med
Gud, som en dæmpet, hellig Harmoni, hvormed hun led
sager Livets Begivenheder. Hun beder for sine Elskede,
hun følger sine Venners Sorg med sin Bøn, hun beder
om at træffe det rette i sin Handlemaade, hun beder for
det elskede Fædreland.

Et Sørgekor af alle Danmarks Klokker tonede hen i
Novembermørket: 1864 oprandt og saae den uforlignelige
Voldsdaad fuldbyrdes for Europas -Øjne. Frankrigs Kejser
havde givet Prøjsen Anvisning paa Danmark for at han
kunde faae sin Rhingrænse. Han fik Sedan, østerrig
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fandt det passende at være Haandlanger ved Udaaden.
Dets Feltherre vred sine Hænder ved Sadowa. England
mente ikke at kunne passe godt nok paa sine Penge (som
Gladstone sagde). Englands Anseelse er dalet meget siden
den Tid, og Nordøstersøkanalen vil maaskee afnøde det
flere Penge til Flaaden end betimelig Bistand for det Land,
til hvis Garantimagter det hørte, kunde have kostet det.
Ruslands ædle Maria Feodorowna, Danmarks Dagmar, har
i al sin Højhed maattet bære en bestandig Sorg over det
Skaar, som Rusland i 1864 tillod de erobrende Magter at
gjøre i hendes elskede Fædreneland og hendes Faders Krone.
Louis Phillippe havde sagt, at naar den oldenborgske
Mandsstamme uddøde i Danmark, vilde det komme til at
see galt ud i Europa. Han har haft Ret: Europa rørte
ikke en Finger, men siden hin Udaad og hin Daadløshed
er Tilstanden i Europa bleven jammerlig: «Noget er raaddent« i Europa.

Under Vaabenstilstanden laa de steyerske Jægere i
Kvarter i Ribe. Det var udmærket disciplinerede Tropper.
De sagde ogsaa om sig selv: wir sind die besten. De skrev
med Kridt paa Fodstykket af Grev Moltkes Støtte i Ribelund: Gott behüte Dänemark. De gik gjærne i Domkirken
under Gudstjenesten og stod da meget roligt og som det
syntes opmærksomt, skjøndt de ikke kunde forstaae, hvad
der blev talt eller sunget. Man sagde, at mange af dem
vare Protestanter i Hjærtet.
Fra Tid til anden kom efter Krigens Gjenoptagelse
mere vilde Folk, Kroater, Ungarer og andre i store Mæng
der til Ribe. Men de bleve kun kort og gjorde ingen
videre Fortræd. Luften gjenlød af deres saa fremmedartede
Sprog, talt af de mangfoldige Stemmer, som af en uhygge
lig Brusen.
Som fordreven opholdt sig her i Ribe en Tid af Som
meren en dansksindet Præst fra Eidersted, en ældre Mand
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af et tiltalende og værdigt Ydre, upaatvivlelig en saare
god og brav Mand, Hinrichsen, og hans ligesindede Hustru.
De kom en Del til os, og vi holdt meget af dem.
Min Fader har i denne Tid under sin Læsning i Da
vids Salmer flere Steder sat Mærker. Saaledes: Bi efter
Herren og hold hans Vej, saa skal han ophøje dig, at du
skal arve Landet; du skal see, at de Ugudelige (Voldsmændene) skulle udryddes. — Fortornes ikke paa de Onde,
vær ikke hadsk paa dem, som gjore Uret, thi de skulle
hastelig afhugges ligesom Græs, og de skulle visne lige
som grønne Urter (den 37te Psalme). Og i Psalmen 126:
«Herre, for vore fangne tilbage som Strømme i et tørt
Land. De, som saae med Graad, skulle høste med Glæde.
Grædende gaaer En og bærer kostelig Sæd: med Glæde
kommer han igjen og bærer sine Neg.»
Efter Sønderjyllands Afstaaelse kunde man ikke ret
fatte Ulykken. Bønderne her ved Grænsen kunde ikke
begribe det, at denne danske Jord med dette danske Folk,
som de saa godt kjendte, og som var helt af samme Kjød
og Blod som de, skulde høre til Tyskland. Min Fader
sagde: «de kunne ikke faae det i Hovedet, uden de see
den afstaaede Jord læsset paa Vogne og kjørt til Berlin.»
Dog. ingen af os kunde fatte det, skjønt vi vidste kun alt
for vel, hvad det havde at betyde. Min Fader sagde: «Det
er som med en kjær Afdød: man veed, at han er borte,
men man kan ikke strax forestille sig, at det virkelig er
saaledes.» En Mand spurgte min Fader, om han vel tro
ede, at denne Afgjørelse skulde blive bestaaende. Da han
svarede, at det troede han ikke, og der atter spurgtes, om
hvorlænge han mente, det kunde vare, før en Forandring
skete, svarede min Fader, at det kunde jo ingen vide, men
han tænkte sig en sex Aar. Om sex Aar kom den fransk
tyske Krig; men min Fader kunde den Gang, saa lidt
som nogen anden (Bismarck undtagen), regne med Frank
rigs Afmagt. Da sex Aar vare gaaede, høstede den
franske Kejser Frugten af, at han i 1864 prisgav Dan
mark.
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Min Moder sagde: «Hvor maa det være tungt for Landets
unge Mænd.o Hendes fine kvindelige Medfølelse lærte
hende dette Ord. For hende selv var det saa tungt som
for Nogen. Lykkelige de Bortgangne!

Skjøndt Savnet og Længselen aldrig forstummede, le
vede vi fire, som vare tilbage, mine Forældre, Sophie og
jeg, dog et lykkeligt Familieliv. Mine Forældre og vi andre
hengav os i Guds Villie, det gav os Fred. Ved fælles
Interesser kunde vi opmuntre hinanden. Om Aftenen
studerede vi sammen. Min Fader lærte Sophie Latin og
Græsk, han tog det med megen Alvor og derhos med
megen Munterhed. Tilsammen studerede vi tre Italiensk og
noget Spansk. «1 Prom essi Sposi» interesserede os alle
meget. Min Fader især morede sig kosteligt over Don
Abbondio og fængsledes af den ædle Munk Cristoforo og
den udmærkede Ærkebisp Federigo. Min Moder deltog i
Interessen men ikke i Læsningen. Hun vedblev som før
at grave sin Længsel og Sorg ned i Jorden og see den
voxe op i Havens Blomsterflor. Naar hun lavede sin
Palet til med Farver (hun havde særlig Gave for Farveblandingen). naar hun sad ved sit Staffeli, da mildnedes hendes Sorg ved Billeder, som svævede for hendes
indre Syn.

Inderligt hun elsked Farvens Skjær.
Dybt hun skued i Naturens Øje,
Fatted hver en Skygges Skjønhedsværd,
Hver en Straalebrydning fra det Høje.
Mens hun Farver paa Paletten slynged.
Sig et Pvegnbu'spil i Sjælen gynged,
Og mens Haanden stille Penslen førte.
Sig et Skjønhedsvæld i Hjærtet rørte.
Hermed menes jo ikke, at min Moder blev nogen stor
Malerinde. Dertil havde Livet stillet for mange Krav til
hende paa andre Maader. Dertil havde hun ej heller faaet den
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nødvendige Uddannelse. Men hun havde Kunstnerfølelsen
i sig. Hun har kun malet lidt efter Naturen foruden den
ovenomtalte Lilie. Hun var et Par og halvtreds, da hun
begyndte at male med Olie, og hendes Kræfter vare ikke
store. Hun kunde ikke male hurtigt, ej heller taale at
sidde længe i et Træk ved Staffeliet.
Dette hindrede
hende i at male efter Naturen; det var kun Frugter og
Blomster, hun malede, og disse Naturgjenstande forandrede
sig eller sank sammen inden kort Tid. Det var da mest
Stykker efter Jensen, hun kopierede. Hans Sammenstilling
fandt hun saa smuk.
En Dame, som kom til Ribe for at boe hos sin Datter
og Svigersøn, sagde, at hun paa sin daglige Tur ad den
lille Spadseregang, som gaaer omkring Byen, saa ofte
mødte en ældre Mand, i hvis Aasyn der var «en saadan
Fred». Da hun skulde beskrive hans Udseende, viste det
sig, at det var min Fader, med hvem hun da ogsaa se
nere gjorde personligt Bekjendtskab.

I Foraaret 1866 blev min Fader syg af Difteritis.
Dog følte han sig atter rask og drog ud paa Visitats.
Men en Mavekræft havde udviklet sig. En Begyndelse til
den har maaskee tidligere været tilstede. Hans i et af
Rejsebrevene nævnte Kusk, Peder Søndergaard fra Sig, har
jeg i senere Aar truffen i Lunden ved Nørholm, og han
har fortalt mig, at min Fader undertiden bankede paa
Ruden, naar hans Vogn var lukket, og bad ham holde,
da han ikke kunde taale Kjørslen for Smerter. Per Søn
dergaard kaldte det Stensmerter. En Kone, som hjalp os
i Kjøkkenet, naar vi havde Ordinations- og deslige Sel
skaber, har sagt, at hun paa saadanne Dage har hørt ham
klage sig paa sit Værelse, der vendte ud imod Gaarden med
Kjøkkenet overfor. Han har da maattet forlade Selskabet
for Smerter. Dette har ingen mærket. Han havde stort
Herredømme over sig selv i saa Henseende, hvad der ogsaa
viste sig ved et saare beklageligt Uheld med en Finger, som
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var indtruffet samme Foraar 1866 og muligt har haft Ind
flydelse paa hans Sygdom. Ogsaa var der i en Kirke, hvor
han denne Sommer visiterede, kommen en Hund ind. Af
den blev han bidt, kun ganske lidt, saa han ikke regnede
det. Der var Vandskræk blandt Hundene i den Tid, og
det er vel ikke sikkert, at dette Bid ikke har været skade
ligt. Imidlertid mindes jeg tydeligt, at han — jeg troer,
det var Aftenen for hans sidste Fødselsdag — gik op og
ned ad Gulvet i Dagligstuen hos Sophie og mig, og at
han sagde: «Jeg kan ikke faae i Hovedet, at jeg nu er en
gammel Mand.» Han fyldte 70.
Han vilde gjærne have os siddende om sig under sit
Sygeleje saa meget som muligt. Da han havde skrevet
sit sidste Hyrdebrev færdigt, gik han til Sengs og stod
ikke mere op. Han havde lagt Embedssagerne til Side og
i det hele de timelige Ting. Han tænkte sig vel Mulig
heden af en Helbredelse, men mest har hans Sjæl været
henvendt paa Evigheden. Ved Medikamenter, Stiftsphysikus
Kjær ordinerede, fordeltes Smerterne. Han vilde gjærne
adspredes ved Højtlæsning. Han ønskede at høre de Digte
og Fortællinger, som havde glædet ham i hans Barndom og
Ungdom, saaledes «Agnete var uskyldig», Øhlenschlægers
Værker, «Guy Mannering» af Walter Scott o. il. Han var
da med fuldeste Interesse optagen deraf og lyttede med
Spænding, skjønt han baade kjendte Begivenheden og
vidste, at den var opdigtet. Bungeners Skrifter inter
esserede ham meget, og min Moder forelæste ham «Præsten
og Kongen», som han især holdt meget af. «Oldgranskeren»
af W. Scott, som han havde læst i sin Ungdom, ønskede
han at faae opfrisket, men her fandtes ingen Oversættelse
af den, og skjønt han nok læste Engelsk, var han dog
ikke saa fortrolig med dette Sprog, at han kunde have
nydt Forelæsning deri, især nu under Sygdommen. Sophie
læste den da op paa Dansk, efter den engelske Text, i et
meget smukt og flydende Sprog. Han vedblev at skjemte
paa sin sædvanlige venlige Maade. Han sagde for Spøg,
da vi en Gang talte sagte, at vi skulde tale højere, thi
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«han havde det som Solon. der endog doende vilde lære
noget». Den Fred, som var over hans hele Liv, var lige
som forklaret tilstede over hans Sygeleje. Den mangeaarige Længsel efter de Forudgangne skulde nu snart
stilles, men han folte Smerte ved at forlade os andre. En
af de sidste Dage, han levede, sagde han, idet han vaagnede
op som af en Dvaledrøm: «Kom ind, du velsignede!
hvorfor staaer du udenfor.» Det har været Frelseren, hvis
Nærhed han har folt. «Tak, at 1 ere saa gode ved mig»,
sagde han i sin uendelige Fordringsloshed. Min Moder
plejede ham ud over sine Kræfter og blev syg den sidste
Nat, men kom sig dog noget op paa Formiddagen. Da vi
sadde omkring ham, mens han laa stille hen, slog han
stundom Ojnene op og sagde «God Morgen». Han dode,
da Klokken ringede fem fra Domkirkens Taarn. Hans
ellers fyldige Ansigt var bleven udtæret under Sygdommen,
der ikke tillod ham at beholde noget af den Næring, han
tog til sig. Hans Træk fik derved en paafaldende Lighed
med Melanchtons, især som man seer ham paa det Billede,
hvor han med Luther, Justus Jonas og Bugenhagen sam
taler om Bibeloversættelsen. Han døde den 5te Januar
1867.
Stor Kjærlighed fulgte min Fader i Døden. Fra
Præsterne i Stiftet hørte vi det atter og atter, at de
elskede ham som en Fader. En gammel Præst sagde til
mig, at han underneden min Faders Billede havde sat
følgende Linier:

Ved Kj ærlighedens lysende Exempel
Han i vort Hjærte bygged sig et Tempel.

Det var en stærk Snestorm, da han blev begravet,
hvorfor mange, som gjærne havde kommet, maatte blive
borte.
Men der hvilede en saa høitidsfuld Fred over
denne Sørgefest, at min Fætter Skibsbygger Schonau
sagde, da han skiltes fra os, at det havde været ham en
Glædesdag.
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«Min kjære broderlige Ven» skrev Biskop Braminer
til min Moder, «skrev i et af sine sidste Breve til mig:
«Vorherre see i Naade til os og hindre alle Ugudeliges
Idrætter!» «Det ferste -Ønske er nu visselig i al sin
Fylde blevet opfyldt for ham, der nedskrev det. Men er
han bortkaldt — som de Retfærdige stundom blive det —
for at forskaanes for at opleve, hvor forfærdeligt de Ugude
liges Idrætter fremmes — nu, da var jo dette Naade over
Naade for ham.»

Min Moder overlevede ham i femten Aar.
Hun
flyttede til Kjøbenhavn med Sophie og mig. Vi boede i
Forstæderne (vi skiftede Bolig et Par Gange) saaledes, at
hun kunde have en Plet Jord til Blomster. Ved at sysle
med denne, ved Slægtningers og Venners Omgang, ved at
male eller læse eller arbejde, især ved hendes Fromhed og
barnlige Tro gik Tiden ret godt for hende. Men ofte
maatte jeg tænke paa Alfernes Sang om den hellige
Fatime, naar de tale om «hendes blege Kind, som Smerte
led» men da ogsaa tilføje «og hendes Fromhed og Uskyl
dighed.»
En Aften i August 1882 havde hun hos sig sin
Familie fra Rahbeks Allee, Dr. Steenstrups, og en kjær
Søsterdatter fra Randers, som var deres Gjæst. Hendes
elskede Søster Caja var død tre Aar i Forvejen som den
sidste af hendes Sødskende. Efter meget Arbejde havde
min Moder i de ni Aar, hun havde beboet sit lille Sted
paa H. C. -Ørsteds Vej, faaet sin Have saaledes, som hun
syntes om den. Fra først af havde hun «fremkaldt den
af intet eller af en ubekvem Materie», som det hedder i
Pontoppidans Forklaring over Ordet «skabe». Thi der
var kun en Klump Ler omkring Huset, da hun fik det.
Hendes Have fik al Tid sit eget Præg og lignede ikke de
glatte Modehaver. Naar min Moder var opfyldt af sit
Havearbejde, tænkte hun ikke paa de Forbigaaende. Det
var en ganske lille Plet, som laa ud til Vejen. Mange
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standsede for at see paa Blomsterne. Vor Kakkelovnskone
sagde til os, at hun og hendes jævnlige syntes, det var
saa rart at see min Moder gaae der og arbejde i sin Havedragt.
Efterhaanden som hun gik og syslede, fik hun nye Ideer
om, hvordan noget kunde blive smukkere. Derfor blev
Haven ofte omdannet men al Tid til sin Fordel. Den
Aften nu, da Familien fra Rahbeks Allee var hos hende,
sad hun i et Hjørnelysthus, hvorfra hun kunde oversee
den. Da sagde hun, idet hun mindedes Paludan-Mullers
Forklaring af Ordet «være»: «At sidde her» (mellem hendes
Kjære) «og see til begge Sider, det kalder jeg «at være».
Hun erklærede ogsaa, at nu vidste hun intet mere, som
hun kunde foretage sig ved Haven. Sex Dage efter blev
hun pludselig syg og døde efter otte Timers Forløb. Det
var den 25de August. Hun blev 83 Aar og et Fjerdingaar gammel.
I den sidste Sommer, hun levede, var hun svagere,
hendes Kræfter svandt. Men naar Sophie og jeg kom op
til hende om Morgenen, sagde hun med et lykkeligt Smil,
idet hun slog -Øjnene op, at hun havde seet saa mange
yndige Børn. Hun elskede Børn. Hun har sagt, at hun
ikke vidste, hvorledes hun skulde holdt det ud at miste
nogen af sine som smaa. De tre mistede hun som voxne.
Men begge mine Forældre sagde, at de takkede Gud, at
de dog havde seet dem i deres fulde Udvikling, thi om
end Smerten da var større ved at miste dem, saa havde
Glæden dog været fuldere ved at have dem. Sophie og
jeg bragte min Moder til Ribe. Nu hviler hendes Støv
hos deres, hvem hun saa inderligt elskede. I deres Kreds
hos hendes Ungdoms Ven begravede jeg om faa Aar den
elskede Sophie.

Naar man har jordet sine Kjære, da seer man hen til
et Gjensyn, et Gjensyn ikke blot i Følge Troen paa Sjælens
Udødelighed, men i Følge Troen paa Legemets Opstandelse.
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O Verdens sidste Tid
Med al din Storm og Strid!
Hvor er det sødt at tænke
Paa Glæden, du skal skjænke,
Hvor er du for mit Hjærte
Som Olje for min Smerte.

Paa Guds Basunes Gjald
Ved Overenglens Kald
Sig rejse flux de Døde
Til Livets Morgenrode,
Thi venter jeg saa saare
Paa denne Dag med Taare.
Gud fører selv dem frem
Af Gravens dunkle Gjern.
FornyT i Glans og Hæder
De jordelagte Klæder,
At Sjælen kan med Ære
I Paradis dem bære.

Vidunderlige Sjun,
Naar Sjælen sit Paulun,
I Mulde ladt tilbage
Men kjært fra gamle Dage,
Har taget frit i Eje
Ad Herrens skjulte Veje.
Saa staae de der paa ny
I Glans af fejrest Gry,
Det mindste Træk bevaret,
I Skjønhed dog forklaret,
Ukrænkeligt af Døden
Og friskt som Morgenrøden.
Da vinker Gud paa Stand
Ud over alle Land,
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Han kalder ad de Fromme,
At de skal til ham komme,
Ja Levende med Døde
I Luften let ham møde.
Du Guds Basunes Gjald,
Du Englens Røst og Kald,
Ak Hanegal, du stærke!
Naar faae vi dig at mærke,
Naar skal i Livsens Lue
De Gravens Folk vi skue?

Naar skal den nye Jord,
Hvor Fred og Retfærd boer,
Af Elementers Krige
Paa Verdens Vrag opstige,
Den, hvor ej Graad skal være,
Og Gud vil selv regjere?

Det skeer, naar Herren vil,
Han selv maa sige til.
Jeg sidder i mit Fængsel
Og sjunger ud min Længsel:
Lad Fængslet styrte sammen,
Naar han behager, Amen!
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Efterskrift.
Idet jeg skilles fra dette Arbejde, vil jeg bede det
undskyldt, om min Hukommelse skulde paa noget Punkt
have svigtet mig, og jeg, højlig imod min Villie, have
meddelt noget fejlagtigt.
Med Hensyn til Retskrivningen bedes det undskyldt,
at den ikke er ensartet. Tildels hidrører det vel fra, at
jeg i flere Ting har ladet de Brevskrivende beholde deres
egen Retskrivning; men. der har ogsaa indsneget sig Af
vigelser, som ikke kunne henføres herunder. I nogle Hen
seender har jeg gjennemgaaende fulgt min Faders Ret
skrivning.
I min Faders Hyrdebreve er der ved nogle deri
forekommende latinske Ord og Sætninger tilføjet en Over
sættelse, ikke ved alle. Ofte fremgaaer nemlig Meningen
saaledes af Sammenhængen, at det skjønnedes at være
overflødigt; andre Udtryk ere saa almindelig kjendte, at
det samme kunde antages.
Med Hensyn til Korrekturlæsningen, da seer jeg ved
Gjennemlæsningen af første Bind, at jeg, trods al anvendt
Umage, ikke har naaet at være nøjagtig. Saaledes staaer
der Side 425, Linie 16 «han,» læs: «kan.» Et Sted findes
«sig,» et andet Sted «at» fordoblet. Disse og andre Fejl,
saavelsom dem, der maatte findes i andet Bind, bedes
undskyldte.
For en større Uagtsomhedsfejl, der findes Side 453
(første Bind), anmodes om Overbærenhed. Jeg er bleven
foranlediget til at kaste et Blik i Originalbrevet, hvori
min Fader omtaler Biskop Faxes venlige Skrivelse. Han
føler sig med Grund overvældet af Biskoppens alt for
store Artighed. Men jeg seer, at Superlativen dog ikke
er brugt i Underskriften, og jeg maa oplyse denne Unøj-
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agtighed. Artigheden i Biskoppens Udtryksmaade er til
visse stor nok uden dette Tillæg. Ogsaa staaer der
••Tjenare,» ikke -Tjener» (tydeligt nok, naar det sees
under Oj englas). Ellers har min Fader jo i Brevet til sin
Kjæreste ikke regnet det saa nøje med Hensyn til dansk
og svensk Retskrivning. Her havde det uden Tvivl været
rigtigt ved Udgivelsen at foretage en Ændring. Min Fader
var ingenlunde ligegyldig for det svenske Sprog: det var
ham netop en Nydelse at læse det.
Biskop Faxes Brev har jeg: Omslaget med Titulaturen
har jeg ikke.

Om Fru Nicoline Gjessing, iød Stoltenberg, har jeg
efter Udgivelsen af første Bind af denne Mindebog mod
taget Meddelelser.
Hendes sidste Brev til min Moder har muligvis været
noget af det sidste, hun har skrevet. Min Moders Svar
har ikke længe ladet vente paa sig; men allerede ved den
Tid, da hun maa have modtaget det, har en Svaghedstil
stand været indtraadt hos hende, der satfe hende ude af
Stand til at ordne Tanker paa Papiret. Fra 1866 mindes
hendes ældste Søns ældste Søn, som da var tre Aar
gammel, hende ganske tydeligt, siddende stille hen eller
vandrende stille omkring, god, kjærlig, taknemlig, men
aldrig talende. Som han voxede til (han voxede raskt og
hun var fin og liden) vandrede han med hende utallige
Gange Arm i Arm. Men fra de en Gang saa veltalende
Læber havde han aldrig hørt noget Ord. Hun elskede
ham over Alt i Verden og sagde ham det ved at stryge
sin Haand hen over hans Haar eller hans Haand, og
under denne Kjærlighedsytring fæstede hendes ogsaa i
Svagheden elskelige Billede sig uudsletteligt i hans Hjærte.
Saaledes levede da Kjærligheden fort i denne skjønne
Sjæl. Men Aandens Lys har været fordunklet. For min
Moder, som troede hende død, har et venligt Slør skjult
Billedet af en i Live indtraadt delvis Død.
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Nicoline havde, som hun skrev til min Moder, «stedse
kun ønsket en beskeden Lykke.» Gud havde givet hende
mere. Da hendes Mand arvede sin Plejefader, blev han
efter Datidens Forhold rig, og Anseelse vandt han ved
sin Dygtighed og Vennesælhed.
Paa Nicolines Dødsdag, d. 10de August 1877, vendte
Aandens Klarhed tilbage, dog ikke Evnen til at udtrykke
sig i Ord. Men enhver Rynke svandt fra hendes Aasyn,
og hun saae ud som en ung Pige, da hun blidt og stille
gik ind til Gud, straalende i mærkværdig Skjønhed, et
Forbud paa Opstandelsens Herlighed.

Daugaards Levned. IV.

29
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Tillæg.

Et Mindeord i bunden Stil, som jeg efter min Faders
Død lod trykke som Manuskript, meddeles her, dels fordi
det et Par Gange er bleven nævnet paa foranstaaende
Blade, dels fordi det skildrer Sider af min Faders Virk
somhed (f. Ex. Præstevielsen)1), hvilke jeg ikke, efter en
!) Idet Præstevielsen nævnes, vil jeg ikke lade uomtalt,
at min Fader oversatte Præsteeden. som tidligere af
lagdes paa Latin. Paa Dansk er den med hans Haand
indført i vedkommende Bog d. 23de Januar 1856.
Ogsaa Ordinationsmessen har han oversat. Efter at
den nu tilligemed Korsangen har paa Modersmaalet lydt
her i Ribe i det meste af et halvt Hundredaar, er det
for nylig kommen til min Kundskab, at dette ikke har
været ritualmæssigt, fordi Oversættelsen ikke var auto
riseret. Jeg bør altsaa ikke tie derom, som om der
her var noget, jeg ønskede at fortie. Meget mere
mener jeg, at det maa regnes en dansk Biskop til Ære,
at han for sin Del har hævdet den danske Tunge ved
en kirkelig Handling, hvor den endnu var sat til Side.
Med Hensyn til, at Oversættelsen ikke har været auto
riseret, da er den Tanke næppe falden min Fader ind.
at en Tilsynsmand, hvem det var betroet at holde
Bispeexamen og indvie Præster, ikke skulde være betroet
til rettelig og rigtig (rettelig efter Aanden, rigtig efter
Sproget) at oversætte til Brug for Handlingen disse
hellige Ord. Menige Kristne maae sikkert ønske at
være med til at bede, i det Sprog, de forstaae, den
herlige Bøn: Veni Sancte Spiritus. Der kan vel ligge
noget for den æsthetiske Følelse gribende, noget med
det latinske Sprogs majestætiske Klang beslægtet i den
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Gang at have behandlet dem i Vers, nu har følt mig op
fordret til at fremstille ved en Omskrivning i Prosa. Min
Tanke var da først (for ikke at gjenfortælle i kort Begreb,
hvad Bogen indeholdt i Udførlighed) at uddrage saadanne
Partier af Digtet. Men det viste sig vanskeligt at træffe
det rette Snit, der maatte foretages ind i Versene, og jeg
foretrækker derfor at hidsætte det i sin Helhed.
Ogsaa vil jeg meddele nogle Linier af Breve, jeg i
Anledning af min Faders Død modtog fra den nu bort-

Tanke, at disse Ord saaledes (paa Latin) have lydt
gjennem mange Slægter og over mange Lande. Men
vilde man deraf slutte, at den latinske Ordlyd bragte i
et nøjere Samfund med den hellige almindelige Kirke,
da kunde man (for Lægfolk at skjønne) let komme ind
i et Spor, der maatte føre bort fra deu evangeliske
Kirkes Tankegang. Jeg vilde ønske, at denne Messe
og Korsang var, selvfølgelig paa Dansk, optagen blandt
vore Kirkebønner i Salmebogen og saaledes kunde blive
Menighedens Eje. Her meddeles den i Oversættelsen.
Ordinationsmessen.
Ordinator messer:

Kom du gode Helligaand,
Besøg i Hjærtet
Enhver, som troer paa dig!
Koret fortsætter:

Optænd hos dem alle
Din rene
Kjærligheds Flamme!
Dn, som har Jordens Slægter,
Der skilles ad i alle
De Tungemaal. forenet
I Troen til det samme.
Hallelujah! Hallelujah!
29*
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kaldte Stiftsprovst Koch, den Gang Præst i Vildbjerg.
Jeg havde haabet at kunne raadfore mig med ham om
mangen Enkelthed i denne Mindebog, navnlig i, hvad der
angaaer min Faders Virksomhed som Biskop. Han be
varede min Fader i trofast Minde og vilde kunne have
meddelt mig mangt et Træk, som ikke vilde have været
uden Interesse. Hans Aand, hans Kundskabsmasse og
hans Lærdom vilde have ydet mig mangt et Raad og
mangen Oplysning. Men da mit Arbejde med dette Skrift
havde nærmet sig det Punkt, hvor jeg skulde have nydt
dette Gode af hans Venskab, gik han herfra. Om min
Fader skriver han fra Vildbjerg den 15de Januar 1867:
«Han var den Mand blandt de Ældre, til hvem jeg —
efter min Faders Død — stod i det fortroligste Forhold,
Ordinator messer:

Udsend din evige Aand, vor Herre, Gud!
Og de skal skabes.
Koret falder ind:
Og du fornyer
Jorden i Skjønhed.

Ordinator messer!

Lader os alle bede!
Herre Gud, himmelske Fader! Du, som med din
Helligaands Lys haver oplært alle troende Hjærter, giv
os i denne samme din Aand at forstaae din Villie og
al Tid at glæde os i din hellige Trøst ved vor Herre
Jesus Kristus din Son o. s. v.

Amen.
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og jeg havde tænkt mig det som en Glædesdag, naar jeg
til Sommer kunde have seet ham her til en Visitats og
vist ham ikke blot mit Arbejde i Kirkerne og for Skolerne,
men ogsaa talt med ham om alle mine andre Anliggender,
baade ældre og nyere, og hørt ham fortælle om sine Rejser
og sin Lekture. Men det skulde alt ikke skee, og istedenfor faae vi en Fremmed til Biskop *). Selv har han nu
faaet Hvile fra sin lange og utrættelige Virksomhed:
og han fik Hvilen, førend han var udmattet af Arbejdet.»
Og i Brev af 7de Juni samme Aar efter at have talt
om den min Faders Efterladte forestaaende Flytning
fra Ribe, der med min Faders Død maatte have
tabt sin væsenligste Tiltrækning: «Og desuagtet vil den
ganske vist al Tid blive Dem en gammel kjær og ærværdig
By, hvis Billede tit vil fremstille sig for dem langt mere
levende, end det nogensinde kan tegnes paa Papiret. Saaledes er det da gaaet mig: jeg har Tegnelærer Kochs
Billede af Ribe hængende i vor Dagligstue — ved Siden
af de to Biskopper Müller og Daugaard —, men Billedet
seer jeg ikke ofte paa, thi jeg har selv et langt bedre,
hvilket jeg unægtelig undertiden betragter, og i dette
Billede er ogsaa for mig Domkirken det, som mest sees.
Med Hensyn til Deres Faders Portrait, som jeg har
hængende, maa jeg bemærke, at jeg har ogsaa af ham
mine egne Billeder, der ere bedre end det tegnede og
uafhængige deraf. Jeg har i Grunden mange af ham;
men de to sidste, jeg har, og som høre til de bedste, ere
fra den Eftermiddag eller Aften, da han gjennemgik
Præsteeden med mig, og fra den Dag, da han stod for
Alteret og ordinerede mig.»

r) Det blev hans Svigerfader. Biskop Balslev.
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Biskop Daugaard.
Et Livs- og Karakterbillede.

Hvor Gudenaaens Vande glimte.
For første Gang lian Solen saae:
Guds Riges Lys han fik at skimte.
Mens end hans Sjæl i Svøbet laa:
Det kom med. hvad hans Moder sagde,
Naar paa hans Sengekant hun sad.
Og Hænderne han sammen lagde.
Mens Fadervor hun med ham bad.
Hvor Gudenaaens Vande blinke,
For Verden aabned sig hans Blik.
Mens tryg med Havnens Gutter Hinke
*1 barnlig Venskabsfryd han gik:
Paa hvert et Skib han agted noje,
Med Lyst og Undren op han saae
Til Vennerne, som kunde pløje
Det Hav, der for hans Drømme laa.

Med dem han henad Aaen sejler.
Og Sluppen synes stille staae,
Men Bredden, som saa klart sig spejler,
Med et har taget til at gaae:
I deres Dont han er tilstede
Og Træskoskibe sætter ud,
Da snart med mere herlig Glæde
I nye Viser kommer Bud.
De Viser var om dem, der sloge,
Da hin Skjærtorsdags Klokker klang,
Om «Prøvesten» og «Dannebroge,»
Hvorved alt Folkets Øjne hang,
Om Nelsons hvide Flag, der hejstes.
Da Doggen var en Smule træt:
Ved Viserne hver Pande rejstes,
Og Brystet aanded stolt og let.
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Og han, som havde lært at læse
Og alt af Vintre fyldte fem,
Nu felte Livets Aande blæse
Og høje Tanker spire frem:
Mens rørt for Heltene han brændte,
I Viselæsning sjunken ned.
Sig Gnisten i hans Hjærte tændte
Til Fædrelandets Kj ærlighed.
Fra denne Stund i nye Viser
Sin Lyst det unge Hjærte tik.
Og Digtekunstens Paradiser
Med dem sig aabned for hans Blik:
Han lytted og til gamle Sange.
Som længst randt op af Folkets Drøm:
Agnetes Vise mange Gange
Ham da har gjort om Hjærtet øm.
At ej hun paa de store tænkte.
At ej hun tænkte paa de smaa.
Ak, ej en Gang en Tanke skjænkte
Den mindste, som i Vuggen laa —
Det for hans Hjærte var for meget,
I Medynk løstes op hans Sind.
Og Taarers Væld, til Øjet steget.
Nedstrømmed yppigt ad hans Kind.
Af Ømhed var han dybt betagen.
Han tidlig havde Dukker kjær:
Med dem, til gejstlig Syssel dragen,
Han ©ved Daab og Jordefærd;
For Hons og Ænder snart dog luer
Med større Kraft og Ild hans Barm.
Tilsidst ved Synet blot af Duer
Gjør Lidenskab ham mer end varm.

Af Skrifters Væld, som Sindet kvæger
Og læsker Fantasiens Tørst,
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Blev Følelsernes fulde Bæger
I «Dyveke» ham skjænket først:
Da Holberg anslog Lunets Strænge,
Den første Virkning kun var svag,
Thi nu hans Blik var vant at hænge
Ved Vemods Træk med sødt Behag.
Dog snart var Lunets Kilde funden,
Da han Komedie fik seet,
Og strax var Holbergs Sejer vunden,
Hans Sjæl med Holbergs blev som et;
En kraftig Strøm af Viddets Glæde
Fandt Udbrud dybt fra Hjærtets Grund
Og slynged Skjemtens Blomsterkjæde
Ham ind i Livet frisk og sund.

Da Skjæbnen lod at have kaaret.
Butiken til hans Virkestavn.
Blev af en gunstig Vind han baaret
I Skolens aabne Moderfavn;
Da tændtes for ham Aandens Kjærte,
Han de latinske Pensa fik
Og nød dem med begjærligt Hjærte,
Alens Glæden glimted i hans Blik.

Her, følte han, var Døren funden.
Nu havde han i Nøglen fat,
I Sprogets Malm laa bagved bunden
Forgangne Verdners rige Skat;
Han Guldet ud af Aaren løser,
Alens ind han stiger Trin for Trin
Og Fryd af hver Erobring øser
Ved Flidens stille Lampeskin.
Den Kundskabsfryd, som da begyndte,
Har blomstret ind i Dødens Nat,
Den Iversaand, som frem ham skyndte,
Blev ingen Tid paa Vejen mat;
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Mens Tanken rastles samled Skatte
I Hjærnens tro Beholder ind,
Dem Ordet frisk i Omløb satte
Med Præg og Stempel af hans Sind.

Og Sindets Bølger var saa milde
Og randt saa livligt uden Larm
I Lys og Lyst fra Hjærtets Kilde,
Og Hjærtets Kilde var saa varm,
Og hver en Aandens Kraft blev dykket
Saa grundigt i dens friske Bad;
Thi var hans Sjæl saa herligt lykket,
At Pustet af den gjorde glad.

Det Liv, som i hans Bryst sig rørte
Ved mange Kræfters Sammenspil,
Ham Venner huldt i Møde førte,
Som Jærn Magneten søge vil;
Da sprudled frem en Venskabskilde,
Af Livets Morgenynde fød,
Som randt, da det var mørkt og silde,
Med fulde Bølger i hans Død.
Og yndigt var det at beskue,
Hvordan i denne Venskabsfærd
Han dem, som monne ret ham hue,
Sig drog til Hjærtet fast og nær,
Men holdt det aabent i det samme
For hver, han mødte paa sin Sti,
Og lod den gode Viljes Flamme
For alle brænde klart deri.

Den Flamme var saa ren og rolig,
At efter Lyset Sjæle gik;
Det tindred ud fra Hjærtets Bolig
Og skinned gjennem Smil og Blik,
Det lyste til ham — ja, hvor mange! —
De saae hans Sjæl i Minens Spejl,
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Her var for Skinnet ej man bange.
Af dette Lys tog ingen fejl.

Men da nu Ynglingen var moden
Og rustet ud til Mandens Værk.
Var dette varme Hjærte Roden.
Som gjorde ham i Pligten stærk:
I Livets tætte Pligtforgrening
Det sendte sunde Safter ud
Og fandt den simple Traad og Mening
I tusindfoldig spredte Bud.
I Pligtens Retning tro bevæget
Han i sin Manddoms lyse Vaar,
Af Hjærtets Varme vederkvæget.
Blandt friske Drengegrupper staaer;
Med Liv og Sjæl hos dem tilstede.
Han lægger Sæd til Aandens Høst:
Da Kundskab for ham selv var Glæde,
Var deres Læren ham en Lyst.
Og da hans Blik saa fast og mandigt
I Livets Dybder skued ned,
Var og hans Hjærte saa forstandigt
Og af dets Smaating ej blev kjed:
Og da hans Stræben var saa dygtig,
Var ej han trættet af Besvær,
Og da hans Sjæl var saa gudfrygtig,
Var ham hans stille Gjerning kjær.
Han derhos gik med mange Tanker:
Mens i det minderige Soer
For Fortids Ting hans Hjærte banker,
Han søger Mindets spredte Spor:
Mens Tegn med Tegn han holder sammen,
Han grunder over, hvad han fandt,
Til Tanken trøstig siger Amen,
Naar han fik ud, hvad der var sandt.
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Desuden var han saa fornøjet.
Fordi Naturen er saa skjøn:
Naar ham dens Smil forly sted Øjet.
Hans Sjæl tog’ Flugt til Gud i Len ;
Han saa lyksalig er tillige,
Hans Bryst som fyldt med Rosens Blad
Ved Tanken om den bedste Pige,
Saa han har Grund at være glad.
Og glad han er, naar Skoven vinker
Med Bøges lysegrønne Krans,
Og glad han er, naar Søen blinker
1 Solskin eller Maaneglans,
Og glad han er, naar Vinden spænder
I Buler ud det hvide Sejl,
Mens, gynget let i Kreds af Venner,
Han glider over Vandets Spejl.
Og glad, naar Sindet saa faaer Vinger,
Og Ordet frisk er sat i Gang,
Mens fra de Unges Læbe klinger
En dansk og from og frejdig Sang,
Glad i Minutet, som forsvinder.
I Timens fryderige Nu,
Med Fremtids Haab og Fortids Minder
Forent til et i kraftig Hu.

Hans Fryds bestandig friske .Kilde
Var, at han takked Gud for alt.
At ingen Lyst, stor eller lille.
Til Jorden upaaskjønnet faldt:
Alt, hvad i Livets Kreds ham hued,
Han uden Misbrug brugte fro:
Mangfoldighedens Verden dued
Just for hans enfoldsfaste Tro.
En Gang det hændte sig, at Døden
Slog ned i Kredsen brat og sort
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Og tog et Barn fra Morgenrøden
Til Gravens Aftenskygge bort;
Da rørtes heftig Smertens Strænge,
De klang ham dybt fra Sindets Bund,
Mens Taarestrømmen fuldt og længe
Brast op fra Hjærtets Kildegrund.
Han saae mod Drengens snævre Kammer —
Han nys saa frit sig havde rørt —
Vort Livs Forgængeligheds-Jammer
Ham da blev gjennem Sjælen ført;
Han saae i vemodsstille Rader
Den elskelige Ungdom staae,
Han saae den sorgnedtyngte Fader —
Da græd han højt ved, hvad han saae.

Det Stik, som for ham selv var sparet,
Ham her igjennem Sjælen gik;
Han for en anden det erfared,
Som al hans Medynks Fylde fik;
Hvad selv fra Middag indtil Aften
Han led og stred mod Dødens Braad,
Var sammentrængt i Smertenskraften
Af denne Morgentimes Graad.
Men som nu Mænd, der virked med ham,
Ham elsked mer fra Stund til Stund,
Og som nu Børn, der ledtes ved ham,
Ham havde kjær af Hjærtensgrund,
Han bort fra Skolens Læresale
Fornam Guds Kirkes stille Drag,
Og gik fra Sorøs Nattergale
At høre Hedelærkens Slag.

Da nu lian Kirken saae paa Heden,
Da takked han Gud Fader from,
At ej, skjønt den var hel beskeden,
Han til en kullet Kirke kom:
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Af Egehegnet op, som bæ ved
Og bukked sig for Vestens Vind,
Sig Taarnet rankt og frejdigt hæved
Og Spiret knejste fra dets Tind.

Det kunde ham i Hjærtet skjære.
Det syntes ham saa lidet smukt.
Naar Kirken savned Taarnets Ære
Og Taarnet Spirets Himmelflugt.
Naar ej fra Højden Klokkeklangen
Med Kirkekaldet strømmer frit.
Men, i den lave Luft holdt fangen.
Kan ej til Folket vandre vidt.
Og nu saa værdig skjønt saa liden,
Saa venlig hvid hans Kirke stod
Og pegte trøstig op fra Tiden
Guds Stad heroventil imod:
Det hele Landskab tog en Ynde
Af dette faste Mærketegn:
Guds Rige saaes det at forkynde
Som Himmelviser for en Egn.

Og Søndagskaldet fjærnt og vide
Blev over Vang og 'Hede sendt
Fra Taarnet ud til hver en Side
Og blev af Menigheden kjendt;
I Herrens Frygt han vel til Mode
Forvalted Sakrament og Ord
Og fuldt paa Herrens Gjerning tro’de
Ved Døbefont og Alterbord.
Han søgte trøstig Aandens Finger,
At Vej i Skrifterne han fandt.
Og holdt sig under Herrens Vinger
Og vidned glad, hvad der var sandt;
For Menigheden han forkyndte,
At Gud os elsked i sin Søn;
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Saa højt lian denne Gjerning yndte,
At Gjerningen var ham en Len.
Det Liv. som sig i Hjærtet rører,
Naar Hjærtet fatter Tro paa Gud,
Han frem af Hjærtets Forraad fører,
I klare Tanker foldet ud;
Ad Tankens Sti han fremad skrider,
Med Troens Lampe Fjed for Fjed
Belyser alle Livets Sider,
Og de, som hørte ham, var med.

Han sørger for, at med han har dem,
Det Maalet er, han stræber mod:
Han al Tid i sit Hjærte bar dem,
For Øjne deres Tarv ham stod;
Til disse just, som her var lejret,
Hvis Liv hans Tanke lever med,
Hans Ord er talt og ej i Vejret
Til en Begrebets Menighed.
Det er hans Liv til dem at tale,
Med Liv og Sjæl tilstede selv;
Med Sindighedehs Bølger svale
Han blander Nidkj ærhedens Elv;
Med Blikkets Omfangskraft forbunden
Er Sindets Enfold, Viljens Ild,
Begejstrings Glød i Hjærtegrunden
Af stadig Varme, jævn og mild.

Som saadan han betænksom følger
Den sunde Læres faste Norm,
Det Liv, som dybt ham gjennembølger.
Sig skaber klart en ædel Form:
Han seer for Aandens Naadestrøinme
Sin Gjerning som et Kar af Ler,
Tør intet saa ved den forsømme,
Før intet han kan gjøre mer.
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Besjælet dybt af Sjælesorgen,
Han vidt sin Gjernings Veje gaaer,
Har for sit Dagværk tidlig Morgen
Og sildig Aften Aar for Aar,
For ingens Kaar sig holder fremmed,
For intet Hjærte, intet Hjem,
Og hojt forlystes, naar i Hjemmet
Han seer Guds Kundskab spire frem.

Det hændes vel paa disse Steder,
Hvor ingen Fremmed sætter Fod,
Paa disse tarvelige Heder,
At Aandens Host kan være god —
I disse Gaarde, skilt saa vide,
Hvor midt i Lyngen Bønder boe,
Som tappert maa med Jorden stride,
At Tankens Væxt kan kraftig groe.
Og disse Barneblik er klare,
Som man i Skolen faaer at see;
1 Skolen disse Børn kan svare,
Og udenfor den kan de lee;
Og han forstod nu ret at spørge
Saa jævnt, at Svaret fulgte let:
Var En forsagt, blev af at sørge
For hans Oprejsning ej han træt.
Til unge, gamle, høje, lave
At sige jævnt, hvad just var bedst,
Han ej ed som en Vuggegave,
Hvormed han aldrig gjorde Blæst,
Hvormed han tænker ej at vinde
Men uvilkaarlig vinder hver
Og Vej til Sjælene kan tinde,
Fordi ham Sjælene faae kjær.

Det, som for Sjælene han vilde,
Mens han som Sjælesørger gik,
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Var. at hver Sjæl ved Naadens Kilde
Sig selv til Sjælesørger fik,
At hver en Sjæl kom ud af Taagen
Og Syn fik paa sin egen Sag,
At hver en Sjæl blev varm og vaagen
Og kom i Værk, mens det var Dag.

Han aldrig noksom kunde prise,
Hvad Luther havde gjort i Gud
Ved Vej til Skriftens Væld at vise
Og føre Folk af Taagen ud:
Han seer, at Kilden dog forsømmes,
At knapt og sparsomt oses tit.
Som var man ræd, den skulde tommes,
Og ej Forbruget her var frit.
At nu den Rigdom af Guds Rige,
Som er i Skriftens Blade lagt,
Maa boe hos Folket rigt tillige
Og vorde kjendt og følt og smagt
Og vorde gjemt i Folkesinde,
Mens Folk endnu er Børn og smaa,
Til Væxt for Livet sluttet inde,
Det er en Sag, han tænker paa.

En Hjærtensven han snart med Gammen
I disse Stilheds Egne fik;
At lægge Sjæl og Tanke sammen
Fik begge disse nu for Skik:
De grunded sammen paa. hvorlunde
Man bedst enfoldigt, uden Sving,
I Børn og Smaa kan Troen grunde
I Kundskab om Guds store Ting.
Og begge da fik Lyst tillige
At give Børn i Haand en Bog,
Som Alt fortæller om Guds Rige
I Skriftens eget stærke Sprog,
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Det
Det
Det
Det

Sprog-,
Sprog,
Sprog-,
Sprog,

som
som
som
hvis

intet andet ligner,
taler Fylden ud,
straffer og velsigner,
Malm er Klang af Gud —

Som ud af Skabervældet øser
Og viser Alnaturens Skat,
Som op for Himlens Sluser løser
Og fører frem en Syndflods Nat.
Som maler Moses og Elias,
Saa Hjærtet smeltet rives hen.
Forkynder højtidsfuldt Messias
Og giver Jesus os til Ven. —

I Præstegaarden nær ved Kirken
Der randt en huslig Lykkes Flod.
Hvis friske Bad til frejdig Virken
Ham hver Dag ny gav Lyst og Mod:
Thi Kjærlighedens Bølger svale
Ham al Tid omgav som en Luft
Og vakte Blomster op af Dvale
I hver en Krog med Glans og Duft.
Men som hans Hjærte og hans Hjærne
Sig tro forbandt ved alle Krav
Og virked sammen let og gjærne.
Saa gav ham Gud en Bispestav,
At mer han kunde see til Gavne.
Med Aand og Tanke styre mer,
Med Virkekraften mere favne
Og i sit Hjærte bære iler.

Som da han aabned glad sit Hjærte
I Livets fulde Middagsglans,
Han ramtes af en heftig Smerte,
Thi Rosen faldt af Hjemmets Krans:
Og Rosen var hans unge Datter.
Et femtenaarigt Blomsterskud.
Dtiugnards Levned.

IV.
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En Glans af Lys, en Klang af Latter.
En fromt bevæget Sjæl i Gud.

Et
Et
En
En
En
En
Et
En

Skjonhedsdyb af Alvorstanker,
Barnesmil af Ungdomslyst,
Klarhed, hvori Varmen banker.
Kjærlighedens Englerøst,
Tankens Snarhed, ingen maaler,
Viljens Holdning rolig rank,
Sammenspil af Yndestraaler —
Ynde, som i Graven sank.

I Graven sank den Rosenlilje,
Og Huset følte Dødens Meen;
Men Mand og Viv i fælles Vilje
Sig bøjed over Gravens Sten:
Med faste Træk af Troens Finger,
Som ryster ej trods Smertens Stod,
De skrev, mens Hjærtestrængen springer:
«Hun sover, hun er ikke død.»

De ranke Sønner med hinanden
Lig unge Oljetræer stod,
Et Par med Renheds Skrift paa Panden.
Som ej gjør Faderen imod:
I Lydighedens hulde Vane,
Med Kj ærlighedens glade Blik
De Haand i Haand ad samme Bane
I samme Ungdomsynde gik.
Mens nu med ham de blande kjærlig
I friske Taler Aandens Saft,
Han Dag for Dag seer modnes herlig
Selvstændighedens ædle Kraft;
Guds Riges Videnskab dem fængsler.
En himmelsk Verdens rene Pragt
Dem drog med Evighedens Længsler —
Da fik de Himlens Præstedragt.
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Den ældste stod i Morgenrøden
Og hilste Livet med et Smil;
Da fik han Hilsen selv af Døden,
Som ramt i Brystet af en Pil,
En langsomt dræbende, der borer
Sig Aar for Aar og Dag for Dag
I Hjærtet ind og frem det sporer
Mod Dødens Maal i stærke Slag.
Mens al Tid stærkere det banker
Og kommer Maalet mere nær,
Med al Tid mere lyse Tanker
Han bader sig i, Haabets Skjær;
Mens en for en hver Livslyst svinder,
Han binder fort paa Drømmens Krans
Med Panden klar og røde Kinder
Og Blikket tændt af Stjæmeglans.

Tilsidst blev denne Læbe lukket,
Som aldrig havde Klage ført
Og sukket kun i Hjærtesukket.
Af en korsfæstet Frelser hørt;
Hint Haab, saa fast til Livet bundet,
I Døden ham paa Panden laa
Saa fast i Evigheden grundet,
At evigt Liv var det, man saae.

Da nu de To, hvem med hinanden
Til evig Glæde Gud ham gav,
Ham læste denne Skrift paa Panden,
De satte Skriften paa hans Grav;
De læste Skriften alle Dage,
Hvor i Guds Pagt den skrevet staaer —
Da see de, han, som er tilbage,
Med Pilen og i Hjærtet gaaer.
Den høje Pande, som saa rolig
Sig hvælver om en Tankeflor,
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Der blomstrer i hans Spøg fortrolig
Og i hans Smil med Ynde boer.
Af Tungsinds Præg var tidlig mærket —
Det skygged alt som Dreng hans Leg —
Den Tungsindsskygge blev forstærket,
Og Panden sænktes mere bleg.

Den Visdom, som beskeden klæber
Fra Dybet af en stille Sjæl
Ved de betænksom blide Læber,
Der, naar de tale, tale vel.
Som frem i Lyn af Klarhed glimter,
Saa Fyldens Verden rig og stor
Bag Ordets Sparsomhed man skimter —
Den Aand tik al Tid færre Ord.
Og Ojnene, der var saa milde
Og gav saa dybt et Ømhedsblik.
I Hjemmet saae sig om saa stille,
Som til Farvel de Vejen gik;
Den slanke Væxt blev til en Skygge,
Det lette Trin blev sent og mat,
Skjønt hastig nok med Hjemmets Lykke
Det bar ham ind i Dødens Nat.
Da Faderen saa lidt nu fatter,
Hvi Herren og tog denne bort,
I Troen han Guds Gjerning skatter
Og skrev: «Han Alting vel har gjort.» Naar unge Præster komme siden
For Vielsen af ham at faae,
Da seer han paa dem undertiden,
Som om han sine Sønner saae.

Til Led i
Hvor har
Hvor var
Med hver

Herrens Præstekjæde
han mange viet ind!
han da for dem til rede
en Kraft i Sjæl og Sind!
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Hvor var mod dem han mildt bevæget.
Hvor var til dem hans Haand rakt ud,
Hvor har for dem hans Finger peget
Paa Præstegjerningen i Gud!
Hvor har han siddet klar og rolig,
Mens Talens varme Bol ger gik!
Hvor har, med Vejens Skjær fortrolig,
Han vist dem med erfarent Blik!
Hver Skat, i Livets Skole vundet,
Han lægger i den yngres Haand,
I Hjærtet med, som alt er bundet
Med Kjærligheds og Tillids Baand.

Og nu, naar under Korets Bue
Han med den unge Broder stod,
Da var hans Lyst i Aandens Lue,
Paakaldt i Tro ved Altrets Fod,
1 Tro paa Kj ærlighedens Flamme,
Paa Guddomskraftens Skaberbliv,
Som samler Slægter til det Samme,
Forny r i Skjonhed Jordens Liv.
Da var i Tjenesten hans Glæde,
I Nidkjærheden var hans Lyst;
Hos Broderen er han tilstede
Med Aand og Tanke, Sjæl og Røst:
Hvor elsker i sin Gjernings Iver
Han denne Broder højt især!
Naar Løftets Haandtryk han ham giver.
Hvor er ham Broderhaanden kjær!
Thi hvor var Brødrene ham kjære!
Hvor tænkte han i al sin Færd
Paa Fredens Baand til Kristi Ære
Om dem at slynge fjærn og nær!
Hvor har hos dem han Hjærter vundet.
Mens klog paa Vagt ved Visdoms Hegn

470

Hans vaagne Tanke flittig grunded
Og agted vel paa Tidens Tegn.
Hvor er han glad i deres Bolig.
Naar Ordet vexles frisk og fro,
Og Spøg med Alvor er fortrolig
Og grønnes i den faste Ro!
Hvor var han sindet som en Broder
Mod Menigheden, hvor han kom,
I Aanden opfyldt af vor Moder,
Guds Kirkes sande Helligdom!
Hvor er han glad i disse Danske.
Hans Fædrelands de jævne Mænd;
Han deres Færd forstaaer saa ganske,
Og de forstaae hans Færd igjen:
Hans Kraft og Aand for dem sig male.
De fatte godt hans Væsens Sprog,
At, er han ulærd end i Tale,
Han er det ej i Kundskab dog.

Hvor laa ham Ordet let paa Tunge,
Naar kj ærligt om Guds Riges Ting
Han skifted Talen med de Unge.
Mens Slægt og Venner stod omkring!
Mens Talen hviler i Guds Rige,
Naaer op til hint Jerusalem.
Hvor har han varmt et Ord at sige
Om Pligten mod vort danske Hjem.

Men Tiden kom for Danmarks Jammer.
Da vore Fangne førtes bort.
Og han sad bøjet i -sit Kammer
Med Taarer over Slesvigs Kort;
Og Tiden, da vor Tid her hjemme
Var tung af Løgn og sort af Splid;
Og Tiden, da der lød en Stemme,
Som tog ham bort fra denne Tid.
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Han var i Tiden gjærne blevet,
I den sit Værk han havde haft.
Og Lysten havde Værket drevet
Og Kj ærligheden virket Kraft:
Til Evigheden gik han gjærne,
For den han havde haft sin Flid,
Den var hans Gjernings Kraft og Kjærne,
I den han aanded al sin Tid.
Som nu hans Tanke tro sig hefter
Ved Værkets Krav og Kirkens Tarv.
Han skrev til dem, han længtes efter,
Og bad dem vogte Herrens Arv;
Saa søger han sit Leje stille
Med Smertens tunge Aandedræt,
Fra Gjerningen han maa sig skille,
Skjønt mindst af Alting han er træt.

Dog, al Tid fuld af Aandens Iver,
Han skjønner og Guds Vilje her
Og seer, at nu hans Gjerning bliver
At holde ud i denne Færd;
Han derfor fuldt sit Hjærte sætter
1 Bon og Tro til dette Værk:
I lange Dage, længre Nætter
Han i Taalmodighed er stærk.

Han Taushed til sin Ven har kaaret.
Naar Torne lagdes paa lians Sti,
I Taushed Hjærtets Savn har baaret
Og Ben og Arbejd fyldt deri;
Han taus mod Dødens.Braad har kæmpet
Sin egen sidste, sene Strid,
Til Tausheds Ko hver Klage dæmpet
Og derpaa sat sin sidste Flid.

Til Slutning denne Flid blev kronet.
SiivAande drog for sidste Gang
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Et Bryst, som helt var gjennem tonet
Af Hjærtets indre Salmesang:
Han op til Kristi Barm sig hviler.
Hans Fred forklaret er i Glans,
Et Gjenskin ham fra Panden smiler
Af en usynlig Sejerskrans.

Et Fredens Aftenskjær ham folger
Til Gravens stille Skygger ned.
Mens Kj ærlighedens fulde Bolger
Slaae sammen om lians Hvilested:
Nu so ver han hos hine trende,
Hvor Nipsaa ruller klar og blaa. —
Giv os, o Gud, en salig Ende.
Til Himmerig lad os opstaae!

