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Den Dag, der nu viller sig løs af Nattens

Skiød at lyse over Danmarks Sletter, finder Ove

Malling ikke mere iblandt os. Aanden, som be¬
4. ————

—
sielede dekke Støv, er vegen bort til lysere Egne, og

over den ærværdige Skikkelse dækker nu Kistens faste

Laag; disse Mure hegne mellem de Levende og de
*.

Døde, og snart skal i den afsides fredelige Døds¬
* *4

mark*) Jorden skiule, hvad dens er; kun den een¬

192  Æv — — 5e

somme, kankefulde Vandrer besøger Gravens stille

Høi, men Livets Vrimmel bruser udenfor, og Hans

Stemme høres ikke mere, Hans Raad er ikke mere

deri. Ligesom Han aldrig ved udvortes Glimmer

*) Kirkegaarden i Gientofte.
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søgte at drage noget Øie til sig, saaledes har Han

ogsaa villet, at naar hans Time var slaaet, da skulde

Hans sidste Vei skiules for Mængdens Blik, og kun

vi Faa ledsage Støvet til dets Ro. Men ligesom

hans stille Liv blev i sine Virkninger fornummet

vidt omkring, saaledes vil ogsaa denne eensomme

Time vække Veemod, saa langt Danmarks Grændser

naae, og vor Klage finde Gienlyd fra Norges Fielde,

fra Elbens Bredder, og tone ud i Rigerne, saa

langt de Danskes Navn er hørt.
Thi hvilken Eneste er der i vort Folk, som hæ¬

vede sig over den laveste Stræben, hvis Siel Kund¬

skabens Straale berørte som ikke fra sin Ungdom

kiendte Ove Mallings Navn: Det Navn var

paa Barnets Læbe, som det var i vise Oldingers

—Forsamling, og som det hørtes i Kongens Raad.

Der ere Helte, som udvide et Riges Grændser, som

først grundfæste dets Magt, hvis Bedrivter vinde

deres Navn en forfærdende Glands. Der ere Lovgi¬

vere, som ordne de grundede Riger, som foreskrive

Tingenes Gang, anvise enhver Borger hans Ret



og hans Pligt, og allevegne fremkalde som en m

Skabning. Der ere ogsaa de der plante Dannel¬

sens ædle Spire, der ordne Forestillingerne i Men¬

neskenes Siele, ordne Sproget paa deres Læber, der

tilbyde sig som Tolke for enhver større Tanke, for

enhver oplivende Følelse, for enhver ædel Idræt;

dem betroe de hengangne Slægter deres Hæder de

vække de vordende Slægter ved Ærens, ded Dydens,

ved Religionens Røst; de udbrede deres Virksomhed

over enhuer. Std, ethvert Huus, i ethvert Menne¬

skes Hierte, uden dem samle Heltene kun golde Ør¬

kener, uden dem arbeide Lovgiverne forgieves, og

knnne ikke forene Folkene i det Liv, de vilde frem¬

kalde. Blandt disse fremtraadte Malling allerede

i sin Ungdom; thi tidligen. havde han opslaaet Krø¬

nikens gamle Blade, og lyttet efter Sagnets ind¬

holdsrige Røst, Overtalelsen boede tidligen paa hans

Læber, og Følelsen for alt Godt og Skiønt og

Stort i Hans Siel; Han skiønnede enhver Fortie¬

neste, og Hans rolige Haand holdt stadigen Billig¬

hedens Vægtskaal. Det var en Tiid, da de aande¬



lige Kræfter paa ny mægtigen rørte sig i Danmark,

da Folket higede efter at afkaste det Fremmedes Tvang,

og selvstændigen at indtage sin Plads i de dannede

Folkeslags Række. Den natlige Lampe brændte i

Videnskabsdyrkerens Hal, og Tænkerne grundede, og

Digterne sang, og af Kunstnernes skabende Siel

fremtraadte nyr Skikkelser. Da behøvedes der Mænd,

hvis Aand kunde omfatte de forskiellige Birksomheder,

som kunde samle det Forvievede, og afslibe det Raae,

som Andraus til Folliest, og i de— Taln sammen

smelte de gamle Lyd, som røre Hierterne med til¬

vant Kraft, og de nye, som stedse vælde frem af

den evigrige Aare. Hvor fuld og klar og reen bøl¬

ger sig nu ikke den danske Tales Uvlige Steom giin¬

mem alle Videnskabens Krumninger, giemmm alle

Digtningens Lundel Men Alle, som nu tale, lystede

i deres Ungdom til denne Mands Stemme, og lærte

næsten de første Toner af ham, i det han tillige

lærte dem Retfærd og Borgersind, Sielsfrihed og

pligtmæssig Lydighed, Barmhiertighed og Fromhed,

lærte dem de Dyder, hvis Glands lyser giennem



7

Aarhundreder, og de, som kun øves i det Forborgne,

lærte dem at bruge det Liv, som er, og at tænke

*paa det, som kommer.

Det var ogsaa en Tiid, da Folkets Tilstand i

mange Henseender skulde vorde en ny, tunge Lænker

skulde brydes, gamle indgroede Fordommes Magt

skulde svækkes, og nye indtrængende Fordommes

Magt standses. Da kaldtes Malling til offentligt

Embede. Flere end halphundrede Aar ere sunkne i

det Forhigananes Skiød, siden den unge Mand toa
—

fat paa det Arbeide, som den mere end fiirfindstyvst.

aarige Olding fortsatte indtil faa Timer, før Herren

kaldte ham til den velfortiente Hvile. Og i alle

disse Aar, under alle disse Omvæltninger mødte

Ove Mallings Navn allevegne. Ikke. ad hem¬

melige Veje, men ad Arbeidsomheds og Retskaffene

heds Vei, steeg den duelige Arbeider — som hans

Konge allerede kaldte ham, da han først anpiste ham

det Sted, hvorfra han skulde begynde — fra eet Trin

til et andet, indtil han sad i Kongens øverste Raad.

Andre maae sammentælle hans Livs Idrætter, spørge



i det Høie og i det Laye, hvor Han har været og virket

og gavnet. Her haster Tanken giennem det Hele, og

faa Ord skulle omfatte et saa langt, saa ærefuldt, saa

mangesidigen virksomt Liv. Men hvor ønskede jeg i

dette Øieblik, her ved denne Kiste, der indslutter

faa dyrebare Levninger, at kunne tale til Danmarks

hele Folk, at kunne sige til Høie og Ringe, til

Gamle og Unge: kommer ihu, hvad det er, i en

saadan Række af Aar villig og ufortrøden at have

taget Deel i Bestillinger, næsten uden Tal, hvortil
Konges og Medborgeres Tillid kaldte, i al denne

Tiid at have understøttet ethvert gavnligt og priisvær¬

digt Foretagende til Enkeltes og det Heles Vel, og

selv at have medvirket i de fleste, i saa lang en Tiid

stedse at have holdt sit Navn Handt de Hæderligstes

i Landet, og utrættet af Vanskeligheder og Besvær¬

ligheder, ubøiet af Alder, af Legemssvaghed, i

Ordets egentligste Forstand næsten indtil sit sidste

Aandedræt, at have arbeidet i sin Konges og

sit Fædrelands Tieneste med samme Redebonhed, Op¬

mærksomhed og Aandsmunterhedt Jeg vilde sige



til den Slægt, som nu besidder Landet, og til

den, som opvoxer at indtage den forriges Sted:

lad Avind og Bagtaleise træde frem, lad dem frit

fremføre enhver Anklage, hvormed de elske at besudle

ethvert ærværdigt Minde; vi ville kalde Sandheden

frem, og lade den vidne for Samtid og Eftertid,

vidne for Hans Aasyn, som dømmer Levende og Døde.

Seel vilde jeg sige, denne Mand talede tidligen i

sit Liv til de Unge om Redelighed, om uegennyttig

Forvaltning af Embeder i Landet; han har selv be¬
— D

klædt mange, vigtige, høie: har han taget Gaver,

og tillukt Øinene k har Guldet klæbet ved hans Hæn¬

der ? Næsten al hans Eiendom er indsluttet inden

disse Fiælle. Dog ødslede han ikke med det time¬

lige Gods; han talede tidligen til de Unge om Tar¬

velighed og Nøisomhed, og talede ikke tomme Ord.

Aldrig bar han denne eller nogen Dyd til Skue,

men I, der kiendte Ham giennem Hans lange Van¬

dring, der kiendte Ham paa den udvortes Æres

høieste Trin, have I kiendt Nogen mere maadehol¬

den, der kunde nøies med Mindre ? Han vakte de
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Unge til Mod og Styrke, til Hærdelse af Legem og

Siel; hau var ikke kaldet til at dele Krigens Møie

og Farer, men have I kiendt Nogen, stærkere til at

udholde Legemssmerter, stærkere mod Gienvordigheder

og Sorger?. Han talede om Arbeidsomhed, og hvo

har seet Ham trættes“ om Broskab mod Konge og

Fædreland, og naar har Han svigtete om Retfær¬

dighed, og hvo har fundet Hans Øre tillukt for hvad

der var ret og billigt L. om sand, uskrømtet Guds¬

frygt, og naar har Han spottet, eller maar har Han

hyklet? Han skildrede de huuslige Dyders høie Værd,

deres rene Lyksalighed — al1 med blødende Hierte

vande vi Tanken hen til den Kreds, han forlod, hvil¬

Len han i at den lange Tind oolivede, hvor=han nød

den kiereste Løn for al sin Moie, og den spørge vi

Hustrus, Sønner, Døttre, enhver Frænde, enhver

Ben, hvad han var som Mand og som Fader.

Han prisede Mildhed og Barmhiertighed, og hvo

var gladere ved at give, hielpe, tiene L Han prisede

Sagtmodighed og Forsonlighed, og hvo kunde saale¬

des, som Han, stille de oprørte Lidenskabers Brusen?
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hvo var villigere til at tilgive og at glemme ? Han

vidnede mod Sielenes Gift, alt det Ædles uforson¬

lige Fiende, mod den tomme Forfængelighed, i det

han tillige stedse søgte at fremkalde den sande Æres

velgiørende Følelse. Seel ogsaa den udvortes Ære

udgød al sin Overflødighed. over Ham, føgte Ham,

medens Han ikke søgte den; men hvo har nogensinde

seet, at Han brugte den for at paabyde tvungen Ær¬

bødighed? og hvo har dog seet, at Nogen voveds

mod Ham det Usaumelige? Det var Sielens Ro,

det var den høie sædelige Værdighed, som indvortes¬

fra udbredte sig over det skiønne Aasyn; det vad

Bevidstheden om det lange, uplettede, i Ordets ud¬

leste Betydning anstændige Liv, der dunkdlt ledsageds

Ham sdlv, og der Uart paatrængte sig Enhver, som

nærmede sig til Ham.

Det er nu altsammen indhyllet, det hele Liv

sunket ned i Forgængelighedens Grav. Men Erin¬

dringen lever, trøstende for de Ældre, vækkende for

de Yngre; seer Ærens Bane aaben ogsaa for Den,

hvem Fødsel og Rigdom ikke begunstigede, da Han
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indtraadte derpaa 1 I det dybe Veemod, hvormed

Hiertet river sig løs fra dette Sted er der ogsaa

den dybeste, meest levende Tak til Livets og Dødens

Herre. Skiøndt der kun vare faa Skikkelser af alle

dem, der svandt bort fra mit Syn, som mine Øine

hellere atter vilde skue, end Din, du hæderkronede

OldingI dog vilde jeg ikke kalde Dig tilbage, der¬

som det stod til mig. Nei! Taaren i mit Øie tak¬

ker Gud for det Endeligt, der blev Dig til Deel,

at Du, lønnet med Din Konges Paade, med Fol¬

dets Høiagtelse og Kierlighed, lykkelig i Dit venlige

Hiem, har kunnet lægge Din Vandrestav i den rette,

beleilige Stund, og forlade dette Jordiske uden smer¬

telig Skilsmisse; jeg takker Gud, at jeg, Deeltager

i. Dit sidste Arbeide, har seet Dig i Dit Livs sidste

Aften endnu den Samme, som jeg kiendte Dig i alle

de Aar, det forundtes mig at være nærmere Vidne

til Din ærefulde Vandel. Neil jeg vilde ikke kalde

Dig tilbage, at jeg skulde seet Dig vandre kun som

en Skygge af det Forbigangne, seet Sygdomme lang¬

somt fortære den Stærkes Kraft.
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Langt hellere end at skue dette, vil jeg i min

Siels Alvor i mit Hiertes Veemod gaae til Din

tause Grav, hvor Du har villet, at dine Been skulle

hvile, ved de Steder, hvor Du saa mangen Gang i

Naturens Skiød fandt Hvile efter Dagens Arbeide,

og ny Kraft til den næste Morgen. Der gaaer

Vandreren forbi, og siger til den Anden: hist er

Ove Mallings Grav; og enhver Dansk kiender

det Navn, og i ethvext Hierte vækker den Lyd de

forunderlige Følelser, i hvilke Ærefrygt og Taknem¬
2.

melighed blande sig med Savn og med Trøst. Paa

Graven henlægger Fædrelandet den Krands, som Du

saa ofte, saa gierne har rakt Andre. I den Krands

fletter Borgersindet sit Egeløv, og Videnskab og Kunst

sine Laurbær, og ægteskabelig og sønlig og datterlig

Kierlighed sine Cypresser. I den Krands flettes og¬

saa mangt et Blomster, som stille og bly neppe vo¬

ver at begiere sin Plads; det er from Hengivenheds

Gave, men Taknemmeligheds Taarer have bedugget

den, og ville bevare den fra at visne. Ja, fader¬

lige Venl Taknemmeligheds Taarer have ogsaa væ¬
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det det Blomster, jeg i denne Time flettede i den

store Krands; Du vil ikke forsmaae det, det rækkes

Dig fra et Hierte, som Du ogsaa har elsket, og som

aldrig glemmer Dig, saa længe det slaaer. — Hisset

— o I Danmarks Hædersmænd fra den Slægt, som

er sunken, Alle denne Mands Forbundne, hans Ung¬

doms Venner, hans Manddoms Medarbeidere, eller

fremledede ved hans Haandl nu tilhører Han Eders

store, skinnende Forsamling, og I føre Ham til den

evige Dommer og Forbarmer, som alene xækker den
*. ——

uforkrænkelige Krands.




