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HENRIK SCHARLING’S UNGDOM
OG HANS STILLING I SIN TID
AF CARL IMMANUEL SCHARLING

I.
Henrik Scharling hørte til de Mennesker, i hvem to modsatte
Naturanlæg mødes og ved Karakterens Styrke holdes sammen,
saa at de ikke fører til indre Splittelse og Uligevægt, men tvært
imod til frugtbar Udvikling af Personligheden og alsidig Menne
skelighed. Selv har han betegnet disse to Sider af sin Natur ved
Titelen paa sine Ungdomserindringer: »Theolog eller Digter« og
derigennem peget paa det dobbelte Kald, han i Grunden hele
Livet følte sig draget til. Det er dog ikke blot det religiøse og
det æstetiske Anlæg, der mødes i ham; Modsætningen ligger i
hans Sjælelivs Ejendommelighed: paa den ene Side en indadgaaende Drift med Trang til Grublen over Tilværelsens Gaader,
hvorved han drages mod Ensomhed og Dvælen i den indre Ver
dens Stilhed; paa den anden Side en aaben Sans for Livets bro
gede Virkelighed, en Lyst til at komme i reelt Forhold til hele
Menneskelivet, noget, der baade drager ham ud paa de lange
Rejser og i Forening med Viljesstyrke og Kampmod driver ham
til mandig Deltagelse i Tidens forskellige Aandskampe. Hans
Barndom og tidlige Ungdom er præget af det første Anlæg, og
forholdsvis sent vaagner hans Forstaaelse for den store, virkelige
Menneskeverden omkring ham; der var noget af en Uffenatur i
ham, og han har lagt ikke lidt af sig selv ind i Uffes Skikkelse i
»Uffe Hjælms og Palle Løves Bedrifter«.
Hans Barndom og første Ungdom levedes under den stærke
ste Tilknytning til Fædrenehjemmet, og han stod hele Livet
igennem i det inderligste og personligste Forhold til sin Fader
og sine Sødskende, hvad de mange opbevarede Breve dem imel
lem bærer Vidne om.
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Faderen, CarZ Emil Scharling, Professor i Teologi ved Køben
havns Universitet, var en fin og nobel Personlighed, hvis Hu
mest stod til Videnskabsmandens stille Studieliv, en klog og ro
ligt vurderende Iagttager af Mennesker og Forhold omkring ham,
personlig lidet oplagt til aktiv Indgriben i det offentlige Liv. I
en ung Alder — Sønnen Henrik var da otte Aar gammel — mi
stede han sin Hustru, og dette Tab i Forbindelse med et ved
Overanstrengelse nervøst svækket Helbred lagde en Tunghed
over hans indre Liv, som han først sent forvandt. Da de fem
Børn (den ældste var da tolv, den yngste fire Aar gammel) var
blevet moderløse, saa han det som en af sit Livs vigtigste Op
gaver at lede deres Udvikling og være dem baade i Faders og
Moders Sted; en Mængde Optegnelser og Breve vidner om,
hvorledes han med den inderligste Forstaaelse fulgte deres Ud
vikling, søgte at lede dem og gav dem Raad, ogsaa efter at de
forlængst havde traadt deres Barnesko.
Som Teolog hørte C. E. Scharling med sin kritiske Sans, sit
rolige Overlæg og sin Modvilje mod Yderstandpunkteme hjem
me i en konservativt præget Mæglingsteologi; han siger selv, at
hans Ideal var den kendte tyske Teolog de Wette (Professor i
Basel 1822—49); »det var den Fromhed og den Aand, som jeg
lærte at elske og højagte hos de Wette, som jeg ønskede at ud
brede; men det er gaaet mig som den langt aandrigere og over
legne Mester: disse fandt mig for lidet, hine for meget troende«
(Optegnelser). En varm personlig Fromhed, en fast Forsynstro
og en inderlig Kristustro prægede hans Liv, bar ham gennem
tunge Tider og har aabenbart gjort et stærkt Indtryk paa hans
Børn; det var vel ogsaa dette, der drog ham til Studiet af de
gamle Mystikere (Michael de Molinos, Fénélon); i hans person
lige Optegnelser finder man fra hans ældre Dage denne Ud
talelse: »Overalt selv i de bedste Følelser og Forsætter kender
jeg den sorte Plet; hvorledes maa den da vise sig for dig, min
Gud, Du hellige, alvidende Hjertekender! »Tilgivelse, Naade,
Barmhjertighed«, raaber det fra mit Inderste. Al min Theologi
svinder bort, og kun i den Følelse finder jeg Beroligelse og
Trøst: Jesus er min Frelser, naar jeg vil tilegne mig ham i en
inderlig Tro. Gud være lovet for Christi Evangelium«. Hans
Valgsprog var: »Sandheden tro i Kærlighed«.
Samtidig havde han en aaben Sans for Humaniora og søgte
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at aabne sine Børns Øjne for Kunst og Poesi. Skønt ingen af
dem havde egentlig kunstneriske Anlæg, lod han en Tegnelærer
undervise dem i Hjemmet; adskillige kønne, for en Del farve
lagte Tegninger, som de udarbejdede med deres Lærers Bistand,
er bevarede fra disse Timer. Han lod dem ogsaa læse Klas
sikerne og lære store Stykker af dem udenad. Alle de fire Brødre
har siden udgivet æstetiske Arbejder; og at Faderen ikke for
gæves søgte at aabne sine Børns Øjne for det menneskelige
Aandslivs Værdier, udtaler Henrik Scharling udtrykkelig i de
Ord, hvormed han tilegner sin Fader en af sine første Ungdoms
digtninge (Folkvars Drøm, Kamp og Sejr): Den, som først aabnede mit Øre for Videnskabens Sandhed, — mit Øje for Kun
stens Skønhed, — mit Hjerte for Troens Herlighed.
Ved Siden af Faderens forstandige og kærlige Opdragelse
har Forholdet mellem de fem Sødskende præget Livet i Barn
domshjemmet — et frit og muntert Samliv, i Leg og Drengekaadhed, ofte med stort Spektakel, siden med kraftige Disputer,
uden Ængstelse for djærvt at sige hinanden Sandheden, men
med en dyb Følelse af at høre sammen, som varede Livet igen
nem. Dertil Kammeratliv med Fættere og Kusiner og andre
Barndomsvenner.
Megen Betydning for Henrik Scharling og hans Sødskende
fik de Præstegaarde rundt om i Landet, hvor Faderens Ung
domsvenner sad som Præster. Lige fra Drengeaarene hørte Be
søg i Præstegaardene og Fodture ud over Landet til de faste Ferie
oplevelser. Herved aabnedes deres Sind for levende Naturind
tryk, og her — ikke mindst i Greve Præstegaard med det hjerte
lige og fornøjelige Familieliv hos Pastor van Wylichs — fik
Henrik Scharling de Indtryk af Præstegaardsliv paa Landet i
hine Tider, som han senere gav en klassisk Skildring af i sin
»Nøddebo Præstegaard«.
Under saadanne Forhold voksede Drengen op. Hans person
lige Udvikling gik langsomt for sig; helt op mod Studentertiden
gjorde han Indtryk paa de andre af at være ret barnlig og uud
viklet, og de opbevarede Breve fra disse Aar til hans Fader og
Sødskende synes nærmest at bekræfte dette Indtryk. Men der
er aabenbart foregaaet adskillig mere i hans Sind, end hans Om
givelser fik Indtryk af. Tidlig grublede han over Livets Gaader;
han huskede siden, at han allerede som Tiaars Dreng ved at
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høre om Beviserne for Guds Tilværelse var kommen i Tvivl om,
hvorvidt der overhovedet er en Gud; thi hvad man mener at
kunne bevise, kunde det ikke maaske ogsaa modbevises? Siden
kommer der Tvivl om hele Verden og dens Mening; og med al
den Tvivl og Grublen fulgte indre Tomhedsfølelse og Nedtrykt
hed. Han røber ikke disse Grublerier for nogen, heller ikke for
Faderen; men udadtil har hele denne Tilstand jo nok kunnet
give sig Udtryk i en vis Kejtethed og Forsagthed.
Da han var blevet Student (1854), var det en selvsagt Sag, at
han valgte Teologien som Studiefag. Ikke blot, fordi han der
ved fulgte sin Faders, to Farbrødres og den ældre Broders Spor,
men ogsaa fordi netop dette Studiefag maatte imødekomme hans
Trang til Klarhed over de store Livsspørgsmaal. Og snart bliver
han grebet af dette Studium og finder deri den indre Klaring,
han søgte. Navnlig Læsningen af Paulus’ Romerbrev hjalp ham
til kristelig Klarhed — »jeg blev dybt grebet af den Styrke, hvor
med Apostelen her udviklede sin Lære om Retfærdiggørelsen
af Troen alene — jeg forstod, at den ved Kristus skete For
soning og deraf følgende Tilgivelse og Syndernes Forladelse er
det egentlige Hovedpunkt i Evangeliet. Dette var mig til stor
Trøst og Beroligelse. — Herved blev jeg sat midt ind i Centrum
af Luthers Lære, inden jeg endnu kendte synderligt til den, og
efterhaanden som mit teologiske Studium skred frem, sluttede
jeg mig fastere til denne.«1 I forskellige Breve udtaler han sin
Begejstring for det teologiske Studium. I November 55 (han var
da knapt tyve Aar gammel) skriver han til sin Svigerinde: »Jo
mere jeg gør mig bekendt med Teologien, des mere glæder jeg
mig over at have valgt dette Studium, thi er der end meget, som
bliver os uforklarligt, mange Gaader og Modsigelser, vi ikke
kunne løse, og føler vor Tanke ofte sin Afmagt og Indskrænkethed, naar den skal forlade den synlige Verden, saa har vi dog
trods alt dette rigelig Erstatning for vor anvendte Umage og
Flid, naar Sandheden mere og mere oplader sig for os, naar vi
ser den uendelige Kærlighed, den Fylde af Visdom, der skjuler
sig i det guddommelige Ord. Dog overfor den hellige Sandhed
gribes vi af dyb Ydmyghed, thi vi kan jo intet andet end udraabe: Gud, vær mig Synder naadig.« Og et halvt Aar senere
1 Theolog eller Digter, S. 15.
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skriver han til Faderen paa dennes Fødselsdag, at han ser det
som en af sit Livs største Velsignelser, at han er kommen til at
studere Teologi. »Jeg føler, hvorledes dette Studium tilfredsstil
ler mit inderste Væsen — det er utroligt, hvor den daglige Læs
ning i Bibelen fremmer vort indre Samliv med Christus« (Theol,
el. Digt, S. 10 f.).
Der kunde komme Tider, hvor Eksamensterperiet pinte ham;
saa kunde han for en Tid kaste Kollegiehefterne til Side og give
sig til at studere con amore — »ah, hvilken Lettelse«, skriver
han til sin Broder Peter; »det var at komme fra den kvalme,
varme Stue ud til det frie, stolte Hav, hvor den friske Kuling
fra Søen kysser En Heden af Kinden, og hvor den lette Strandmaage strejfer Vandet med sin brede Vinge. Skønt der kun er
gaaet fjorten Dage, føler jeg mig dog forandret i saa mange
Henseender, det er, som havde jeg foretaget en stor Rejse i
Aandens Rige. Først nu fatter jeg Ordene i Sangen: Hvad er
imod Studentens Kaar St. Peters Hat?«
Man mærker gennem hans Breve fra Studentertiden en be
tydelig indre Modning. Men stadig er det de store Livs- og
Evighedsspørgsmaal, der optager ham; de politiske og kirkelige
Spørgsmaal, som dog rørte sig saa stærkt i Halvtredserne, stod
han udenfor, og Aviser læste han kun sjældent.
I Foraaret 57 besvarede han den teologiske Prisopgave (om
den kristelige Mystik) og opnaaede et Accessit — til lige saa
stor Glæde som Overraskelse for Faderen, der dels ikke havde
tiltroet ham Evne til et saadant Arbejde, dels ikke havde Anelse
om, at Sønnen havde haft dette for; saa godt havde han skjult
det for sin Fader, fordi denne skulde være en af Dommerne.
Denne første lille videnskabelige Sejr betød for ham selv en
gavnlig og tiltrængt Styrkelse af hans Selvtillid. Hans Studium
betød altsaa ikke blot Grublen over de evige Spørgsmaal, men
Erhvervelse af solide Kundskaber. Dagbogen viser, at han siden
skriver en Afhandling om Kvindens Emancipation; den har han
dog mindre Held med; Dagbogen for 18. Marts 58 har den korte
Optegnelse: »Viste Fader Afhandlingen, den blev vejet og fun
det for let«.
Til Billedet af Henrik Scharling i Studenteraarene hører ikke
blot de teologiske Studier, men ogsaa det fornøjelige og frugt
bare Samliv med Kammeraterne. Med sin fortroligste Ven, Ernst
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Trier, var han næsten daglig sammen; gennem ham blev han
ogsaa nær knyttet til Jens Nørregaard og Chr. Baagø. Paa Tomandshaand med Vennerne og ved Sammenkomster i en lille
Studenterkreds, kaldet Irenæus, diskuteredes alle mulige Spørgsmaal, fra de udødelige Problemer Venskab og Elskov til æste
tiske og teologiske Materier; her kunde det gaa livligt til —
Dagb. for 3. Marts 57 meddeler saaledes: »Irenæusmøde hos
Chr. Hansen (Abrahams: Om Skuespilkunsten — uden Mening,
uordentlig Discussion, Slagsmaal med Trier, en Stol gik itu)«.
Ogsaa Livets festlige Side kom til sin Ret hos disse Unge.
Saaledes holdt en lille Kreds af Studenter og Kunstnere en Som
merfest paa Himmelbjerget i August Maaned 57; og til Erin
dring om denne Sommerfest samledes Deltagerne et halvt Aar
efter til en Fest i Korups Have paa Frederiksberg, som William
Scharling giver en fornøjelig Skildring af i et Brev til sin Broder
Peter, der da var Adjunkt i Horsens: »Du ved jo, at Henrik i
Sommer paa Himmelbjerget traf sammen med en Del Studenter
og Kunstnere. Da det nu var et halvt Aar siden, besluttedes det
at holde en Mindefest, som berammedes til Torsdag d. 18. Febr.
Jeg havde vel ikke været med paa Himmelbj., men blev dog
opfordret til at deltage, da jeg dels gerne vilde have været med,
dersom jeg havde kunnet, dels var med til et Indvielsesgilde,
som forud for Turen holdtes paa Frederiksberg; der var desuden
et Par andre, som heller ikke havde deltaget i Turen, men dog
nu skulde med. Jeg sadlede da i den Anledning Pegasus og bryg
gede den Vise, som følger hermed, og som begynder: »Mindes
I dengang«. Da dernæst Trier Lørdag Morgen havde opfordret
Henrik og mig til at skrive noget, som Musikerne kunde sætte
Musik til, fæstede disse Ord Rod i mit Sind, og da jeg opad
Dagen gik og travede om i Byen, fattede jeg Ideen til et Slags
Cantate eller hvad du vil kalde det, og udførte denne i den
korte Tid af en 5 à 6 Timer(!). Det hastede jo, da Gildet skulde
være om Torsdagen, og der forinden skulde sættes Musik til,
som desuden skulde indstuderes. Den blev da overgivet til tre
Componister, Hartmann jun., Malling og Bamekow, som hver
fik sit Parti; de var alle overordentlig heldige dermed, og Mu
siken var meget smuk; den udførtes af to Violiner (Winding og
Malling) og 1 Violoncel (Baagø), Hartmann sang Solopartierne,
og to af »Chorene < blev sungne som Quartetter. Det var jo en
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stolt Tanke at sætte saa mange Kræfter i Bevægelse! Torsdag
Aften Kl. 8% mødtes vi hos Trier, hvorfra Toget satte sig i Be
vægelse ud til Frederiksberg; først gik vi til Schweitzerhuset,
i hvis Sal vi afbrændte en Bolle Bruleau og hvor der holdtes et
Par Festtaler af Baagø og Trier, den sidste i det Frie; Stedet
var valgt paa Grund af Ter raine ts Lighed med Himmelbjergets.
Da Bollen var tømt, gik vi til Søndermarken, hvor det egentlige
Gilde skulde staa hos din Ven Korup. Localet var decoreret af
Malerne; den ene Væg var helt bedækket med en Sortkridts
tegning, der forestillede Udsigten fra Himmelbjerget; det var
ypperligt udført, og efter deres Sigende, som havde været der,
lignede det fortræffeligt. Paa den anden Væg fandtes en Teg
ning, der forestillede Jordkloden svævende i Luften baaren af
uhyre Vinger og trukken af fire Heste; ovenpaa den stod Rejse
selskabet, og under den saaes de Byer, det havde passeret. Paa
den tredje Væg fandtes en Tegning, hvis Idee jeg imidlertid
ikke ret fattede, med en Oldgransker og nogle Nisser. Imellem
Vinduerne sad Brage med sin Harpe. Det tog sig saare godt ud!
— Først trakteredes vi med Sild og Kartofler, Skinke og Grøn
ærter; da der var taget af Bordet, opførtes Cantaten, og der
efter begyndte først det egentlige Punschegilde. Vi var henved
30 Personer. Først blev min Sang afsungen, senere sang man en
Sang af Nørregaard, hvortil Barnekow havde sat en meget smuk
Melodi; endelig sang man en Sang af Henrik. Der blev holdt
en Mængde Taler, nogle gode og nogle daarlige, og det Hele var
overordentlig morsomt. Kl. 3 kom vi hjem.«
At det ikke var Teologien alene, der optog Henrik Scharling
i hans Studenteraar, ser vi ogsaa deraf, at han paa den Tid be
gynder at optræde som æstetisk Forfatter. Han skriver i Som
meren 58 et Drama, »Johannes Hus«, der blev indsendt til Teater
direktionen, men ikke blev antaget til Opførelse. Dramaet ud
kom i Bogform i 1871; en ny Udgave udgav Scharling over et
halvt Aarhundrede senere (To Skuespil, 1909); i denne Skikkelse
blev Stykket oversat til Czeckisk og opført paa det czeckiske
Weinbergerteater i Prag i 1912.
»Johannes Hus« blev dog ikke hans Debut i Literaturen. Alle
rede i Efteraaret 59 udkom Lystspillet »Moderne Christendom«
1 Theolog eller Digter, S. 384 ff.
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(ligeledes optrykt paany i »To Skuespil«); heller ikke dette
Stykke var blevet antaget til Opførelse af det kgl. Teater, men
Heiberg havde dog givet det nogle anerkendende Ord med til
bage til Forfatteren. Clemens Petersen sablede Bogen ned i
»Fædrelandet«; Forf. tog frejdigt til Genmæle i Berlingske, og
saaledes kom han ind i sin første liter ære Fejde, der ikke skulde
blive den sidste. Faderen skriver i sine Optegnelser følgende
om Sønnens første Bog og den hele Affære: »7. Decbr. 1859.
Min Henrik overraskede os atter paa en glædelig Maade ved sin
»Moderne Christendom«. Dette Skrift er blevet modtaget med
stort Bifald af Mange, medens selv de, der viste en mindre Hen
rykkelse, roste Adskilligt og kunde ikke værge sig for den Magt,
som det fra Brøndens Dybde hentede Vand øver til Vederqvægelse og Overraskelse. Min Broder Emil kom i Eftermiddag og
ytrede en Del Bekymringer om den Kritik, der vilde upaatvivlelig komme og ingenlunde dele de Lovtaler, som Forf. havde
modtaget fra flere Sider etc. Jeg svarede, at det vel var muligt,
men haabede, at Henrik vilde blive sig selv tro i den Grund
sætning, som han ofte havde udtalt, at Dadel skulde ikke be
kymre ham, naar der dog var dem, der roste og lagde Mærke
til hans Arbejde, saa vilde dette dog altid finde Indgang. —
Gud give min kære brave Søn, at han hverken maa blive for
virret over den Roes, man har skænket ham, eller anfægtet af
den Dadel, som vil kunne ramme ham, især naar man har er
faret, hvo der er Forfatteren! Thi først med denne Kundskab
fornemme Fjenderne rigtig Glæde over at tilføje Andre Kræn
kelser. — Mand. 12. Decbr. I Løverdags »Fædrelandet« kom da
den Kritik, hvorom formodentlig Emil har hørt noget, at den
var i Opseiling. Den er af Z. Z. paa seks hele Spalter og kaster
sig nærmest over Heibergs Censur. Den kunde ikke være ugun
stigere — eller uretfærdigere. Det er et glubsk Anfald, ligesom
nogen i Fuldskab og Lidenskab styrter over en Mand og prygler
ham, af indædt Harme over en anden (her Heiberg, hvem Z. Z.
vilde tillivs). Vennerne vise sig som altid — de komme med
Sprøjterne for silde. Baade Peter og Pastor Rothe »havde fore
sat sig at ville skrive en Anmeldelse, men —«. (Tilføjet:) Peter
skrev senere under Mærket P. et Stykke i Berl. Tidende imod
sin Broders Kritiker, og disse Linier var vittige og træffende«.
I Foraaret 60 udgav Henrik Scharling endnu et literært Ar-
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bejde, den romantiske Digtning »Folkvars Drøm, Kamp og Seir«,
i hvilken han ogsaa giver sine Kritikere Svar paa Tiltale.
Før alt dette var han imidlertid kommen over sin Eksamen.
Den 21. Juni 59 var han oppe til teologisk Embedseksamen og
kunde samme Aften meddele sin ældre Broder, da Adjunkt i
Horsens, Resultatet i et Brev af følgende Form:
Telegraphdepesche.
Kjbhvn. 21. Juni Kl. 7y2.

Vi har vundet en stor Seier, vore Soldater har kjæmpet
med stor Tapperhed, under Hurraraab stormede de Fjen
dens Batterier og toge tre Egregier fra ham. Vi har ingen
Døde eller Saarede.
Saaledes staar Henrik Scharling da i 1860 med en smuk
Eksamen og en lovende literær Begyndelse bag sig. Adskillige
ventede sig noget af ham. Men selv er han langtfra moden til
sin Fremtidsgerning. Foran ham laa den store Udenlandsrejse,
der skulde faa den største Betydning for hans indre Udvikling
og derved ogsaa for den Bane, der ventede ham.

2.

Midt i Juni 1860 tiltraadte Henrik Scharling den store Rejse,
der varede over tre Aar og førte ham ikke blot til en Række
europæiske Lande, men ogsaa — hvad der dengang var mere
sjældent end nu — til Østerland. Han har selv givet en Skildring
af denne lange Rejse i sin Bog »Theolog eller Digter«, livfuld
ikke mindst ved den Række Rejsebreve til Faderen, som er
meddelt i Bogen. Man følger ham der fra Sted til Sted. Først
nogle Maaneders Universitetsophold i Strassburg; derfra gen
nem Norditalien over Triest til Korfu, hvor han i September
mødes med sin Ven Valdemar Schmidt. De to Rejsefæller gjorde
saa den store Orientrejse sammen. I Athen opholdt de sig til
henimod Jul; saa gik Turen til Ægypten, hvor de gjorde en to
Maaneders Sejltur paa en Nilbaad helt op til det gamle Syene,
Romerrigets sydligste Grænsested. I April 61 er de i Jerusalem,
gennemrejser Palæstina paa Kryds og tværs, tilbringer derefter
en Maaned i Konstantinopel og følges endelig ad til Wien, hvor
deres Veje skilles.
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Efteraaret 61 besøgte Scharling forskellige tyske og schweizi
ske Byer, bl. a. Universitetsstaden Erlangen, og rejste saa henad
Jul til Rom, hvor han tilbragte en rig Tid i Samliv med skandi
naviske Digtere og Kunstnere, bl. a. Chr. Richardt, Carl Bloch,
Bjørnstjerne Bjørnson (»han er nok Matadoren hernede!«).
Midt i Sommeren 62 kommer han hjem paa et overraskende
Besøg — hans hemmelige Øjemed var at faa udgivet »Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard«, som han havde skrevet paa
Rejsen og fuldført paa Nilfloden. Rejsens anden Del, fra Sep
tember 62 til Oktober 63, var mindre farverig, men udbytterig
for Studiet af teologiske og kirkelige Forhold; den gik til Hol
land, Frankrig, England og Skotland.
Henrik Scharling var, og blev sit Liv igennem, en Virtuos i
den Kunst at rejse. Han havde den rige Fantasi, der drog ham
til fjerne og fremmede Egne, og som gjorde Fortiden levende
for ham, naar han færdedes paa historiske Steder; den aabne
Sans baade for Naturen og Kunsten; og Evnen til at komme i
Lag med Mennesker og faa noget ud af en Samtale, enten det
nu var en af Aandslivets Førere eller den jævne Mand, han stod
overfor. Han forstod Indlevelsens Betydning, og at denne kræ
ver Tid; paa et af de allerførste Blade i sin Rejsedagbog skriver
han: »De fleste Mennesker rejser paa en feil Maade ved at flyve
Europa igennem paa Jernbaner i et halvt Aar, vore Fædre rejste
anderledes (Holberg), man skal blive i længere Tid paa hvert
Sted, sidde taalmodig som Fiskeren, der angler, mangen Gang
kede sig; deraf har man Udbytte. Man skal tage hele sit daglige
Liv med sig i det fremmede. Et Menneske lærer man ikke saa
hurtigt at kende som en Bygning. Man fordærver sig ogsaa Ny
delsen ved den hurtige Rejsen — god Tid er lige saa nødvendig
som Penge.«
Altid er det Forstaaelsen af Menneskelivet, han søger, baade
naar det gælder svundne Tiders betydningsfulde Liv, og naar
det gælder det virkelige Menneskeliv, som det leves i Nutiden.
Breve og Dagbøger giver et levende Indtryk heraf. Straks ved
Rejsens Begyndelse lægger han Mærke til den tyske Naturs
Ejendommelighed og det Lys, denne Natur kaster over tysk
Folkekarakter; i Dagbogen læses: »Heidelberg. Bolig lige under
Slottet, ser op til de stolte Ruiner. Om Aftenen drog derop,
mageløst Veir, Solen skinnede gennem det yppige Bøgeløv, i

L. Tuxen.
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det fjerne Neckardalen som et Guldbaand; først nu forstaar
man den tyske Poesi, den dybe Vemod, den romantiske Grund
tone, som gaar igennem den. For at forstaa et Lands Poesi ret,
maa man kende dets Natur. Den tyske Natur stemmer med
Tyskernes idealistiske, spekulative Natur«; og senere fra Strass
burg: »de Stemninger, Landskabet indgyder een, underlig søde,
sentimentale; jeg kan godt forstaa Tyskernes Hang til Senti
mentalitet«.
Han læser Goethe i Strassburg (med Udflugt til Sesenheim),
Homér i Grækenland, ligesom siden Snorre paa sin norske
Rejse. Fra Athen skriver han til sin Broder Peter: »Jeg læser
Homér: nu, da jeg har lært den græske Natur at kende med
sine Bjerge og Huse, sine Popler og Olivenskove, sine Æsler og
Muldyr, er Odysseen blevet mig som en stor Billedsamling, hvor
det ene herlige Maleri rulles op for mig efter det andet«. De
byzantinske Mosaiker i Ravenna lader ham føle »et isnende
Aandepust fra den gamle byzantinske Teologi«. Og en usigelig
Glæde føler han ved at vandre i Jerusalem — »Ja, tilvisse er
det en lykkelig Mand, hvem det blev forundt at vandre paa
Oliebjerget og skue over til Zions hellige Bjerg!«
Biblioteksstudier og Forelæsningerne ved Universiteterne gør
han ikke saa meget ud af; han mener, at han kan altid læse i
Bøgerne, naar han kommer hjem; og hvad Forelæsningerne angaar, opdager han som oftest, at han véd det altsammen i For
vejen. Faderen er ikke altid fornøjet med denne Maade at rejse
paa; han finder, at Sønnen burde samle sig mere om teologiske
og kirkelige Studier og i det hele lægge Rejsen an med et be
stemt Fremtidsmaal for Øje. Det kunde saa i Brevene komme
til ret kraftige Meningsudvekslinger mellem dem om disse
Spørgsmaal, hvor Sønnen trods al sin Pietet for Faderen fast
holder sin egen Linie. »Du vil, at jeg skal allerede nu lukke mig
inde i Studereværelset, men jeg vil først gøre det, naar jeg kom
mer hjem . . . vilde jeg studere Schleiermacher og Richard Rothe
(hvis Hovedværker jeg iøvrigt har studeret og det ingenlunde
flygtigt), da kunde jeg lige saa gerne være blevet hjemme i Kø
benhavn«. Stadig fremhæver han, at Rejsens Hovedopgave for
ham er at lære Menneskelivet at kende — baade Oldtidens Liv
(»den, som kender Oldtiden, har dermed skaffet sig et Par Bril
ler, gennem hvilke han ser langt klarere paa Nutiden«) og Nu2
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tidslivet, at se og forstaa de forskellige Former for Folkeliv og
Kirkeliv, at blive bekendt med de brændende Spørgsmaal, som
Tiden arbejder med. Et Specialstudium vil han overhovedet ikke
vælge nu; det kan der altid blive Tid til, naar han kommer hjem.
Meget tydeligt kommer hans hele Syn paa Rejsen og dens
Betydning for ham frem i et Brev til Broderen William. Han
har følt, hvor vanskeligt det var gennem Breve at gøre Faderen
hans Synspunkter rigtig forstaaelige; derfor beder han sin Bro
der om at være hans Tolk: »Fader vil altid have mig til at være
en lærd Mand, og jeg tvivler meget paa, at det er mit Kald.
Jeg føler langt mere Lyst til praktisk Virksomhed, og denne
Lyst er tiltaget end mere ved det saameget omtumlede Rejseliv.
Min Mening er den, at nu skal jeg modtage saamange Indtryk
som muligt af det store brogede Menneskeliv — dertil skal Ti
den benyttes, medens jeg har Tid, Penge og Kræfter dertil. Naar
jeg da engang kommer hjem, da kan det være tidsnok at tage
Bøgerne frem og benytte det Stof, jeg har indsamlet, til Efter
tanke og Bearbejdelse i Videnskabens Tjeneste. Nu forestaar
der mig nok en stor Strid om Holland, men jeg vil sandelig ikke
lægge mig ind ved et hollandsk Universitet, hvor jeg vil dø af
Kedsomhed, inden jeg faar lært det hollandske Sprog. Jeg vil
til London og Paris og se Livet bevæge sig i de store Forhold.
At skrive en Doktordisputats kan sandelig være tidsnok, naar
jeg kommer hjem, men nu vilde det virkelig være baade Synd
og Skam at indemure mig paa Bibliothekerne. Fader behøver
ikke at være bange for, at det skal fattes mig paa Stof, men
det skulde da gaa underligt til, om jeg efter at have set den
halve Verden ikke skulde kunne finde et Stof — kan jeg ikke
finde andet, kan jeg da disputere om Pavens Skæg. Ligeledes
driver Fader altid paa, at jeg skal vælge mig et bestemt Fag —
men dertil er der efter min Mening Tid nok — jeg er kun 25
Aar gammel. Desuden har jeg valgt mig et bestemt Fag, nemlig
Ethiken, men denne Videnskab kræver meget omfattende Kund
skaber til Historien og til Livet, og denne Basis er jeg ifærd med
at lægge. Kortsagt, nu rejser jeg, og saa vil jeg se og høre alt,
hvad jeg ikke kan se og høre hjemme — naar jeg kommer hjem,
skal jeg ved Guds Mjælp nok vide at tage fat dér, hvor jeg
sidst slap.«
Dog vilde det være ganske forkert, om man af saadanne Ud-
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taleiser vilde slutte, at Scharling nærmest rejste som Turist og
og ikke drev omhyggelige Studier under Rejsen. Han læste, som
Breve og Dagbøger viser, overmaade meget, og at han ogsaa til
Tider, navnlig i Universitetsbyerne, samlede sig stærkt om den
egentlige Teologi, viser en Udtalelse som denne (fra Erlangen):
»Naar Skodderne er lukkede og Gardinerne trukket for, og jeg
iøvrigt sysler med det dogmatiske Tankearbejde, da vaagner jeg
mangen Gang pludselig op, helt forundret over, at jeg ikke sid
der i København og læser til teologisk Embedseksamen------ det
stille Studium har givet mig en Ro og Fred, hvorunder jeg be
finder mig vel«.
Henrik Scharling lærte dog ikke blot Rejselivets Glæde og
Berigelse at kende. Han fik ogsaa det Tryk at føle, som indre
Uro og Længsel efter Hjemmet kan lægge over den, der færdes
saa længe i det Fremmede. »Du skal ikke misunde mig altfor
meget,« skriver han til sin Broder William fra Holland, »jeg har
mange drøje Timer, kan du tro. Denne idelige Omskiften af
Mennesker og Steder falder mig tungere end nogensinde før, og
jeg kan mangen Gang længes usigeligt efter at komme til Ro.«
Og til Faderen fra Syrien: »I et helt langt Aar har jeg ikke set
Eders Ansigter, ikke hørt Eders Stemmer — i Sandhed, i en
kelte Øjeblikke griber Længselen mig saa stærkt, at jeg gerne
kunde kaste mig ned i en Dampbaad og dampe over Vand og
Land, til jeg atter saa Eder«.
Det er saadanne Stemninger, som faar ham til at skrive
»Nøddebo Præstegaard« — begyndt i Strassburg, fuldført paa
Nilen.
Han skriver i »Teolog eller Digter«, at »stærk Hjemvé, bitter
Længsel, indre Uro i Forening med de nye og fremmedartede
Indtryk, der sætter Fantasi og Stemning i stærk Bevægelse —
alt dette drev denne muntre Digtning frem«; den var ham under
Rejselivet »det Fredens Asyl, i hvilket jeg trak mig tilbage, naar
Rejseuroen og Hjemlængsel kom for stærkt over mig« (Theol,
el. Digter, S. 39, 42).
Hans Forlægger mente, at Bogen, hvis den kom under hans
Navn, straks vilde komme under Kritikernes, ikke mindst Cle
mens Petersens Krydsild — med Henblik paa de literære Fejder,
Scharling før sin Udrejse havde været oppe i. Bogen kom da
under Forfatternavnet Nicolai, og Hemmeligheden blev saa godt
2*
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bevaret, at ikke engang hans Nærmeste fik det mindste at vide
om, at Henrik var Forfatteren.
Nu blev der ofte i Hjemmet læst højt om Aftenen af nyudkomne Bøger, og saaledes gik det da ogsaa med Nøddebo, og
under Losningen gik det da op for dem, hvem Forfatteren
maatte være.
William skriver straks til sin Broder og fortæller om sin Op
dagelse. De havde hørt Formodninger fra deres Venner om, at
Carl Scharling skulde være Forfatteren; at dette ikke passede,
kunde jo med det samme konstateres; til Henrik synes deres
Tanker ikke at være gaaet. Nu havde de en Aften været nede
hos Professor Hermansens, der boede i samme Hus; dér laante
de Bogen, og William tog den straks op paa sit Værelse og be
gyndte at læse den. »Allerede Begyndelsen morede mig meget«,
skriver han i Brevet; »men af og til kunde jeg ikke lade være
med at raabe ind til Louise (Søsteren), at det rigtignok var gan
ske, som Carl kunde have skrevet den; ikke blot var de tre
Brødre udstyrede med mange Træk, der var som tagne fra os
tre; men der forekom endog Ytringer eller rettere Betragtnin
ger, som var blevet anstillede af en af os, hvem huskede jeg
rigtignok ikke. Men pludselig fornam jeg ved Læsningen af en
enkelt Replik ligesom et elektrisk Stød — jeg havde kendt et
Karbonadeben1 — og raaber ind til Louise: »Det er Henrik,
som har skrevet den — det tør jeg give mit Hoved paa!!!« Det
var den Replik: »Er det (o: at faa Krinoline paa) at se ud som
et Menneske, saa skal De, Nicolai, ogsaa have Krinoline paa,
thi De skal da ogsaa se ud som et Menneske!« Det var jo en
god gammel Bekendt fra »det unge Danmark«2! Og nu faldt det
som Skæl fra mine Øjne — det var ikke Carls, men din Stil,
derfor var den mig saa bekendt! Og nu gik det ene Lys op for
mig efter det andet: Køreturen til Præstegaarden med Kuffer
ten var jo en Køretur, jeg selv havde været med til; Præsten
var ligeledes en god gammel Bekendt fra »det unge Danmark«
— det var Onkel van Wylich med en lille Tilsætning af Randbøll.Og nu Bitingene: »Hive langsomt fra Land«, der straks fore
kom mig saare mistænkeligt, — »Den klare Sommeraften alt«
som min, og »Den arme Peter« som din Yndlingssang (efter
1 Sigter til en Anekdote, der dengang var i Omløb.
2 Et utrykt Skuespil af Henrik Scharling.
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hvad Nørregaard har fortalt mig, for selv har jeg ikke læst saa
langt endnu); Udtrykket »spjælke sine Øjne«, som jeg tilfæl
digvis slog op paa — Alt dette lod ikke Gnist af Tvivl tilbage,
selv om ikke Dialogen havde udpeget dig eller rettere Folkvars
og Moderne Christendoms Forf. som Forf. At dette ikke var
gaaet op for Jens og hvem der ellers havde læst dine Bøger, un
drede mig i højeste Grad. At jeg blev overordentlig glad over
denne Opdagelse, at denne Bog, som jeg almindeligvis havde
hørt rose som morsom og livlig, og som aabenbar har vakt mest
Opsigt af det hidtil udkomne rige Juleforraad — at den var af
dig, det behøver jeg vel næppe at sige dig«. Næste Dag fort
sætter Brevet: »Vi begyndte da i Gaar Aftes at læse din Bog
højt for Fader og Onkel Christian, og ret længe kunde vi da
ikke dy os, før vi meddelte Fader vor Opdagelse. Han blev
meget glad herover, da han fandt den særdeles morsom og godt
skrevet. Særlig glædede det ham at træffe Onkel van Wylich
lyslevende i Bogen — hvorvidt det vil glæde Onkel selv ligesaa
meget, er maaske et andet Spørgsmaal. Vi ikke blot morede os
over Bogen, men glædede os tillige over, at du havde været saa
heldig med et nyt Arbejde. Jeg beundrer din Frækhed til at
sætte Slægt og Venner lyslevende ind i en Bog samt til at be
nytte alle mulige Situationer og faldne Ytringer. Jo mere jeg
læser om Corpus Juris, des mere Grund faar jeg til at beklage
mig over, at jeg skal præsenteres paa den Maade for det hele
København; Louise er ogsaa meget indigneret herover. Hvor
ledes du vil gøre dette godt igen, ved jeg virkelig ikke; det bli
ver din Sag; foreløbig skal du straffes med at betale dette lange
Brev selv — dine pecuniære Ressourcer tillader dig det bedre
end mig!« I Brevet skriver han nogle af de fremkomne Anmel
delser af Bogen af.
Det har været med stor Fornøjelse, at Henrik Scharling har
modtaget dette Brev i sit hollandske Eksil; han har naturligvis
spændt ventet paa Efterretninger om den Modtagelse, hans Bog
havde faaet. »Saa sprang da endelig Blasen!« svarer han sin
Broder. »Længe har jeg gaaet og grundet paa, hvorledes det
kunde hænge sammen, at jeg slet intet hørte om min Bog.
Havde ikke Anna Schmidt1 tilfældigvis i et Brev til mig ytret:
»vi har i denne Tid megen Glæde af en ny dansk Bog af Nicolai,
1 Valdemar Schmidts Søster.
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der gør sin ukendte Forf. stor Ære«, vilde jeg antage, at Bogen
slet ikke var udkommen, eller i hvert Fald, at den fristede en
højst ynkelig Tilværelse«. Han morer sig over en Anmeldelse af
hans gamle Kritiker, Clemens Petersen, der ikke har haft Anelse
om, hvem Forfatteren var. »Jeg glæder mig over, at han beskyl
der mine Personer for at være rene Abstraktioner, da det viser
mig, at de i hvert Fald ikke kan være rene Fotografier af Virke
ligheden, men at der virkelig maa ligge noget Universelt til
Grund for dem, — hvilket altid er et Særkende for de Figurer,
som Digteren fører frem for vore Øjne«.
Scharling har mange Gange udtalt, at Personerne i »Nødde
bo« ikke er Portrætter, selvom han ikke har nægtet, at han ved
de tre Brødre har tænkt paa sig selv og sine to yngre Brødre.
Men, som han plejede at sige, det er mere Forholdet mellem
Brødrene end disse selv, han har villet skildre. Han skriver da
ogsaa til William: »Vil du sige til Mads,1 at han har aldeles in
gen Ret til at kalde sig Nicolai eller mig Gamle eller dig Corpus
Juris!!!« Den Figur, der kommer et Portræt nærmest, er Præsten,
og Greve Præstegaard har jo nok særlig staaet for Forfatterens
Tanke, selv om ogsaa andre Præstegaardsminder er flettet med
ind. Derimod er det aldeles misvisende, naar man har gjort
Emmy og Andrea Margrethe til eet med Præstedøtrene fra
Greve Præstegaard og opdigtet en Roman om »Henrik Schar
lings Ungdomselskede«, hvad der ikke har mindste Hold i Vir
keligheden. De to unge Piger vil man allerede finde som Typer
i. Fortællingen »Folkvars Drøm, Kamp og Seir«, hvor de er Døtre
af en københavnsk Doctor; og Træk til Andrea Margrethes Skik
kelse har Forf. efter sit eget Sigende laant hos sin Søster.
»Nøddebo Præstegaard« blev — egentlig ikke helt efter For
fatterens Ønske — det literære Arbejde, der har gjort hans
Navn mest kendt. Maaske har han dog selv haft en Forudanelse
derom; i hvert Fald skriver han i et af Brevene til sin Broder:
»Hvad du siger om Nøddebo, har du ganske Ret i, men jeg
beder dig betænke de særegne Omstændigheder, hvorunder Bo
gen er skrevet: den er egentlig skrevet langt mere for min egen
Skyld end for Publicums. En saadan Bog skriver jeg vel aldrig
rpere, men det bliver derfor maaske ogsaa den bedste, som jeg
nogensinde kan skrive«.
1 Den yngste Broders Navn mellem Brødrene.
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I Oktober 1863 vendte Henrik Scharling hjem fra sin store
Udenlandsfærd. Den havde haft den største Betydning for ham:
hans Blik var blevet rettet udad, mod Menneskelivets Virkelig
hed; hans Horizont var blevet mægtig udvidet — han havde,
som han selv siger, faaet gennem hele Rejsen »en omfattende
Helhedsanskuelse af Menneskeslægtens Aandsudvikling fra dens
tidligste Begyndelse indtil vore Dage«; hans Sans for det Store
og Ophøjede var blevet udviklet, ikke mindst ved, hvad han
havde set i Grækenland og Ægypten; og hans Karakter var ble
vet hærdet og fæstnet gennem de Krav, som Rejselivets Stra
badser havde stillet til ham. Mest Vægt lægger han selv paa,
at hans Sind fra Ungdomslivets Grublerier og Indadvendthed
var blevet retfet mod< Livets Virkelighed, fra Subjektiviteten
mod Objektiviteten. Noget bestemt Fremtidsmaal har han
endnu ikke; men han er klar over, at hvis hans Plads bliver ved
Universitetet, saa maa det blive i den systematiske Teologi,
hvor det gælder om at konstruere i det Store — netop hertil
kræves der det omfattende Kendskab til Menneskelivet; thi,
skriver han til Faderen, »med al Agtelse for Fichte, Schleier
macher og Richard Rothe synes det mig at være deres Hoved
mangel, at de ikke kender Menneskelivet------ giver Gud mig
Evne og Kraft, da vil jeg ogsaa engang begynde at bygge paa
mit System, men jeg vil først have indsamlet tilstrækkeligt Stof,
at der kan komme Kød og Blod i Systemet«.

3.
Rejsen var endt. Nu gjaldt det om at omsætte dens mange
rige Indtryk i praktisk Gerning i Hjemlandet.
Henrik Scharling har i »Uffe Hjælms og Palle Løves Bedrif
ter« skildret Uffes Stemninger, da han efter Treaarskrigens Af
slutning kommer hjem til København for at genoptage Livet
under de dagligdags Forhold. Han har vistnok deri givet et Ud
tryk for sine egne Stemninger efter Hjemkomsten fra den store
Udenlandsrejse. Det er altid vanskeligt at gaa over fra et Liv,
der har været ført paa Højderne, med noget af Æventyrets
Glans over sig, har det end kostet adskillig indre Strid og mange
urofyldte Dage, til Hverdagens mindre farverige Sysler og dens
ofte smaalige Skærmydsler. Og for Henrik Scharling kom der
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særlige Forhold til, der gjorde ham Overgangen endnu mere
trang. Han kom hjem netop, da Fædrelandet stod overfor den
ulykkelige Krig, hvis Forløb og sørgelige Udgang maatte lægge
et tungt Tryk over alles Sind. Dertil kom hos ham selv en stærk
Følelse af, at Udviklingen herhjemme havde taget en helt anden
Retning end den, han selv var blevet ført i; var han selv blevet
vendt fra Grublerierne og de følelsesfulde Stemninger mod Li
vets klare og krævende Virkelighed, saa syntes hans Lands
mænd ham at være kommet mere og mere ind i et romantisk
Stemningsliv, hvad der ikke mindst viste sig i den Maade, hvorpaa man gik Krigen i Møde. Ogsaa paa det kirkelige Omraade
følte han sig i stærk Modsætning til den Udvikling, der var i
Gang herhjemme, navnlig under Grundtvigianismens stigende
Indflydelse. Og her maatte det særlig ramme ham, at hans nær
meste Venner, Trier, Nørregaard og Baagø, netop havde sluttet
sig til den grundtvigske Lejr.
Havde han ventet et frugtbart Samarbejde med ligesindede
Venner og Jævnaldrende, saa blev det en Skuffelse; det blev
snarere et Fejdeliv, han i disse Aar blev kastet ud i, og hans
Stilling blev paa mange Maader — og det Livet igennem — Man
dens paa den ensomme Post.
Imidlertid er disse første Aar af stor Betydning for Forstaaelsen af hele hans kommende Virksomhed. Selv har han ikke
givet en sammenhængende Fremstilling af denne Periode af sit
Liv; hans første Mindebog slutter med hans store Rejse; og
»Livsminder« begynder med hans Forlovelse og Giftermaal
(1867). Man er da henvist til Dagbøger, Breve og hans literære
Virksomhed i disse Aar, naar man vil danne sig et Billede af
hans Udvikling fra Hjemkomsten til han havde fundet sin faste
Plads i Livet og dets Gerning.
Dagbogen fra 1864 giver i al sin Knaphed et Billede af, hvilke
Vanskeligheder han havde at kæmpe med for at finde sin faste
Livsform.
Vi ser ham i Aarets første Halvdel i megen indre Usikker
hed med Hensyn til sit Arbejde og sin Fremtid. Dagb. 7. Ja
nuar: »Hos Reitzel: mine Prædikener1 gaar slet ikke af — jeg
maa ligge stille for Modvind, maaske hele Vinteren — det lærer
1 Fire Prædikener, som han havde holdt for den danske Menighed i
London og ladet trykke.
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at bie efter Gud!«. 27. Jan.: »A very dull morning, føler mig
tung og trykket i Sindet, læser i Bartholdys Breve fra Rom og
kommer derved i en lykkelig Romerstemning«. Vejret, der havde
saa megen Betydning for ham (han noterer hver eneste Dag i
Dagbogen, hvorledes Vejret er), skulde ikke lette hans Sind;
5. Marts: »Sne og Tø. Jeg har ikke set Solen i fire Uger.« Gen
nem Stiftsprovst Paulli faar han Tilbud om Stillingen som Hof
præst i Athen hos Kong Georg; det vækker Tvivl og Uro i hans
Sind. 14. Jan.: »jeg gaar i stor Tvivl, om jeg skal gaa til Græ
kenland eller ikke; den ene Dag siger jeg ja, den anden nej.«
Han svarer efter flere Maaneders Overvejelser Paulli, at han
kun vil binde sig for eet Aar, hvad Kongen ikke vil gaa ind paa.
Hans Arbejde i denne Tid falder som Følge af den indre
Usikkerhed ret spredt; han læser meget, men af meget forskel
lig Art; han hører Forelæsninger hos Rasmus Nielsen om Dante
(»megen Ordskvalder«), hos Højen om middelalderlig Kunst,
hos Worsaae om olddanske Emner; han læser Hebraisk sam
men med Baagø og sysler med sine Rejseminder. Hans Fader
ønsker stadig, at han skal samle sig om et bestemt Studium.
19. Jan.: »Om Eftermiddagen stærk Disput med Fader, der vil,
at jeg skal drive de theologiske Studier med større Iver, om jeg
virkelig vil blive Professor, medens jeg først vil udarbejde Re
sultaterne af min Rejse, og saa til næste Aar tage fat paa Stu
dierne.« Faderens Henstilling har dog ikke været uden Frugt,
for to Dage efter læser vi i Dagbogen: »Fatter Beslutning at
skrive en Disputats om den hollandske Theologi«.
Krigen danner hele Tiden den dystre Baggrund i Dagbogen,
og i knappe Notitser følger vi hele dens Gang og de Stemninger,
den vækker herhjemme. Nogle Uddrag skal gøres her:
13. Jan.: Streng Vinter: her gaar det endda, men nede ved
Hamborg har de 10 Graders Kulde: hvor skal det dog gaa
voie stakkels Jenser. En uhyggelig spændt Tid, hvor man
hvert Øjeblik venter Krigen.
30. Jan.: Om Aftenen i Foreningen, Foredrag af Fr. Hammerich om Danmarks Stilling; bagefter en meget animeret
Stemning, Afsyngning af Krigssange og Folkesange.
1. Febr.: Tydskerne gaar over Ejderen — de første Skud
falder — Krigen begynder.
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6. Febr, (i Roskilde): Rygterne om, at Dannevirke er for
ladt, naar Roskilde — først KL 8 kommer Posten, aim. For
tvivlelse. I Kjøbenhavn denne og følgende Nætter PøbeL
optøjer, Garden maa rykke ud og sprede dem med flade
Klinger.
7. Febr.: Rejser om Morgenen ind til Kjøbenhavn, mange
Syge og Saarede med Toget — stort Røre i Kjøbenhavn,
Lidenskabelighed — i Studenterforeningen, hvor Senioratet
har talt med Monrad, der siger sig og Kongen fri for al
Skyld.
11. April: Bombard, af Dybbøl vedbliver — vore Folk er
sande Heroer, Helte fra Marathon og Thermopylæ.
18. April: Dybbøl stormes — vi har et Tab paa henved
6000 Mand, hvoraf den største Del maaske er Fanger —
Stemningen meget nedtrykt — mon Als kan holde sig?
22. April: Store Bededag. I Kirke hos Grundtvig, der var
velfornøjet med gamle Danmark og mente, at det var et
andet Israel, som maatte frelses.
1. Juni: I Conferencen Forslag om at dele Slesvig, der
gaar Rygter om, at Kongen i saa Fald vil abdicere.
29. Juni (paa Fyn): Lytter efter Kanondrønene fra Als.
Vender tilbage til Home, Als er taget, med Balslev til Faa
borg for at høre om Leths Sønner — hele Armeen ankom
mer i det Samme paa Dampskibe og Sejlbaade — uhyre
Røre — Efterspørgsel —
6. Sept, (i Horsens): spiser til Middag i Hotellet, hvor
tydske Officerer sidder til Højbords, medens jeg maa tygge
mit Suul i en Krog — forstemt og mismodig.
I Aarets Løb faar Scharling fastere Hold paa sit Arbejde.
Han skriver en Afhandling om Universitetslivet i Oxford og
Cambridge, der offentliggøres i Nordisk Universitets-Tidsskrift;
han udgiver en lille Bog »Breve fra Holland« — med hollandske
Rejseminder og Indtryk af hollandsk Teologi og Kirkeliv; navn
lig arbejder han med fuld Kraft paa sin Disputats, Afhandlingen
om »den nyere hollandske Theologi«.
Ved Siden af Teologien har han ogsaa fat paa æstetiske Ar
bejder. Han skriver et Drama, som det dog ikke lykkes ham at
faa frem. Og saa begynder han, uden at lade selv de Nærmeste
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vide det, den store Roman »Uffe Hjælms og Palle Løves Bedrif
ter«, hvis Emne er hentet fra den første slesvigske Krig, men
som har hele Øjeblikkets Oplevelser under sig, baade i den
varmhjertede og veltrufne Skildring af den danske Soldats Tap
perhed og Troskab og i den satiriske Skildring af Tidens Po
litik og Journalistik med skarp Brod mod de Nationalliberale.
Dagbogen viser, hvorledes han saavel ved Studier af Krigsliteraturen som ved allehaande Samtaler med Veteraner fra Treaarskrigen og Indsamling af Krigshistorier samler Stof til sin Bog,
der jo ogsaa giver en levende og anskuelig Skildring af Felttoget.
I det Stille var han saaledes begyndt det Fejdeliv, der skulde
fylde saa meget af de følgende Aar. Enkelte Salver affyrer han
allerede. Han var fra Aarets Midte blevet Medredaktør af Pastor
Stochholms »Evangelisk Ugeskrift«, og her skrev han i Oktober
en Artikel om »Folkekirken overfor Rigsdagen«, i hvilken han
hævdede Folkekirkens Ret til selv at ordne sine indre Anlig
gender og derfor vendte sig skarpt baade mod den gamle Stats
kirketanke og mod den grundtvigské Tanke om Folkekirken som
en Statsindretning, der er Rigsdagen undergiven; medens han
kræver en Forfatning for Folkekirken, der ganske vist ikke maa
være en slavisk Efterligning af de reformerte Kirkeforfatninger.
Denne Artikel har aabenbart vundet Bifald i den højkirkelige
Kreds; Dagb. 11. Nov.: »Middagsselskab hos Biskop Martensen
— sidder ved Siden af Biskoppen, modtager mange Taksigelser
for mit Stykke om Folkekirken og Rigsdagen.« Ogsaa i »Breve
fra Holland« havde han affyret et Skud mod Grundtvigianismen;
den saakaldte »Groningerskole« i den hollandske Teologi giver
ham Anledning til en Sammenligning med den danske Grundt
vigianisme, som aabenbart er faldet hans grundtvigske Venner
for Brystet; Dagb. 16. Dec.: »Om Aftenen hos Jens Nørregaard,
stor Strid med Jens formedelst mine Breve fra Holland«; og to
Dage efter: »om Aftenen hos Trier, vældigt Slag ang. mine
Breve fra Holland«; og endelig 23. Dec.: »om Aftenen et lille
Besøg hos Fru Trier (Ernst Triers Moder), der tilligemed sin
Mand er meget forfærdet over mine svære Angreb paa Grundt
vigianismen«. Men alt dette er kun Forpostfægtninger — der
skulde komme ganske anderledes Kampbulder i Luften!
1865 har for Størstedelen været et roligt Arbejdsaar for
Scharling. Han fortsætter Arbejdet paa Disputatsen, der blev
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antaget ved Sommertid og blev forsvaret den 7. December. Han
mødte herunder en pudsig Vanskelighed. Det var ikke længer
Skik at føre Disputatsen paa Latin; men den gamle Bestemmelse
stod stadig ved Magt, at man skulde indgive Andragende om at
disputere paa Dansk. Da nu Scharlings Andragende indkom til
Ministeriet, fandt Kultusministeren, den tidligere Politidirektør
Bræstrup, ingen Anledning til at imødekomme det! Stor Be
styrtelse, ikke mindst hos Prof. Hammerich, der skulde være en
af Opponenterne. Først efter længere Forhandlinger opnaaedes
Tilladelsen til at disputere paa Dansk.
I Foraar et 65 holdt Scharling en Række Foredrag over sin
Rejse i Grækenland, som om Efteraaret udkom i Bogform. Vi
ser af Dagbogen, hvorledes han først efterhaanden tilkæmper
sig en større Tilhørerkreds til disse Foredrag. 29. Marts: »Hører
hos Gyldendal: ingen Billetter solgte.« 31. Marts: »Meget ube
hagelig Dag, Graavejr, Mavepine, stærk Spænding: fire Billetter
er solgt hos Reitzel — om Efterm. holder den første Forelæsning,
der er vel c. 50 Tilhørere.« 4. April: »50 Gratister, 12 Betalere.«
12. April: »Anstrenger mig mægtigen for at uddele Billetter til
mine Foredrag, sender 6 til Borchs og 6 til Ehlers Coll., dernæst
12 til Regentsen, til Peter Rothe og Fr. Hammerich«; 25. April
er det dog blevet til: »Facultetet som Tilhører — ialt vel 80—90
Tilhørere.«
Samtidig arbejder han i Stilhed paa Uffe Hjælm; 25. Febr.
ender han første Del; 19. Maj 1866 kan han skrive: »Ender Palle
og Uffe.«
Naar dertil kommer, at han fra Nytaar 65 havde overtaget
Ene-Redaktionen af Evangelisk Ugeblad, som han i de følgende
fire Aar udgav under den ny Titel »Ugeblad for den danske
Folkekirke«, havde han jo nok af literært Arbejde under Pennen.
I Oktober har han paa eengang Disputatsen, Grækenland, Uge
bladet og en ny Udgave af Nøddebo i Trykken, og det hos hver
sin Bogtrykker, saa at han kan skrive i Dagbogen: »Jeg siger
som lille Claus: Hyp alle mine fire Bogtrykkere!«
Saasnart Scharling i Dec. 65 havde erhvervet den teologiske
Licenciatgrad, besluttede han sig til straks fra det næste Seme
sters Begyndelse at benytte sin dermed vundne jus docendi til
at holde Forelæsninger paa Universitetet. Og han var ikke bange
for at vælge et stort Emne: han anmeldte Forelæsninger over
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hele Etiken! Der er aabenbart nogen Forbavselse i Fakultetet
over den unge Privatdocents Dristighed; hans Fader raader ham
til at nøjes med enkelte udvalgte Stykker af Etiken, — men han
holder fast ved at ville læse over den hele; Prof. Hermansen
»udtaler for Fader sin Frygt over, at jeg vil læse Etik, det svæ
reste af alle Fag« (Dagb. 16. Jan.); 6. Jan. hedder det: »hos Clau
sen og anmelder Forelæsninger over Etik; Clausen siger ikke et
Ord dertil«. Den 20. Februar holdt han for et helt fuldt Audi
torium sin første Forelæsning over Etik — det var Indledningen
til en akademisk Lærervirksomhed, der skulde vare over et
halvt Aarhundrede.
Det var ikke uden Tanke paa Fremtiden, at Scharling straks
kastede sig over saa stort et Emne som Etiken. Sagen var, at
der hos de teologiske Studerende havde rejst sig en stærk Be
vægelse mod Professor Bornemann, som docerede dette Fag,
fordi hans manglende Fremstillingsevne gjorde det næsten umu
ligt for dem at forstaa ham og faa noget ud af hans Forelæs
ninger. Der rejste sig derfor Krav om at faa ansat en Docent
ved Bornemanns Side. Det var denne Universitetsplads, Schar
ling havde i Kikkerten, og det var Bomemann selv, der havde
tændt den Brand i hans Sjæl. I Dagb. for 8. Dec. 65 (Dagen efter
Disputatsen) staar der nemlig: »Besøger Bomemann, der straks
spørger mig, om jeg vil læse Moral i næste Semester, men vil
ikke udlade sig nærmere om den Ting. Jeg speculerer adskilligt
derover, men faar tilsidst ud, at det er dristigt, men dog det
Klogeste.«
Sagen udviklede sig hurtigt; i Februar 66 indsendte Konsi
storium Forslag til Ministeriet om en Konkurrence om Docent
posten i Etik. Der bliver altsaa en Dyst at bestaa, og den bliver
haard nok. 7 Deltagere meldte sig til Konkurrencen; Scharlings
haardeste Konkurrent var Skat Rørdam, som besad ubestride
lige Kvalifikationer til en Lærerpost ved Universitetet, og som
man tilmed paa det ivrigste holdt paa fra de grundtvigske Stu
denters Side. »Skat Rørdam kræver alle Etikerne hjem — han
ruster sig nok ordentlig!« skriver Scharling i Dagbogen.
Konkurrencen fandt Sted i Efteraaret 66. Den bestod i en
større skriftlig Opgave (om Humanitet og Kristendom) og tre
Forelæsninger over et dogmatisk, et etisk og et religionsfiloso
fisk Emne. Den skriftlige Opgave maatte tiltale Scharling (Dansk
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Kirketidende kommer med den lidet sømmelige Insinuation mod
Fakultetet, at dette »i al Stilhed har lagt en Hynde tilrette for
Scharling«); han er lige ved at være færdig med den, da han
»pludselig faar en god Ide og beslutter at omarbejde den sidste
Tredjedel, hvortil Tiden iøvrigt er knap«; han naar dog at være
»første Sprøjte« ved Indleveringen af Opgaven. Sidst i Novem
ber blev Prøveforelæsningerne holdt, og den 3. December skulde
Dommen falde. »Meget graat og mørkt i Vejret«, skriver Schar
ling i Dagbogen for den Dag, »Fader i uhyre Spænding, kan
næppe spise til Middag — endelig Kl. 4% ringer Hermansen
paa, William lukker op: »vil De sige Deres Broder, at han bliver
indstillet« — Pauker, Trompeter og stor Jubilatio.«
I Begyndelsen af det nye Aar kom hans Udnævnelse til
»midlertidig Docent« ved Universitetet. Og da Bornemann tre
Aar efter tog sin Afsked, blev Henrik Scharling hans Efter
følger — og blev saaledes Kollega med sin Fader, endda i samme
Fakultet.
Det var nu ikke blot ved teologiske Studier, at Henrik Schar
ling i disse Aar beredte sig til sin kommende Gerning. Som det
var at vente af hans Personligheds hele Ejendommelighed, gik
for ham Fagstudiet Haand i Haand med en alsidig menneskelig
Udvikling og Dygtiggørelse. Baade ved Læsning, Arbejde og
den personlige Omgang, han søgte, viste han dengang som hele
Livet igennem, at »intet menneskeligt var ham fremmed«.
Gennem Dagbøgerne kan vi se, at han kom sammen med
adskillige af Tidens betydeligste Mænd, ogsaa udenfor den teo
logiske Kreds. Han er en hyppig Gæst i det Collinske Hus;
han kommer ogsaa oftere hos Sibbern, diskuterer med ham
(Dagb. 14. Dec. 65: »ivrig Disput med gi. Sibbern om »en Sjæl
efter Døden«, hvilket Sibbern finder baade uchristeligt og fili
strøst«), og hører ham fortælle om sine Ungdomsoplevelser med
Grundtvig. Han bliver indført i Kriegers Hus og træffer der
blandt andre fremstaaende Mennesker Fru Heiberg; et Pag Dag
bogsoptegnelser giver nogle smaa levende Billeder fra saadanne
Selskaber: 24. April 65: »Til Middag hos Etatsraad Krieger ude
i Rosenvænget — dejlig Udsigt over Søen, udmærket Studere
værelse, i Stil af dem, som findes i Oxford og Cambridge — fint
Selskab: Fru Heiberg, med hvem jeg talte en god Stund før
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Bordet og dernæst senere, inden vi skiltes, hun beklagede meget,
at jeg havde lagt Poesien paa Hylden og udelukkende kastet mig
over Theologien, jeg trøstede hende med, at jeg vilde helst lade
Gulerødderne gro i Fred — dernæst Worsaae med Hustru, Peter
Wedel med dito, Gram, Madvig, Brock, Dietrichson og Kone«;
19. Jan. 66: »Middag hos Krieger — Fru Heiberg, Fru Thoresen,
Paludan-Müller med Hustru, Biskop Martensen med Hustru,
Emil Wedel — havde Kriegers Tante (Frøken Finne) tilbords,
men Fru Heiberg paa min anden Side — hendes Bordcavallér
var Pal. Müller, der paastod, at hun glemte Ideen (ham) over
Fantasien (mig). Talte med Fru Heiberg om Nath. Munch — hun
havde læst Nøddebo i Sommer og moret sig meget over den —
meget livlig Samtale efter Bordet — følger hjem med Wedel«.
Han omgaas en Del med Chr. Richardt og Goldschmidt, med
hvem han paa Spadsereture fører lange Samtaler; han er Gæst i
Carl Blochs og Fru Jerichaus Ateliers.
I en Forening, kaldet »Discussionsforeningen«, møder han
Mænd af alle Fag og af alle Anskuelser. Dagb. 21. Febr. 65: »For
første Gang i Discussionsforeningen med Carl. Frederik Zeuthen
holder Foredrag over det Religiøse og det Moralske, angriber
min Definition paa det Gode (er Guds Vilje), opstiller derimod:
»det Gode er den fulde Enhed af Virksomhed og Nyden« — for
træffelig Discussion, hvori Dr. Nutzhorn, Jul. Lange, Brandes,
Carl, Hier. Zeuthen, Richardt deltager«. 26. April: »Om Afte
nen i Discussionsforeningen, hvor Brandes holder et særdeles
godt Foredrag om Adam Homo, hvor han efterviser, at det Ethiske er for stærkt fremtrædende paa det Æsthetiskes Bekost
ning — jeg deltager ivrigt i Discussionen«. 7. Nov. 65: »Om
Aft. i Discussionsforeningen, Jul. Lange om den danske Kunst
i det 19de Aarhundrede; jeg rejser en heftig Discussion om For
holdet mellem Poesi og de andre Kunster, idet jeg sætter Poesien
som den Kunst, der fremskaffer de andre — næste Dag har jeg
en styrtende Hovedpine«.
Hvor alsidig han var indstillet, ser vi af mange Ting: vi fin
der ham paa Besøg paa den kgl. Porcellænsfabrik, Holmegaards
Glasværk, Brede Klædefabrik, Carlsberg Bryggeri for at lære
disse store Virksomheder at kende; han tager Timer i Ridning
og gør Rideture i Byens Omegn (bl. a. sammen med Georg Bran-
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des!); han arbejder en Tid lang hos en Snedkermester (»det gi
ver god Motion«) og laver dér det Skrivebord, der fulgte ham
Livet igennem og nu er hans Søns Arbejdsplads.
I Sommeren 65 gør han en Rejse til Norge (se de nedenfor
aftrykte Breve) og den følgende Sommer til Sverige; paa disse
Rejser kommer han i Forbindelse med mange Mennesker.
Naar saa hertil føjes Læsning af meget forskellig Art og
Redaktionen af »Ugeblad for den danske Folkekirke«, faar man
Indtryk af en forbavsende Alsidighed — og man forstaar Biskop
Martensens Undren, som Dagbogen omtaler (19. Juli 66): »Onkel
van Wylich har været hos Biskop Martensen, der ikke kan be
gribe, hvor jeg faar Tid til at studere Ethik«. Forklaringen ligger
i den dybe Tankens og Sindets Ro, som Henrik Scharling ved
Siden af sin alsidige Beskæftigelse altid bevarede, og vel ogsaa i
den faste Plan, han lagde for Dagens Arbejde, hvorved han fik
Tid til den nødvendige Afslappelse af Sindet ved Hvile og Spad
sereture; saaledes indrettede han i hvert Fald altid sin Dag i
den Tid, hans Børn kan huske.
Og til alt dette kan der endnu føjes et Kapitel om alle de
literære og kirkelige Fejder, hvori han deltog.
Henrik Scharling var en kamplysten Natur, hvilket ikke er
det samme som en stridslysten Natur. Han siger selv i »Livs
minder«: »Disse mange theologiske og kirkelige Fejder, hvori
jeg i hine Aar blev indviklet, var mig i det Hele ikke imod, om
de end ganske vist i enkelte Øjeblikke kunde fylde mig med
Mismod eller Vrede. Men jeg fandt Friskhed og Liv i dem, de
kunde forjage tunge Tanker og Grublerier, til hvilke jeg stun
dom kunde henfalde; og virkede paa mig som en frisk Norden
vind paa en hed Sommerdag«.1 Han mener, at »det er bedre at
være uenige om Sandheden end at være enige om Usandheden«;
og han skriver i et af sine polemiske Skrifter: »Det synes, som
om Troens Inderlighed og Menighedslivets Friskhed er betinget
af, at forskellige Anskuelser bryde sig ved Siden af hinanden«.2
Allerede før sin Udenlandsrejse havde han, som omtalt, været
Genstand for skarp literær Kritik og havde givet Svar paa Til
tale. Da han paa Udenlandsrejsen hører, at hans Broder William
vil deltage i en Professorkonkurrence, skriver han: »At du til
1 Livsminder, S. 115.
2 Grundtvig eller Luther, S. 145.
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næste Foraar vil træde i Kampen, var noget, som i høj Grad
tiltalte mig — du ved jo, at der er en Hanekyllingnatur i mig,
som vaagner op ved alle mulige Lejligheder baade i Smaat og
Stort.« Paa den anden Side kan han ogsaa skrive til Broderen
(Juli 63): »Naa, gamle Juris, hvordan gaar det saa? Er du kom
men ud over den Forskrækkelse, hvori min sidste Note til Dag
bladet satte dig? Du maa dog ellers ikke tro, at jeg gaar om
som en edderspændt Skikkelse, der spyer Gift og Galde over
Alt, hvad der kommer mig nær. Tværtimod har jeg saavel her i
London som tidligere i Rom Ord for at være et af de skikkelig
ste Mennesker, der kan gaa i to Sko, mere end en Gang har man
spurgt mig, om jeg egentlig kunde blive vred for Alvor, ja min
norske Ven Bætzmann ansaa det ligefrem for en stor Mangel
hos mig og anstillede adskillige Eksperimenter med mig i den
Retning, indtil jeg tilsidst sendte ham en Dommedagsepistel, der
gav ham Syn for Sagn«.
Det gælder om hans Polemik, at den kunde være meget skarp
og tilbøjelig til at drage de yderste Konsekvenser af Modstan
derens Standpunkt, som Modstanderen selv slet ikke vilde drage.
Men det var ham altid om Sagen at gøre, ikke om Personen;
hans Polemik var aldrig ment personlig saarende, selvom den
skarpe Bedømmelse af Modstanderens Standpunkter af denne
kunde føles saaledes. Man maa her huske, at han fra Samlivet
med sine Brødre var vant til at føre de skarpeste Disputer, uden
at det i mindste Maade influerede paa det kærlige personlige
Forhold, der var mellem disse Sødskende. Han elskede Sand
heden og vilde kæmpe for Sandheden, og Harmen kom op i ham,
naar han mødte noget, der var ureelt og ikke bundede i Troskab
mod Sandheden.
Han førte i disse Aar sin Kamp paa tre Fronter: mod Cle
mens Petersen og hele den nationalliberale Fløj, mod Rasmus
Nielsens Filosofi og mod det grundtvigske Syn paa Kirke og
Kristendom.
Clemens Petersen var jo hans gamle Kritiker og Modstander.
Og næppe var han i Slutningen af 1865 traadt mere offentlig
frem ved sin Disputats, før Clemens Petersen var over ham
igen. I Dagbogen for 10. Dec. og følgende Dage ser vi det Røre,
dette Angreb vakte i Scharlings Kreds: 10. Dec.: »Frygteligt An
greb paa mig i Fædrel. af Clemens Petersen, som jeg finder i
3
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Foreningen. Der har i bogstavelig Forstand været Rift om det,
thi det er revet midt over.---------- Jeg speculerer hele Tiden
paa at skrive mod Clemens Petersen«. 11. Dec.: »Hele Dagen
gaar hen med det Petersenske Vrøvl, da Fader og jeg ikke kan
blive enige, Richardt og Schebel tages paa Raad med, men der
ved bliver Forvirringen kun værre«. 12. Dec.: »Spektaklet begyn
der forfra, Fader er nu i høj Grad urolig, vil skrive for mig, hele
Dagen gaar hen dermed — om Aftenen Theodor Møller, der er
meget altereret, og sent Besøg af Chr. Møller, der vil se, om jeg
lever endnu«. 13. Dec.: »Bille sender mit Stykke tilbage, men
Berl. optager det om Aftenen. En Del forkølet og angrebet af
alt det Vrøvl.« Det blev ikke bedre, da han kort efter udgav
»Uffe Hjælm« med den skarpe Satire over Nationalliberalismens
Politik og Presse. Striden tilspidsedes, da det ved Professor
Bomemanns Afskedsbegæring trak op til, at han skulde være
Professor; da fik han selve Ploug imod sig, som i »Fædrelandet«
udslyngede en formelig »Banbulle« imod ham — Dagb. 10. Marts
70: »Ploug skriver et rasende Stykke imod mig i »Fædrel.«, hvori
han erklærer det for en Skam for Universitetet, om jeg skulde
blive Professor. Min Harme herover skaffer mig en søvnløs
Nat«. I »Dansk Tidsskrift«, som paa den Tid havde efterfulgt
»Ugebladet« (se nedenfor), skrev Scharling en baade skarp og
vægtig »Protest mod Fædrelandets Banbulle af 23de Februar
1870«.
Mod Rasmus Nielsens Filosofi og hans Fordømmelse af den
teologiske Videnskab rettede Scharling kraftige Angreb dels i
en Pièce, dels i en Række Artikler i »Ugebladet«. Han blev der
ved ogsaa indviklet i skarp Polemik med adskillige »Rasmus
Nielsenianere«, bl. a. Rudolph Schmidt, der skrev en Pièce med
Titelen: »Er Henrik Scharling en alvorlig Mand?«.
Mest betydningsfuld er hans Kampstilling overfor Grundt
vigianismen, fordi den varede hans Liv igennem og hænger sam
men med hele hans kirkelige Standpunkt.
Hvor haardt end Henrik Scharling har angrebet Grundtvigs
Lære og hans Syn paa Folkekirken, vilde det dog være forkert
at tro, at han ganske manglede Blik for Grundtvigs og den
grundtvigske Bevægelses Betydning. Han var ogsaa klar over,
at Kampen her førtes mod kirkelige Modstandere, at den, som
Karl Barth vilde udtrykke det, førtes »i Kirkens Rum«. I de
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Ord, hvormed han i »Ugebladet«s første Nummer kalder til
Kamp mod Grundtvigianismen og dens kirkeopløsende Tenden
ser, siger han: »Vi indrømmer med Paaskønnelse, at blandt dem
findes ikke faa af de ædleste og bedste Mænd i Danmark, vi
erkender med Taknemmelighed, at hver Gang Korsbanneret blev
løftet højt i vor Midte og blev ført frem mod Tvivl og Vantro,
da stod hine trofast ved vor Side og aflagde frimodigen den
gode Bekendelse, lidet agtende Verdens Spot eller Gunst.-----Naar vi fører Strid med dem, da drejer Striden sig kun om det,
som vi, naar vi sammenstiller det med »det ene Fornødne«, maa
kalde Uvæsentligt. Af vort inderste Hjerte vilde vi beklage, om
vor Strid med dem nogensinde skulde blive til et Brud med dem,
vi vilde betragte det som en saare stor Ulykke for den danske
Folkekirke«. Næste Aar skriver han: »Vort Øje er ingenlunde
blindt for, og vort Hjerte ingenlunde ufølsomt for den velsig
nelsesrige Virksomhed, som Grundtvig og hans Tilhængere har
udfoldet i vor danske Folkekirke og vort danske Fædreland. Men
netop fordi vi erkender dette, netop derfor anser vi det for vor
Pligt at paapege de Forvildelser og Udskeielser, hvori de gør sig
skyldige i en desværre mere og mere betænkelig Grad, paa det
at Kærnen kan skilles ud fra Avnerne. Naar vi et Øjeblik ser
bort fra de sidste og kun tænker paa det Gode, Grundtvig har
virket, da vil ogsaa vi fejre hans 82aarige Fødselsdag med Tak
til Herren for al den Naade, han har bevist os gennem den tros
kraftige Olding«. Ogsaa mange Aar efter, da Scharling paany
optog Kampen mod Grundtvigianerne, finder vi Udtalelser hos
ham af lignende Art. »Man føler i de grundtvigske Forsamlin
ger«, siger han, »aandelig talt Dannebrog vaie over sit Hoved«;
»Folkekirken kan og vil slet ikke undvære Opvækkelsen, thi den
er et uundværligt Moment i alt kirkeligt Samfundsliv, og det vil
med Taknemlighed paaskønnes, hvormegen Velsignelse den har
vakt rundt om i Menighedslivet«; og naar Modstanderne senere
beskyldte ham for at nære »Ringeagt, ja man kan næsten sige
Had til Grundtvig«, svarer han, at det er kun Grundtvigs Lære,
ikke hans Personlighed, han har villet angribe; »om den sidste
har jeg i mit tidligere Skrift udtalt mig med varm Anerkendelse
af hans rige Digteraare, hans levende Fædrelandskærlighed, hans
aandfulde Dybsind med en Rigdom af originale Tanker, hans
christelige Overbevisning og Trosstyrke«.
3*
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Det som særlig æggede ham til Modsigelse hos Grundt
vigianerne, var fra Begyndelsen ikke saa meget Læren om Tros
bekendelsen som Ordet af Herrens egen Mund; det var derimod
deres Syn paa Kirken og deres kirkelige Frihedskrav, som Schar
ling mente vilde føre til Folkekirkens Opløsning. I Ugebladet
fører han fire Aar igennem en uforsagt Kamp mod de grundt
vigske Frihedsideer, som kulminerede under Ryslingesagen og
den paafølgende Kamp om Valgmenighedsloven. Scharling vilde
ingenlunde tilbage til den gamle statskirkelige Tankegang; han
holdt paa, at Folkekirken skulde have Selvstyre i sine egne Sa
ger, og bebrejder netop Grundtvigianerne, at de ved deres Krav
om kirkelig Lovgivning gør Folkekirken afhængig af Rigsdagen
og bringer den i Trældom af den verdslige Magt.
Bag den kirkepolitiske Modsætning laa der dog en dybere
Modsætning: hans Uvilje mod hele Grundtvigs Syn paa Fri
heden, hvori han saa en utilbørlig Tilsidesættelse af Lovens
Tugt, af Helhedens og Samfundets Ret overfor den Enkelte.
Striden gælder, siger han, Modsætningen mellem Samfundsparti
og Enkeltmandsparti. Dertil kom Grundtvigs Sammenblanding
af det Kristelige og det Nationale. I det hele fandt han hos
Grundtvig og hans Venner et eensidigt Stemnings- og Fantasi
liv, som ikke lod Viljeslivet komme til sin Ret.
Langt senere i sit Liv tog Scharling paany Kampen op mod
Grundtvigianismen, denne Gang tillige mod Indre Mission, i de
skarpe polemiske Skrifter »Grundtvig eller Luther?«, 1891, og
»Halvgrundtvigianismen«, 1893. Her var det særlig Grundtvigs
Lære om Trosbekendelsen som Ordet af Herrens egen Mund,
hvori han saa Kilden til alle Grundtvigianismens Vildfarelser.
Denne Lære maatte, mente han, føre til en blind Autoritetstro,
en uluthersk Bogstavdyrkelse, og til en Betragtning af Sakramen
terne som eneste Naademiddel, med Tilsidesættelse af Ordet,
hvorved man kom til at arbejde Romerkirken i Hænde.
Naar man nu fyrretyve Aar efter læser disse Kampskrifter,
vil man finde Dommen over de to kirkelige Retninger stærkt
eensidig. Man føler, at Forfatteren ikke har kendt Livet i de
grundtvigske Menighedskredse og Indre Missions Samfund inde
fra og derved kommer til at drage Konsekvenser af deres Lære,
som ikke drages i Livet selv. Men hvad der stadig maa gribe den
ikke forud indtagne Læser i disse Skrifter, er den varme Kærlig-
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hed til Luther, den klare Forstaaelse af de lutherske Grund
principper og den faste Hævdelse af Folkekirkens Betydning.
Det gaar her som med de fleste kirkelig-polemiske Skrifter, hvis
blivende Betydning gerne ligger mere i, hvad der positivt har
ligget Forfatteren paa Hjerte, end i den ofte misforstaaede og
eensidige Bedømmelse af Modparten.
Scharlings Kamp mod Grundtvigianismen havde den for ham
selv sikkert smertelige Følge, at den skilte ham fra hans gamle
Venner, der var gaaet til den grundtvigske Side. Navnlig synes
Ugebladets Artikler i den Birkedalske Sag at have gjort Ernst
Trier vred; Dagbogen (31. Dec. 65) fortæller: »Om Form, hos
Ernst Trier, der er meget vred over Artiklerne mod Birkedal,
og mener, at vi ikke længer kunne omgaaes som Venner, allige
vel skiltes vi i al Forsonlighed fra hinanden«. I mange Aar havde
de ikke Forbindelse med hinanden. Men det hører til de smuk
keste Blade i begges Livshistorie, hvorledes de to gamle Venner
faa Aar før Triers Død fandt hinanden igen. I 1893 indbød
Scharling Trier til sit Sølvbryllup; Trier tog med Glæde mod
Indbydelsen; han overrakte som Sølvbryllupsgave en Mappe
med Billeder fra sit gamle Hjem, hvor de havde delt saa mange
lykkelige Ungdomstimer. Paa Mappen var indristet disse Ord:
Aldrig briste, om end brage,
Rosenbaand fra Ungdomsdage.
Samme Sommer besøgte Scharling med sin Hustru og Datter
Vallekilde Højskole. Da han ikke et halvt Aar efter fik Bud om
Emst Triers Død, skrev han til sin Broder Peter: »Imorges fik
jeg et Budskab, som kalder mine Tanker tilbage til Sølvbryl
luppet og berører mig smerteligt: min kære Ungdomsven, Ernst
Trier, er kaldt bort fra denne Verden. En hel Hærskare af glade
og lyse, gode Ungdomsminder stiger frem for mine Tanker ved
dette Sørgebudskab, thi der er maaske ingen, med hvem jeg i
Ungdomsaarene har levet saa meget sammen som med ham.
Senere skiltes jo vore Veje paa Grund af vore forskellige kirke
lige og theologiske Anskuelser, og jeg saa og hørte intet til ham.
I de sidste Aar nærmede vi os dog atter hinanden — jeg ved,
at han var overordentlig glad ved at være med til vor Sølv
bryllupsfest, og en Maanedstid senere gæstede jeg ham i Valle
kilde med Hustru og Datter. Vi blev modtagne med den største
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Hjertelighed, og det var, som om vort gamle Ungdomsvenskab
atter var fornyet i fuld Kraft. Det blev altsaa sidste Gang, jeg
var sammen med ham — og jeg er inderlig glad over vor Sam
væren i disse Dage — de staar som en forklaret Afslutning paa
vort jordiske Venskab og en Bebudelse om et fornyet Samliv i
den himmelske Herlighed«.
I fire Aar havde Henrik Scharling ført den kirkelige Kamp
gennem »Ugeblad for den danske Folkekirke«. Imidlertid fik han
den Tanke at lade Ugebladet gaa ind og i Stedet for dette ud
give et Tidsskrift med bredere Sigte. Den Begrundelse, han i sin
Afskedshilsen til Ugebladets Læsere giver for dette Skridt, er
ikke uden Interesse. Han mener, at man nærmer sig en Tid, hvor
de religiøse Spørgsmaal vil komme mere i Forgrunden end hid
til; at der efter den æstetiske og politiske Periode, som kende
tegner den indtil da forløbne Tid af Aarhundredet, vil komme
en Periode, i hvilken »Aandens Evighedskrav gør sig gældende
med fornyet Styrke«. Derfor tiltrænges der, mener han, et
kristeligt Kulturblad, der vilde behandle de kirkelig-religiøse
Spørgsmaal i Forbindelse med de almindelige Kulturspørgsmaal,
og som kunde samle baade Præster og Lægfolk. Biskop Marten
sen tilskyndede ham ivrigt til at gøre dette Forsøg, og i Slut
ningen af 1868 arbejder han for at samle Medarbejdere til et
saadant Tidsskrift. Det lykkes ham at faa Løfte fra en Del æl
dre, kendte Mænd — men dette viser sig at være en Hindring
for at faa de Unge med. Saaledes stillede Julius Lange, til hvem
Scharling havde henvendt sig, som Betingelse for sin Medvirken,
at »de Gamle« ikke kom med.
Tidsskriftet udkom fra Nytaar under Navn af »Dansk Tids
skrift for Kirke- og Folkeliv, Literatur og Kunst«; som Med
udgivere stod paa Titelbladet H. N. Clausen, Martensen, C. Paludan-Müller, Will. Scharling, I. L. Ussing og Worsaae. Det blev
altsaa væsentlig de Ældre, og dette har vel nok bidraget til, at
Tidsskriftet, de ansete Navne til Trods, kun fik en Levetid paa
to Aar. Men Hovedgrunden hertil har vel været, at Aandsudvik
lingen herhjemme gik i ganske anden Retning, end Scharling
havde tænkt sig. Han havde ventet en voksende Forstaaelse
mellem Kirkens Folk og det humane Aandslivs Mænd — og saa
gik Udviklingen under Brandesianismens Fremstød netop i Ret
ning af en dybere Kløft. Der skulde gaa det meste af en Men-
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neskealder, før det skete, som Henrik Scharling havde ventet
— at »Aandens Evighedskrav gjorde sig gældende med fornyet
Styrke«.
Men selv vedblev han gennem sit Arbejde og sine Skrifter
at stride for den Forening mellem Kristendom og Humanitet,
hvori han saa en Del af den lutherske Arv.

4.
I Sommeren 1867 blev Henrik Scharling forlovet med Elisa
beth Marie Tuxen, Datter af Direktør paa Orlogsværftet Nikolai
Elias Tuxen. Hun var af gammel Sømandsæt; baade hendes
Fader, Bedstefader og Oldefader var Søofficerer. Forlovelsen
vakte stor Glæde hos Henriks Fader og Sødskende. Hans Fader
skriver i sine Optegnelser: »Denne Forbindelse har glædet mig
meget. Thi jeg frygtede for, at Henrik, efter den Retning, hans
Skjæbne havde faaet, skulde føres bort fra de blidere og øm
mere Følelser, som dog efter Kjærlighedens himmelske Natur
skjænker Mennesket en Tilfredsstillelse fremfor alt andet, til en
ærgjerrig Stræben efter Berømmelsens stive og døde Laurbær,
under Bitterheden af alle de Krænkelser, som den maa være be
redt paa, der sætter sig hiint Maal. Men end mere maatte det
glæde mig, da jeg i den unge Pige troede at finde netop en Sjæl
for min Henrik, saaledes som jeg kunde ønske mig hans Brud
og Hustru.«
Disse Faderens Forhaabninger blev i høj Grad opfyldt. Det
blev et saare lykkeligt Hjem, der stiftedes ved Brylluppet den
28de Maj 1868. I sin smukke og levende Bog »Livsminder« har
Henrik Scharling sat sin Hustru et Æresminde og skildret det
rige Liv, han i over 25 Aar kom til at føre ved hendes Side
— i Hjemliv og Virksomhed, paa Rejser og ved Deltagelse i alt,
hvad der rørte sig i Tiden.
Da han saa i Begyndelsen af 1870 fra at være »midlertidig
Docent« blev udnævnt til Professor i Teologi ved Universitetet,
havde han faaet lagt en fast Grund for sit Liv: et lykkeligt
Hjem og en Livsgerning, der helt kunde fylde ham.
Henrik Scharlings Liv og Gerning er i høj Grad præget af
den faste Linie; hele hans senere Liv er en Udfoldelse af den
Ungdomsudvikling, vi har fulgt i det foregaaende. Han har selv
skildret denne Udfoldelse gennem Manddomsaarene saa udfør-
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ligt og saa levende i sin Mindebog, at en Genfortælling ikke skal
forsøges.
Livets haardeste Slag ramte Scharling i 1894, da han brat
mistede sin Hustru og faa Maaneder efter sin enogtyveaarige
Datter, den yndige, livsfriske Emmy. Da var det, som hans Hus
styrtede sammen for ham. Men da viste sig ogsaa Bærekraften
af den Grund, hvorpaa han havde bygget sit Liv, Troen paa
Gud og hans eenbaarne Søn. Dagbogen, der havde fulgt ham
hele Livet, tier nogle Maaneder; de tunge, savnfyldte Dage, hvor
han maatte kæmpe sig frem til at tage Livet op igen, har han
ikke kunnet fæste til Papiret. Paa de hvide Blade, der følger,
indtil han ved Nytaar tager Dagbogen op igen, staar kun disse
Ord: »Jesus siger: Jeg lever og I skulle leve«.
Men der var endnu beredt ham mange Aars dygtige og be
tydningsfulde Virksomhed. Sin Universitetsgerning fortsatte han
i over tyve Aar derefter; og paa mange Maader tog han Del i
Fælleslivet og dets aandelige Kampe, baade paa det kirkelige
Livs og andre Omraader. I Rektoratsaaret 1896—97 var han for
anden Gang Universitetets Rektor og havde her den sjældne
Oplevelse som Rektor at overrække sin Søn, der det Aar blev
Student, det akademiske Borgerbrev i Universitetets Festsal. I
de forskellige Studenterforeninger viste han sig gerne og tog
med Lyst og Slagfærdighed Del i de store Diskussioner, som i
de Aar blev afholdt hos Studenterne om de religiøse Spørgs
maal; her viste han ofte Evne til at ramme lige i Pletten. Hans
gamle Rejselyst vaagnede paany; gerne deltog han i de lutherske
Konferencer i Tyskland og Sverige, og med sine Børn foretog
han flere større Rejser baade mod Nord og Syd. Ogsaa sin
literære Produktion fortsatte han; foruden en Del Indlæg og
Lejlighedstaler udgav han i sine senere Aar Romanen Jøvik,
sin Dogmatik og sine to Mindebøger, Theolog eller Digter? og
Livsminder.
En særlig Glæde havde han, da han i Efteraaret 1912 sam
men med sin Søn rejste til Prag for at se sit Skuespil »Johan
Hus« blive opført paa Czekisk i »Stadteateret i de kongelige
Vinbjerges Kvarter«. Det blev et helt Triumftog for den gamle
Professor. Han fik med sin Søn Plads i Direktionens Loge tæt
ved Scenen; her mødte i Mellemakterne forskellige Honoratiores
og Deputationer op for at hilse paa den danske Forfatter. Pro-
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fessor Kraus overrakte ham den czekiske Oversættelse af Dra
maet, som lige var udkommet. Han glædede sig over den Alvor
og varme Følelse, hvormed Stykket blev spillet; Sproget var jo
ukendt for de danske Gæster, men det lød smukt og klangfuldt
fra Scenen. Navnlig den store Scene fra Kirkemødet i Konstanz
virkede stærkt, skrev han siden; »den rige Farvepragt, hvor de
røde Kardinaldragter gjorde en ypperlig Virkning, tjente til
endnu stærkere at fremhæve det voldsomme Sammenstød mel
lem Hus, der staar fattig, ene og forladt, men med urokket Mod
og Fasthed, og det samlede romerske Hierarchi i al dets Magt
og glimrende Herlighed«. Han fandt, at »naar man herhjemme
havde erklæret, at Stykket ikke egnede sig til scenisk Opførelse,
saa fik jeg her Beviset i Hænde for det modsatte, at det først
kom til sin fulde Forstaaelse ved Opførelsen«.
Da Tæppet gik op efter anden Akt, var Scenen tom for Men
nesker — men midt paa Gulvet stod en mægtig Laurbærkrans
med to lange, straalende Silkebaand i hvide og røde Farver
— som baade er de danske og de czekiske Nationalfarver —
og en Inskription: Autoru Dramatu Ceskych (Til Forfatteren af
Dramaet fra den czekiske Historie). Nu maatte Forfatteren
træde frem ved Siden af Laurbærkransen — Sønnen havde aldrig
ventet at skulle se sin Fader paa de skraa Brædder! — og stor
mende Bifaldssalver lød op imod ham. Siden hilste han paa alle
Skuespillerne og takkede dem for den Alvor, hvormed de havde
opfattet deres Roller, og den varme Følelse, hvormed de havde
udført dem.
Scharling vendte med Glæde og Stolthed tilbage fra denne
Rejse, der var ham saa stor en Opmuntring. Han skildrede siden
denne Oplevelse i »Illustreret Tidende«; paa det Eksemplar her
af, som han gav sin Søn, skrev han: »Til Minde om Sejrstoget
til Prag«.
For hans Børn er det navnlig fra alle disse Aar, at Mindet
om deres Fader og om, hvor trofast og kærligt han fulgte deres
Færd, staar saa levende. Herom vil hans Datter fortælle i det
følgende.
Henrik Scharling var forbavsende aandsfrisk og arbejdsdyg
tig op over Støvets Aar. Men da han i en høj Alder havde taget
sin Afsked fra sin Gerning ved Universitetet, var hans Kraft
opbrugt. De sidste Aar blev stille for ham — hans Hukommelse
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blev stærkt svækket, og mere og mere blev han draget ind til
de inderste Cirkler i sit Liv, navnlig Forholdet til sine Børn.
Dér blev han ved at være levende, og aldrig vil hans Børn
glemme den Glæde og Kærlighed, der lyste ud af hans Øjne,
hvergang de traadte ind til ham i hans Stue, hvor der nu var
stille om den før saa virksomme Mand.
Henrik Scharling døde den 6. Juni 1920. Han blev begravet
fra Frue Kirke, og ved hans Kiste talte hans tidligere Discipel
og Kollega, Professor Oskar Andersen, hans Søn og hans gamle,
otteogfirsindstyveaarige Broder, Peter Scharling, som meget
smukt talte om det dobbelte Broderskab, Blodets og Aandens,
der havde forbundet de to Brødre saa inderligt gennem et langt,
langt Liv.
5.
Skal man sammenfatte Henrik Scharlings Indsats gennem
hans lange virksomme Liv, ligger det nær at se ham fra to Sider,
som Teologen og Humanisten. Vi har set, hvorledes han i sin
Ungdom følte et dobbelt Kald, som han udtrykker i Ordene
»Theolog eller Digter?«; og han har i sit Liv og sin Gerning
søgt at følge begge. Det er blevet ham ilde optaget fra adskillige,
som fandt det urimeligt, at en teologisk Professor vilde indlade
sig paa at skrive Skuespil og Romaner. Erik Bøgh gjorde sig
engang lystig herover og mindede om en gammel Historie om
en from adelig Dame, der paa sit Gods havde en Bager, der
lagde sig ud med Præsterne ved at skrive Smaaskrifter af teo
logisk Indhold. »Hvorfor kan den Mand,« sagde hun, »ikke lade
være at skrive gudelige Bøger? Han bager jo meget godt Brød
og ganske upaaklagelige Kager!« Scharling svarede, at det maatte
jo da komme an paa, hvorvidt Bageren skrev gode eller slette
Smaaskrifter. Og naar hans Kritikere ikke kunde tænke sig, at
en teologisk Professor kunde være Digter, saa var det nok, fordi
de »betragtede Teologien som den Videnskab, der handler om
Død og Begravelse, hvorfor theologiske Kandidater og end mere
Professorer betragtes som en Slags Bedemænd, der helst skal
vise sig med hvidt Halstørklæde og højtidsfuldt Aasyn som et
levende memento mori for alle, som kommer i deres Nærhed«.
Hos ham selv var i hvert Fald Teologen og Humanisten ikke
to Sider, der faldt uden for hinanden; de var nøje forbundne i
hans Personlighed og hele Livssyn.
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At Henrik Scharling allerede som Student kom til at sætte
det teologiske Studium højt og følte sig personlig tilfredsstillet
af dette Studium, har vi tidligere set. Hvor alsidig han end siden
blev baade i sine Interesser og sin Virksomhed, vedblev dog
Teologien at være Kernen i alt hans Arbejde. Og han vurderede
Teologiens Betydning for Kirken højt; den er, sagde han, for
den evangeliske Kirke det samme, som Roret er for Skibet; na
turligvis kan man uden den være en from Kristen, men ikke
Præst og Leder for Menigheden. Det gaar her som med Mate
matiken, skriver han: man kan uden matematiske Beregninger,
blot ved Hjælp af et sikkert Øje og en øvet Haand, bygge et
Hus eller en Fiskerbaad, men ikke en mægtig Kuppelkirke eller
et Panserskib; og paa samme Maade kan man uden teologiske
Kundskaber holde en opbyggelig Tale eller en trøsterig Prædi
ken; men den personlige Fromhed er ikke tilstrækkelig, hvor et
helt Menighedsliv skal opbygges, Tvivl afværges og falsk Lære
bekæmpes. Her kræves der det Kendskab til Bibelen, til Kirkens
Lære og Historie, som kun vindes gennem teologiske Studier.
Det blev den systematiske Teologi, der blev Scharlings Fag
som Professor. I henved et halvt Aarhundrede docerede han
baade Dogmatik, Etik og Religionsfilosofi ved Universitetet; og
han har i alle tre Fag udgivet Hovedskrifter (»Menneskehed og
Christendom« 1872—74, Christelig Sædelære 1884 og Evangelisk
luthersk Dogmatik 1913).
Som Dogmatiker stod Scharling i den Strøm af positiv, bi
belsk og kirkelig Teologi, der brød frem med Mynster og dan
nede en Modsætning til Oplysningstidens og Rationalismens
Teologi. Men det er ikke blot Paavirkning fra Faderen og den
nes Kolleger ved Fakultetet, der sætter ham paa den Plads; hans
teologiske Stade saavel som hans hele Livssyn er nøje knyttet
til hans personlige Livsudvikling. I den stærke Vægt paa det
lutherske og den faste Indstilling mod Subjektivismen faar hans
dogmatiske Stade sit særlige Præg.
Han nærede den dybeste Beundring for Luthers Personlighed,
for den »Forening af Løvemod og rolig Besindighed, af dyb
religiøs Tro og skarpt prøvende Kritik«, der fandtes hos Luther.
Men ikke mindre beundrede han Luther som Teolog, den Fast
hed, hvormed Luther altid hævder de evangeliske Principper,
og det Klarsyn, hvormed han altid rammer lige i Skriftlærens
Centrum.
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Hvad Scharling ønskede at naa i sit dogmatiske Arbejde, var
netop en saadan Gennemførelse af de lutherske Grundprin
cipper.
Kernepunktet i al luthersk Teologi er Læren om Retfærdig
gørelsen alene ved Troen paa Jesus Kristus, og denne Lære har
ogsaa for Scharling lige fra hans Studentertid staaet som Teolo
giens Midtpunkt, »Pulsslaget, der kendes i alle de andre Artik
ler«. Derfor staar Teologien i nøje Forbindelse med Livet; thi
»den aldeles nødvendige Forudsætning (ni. for at forstaa Ret
færdiggørelseslæren) er selv at have følt Syndens Magt og Elen
dighed, at have erkendt sig selv som en arm og elendig Synder
overfor Guds dømmende Retfærdighed«. Det var Ortodoksiens
store Fejl, at den fjernede Dogmatiken fra Troslivet; »man
havde tabt af Syne, at Christendommen er og altid vil vedblive
at være Liv og Historie«.
Men dette lutherske Trosprincip: Retfærdiggørelsen alene
ved Troen paa Kristus, fører til det andet: den hellige Skrift.
Jesus Kristus er jo ikke en Drøm eller Digtning, men en histo
risk Virkelighed, den virkelige Kristus, som har levet og talt og
handlet paa Jorden. Men det eneste paalidelige Vidne om ham
er den hellige Skrift. Den er det paalidelige Vidne om Aabenbaringen; den er derfor den eneste Prøvesten for al kristelig
Lære. Og den er den evig friske Livskilde for den teologiske
Tænkning. Opgaven er ikke at sammenstille Skriftsteder som
Beviser for éns teologiske System, som Ortodoksien mente, men
en stadig dybere Indtrængen i Skriftens Hovedtanker, en virke
lig Øsen af den hellige Skrift. Derfor siger det gamle Ord, som
Scharling holdt af at citere: theologus in scripturis nascitur (Teo
logen fødes i Skrifterne).
Saaledes kom Scharling til den stærke Betoning af det objek
tive i Kristendommen; paa alle Punkter, baade i Teologi og
Kirkeliv, saa han Subjektivismen som den store Fare, der bragte
Opløsning med sig og tilsidst maatte ende i Tomhed. »Den en
sidige Subjektivisme fører ud i Fantasteri og Tomhed; ikke vor
Tro virker Frelsen, men Frelsen frembringer vor Tro; Prædiken
ud af personlig Erfaring alene virker Tomhed« — i saadanne
Sætninger, der nu om Dage kan synes selvfølgelige, stillede han
sig i Modsætning til meget af det, der var Strømretningen i
Teologi og Kirkeliv paa hans Tid.
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Scharling siger selv, at han har set det som sit videnskabelige
Formaal: at fremstille Dogmatiken i fastere Tilslutning til den
lutherske Kirkelære og dernæst drage Samtidens kirkelige Rø
relser med ind under Betragtningen.1 Dette Forhold til det virke
lige Liv baade i Historie og Samtid præger ogsaa hans teolo
giske Arbejder paa Etikens og Religionsfilosofiens Omraade.
Han skrev, som vi tidligere har set, allerede fra sin store
Udenlandsrejse i Breve til Hjemmet, at han havde valgt Etiken
til sit Fag, men at netop dette Fag maatte hvile paa en bred
menneskelig Basis, et omfattende Kendskab til Menneskelivet,
for at der kunde komme Kød og Blod i Systemet. Hans Etik
præges da ogsaa af Virkelighedssans, af sund menneskelig Forstaaelse, af den common sense, der var ham egen. Den Spalt
ning af Menneskelivet, den Isolering af det kristelige i en »indre
Klosterbevægelse«, der kommer til Orde hos Søren Kierkegaard,
var ham i højeste Grad imod. Ogsaa her fandt han Vejledning
hos Luther og dennes stærke Fremhævelse af det sædelige Vil
jesliv og dettes Realisering indenfor de naturlige menneskelige
Ordninger. Karakteristisk er et Brev, som Scharling sendte sin
Søster, da han havde udgivet sin Etik. Søsteren havde læst Bo
gen og udtalt sig udførligt om den i et Brev til Forfatteren; og
hun, der selv var ugift, var deri kommen ind paa nogle Betragt
ninger over, at det barnløse Ægteskab egentlig maatte være det
lykkeligste, fordi Ægtefællerne dér kunde leve helt for hin
anden. Broderen svarer hende: »Det undrer mig, at et saa for
standigt og klart tænkende Menneske som Du kan tænke og
skrive Sligt. — Blandt alle de mange Drifter, som er nedlagte i
Menneskenaturen, er der ogsaa en, som man kunde kalde Forældredriften, d. v. s. Driften til at se sine egne Børn vokse op,
værne om dem i deres spæde Barndom, og dernæst drage Om
sorg for deres legemlige og aandelige Udvikling til et godt og
lykkeligt Menneskeliv. — Gud har velsignet os med tre Børn,
det takker vi ham dagligen for — havde han givet os seks, vilde
vor Tak ikke være ringere — og havde han givet os tolv, vilde
vi sige Farvel til alt, hvad der hedder Rejser og Selskaber og
Fornøjelser og set vor højeste Glæde i at leve som Konge og
Dronning i denne lille Stat, der voksede op omkring os«.
1 Fortalen til Evang, luth. Dogmatik, S. XII.
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Den Del af Scharlings teologiske Forfatterskab, som vel mest
har blivende Værd, er Værket »Menneskehed og Christendom
i deres historiske Udvikling. En Fremstilling af Historiens Philosophi«. Emnet havde sysselsat ham længe; da han konkurrerede
til Docentposten, lød den skriftlige Opgave: Kristendom og
Humanitet; senere havde han holdt Forelæsninger under betyde
lig Tilslutning over disse Spørgsmaal baade i København og
Christiania. Første Del af Bogen udkom 1872, anden Del 1874;
i 1895 kom der en ny, omarbejdet Udgave. Hele hans store
Udenlandsrejse og hvad han paa den havde set og grandsket,
hans omfattende Interesse for alt menneskeligt Aandsliv og hans
Betragtning af Religionens Stilling i Menneskelivet ligger bag
dette aandfulde og stilistisk ypperligt skrevne Værk, hvori han
gennemgaar Menneskehedens Historie paa dens forskellige
Aandstrin og viser Religionens og Kristendommens Indflydelse
paa den historiske Udvikling.
Scharling søger i dette Værk at opfatte hele Historien som
en levende Enhed med et bestemt Formaal og finder da, at det
overalt er Religionen, som er den drivende Kraft i de forskellige
Folks og derved i hele Menneskehedens Udvikling; »uden For
staaelse af de religiøse Ideer, som har bevæget Menneskeheden,
vil man aldrig naa til at opfatte Verdenshistorien som en Tota
litet«. Religionen er Folkeslagenes inderste Livscentrum; den
Energi og Dygtighed, de udfolder, det større eller mindre Højdemaal af Kultur, som de opnaar, er betinget ved Sandheden,
Styrken og Inderligheden af deres religiøse Livsopfattelse. Jo
mere derfor den politiske Udvikling fjerner sig fra det religiøse
Livscentrum i Folket, des mere udbreder en almindelig Opløs
ning og Slaphed sig i de politiske Forhold, fordi disse ikke læn
gere har en fast Grundvold at bygge paa i Folkets moralske
Overbevisning, som atter bæres af den religiøse Tro.
Et saadant Syn søger han nu stadfæstet og bekræftet ved
en Betragtning af den konkrete Historie. Han ved vel, at en
saadan Betragtning af Historien altid maa hvile paa den person
lige Overbevisning, og at ingen »Historiens Filosofi« kan være
forudsætningsløs; »Sandhed, Retfærdighed, guddommelig For
synsstyrelse vil man kun finde i Verdenshistorien, forsaavidt
man kender disse Magter i sin egen Samvittighed«. Men ved
en stort anlagt Gennemgang af Folkenes Historie fra den »natur-

47
bestemte Menneskehed« hos de vilde Naturfolk og de gamle
orientalske Kulturfolk gennem den »selvbestemte Menneskehed«
hos Grækere, Romere og Nordboere til den »gudbestemte« (Is
rael) og den kristelige Menneskehed søger han at vise, at Hi
storien selv afslører sig som en stigende Udvikling af Personlig
heden og dens Frihed og dermed af Humaniteten, selv om denne
Udvikling foregaar under mange Tilbagefald, og at den dybeste
og reneste Opfattelse af Humanitetsbegrebet er givet i Kristen
dommen. Værket slutter saa med et Opgør mellem Kristen
dommen og den moderne Humanisme, mellem hvilke Kampen
om Verdensherredømmet vil komme til at staa.
Henrik Scharlings Teologi er saaledes paa een Gang en Teo
logi paa fast luthersk Grund og paa bred menneskelig Basis.
Det var ingen »moderne« Teologi — hverken de erkendelses
teoretiske Problemer eller de historisk-kritiske Bibelundersøgel
ser, som optog saa meget af Tidens moderne Teologi, havde
større Interesse for ham. Men hans Teologi var et nøje Udtryk
for hans personlige Livssyn og Livserfaring, og mange af hans
Læsere og Tilhørere har følt, at den bar Præg af Aand; derfor
har den virket velgørende og klarende for mange.
Det vil af det, der her er sagt om Henrik Scharling som
Teolog, fremgaa, at hans Teologi var præget af hans store In
teresse for det menneskelige. Dette fører os til Humanisten og
Digteren.

Det skete engang i Henrik Scharlings unge Aar, at hans æld
ste Broder, da Adjunkt i Horsens, i et Brev udtrykte sin Tvivl
og Usikkerhed med Hensyn til sin Fremtidsvej. I sit Svar skri
ver Henrik Scharling bl. a.: »Du har ikke poetisk Drift nok til
at blive Digter, du har ikke videnskabelig Drift nok til at blive
Lærd, ikke religiøs Drift nok til at blive Kirkereformator — men
du har poetisk, videnskabelig og religiøs Sans nok til at blive
et Menneske, og det er meget«. Denne Værdsættelse af selve det
menneskelige viste sig hos ham i den levende Interesse for at
lære Menneskelivet at kende i alle dets Former, der fulgte ham
hele Livet, drev ham ud paa Rejser, gav ham Lyst til at indlade
sig i Samtale med de forskelligste Mennesker. Da han i Holland
optages som Gæst i en rig hollandsk Købmands Hus, skriver
han: »For mig, der dog stadig gaar paa Jagt efter at opdage,
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hvad Menneskene i Livets forskellige Stillinger taler om, tænker
paa, lever for, er det af stor Interesse engang at være optagen
i en saadan rig Købmands Hus, der sidder i en stor Bedrift, og
derved faa lidt Begreb om, hvorledes det gaar til i den store
Handelsverden.« I et andet Brev fra sin Udenlandsrejse skriver
han: »Des Menschen höchstes Studium ist der Mensch, siger
Goethe (hvilket iøvrigt maa förstaas cum grano salis) — men
hvor skal jeg lære Menneskene bedre at kende end ved et nøje
og inderligt Samliv med Menneskene, og hvorledes indtræder
jeg bedre i et saadant Samliv end netop ved Rejser?«
Som Humanist viste Scharling sig i hele sin Medleven i sin
Tids aandelige Rørelser, ogsaa ved Indgriben i Debatten, hvor
det ikke blot drejede sig om teologiske og kirkelige Spørgsmaal.
Han tog kraftigt til Orde, da der var Tale om at rejse et Spir
paa Frue Kirkes Taarn, hvad der i høj Grad udæskede hans Forstaaelse for Arkitekturens Grundlove; og som Medlem af Kon
sistorium var han stærkt medvirkende til, at Planen ikke blev
gennemført. Ogsaa i Debatten om de gamle Sprog og den lærde
Skole traadte han frem paa Arenaen; det var i hans Øjne et
stort Tab for den akademiske Stand og den humanistiske Dan
nelse, at Græsken og Latinen fik en saa tilbagetrædende Plads i
Gymnasiet. Han mente, at derved mistede de vordende Studen
ter den klare Anskuen af Menneskeaanden i sine store Grund
former, som netop den gamle klassiske Literatur og Kultur giver,
til Forskel fra en nyere Tids rige, men brogede og derfor langt
mindre overskuelige Aandsliv.
Det Syn, han havde paa Menneskelivet, kommer tydeligt
frem i hans Digtning.
Han var vokset op i Romantikens Tid, og Kendskab og Kær
lighed til vor Guldalderdigtning var tidligt blevet indpodet ham
gennem hans Fader. Men da hans Sind paa den store Udenlands
rejse var blevet aabnet for Livets Virkelighed, og den sunde
Realitetssans, der aabenbart har været ham medfødt, var vaagnet i ham, kunde han ikke tilfredsstilles af Romantikens Livssyn,
i hvert Fald som det havde udviklet sig i den Periode, der her
hjemme dannede Romantikens Afslutning. Selv skelnede han
mellem den ægte Romantik, der fastholder de to Verdener, hvori
Mennesket lever, den synlige og den usynlige, og finder Livets
Fylde i det for os usynlige og usanselige; og den falske Roman-
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tik, der kun vil leve i Følelse og Stemning og fører bort fra Livets
Virkelighed, ind i en daadløs Drømmeverden. Det kom ham an
paa et Virkelighedssyn paa Mennesket, der paa den ene Side
fastholder de moralske og religiøse Grundværdier, og paa den
anden Side fører fra den falske Romantiks blege Drømmeverden
ud i selve Livets Virkelighed. Kun et saadant Syn paa Menne
sket kunde, mente han, skænke den aandelige Frigørelse, der
fremkommer, hvor dyb og fast Tro forener sig med en deraf
udspringende kraftig og energisk Handlen.
Det var et saadant Syn paa Mennesket, han vilde give Ud
tryk for i sin Digtning. Han vilde i denne ikke blot fremstille sit
eget Ideal af det menneskelige, men ogsaa bekæmpe det, der
stod for ham som det falske Syn paa Mennesket, baade naar
dette viste sig i uvirkelig Given sig hen i Drømme og Stemninger
eller i blotte Ord, og naar det traadte frem i en aandløs Hængen
sig fast i den ydre Virkelighed. Derfor fik Satiren en ret frem
trædende Plads i hans Digtning. Denne Satire kunde være skarp,
men mildnedes dog ved den Humor og det Lune, som var ka
rakteristisk for ham og prægede baade hans Forhold til Livets
daglige Foreteelser og hans Forfatterskab.
Allerede i hans første Ungdomsdigtning træder begge Sider
frem: Satiren i hans første trykte Arbejde, Komedien »Moderne
Christendom«, Ærbødigheden for det store og dybe i det sande
og ægte Menneskeliv i Dramaet »Johannes Hus«. I »Folkvars
Drøm, Kamp og Sejr« har han skildret en ung Mand, der gennem
strenge Oplevelser føres ind i det ægte Menneskeliv paa Troens
Grund.
Saa følger den Bog, der mest gjorde hans Navn kendt i vide
Kredse, Fortællingen »Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard«.
Her er Satiren kun til Stede i Form af en lunerig Humor, der
ingenlunde er blottet for Selvironi. Bogen er vokset frem, ikke
af hans dybere Tænken over Menneskelivet, men af hans umid
delbare Leven med i dette. Dens Menneskeskildring er baaret af
Sympathi med disse Mennesker, ogsaa naar han lader deres ko
miske Sider komme frem. Det gælder ogsaa Corpus Juris, som
ingenlunde — som man har ment — skal förstaas som et usympathisk Menneske. I et Brev kort efter, at Bogen var udkom
met, forsvarer han overfor sin Broder denne Figur i Bogen:
»Corpus Juris er ikke kedsommelig. Han er livlig, snaksom, en
4
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ypperlig Selskabsmand — lidt disputeresyg, men derfor behøver
han ikke at være kedelig. Han er ubehagelig, fordi han er jaloux;
men det er en Casus, hvor selv de behageligste Mennesker kan
blive ubehagelige. Det er paa det Bestemteste fremhævet, at han
er altid mest ubehagelig, naar han træffer Nicolai sammen med
Andrea Margrethe; saasnart han er blevet vel forlovet, hører og
saa hans Ubehagelighed op.«
Medens »Nøddebo« fik en Fortsættelse i »Min Hustru og
jeg«, vedblev Scharling efter sin Hjemkomst ogsaa at skrive
Skuespil (»Kong Valdemar og Bisp Absalon«, »Marsk Stig og
Fru Ingeborg«), og denne Kunstart havde hans særlige Interesse.
Dramaet stod for ham som den Form for poetisk Digtning, der
mægter at give den højeste og fyldigste Fremstilling af Menne
skelivet, naar det virkelig er Drama, Handling, ikke blot Dialog.
Fremfor alle dramatiske Digtere beundrede han Shakespeare,
fordi Menneskelivet her træder frem i den store Handling, haa
ret af en dyb etisk Anskuelse. Det lykkedes ikke Scharling at
slaa igennem med sine dramatiske Arbejder; intet af dem er
blevet opført herhjemme, hvad der maa have været ham en
betydelig Skuffelse, netop fordi han selv stærkt understreger, at
et Drama først vil komme til sin Ret ved at opføres paa Scenen.
En stor Glæde var det ham derfor, at hans »Johannes Hus«,
som tidligere omtalt, kom til Opførelse paa det czekiske Teater
i Prag og dér viste sig at virke netop ved sin kraftige Handling.
Hertil kommer saa endnu de tre store Romaner, som Schar
ling udgav: »Uffe Hjælms og Palle Løves Bedrifter« (1866),
»Sverre Præst« (1888) og »Jøvik« (1901).
I disse Bøger kommer hans Forfatterejendommelighed tyde
ligt frem: hans Evne til at fortælle, hans Humor parret med
dyb og stærk Følelse, hans Personskildring, der ikke blot lader
Hovedskikkelserne som Uffe og Palle og Kong Sverre, men og
saa talrige Bifigurer staa levende for Erindringen. Bøgerne er
vokset frem af et nært Forhold til det virkelige Liv. Hvorledes
Uffe Hjælm og Palle Løve er skrevet under Indtryk af Forhold
og Tilstande herhjemme under og efter Krigen 64, er tidligere
omtalt. Ogsaa »Sverre Præst« staar i nær Forbindelse med hans
personlige Livsudvikling. Hans Broder Peter skrev til ham, da
han havde læst Bogen: »Du har i Sverre Præst aabenbart fundet
et Stof, som har ligget for dig og særlig interesseret dig, fordi
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det egnede sig til deri at nedlægge dit eget Livs-Syn og din
egen personlige Livsudvikling. Deri ligger vel ogsaa for en Del
den sympathiske Magt, som din Helt udøver, ikke mindst paa
dem, der personlig kender dig og har dig kær; stundom stand
sede vi i Oplæsningen og sagde: ja, deri kender vi Henrik!«
Henrik siger i sit Svar bl. a.: »Hvad der især forbavsede mig,
var den Klarhed og Sikkerhed, hvormed du havde set ind i den
egentlige Kærne eller, om jeg maa sige, dens rent subjektive
Opfattelse. Dine Bemærkninger herom er sande og træffende;
Fortællingen er et Slags poetisk Skriftemaal.«
Medens det satiriske træder tilbage i »Sverre Præst«, er det
atter fremme i »Jøvik«. Han skriver i et Brev til Broderen, at
hvad han har haft for Øje i Skildringen af den lille Latinskoleby
er »intet ringere end vor kære Fødeby, vort gode København,
hvilket jeg har moret mig med at klæde ud som en lille Provins
by«. Han har ved Grønbergs Foredrag tænkt paa »Brandes’
Forelæsninger og det Spektakel, de fremkaldte i København« —
og ved Præsten Brylle og hans forgæves Forsøg paa at imødegaa Grønberg tænkt paa de brave Kirkens Mænd, der paa Grund
af Mangel paa filosofiske og dybere teologiske Kundskaber er
»stedte ligesom vore Blokskibe i 1801: de kunne fyre bravt paa
Fjenden, men bare ikke røre sig af Stedet«.
Saaledes staar Scharlings Digtning i nøje Forbindelse med
alt det, han baade som Teolog og som tro Søn af vor lutherske
Folkekirke kæmpede for.
Teologen og Humanisten, saaledes staar Henrik Scharling i
deres Minde, som har haft ham til Lærer paa Universitetet eller
har læst hans Skrifter. De to Sider falder ikke ud fra hinanden;
de samles til eet i hans Personlighed. Baade hans Teologi og
hans alsidige, rent menneskelige Interesser voksede frem af hans
paa een Gang midtpunktsamlede og vidt favnende Menneske
sind. Han søgte i sit Liv og sin Gerning at forene Kærligheden
til det menneskelige Aandsliv med en fast Kristentro; og saadanne Mennesker trængtes der netop til i hans Tid.
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HENRIK SCHARLING OG
HANS HJEM
AF MARGRETHE SCHARLING DRAGSDAHL

En klog Dame, et af de velsignede Mennesker, der forstaar
at se og høre, sagde om Henrik Scharlings Hjem: »Det Hjem
minder mig om Martin Luthers.« — Naar de Børn, der udgik
fra det Hjem, nu ser tilbage, forstaar de, at den Aand, der præ
gede Luthers Liv, ogsaa var Aanden hos deres Fader og Morgen
røden over deres egen Tilværelse. De forstaar, at saaledes byg
gede Fader og Moder deres Hjem op, og idet de betragter det
og ser hen over deres egen første Opdragelse, da møder de noget
af det ægte lutherske. Det fjerde Bud var Hjemmets uskrevne
Lov, men bagved den laa det første Bud som det afgørende for
al deres Leven. Saaledes var Tonen slaaet an i dette meget lykke
lige Hjem.
Den ranke, kloge, sjælsstærke Husmoder med den dybe Har
moni i Sindet og Hjertets forunderlige Evne til at tage vaagen
Del i andre Menneskers Hændelser ledede det i dyb Livsforstaaelse med den Mand, hun elskede.
»26 Aar i et lykkeligt Barndomshjem — 26 Aar i vort eget
lykkelige Hjem, det blev Moders Lod,« sagde Faderen senere.
»Tallene understreger den sjældne Harmoni, der var i hendes
hele Liv.« — Og 26 Aar kom han siden til at vandre uden hende,
der var hans Livs Sol og Glæde.
I sin Livsmindebog fortæller Henrik Scharling om Livets
Kamp og Glæde og Rigdom i de 26 lykkelige Aar. Saa tier han;
mere har han ikke ønsket at fortælle. Men idet et Aarhundrede
er rundet siden hans Fødsel, tager hans Børn fat og forsøger at
fortælle om, hvad han levede og prægede i de 26 ensomme Aar.
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Den lykkelige Familie naaede til et af Glædens Højdepunkter.
Far og Mor drog til fremmede Lande og tog deres unge, smukke
21aarige Datter med — for første Gang vilde de vise hende
Verdens Herlighed under fremmed Flag. Og da, brat som Li
vets svære Slag kan falde, stod de midt i deres Lykke for en
Afgrund. Om den end i sine dybeste Dybder genspejlede Him
len gennem det Livets store Haab, der boede i deres Indre, var
det dog i første Stund, som saa de kun Mørke.
I Syd-Bayerns skønne Bjærgegne lød det store Kald til Elisa
beth Scharling; efter faa Dages pludselige Sygdom lukkede hun
sine Øjne for denne Verden. Den unge, kærlige Datter kunde
ikke bære en saadan Sorg. Halvanden Maaned efter bar den
dybt betagne Slægt hende til Graven.
Henrik Scharlings jordiske Lykke laa i Ruin. Hans lille 11Aars Pige sad i Mormoders Spisestue og læste paa sin Geografi,
da Faderen med store, sorgfulde Øjne traadte ind og meldte
Mormor om dette nye Dødsfald. For Barnet rystedes Livets
Grundvold. Hun sad musestille, og ingen ænsede hende. Far og
Mormor sad Haand i Haand henne ved Kakkelovnen, og Far
sagde: »Dette kan jeg bedre tage som en Tilskikkelse fra Gud.
Da Elisabeth gik bort, var det, som mit halve Liv forlod mig.«
Dette var den største Prøvelse for det Livssyn, han havde
valgt sig og kæmpet for et halvt Aarhundrede igennem.
Hans Elisabeth borte! Hun, der fyldte hans Liv med Glæde
og Sang, med inderlig Alvor og stærk Virkelighed. Og Emmy
— med al den Lykke og alt det Lys, der laa i det Navn.
Han hørte til de Naturer, der ikke kan gaa udenom, ikke kan
bane sig ny Livsvej ind gennem andre, nye Værdier. Han maatte
gennemleve det, der var lagt hen til ham, ikke dække Sind og
Hjerte for Sorgen, men se tværs igennem den. Han var stærk,
og han blev lykkelig.
Men nu var der Stilhed og knugende Savn i det før saa lykke
lige, glade Hjem. Husfaderen sad tavs med bøjet Hoved. Den
unge Søn med det let bevægelige Hjerte gik frem mod de 16
Aar med en Kamp mod Sorg og Savn, der var for tung for hans
Ungdom. Den lille Pige gik endnu op i Legen med en Iver, som
fik en Voksen til at udbryde: »Børn glemmer let!« — men ogsaa
hendes Livstraad havde faaet en Brist, og Trygheden var veget
bort. Hver Aften græd hun sig i Søvn. To Aar efter opdagede
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hendes Faster det en Aften og sagde forskrækket: »Men Barn
dog, hvad er der i Vejen? Hvorfor ligger Du og græder?«
Barnet tænkte: »Det er der da ikke noget underligt i. Det
gør jeg jo hver Aften.« — Hun erfarede, at det ingenlunde er
det sædvanlige, at Børn glemmer saa let, som de Voksne tror.
Familien tænkte: »Hvad skal der blive af Henriks og Elisa
beths lykkelige Hjem?«
Der var om Hjemmet en trofast og kærlig Kreds af Slægt
ninge. Elisabeths Moder — og Brødre og Søstre, Svogre og Svi
gerinder til dem begge. De tænkte, og de lagde Planer. De fore
slog Henrik at tage den eller den dygtige Dame i Huset.
»Nej,« sagde Henrik. »En fremmed Dame her i Hjemmet,
i Elisabeths Gerning, det kan jeg ikke tænke mig.«
Nu var der den unge Oline Bjømsen, som i 5 Aar havde
arbejdet i Hjemmet under Elisabeths dygtige, vejledende Aand
— hun, der under Datterens svære Sygdom havde vist den selvforglemmende Trofasthed og hjertelige Deltagelse. Hun var
dygtig i al Husgerning. Hun havde et eget, brilliant Tag paa
Børn — en Friskhed, en Venlighed, en Evne til at fortælle og
til frisk og glad at gaa ind paa Børns Smaasorger og løfte dem
op i et højere Luftlag. Oline betød meget for Børnene og Hjem
met. Men hun kunde dog ikke magte det Hele: sin egen, Hus
moderens og den unge Datters Gerning.
Da bestemte Henriks trofaste Søster Louise sig til at opgive
sit eget, lille Hjem og flytte til Broderen.
Hun var ugift og boede ene med en Husassistent.
Hun havde en stærk Sjæl og en brændende livfuld Aand i
et svagt Legeme. Nerverne var yderst svage, og hun havde gennemgaaet adskillige Sygdomme. Rimeligt nok var hun noget æng
stelig for at overtage et større Hus’ Ledelse, men det traf sig
saadan, at hun just i Viborg havde truffet en Dame, som hun
syntes svært godt om. Hun havde indbudt denne Dame til at
tilbringe nogle Maaneder i sit Hjem — og nu fik hun den lyse
Idé, at Frøken Beck kunde følge med til Bror Henriks Hjem.
Frøken Beck havde et ypperligt Helbred, var overordentlig
hjælpsom, havde et let Sind, og var levende interesseret i alt,
hvad der foregik omkring hende. Louise kunde nok styre Brode
rens Hus — men hvilken Hjælp vilde det ikke være at have En,
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som vilde udføre alle de løbende Forretninger og tillige støtte og
pleje hende selv, naar Svagheden overvældede.
Henrik føjede sig efter Louises Ønske. Inden Jul holdt de to
deres Indtog i Hjemmet — og saaledes kom der alligevel en
fremmed Dame til Huse.

Hjemmet havde hidtil været paa 1. Sal i en Villa til 2 Fa
milier paa Frederiksberg med stor Have, Lykkesholms Allé 2 B.
De to nye Medlemmer skulde have hver sit Værelse; var der
end 7 af dem, blev Lejligheden dog noget indskrænket. Maaske
var Savnet ogsaa endnu tungere for Henrik her, hvor han daglig
traadte de samme Stier, som da de to var med.
Han bestemte at flytte.
I de Dage blev der just tilbudt ham en Embedsbolig paa
Universitetet. Denne blev efter Tur tilbudt den ældste Professor
ved Universitetet. Flere sagde Nej til den. Den var stor og noget
kostbar at bebo. Et stort, gammelt Hus — et vidunderlig dejligt
Hus. Englændernes Bombardement af København 1807 havde
det udstaaet, skønt det laa lige under Vor Frue Kirketaarn, der
var et yndet Maal for Bomberne. Den store Bybrand 1728 havde
lagt dets Forgænger øde — og efter den var det opført. Det lig
ger fredeligt mellem de store Universitetsgaarde og havde den
gang sin egen, lille Have. En køn Bygning med udvendig Sten
trappe og to Etager, 14—15 Værelser, en smuk bred Trappe
med kønt udskaaret, hvidt Gelænder mellem Etagerne. Et stort
Køkken og to Pigeværelser i Kælderen. Til Lejligheden hørte
Kælderen under Konsistoriums Bygning, et prægtigt, stort Rum
med Hvælvinger, baaret af Piller i Midten. Der er tykke Mure
og smaa, højtsiddende, romanske Vinduer. Dette stammer fra
den katholske Tid, da her var Bolig for vor sidste katholske
Biskop, Joachim Rønnow.
»Det er den bedste Bolig i hele København!« sagde Henrik
Scharling, og i Oktober 1895 flyttede han derind. Denne Bolig
blev ham overordentlig kær. Naar han fra de støjende Gader
aabnede den gamle Port, Nørregade Nr. 10, traadte ind i
Portrummet og lukkede den første og anden Port efter sig, da
syntes han, at han lukkede det urolige Byliv ude bag sig og nu
traadte ind i en fredfyldt, stille Verden, der passede saa ganske
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for hans rolige, stærke, tænksomme Sind. Han fortsatte henad
Flisen over den lille Gaardsplads, saa til den lille Have paa
venstre Haand og det gamle, graa Hus paa højre Haand og steg
op ad de gamle Stentrin. Da Foraaret kom, lod han den høje,
udskaarne Indgangsdør og Bislaget over Køkkennedgangen til
Kælderen male grønne og Stakittet og Trappegelænderet rødt;
da saa tillige alle Havens Guldregn og de to gamle Akasier paa
hver Side af Stentrappen sprang ud, blev hans glade Farvesans
tilfredsstillet.
Og hvilket ideelt Studereværelse han fandt oppe paa 1. Sal!
En rummelig Stue med 2 Fag Vinduer mod Syd, Vinduer, som
man bruger dem i Syden: ingen fast Vinduespost i Midten; den
gik ind med Vinduerne, idet de aabnedes, og Udsynet var frit
og herligt! Universitetsgaarden med den store Lind i Midten,
de ærværdige, graa Universitetsmure, den smukke Portrunding
og over den Vor Fue Kirketaam med den blaa Urskive og det
gyldne Kors øverst.
Stuen havde dybrødt malede Vægge. Til højre og venstre
fandtes fire hvide Basrelieffer af Evangelisterne, i sin Tid an
bragt der af Prof. H. N. Clausen; midt for mellem Vinduerne
et større Relief af Jesu Daab. Under dette blev Skrivebordet sat,
men Evangelisterne maatte vandre paa Loftet og deres Plads
delvis dækkes af høje Reoler.
Til højre for Stuen var et rummeligt Bibliotek, til venstre et
sollyst Soveværelse, som Faderen foreløbig delte med sin Søn.
Bag dette et dejligt Solværelse, ogsaa mod Syd, med dybblaa,
kalkede Vægge. Det skulde være Datterens. Men Faderen var
af den gamle Skole, hvad Børneopdragelse angaar. Et Barn
skulde ikke forvænnes med at have eget Værelse. Naar hun
var konfirmeret, kunde hun faa det. Foreløbig fik hun sin Sove
plads i Frøken Becks Stue. Denne laa i Stueetagen mod Nord
og fik aldrig en Solstraale gennem de tre høje Fag Vinduer,
hvert Fag med 24 Ruder, og med høje Skodder til at lukke for
indvendig. Om Vinteren benævnedes den »Iskælderen«; fyret
blev der aldrig; men Plads var der nok af, den var 14 Alen lang.
Plads var der i det Hele tilstrækkeligt af i det store Hus. Hjælpe
tropper til at holde det ligesaa. Foruden de 2 Damer og Oline
Bjørnsen antoges nu en ung Stuepige. Efterhaanden kom hertil
en Brændselsdreng, Vaskerkone, Strygejomfru, Vinduespudse-
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Kompagni og i Tilfælde af Middagsselskab Kogekone og Opvart
ningsjomfru. Af og til indfandt gamle Md. Seerup sig og sad
ved et af de høje Vinduer og lappede og syede, og til de halvaarlige Hovedrengøringer ankom 2 Koner. Saaledes maa der si
ges at være sørget ret godt for den praktiske Virksomhed i
Huset.
Men nu Livet, der skulde leves der.
Hvorledes gik det for Henrik Scharling ene at føre Hjem
livet, grundet af ham og hans Elisabeth, videre?
Det var en stor og vanskelig Opgave. Det dybe Savn gik altid
ved Siden af ham. Han tænkte hver Dag paa Elisabeth, men han
nævnede hende sjældent, for da kunde han ikke beherske sin
Bevægelse. Det var ham kært, om Børnene talte om hende.
Emmy kunde han endda bedre nævne. Men hvor savnede han
dybt hendes ranke, lette Skikkelse og yndige Ansigt med de
dejlige, brune Øjne og de smukke Træk, indrammet af det let
brusende, brune Haar med de svære Fletninger i Nakken. Og
hendes skælmske, glade Væsen, hendes mange Samtaler med
haml
De to andre Børn var endnu saa unge. Sønnen gik i Metropolitanskolen og kom som Emmy altid hjem med en meget fin
Karakterbog. Han havde altid ønsket at blive Præst, saa der var
ingen Spekulation med hans Fremtid. Forsaavidt heller ikke med
Datterens. Den nye Kvindebevægelse var en fremmed Gestalt
for dette Hjem. Der var ingen Tanke om, at Pigebarnet skulde
»være noget«. Hun skulde bare passe sin Skole. Da hun var rig
paa Paafund og havde Hovedet fuldt af alskens Leg, blev Ka
rakterbogen ikke saa fin som de ældre Søskendes, men hendes
Fader trøstede sig med, at hun vel fik den Lærdom, hun be
høvede. Da hun kom til øverste Klasse, strengte hun sig dog
omsider an og kom ind som en fin Nr. 1 — og kom paa samme
Vis ud af Skolen, 14 Aar gammel. Hun blev i Frkn. PaludanMüllers Skole paa Frederiksberg, og Skolevejen var lang nok
til, at en god Del af Dagen gik med Skolegang.
Det indre Liv i Hjemmet prægedes, som rimeligt er, af me
gen Alvor og Stilhed. Det var altid uendelig føleligt med de to
Pladser, der stod tomme. Og Henrik Scharling kæmpede sig
frem. En Barndomsveninde af Datteren taler om, saa underligt
hun fandt det at sidde med til Bords her, for Husfaderen sagde
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ingenting, støttede Hovedet i Haanden og sad og saa bedrøvet
ned i Dugen. Dette mindes Datteren ikke — hun har vel været
vant til at se det.
Faderen var i sin Livstid prøvet gennem mangt og meget.
Først ved som 8aarig at miste sin kærlige, kloge, unge Moder.
Senere ved mange Slags tunge Tanker og Overvejelser for at
finde sig til Rette under denne forunderlige Livsgang, hvor Dø
den stadig gaar ved Siden. En Nervefeber i de unge Aar gav
ham Helbredsvanskeligheder at kæmpe med, svære Hovedpiner,
som dog med Aarene blev sjældnere. Og senere befandt han sig
ofte i Kamp og Strid for at gennemføre sine Meninger. Men det
dybeste Slag gav Livet ham, da Elisabeth og Emmy kaldtes fra
ham. Det blev som sagt den afgørende Prøve paa Værdien i
hans Livssyn. Han havde valgt Kristus. Han byggede sit Liv op
paa Guds Aabenbaring i Kristus. Men naar det aller inderste,
det personlige i os rammes eller ihjelslaas, da viser det sig, om
Ens Livssyn har Sandhed og Bærekraft i sig. Det var det, Men
nesker og Engle nu spejdede efter i Henrik Scharlings Liv.
De nye Rammer om Hjemmet blev efterhaanden tilvante, og
Dagene fik deres regelmæssige Forløb. Henrik Scharling stod
efter Byforhold ret tidligt op. Kl. 7%—8 stod Tebordet rede.
Man hørte gennem Huset den sædvanlige Bevægelse, hvor der er
Børn, der skal i Skole.
»Er Maden smurt? Er Tasken pakket?« Hurtige Bametrin
og Løb op og ned ad Trapperne. Giv Jer nu Tid til Maden! i—
Ja, dén bestod kun af en Kop Te og en Krydder, oprindelig
uden Smør. Faster prædikede Nøjsomhedens Evangelium, og
det er sundt — baade for Sjæl og Legeme. »At smøre Smør paa
Krydder, er Vejen til Tugthuset«, sagde hun med et af de Fynd
ord, hun anvendte, og som blev huskede. Vellevnet har ledet
mangen Mand paa Vej til Tugthuset!
Drengen var saa heldig at have Skolen lige ved Siden af; han
kunde give sig Tid — ogsaa til at skynde paa Pigen: »Den har
pebet halv! Skynd Dig, Margrethe!« Og mens Fabriksfløjter nær
og fjern meldte 8%, ilede Pigebarnet de sidste hastige Trin
gennem Huset, smækkede Udgangsdøren efter sig, saa den
kendte Lyd tonede gennem det store Trapperum. Stentrappen
tog hun i to Spring, løb henad Fliserne, smækkede de to store
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Porte efter sig — og Gadelivet optog hende, mens der blev Stil
hed efter hende derhjemme.
Henrik gik ind for at hilse Godmorgen hos Søster Louise.
Der var Mørke; høje, lukkede Skodder og en svag Stemme
henne fra Sengen, der meldte om svigtende Nattesøvn, Knive,
der skar gennem Hovedet, en Ryg, der var som en øm Byld.
Hun trængte til at klæde Nattens ensomme Lidelser i Ord, og
Henrik lyttede deltagende. Det var saa bedrøveligt, at Louise
skulde lide saa meget.
Hans Hjerte var lidt tungt, naar han atter gik gennem Stu
erne. Det kunde ligefrem gøre godt at høre Frøken Becks livlige
Passiaren. Hun havde aldrig Fornemmelser hverken i Hoved
eller Ryg eller noget Sted; ja, hun havde en hemmelig Mistanke
om, at Sygdom havde nær Forbindelse med Indbildning. — Hun
gjorde sig mangen Slags Beskæftigelse i Stuerne, havde altid
»susende travlt« og var yderst fornøjet med Tilværelsen — saalænge ikke noget »afficerede hendes Følelser«, men dette skete
uheldigvis saare ofte.
Henrik gik videre op ad Trappen, tog i det brede, hvide Ge
lænder, saa op mod det høje Loft og drejede gennem Vente
værelset ind i sin egen Stue.
En Stue præges paa ubeskrivelig Maade af det Liv, der leves
i den. Over denne Stue laa et stille Lys, en klar, levende Ro,
som mødte Sindet velgørende. Aa! Bare ikke dette Sjælens Savn
drog sit Spor gennem alle Tingene ogsaa.
Henrik slog sin Bibel op og læste; ledte om Forklaring, fandt
Styrkelse — og tog saa fat paa Bøger og Studier, Forberedelse
til Forelæsninger paa Universitetet og andre videnskabelige
Sysler.
Disse Morgentimer var hans bedste Arbejdstid. Her var dyb
Ro. Her kunde der tænkes, læses, skrives.
Dernede klingede en Sølvklokke gennem Stuerne. Frøken
Beck styrtede til. Faster laa i ophøjet Ro. De smaa, hvide Hæn
der hvilede paa Dynen. Natkappen og Nattrøjen skinnede af
Renhed, den pibede Strimmel sluttede sig om det mørkebrune
Haar og de markerede Træk med de stærke, brune Øjne.
»Hvordan er Natten gaaet?« spurgte Frøken Beck forsigtigt.
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Selv kendte hun intet til Nætters Gang, eftersom hun sov trygt,
fra hun lagde Hovedet paa Puden, til hun skulde op.
»Der kan De selv se!« sagde Faster og pegede paa de afrevne
Tændstikker paa Lysestagen paa Sengebordets mørke Marmor
plade. »Tæl dem! Saa mange Gange har jeg været vaagen.«
Frøken Beck forsøgte at se deltagende ud — men der skulde
ikke tales mere om dét.
»Vil De lukke Skodderne op og give mig mine Bøger.«
Det nye Testamente, Thomas à Kempis og Hoff’s: Fra Løn
kammeret blev lagt paa Natbordet, Brillerne kom paa. Faster
læste. Der var ubrydelig Ro over Stuen.
Frøken Beck vandede Blomster i Dagligstuen, vimsede rundt,
snakkede med hvem, der kunde være at snakke med — og gik
i Byen. Pigerne passede deres Arbejde. Dagen var i Gang.
Kl. 11 lukkede Professoren sine Bøger og gik ned til Frokost.
Kl. 12 vandrede han over Universitetsgaarden, lukkede sig med
sin Nøgle ind paa Universitetet gennem Døren i Porten, gik
til Lærerværelset — og til Auditoriet og holdt sin Forelæsning
Kl. 12—1.
Eften den gik han Tur. Han hørte til de fornuftige Menne
sker, der selv har taget deres Helbred i Haand, forstaar de
Love, Legemet bør føres efter, og erhverver sig Sundhedens
uvurderlige Gode. Nogle Gange i sit Liv fik han svære Nerve
nedslag. Men han vidste, hvorledes han skulde behandle dem —
og han kom lykkeligt opover igen. Han tilbragte saa godt som
aldrig nogen Dag i Sengen.
»Naar man er 40 Aar, maa man kende sig selv og være sin
egen Læge«, sagde Onkel Laurits Tuxen engang til Husets Dat
ter. Og dette var lykkedes for Henrik. En dygtig, venlig Hus
læge af den gode, gamle Slags aflagde af og til Besøg og spurgte
til Familiens Befindende. Professoren var glad for en Passiar
med ham, men behøvede sjældent hans Hjælp — som der til
Gengæld var dobbelt Brug for hos Søster Louise, der havde faaet
et svagere Legeme med til Livet og ikke kunde være sin egen
Læge.
Henrik Scharling gik lange Ture, til Frederiksberg eller til
Langelinie. Han søgte Forfriskelse paa Kunstsamlinger. Var der
særlige Maleri-Udstillinger, maatte han altid derhen. Og saa
gik han paa Besøg — hos sin kloge, karakterstærke Svigermoder
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med Datteren Nikoline Tuxen, Blomstermalerinden; hos Broder
William og hans Hustru Julie, Elisabeths Søster. Hos »Kusi
nerne«, de kærlige, fint kultiverede Søstre, Birgitte og Petræa
Scharling, der sammen med deres Moder, H. C. Ørsteds Datter,
dannede et gæstfrit Hjem. Saa var der hans Faders Broder,
gamle Onkel Peter paa Engtoftevej; han tilbragte 25 Aar i
Emeritus-Stand, efter at Lægen havde erklæret ham for svag til
at forrette Præstegerning i Asminderup Sogn, hvor Tjenesten i
den iskolde, uopvarmede Kirke to Gange havde skaffet ham en
Lungebetændelse.
Trofast vandrede Scharling om og saa til Slægten. Og saa
var der de gamle Venner, der nu var ensomme. Provst Andersen
fra Ringsted, Professor Ussing o. m. a. Henrik Scharling minde
des dem og besøgte dem.
»Jo,« sagde han, »det glæder dem. Og naar de først har faaet
fortalt om deres Skrøbeligheder, og hvad der ellers kan trykke
dem, saa er de glade for at høre lidt udefra.« Og saa spekulerede
han lidt over, hvor vidt den menneskelige Meddelelsestrang eller
Nyhedstrang er størst.
Kl. 4 pr. satte Familien sig til Middagsbordet. Efter den ind
tog de Ældre en ganske lille Kop Kaffe, der skænket i Kopperne
blev bragt ind i Dagligstuen. Børnene fik aldrig Kaffe. Saa gik
Faderen ovenpaa til Bøgerne og sit Arbejde. Kl. 5—6 tog han
mod Studenter og andre, der ønskede at tale med ham.
Kl. 8V2 samledes man til Aftensmad, Tebord med Brød og
Paalæg. Børnene drak Mælk, ingen Te. Naar man ønskede Paa
læg, spurgte man først Faster, om man maatte faa det eller det.
Af Oste fandtes der to; en finere, der kaldtes Patricieren, var
forbeholdt Faderen, der til Fasters Bekymring altid skar skævt;
men Skævheden var regelmæssig, saasom der altid drog sig et
Højdedrag tværs over Osten fra det ene Hjørne til det mod
satte. Til den anden Ost var Adgangen fri. Den benævntes
Plebejeren.
Efter Bordet blev Husfaderen i Dagligstuen, læste Aviser
eller Tidsskrifter, Gads Magasin o. a. eller læste højt for Fa
milien — H. F. Ewalds Romaner o. lgn. — Saa kom Merskums
piben med Sølvbeslag frem. I tidligere Tider var det den lille
Piges Arbejde at lave »Fidibusser« til den. Nu brugtes oftere
Tændstikker. Efter Tetid studerede Henrik Scharling ikke, ja,
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han havde i hele sin Levetid, Eksamensaarene iberegnet, aldrig
studeret efter Kl. 9 Aften.
Dagenes Forløb var ret ensartet; stilfærdigt drog de deres
Spor gennem Hjemmet. Saaledes passede det for Henrik. Stilhed
havde han altid yndet — og nu var den absolut fornøden, om
han skulde klare sin Vandring gennem Sorgens svære Dale.
For Børnene var den mindre fornøden, men dengang regnede
man ikke med, at Hjemmet var til for Børnenes Skyld; Stilheden
skadede dem heller ikke; en Del af deres Dag var desuden
optaget af det bevægede Skoleliv, som opfyldte dem stærkt.
Drengen havde efter sin Alder strengt Hjemmearbejde, en stor
Hoben Lektier. Pigen havde mere Tid til Raadighed. I Hjemmets
lykkelige Tider tænkte hun ikke dybere over Tingene. Moderen
havde en heldig Evne til at opdrage Børn strengt og bestemt,
uden at de selv mærkede Tøjlerne. De tumlede sig i tilsyne
ladende stor Frihed. Pigen klatrede med Drengen til Tops i
Havens højeste Træer, ja blev mere end een Gang grebet i
Spadsereture paa Taget. Og hun havde en Hærskare af Veninder,
der alle boede derude paa det glade Frederiksberg. I det store,
gamle Hus var der ingen Legekammerater — der var bare med
eet Slag en vældig Forandring i alle hendes Livsforhold.
Dette Bams Livshistorie skal fortælles en anden Gang —
men Faderens Personlighed og Hjemliv kan ikke skildres uden
at drage Børnene ind i Lyset fra hans Personlighed. Der er in
gen Tvivl om, at de to Børn, han havde tilbage, optog en stor
Del af hans Tanker, naar han lænede sig tilbage i sin grønne
Sofa og lod det rolige Blik svæve ud over Universitetslindens
brede Krone, disse mærkelige, brune Øjne, der havde saa klart
og stærkt et Blik. Han kunde overveje deres ydre Livskaar eller
Livsbane, og i Spøg kunde han kalde Drengen Don Quixote og
Pigen Sancho Panza og mene, at Sancho Panza vilde faa lettest
ved at klare sig i Verden. Men deres sjælelige Skæbne, deres
Karakterers Udvikling laa ham stærkest paa Hjerte. Det gjaldt
ikke om at more dem, og forvænnes maatte de paa ingen Maade.
Den unge Dreng læste Lektier i Biblioteket. Pigen havde jo
sit Sovegemak hos Frøken Beck, og det var i Størrelse om i intet
andet kongeligt. Paa den anden Side af Gangen laa den store,
smukke Spisestue med 3 høje Fag Vinduer mod Nord. Fløjdøre
fandtes ikke i Huset, men de enkelte Døre var brede med
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smukt udskaarne Dørkarme. Over de 3 Døre i Spisestuen var
aflange Træfelter; paa dem var der i svunden Tid malet roman
tiske Billeder med Floder, Bjærge og Ridderborge. Over Bro
erne færdedes Ryttere og Damer. — Midt for Væggen tronede
en grøn Porcelænskamin; Stuen var 12 Alen lang. Paa Ende
væggen var Kobberstik efter Rafaels Malerier i Stanzerne og et
stort, smukt Maleri af Datteren Emmy; under dem stod Klave
ret. Ved det fjerneste Vindue havde Pigen sin Krog med Bord,
Legetøj og Bøger. Ved det runde Spisebord midt i Stuen læste
hun sine Lektier. En pragtfuld Sommerstue! En Vinterstue, der
absolut ikke var forvænnende. Efter Husfaderens Bud turde der
ikke tændes Ild i Ovnen før 1. November — og da maatte der
kun fyres op om Morgenen; lidt op ad Dagen gik Ilden ud —
saa Temperaturen stod ikke højt, naar Lektielæsningens Time
var inde.
Kniberi med Penge fandt Børnene aldrig hos deres Fader;
men fornuftig Sparsommelighed og Nøjsomhed prægede hans
Husførelse. Over hans Børneopdragelse kunde skrives: Guds
frygt med Nøjsomhed er en stor Vinding. Dette var Hoved
linien i det, han ønskede at præge i sine Børn. Ellers gik der
megen Frihed gennem hans Opdragelse af dem. Han kunde
sige: »Faar man bare indskærpet Børn de to Ting: at lyde og
at tale Sandhed, saa gaar Resten af sig selv.« Og det kunde i
den Forbindelse hænde, at det Navn, han ellers ikke nævnede,
kom over hans Læber: »Jeres Mor sagde: Folk taler saa meget
om Pædagogik og Børneopdragelse, det forstaar jeg ikke rig
tigt — jeg synes, det gaar ganske af sig selv.« Hun havde det
nok som en lykkelig medfødt Evne.
Intet var ham mere magtpaaliggende end at præge Guds
frygten i sine Børns Sjæle. Og dette naaede han ved sin Leven
— mere end ved Ord. Om den personlige Kristentro blev der
ikke talt under Dagens sædvanlige Liv. Søndag Morgen samlede
han gerne Husets Folk til »Læsning« i sin Stue, hvor han da
læste et Stykke af Biblen, bad en Bøn og sluttede med Fadervor,
udtalt med en egen alvorlig og højtidsfuld stærk Tone. Aftenen
før en Altergang plejede han, da Børnene blev store, at læse en
Prædiken af Luther for dem. I alvorlige eller betydningsfulde
Stunder talte han om Gud eller nævnede et Bibelord.
Teologiske Spørgsmaal, kirkelige Debatter o. Ign. blev der-
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imod ofte fremført ved Bordsamtaler eller med Gæster. Og in
gen, som boede i Hjemmet, kunde være i Tvivl om, at en fast
og dyb, urokket Kristentro var den egentlige Bærekraft i Hus
faderens Liv.
Børnenes Lektielæsning var overladt til dem selv. Men man
holdt af at lodde deres Kundskabers Dyb. Naar Familien var
samlet til Maaltid, kom mange Emner paa Tale, og der faldt
Spørgsmaal af til Børnene, f. Eks.: Hvilken Konge regerede den
gang i Danmark? Hvor blev Morten Luther født? eller Spørgs
maal om en Forfatters Arbejder eller Livshistorie. Det var yndet
at benytte Citater, og naar et saadant lød over Bordet, fulgte
Spørgsmaalet: »Hvor staar det?« Den bærer Kronen, som er
Kronen voksen. Eller: Den kunde jo ikke se, det elendige Dyr.
Eller: at være eller ikke være, det er Spørgsmaalet.
Naar Faderens klare Øjne hvilede paa En, og hans rolige
Stemme lød: »Kan Du sige mig, hvor dét staar?« Da gjaldt det at
tage sig sammen, og intet Svar eller galt Svar indbragte stundom
en Bebrejdelse, stundom Latter over Ma’s grandiose Uvidenhed
eller et: »Hvad lærer I dog I Jeres Skole? Hvad kommer der
ud af alle de Skolepenge, jeg betaler for Jer!«
For at holde Uvejret borte fra sit Hoved, udviklede Pige
barnet en dristig Gætteevne. Intet Svar fik man i hvert Fald paa
Puklen for. En Gætning gav dog een Mulighed for at træffe det
rette — og dertil fik hun mangen Gang Held. Det hændte, at de
aflurede hende hendes Frækhed til at gætte, men samtidig med,
at hun fik paa Hovedet, maatte de le ad hendes Øvelse og Held
i Gætningens Kunst.
Naar Henrik Scharling spadserede i Byen med sin lille Dat
ter, blev hun taget i Forhør. Kan Du sige mig, hvad dét er for
en Bygning?------ Rigtigt, det kongelige Teater. Men hvem
forestiller Statuerne der foran? — I Bredgade: Rigtigt, det er
Concertpalæet; og dér var Gade den klogeste. Da det skulde
bygges, foreslog han at lægge det paa Halmtorvet, dér, hvor nu
Raadhuset ligger, for dét vilde blive mere centralt. Dengang
sagde man: Nej, det er for afsides; Bredgade ligger midt i Byen.
Nu ser vi, at det havde været klogere at følge hans Raad.
I Frue Kirke sagde han: »Ved Du, hvorfor Thorvaldsen
gjorde de Apostle saa mægtige? ... Jo, ser Du, Arkitekt Hansen
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vilde have stillet dem i Nischer. Nej, sagde Thorvaldsen. Mine
Figurer skal ses frit fra alle Sider. Og da Hansen ikke vilde op
give Nischerne, gjorde Thorvaldsen sine Figurer for høje til at
staa i dem.«
Slige Oplysninger holdt han af at give — og ved Lejlighed
forlange dem tilbage igen.
Men de ridende Konge-Statuer paa Amalienborg, Kongens
Nytorv og foran Christiansborg Slot, dem holdt Pigebarnet ikke
rigtigt af. Hun huskede aldrig, hvem der var hvem, og naar de
passerede dem, fik hun ufravigeligt Spørgsmaalet: »Kan Du sige
mig, hvem det er, dér rider?« Saa fandt hun paa, idet de nær
mede sig dem, at faa Faderen saa godt ind i Samtale, at han
glemte at forhøre om Kongerne.
Paa Langelinie gjorde han hende opmærksom paa Vandets
og Luftens Farver og talte til hendes Natursans. Han havde selv
saa levende Sans for Farver og Ynde og Kraft i det fri. Han
spurgte hende om Forterne i Sundet og viste hende Skibene. —
I Frederiksberg Have saa de paa Slottet og talte om Oehlenschlægers Barndom og om Frederik den Sjettes Sejlture paa
Kanalerne, hvor Folket stod ved Bredden og hilste paa deres
kære Konge.
Mens de vandrede, hændte det, at Faderen faldt i saa dybe
Tanker, at det længe var, som havde han glemt Barnet ved sin
Side. Det kunde da gaa hende som Broderen, der som Dreng
sagde til sin Moder: »Det er kedeligt, Mor, for naar jeg spørger
Far om noget, varer det somme Tider saa længe, inden han sva
rer, at jeg har glemt, hvad jeg spurgte om.«
Han holdt af at tage Børnene ind paa Københavns rige Sam
linger, særlig Thorvaldsens Museum, Kunstmuseet, Grev Moltkes
Malerisamling i Bredgade eller forskellige Maleres Udstillinger
af egne Billeder. Han havde saa rig en Glæde i Kunsten og vilde
gerne prente den i sine Børn. Da Pigebarnet blev voksen, sendte
han hende paa Tegneskole hos Luplau Jansen og Prof. Haslund,
ligesom den ældste Datter i sin Tid gik paa Tegneskole. At
aabne sine Børns Sind for de evige Værdier: det Gode, det
Sande, det Skønne stod levende for hans Tanker, men om Vejene
til at komme frem i Verden og vinde Menneskers Yndest eller
skaffe sig Penge og Anseelse, belærte han dem ikke.
5
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De Forskellige, der arbejdede for Hjemmet, havde gode Kaar.
Efter By-Skik havde de ikke direkte Del i Familielivet. Frøken
Bjørnsen, der var der 13—14 Aar, var højt skattet. Frøken An
dersen, der senere var der i ligesaa mange Aar, fik ogsaa sin
Betydning. De unge Stuepiger skiftede hyppigere. Søster Louise,
der ledede Husførelsen, var ret streng og udpræget ordentlig og
økonomisk. Men hun var afholdt af Pigerne paa Grund af sin ud
prægede Retfærdighedssans og absolutte Mangel paa Lunefuld
hed. Husførelsen gik støt efter faste Love. — Husfaderen var
god imod Pigerne.
»Man skal behandle dem som andre Mennesker,« sagde han,
»snakke lidt med dem, spørge dem om deres Familie o. lgn.; det
kan de godt lide.« Og saa kunde man høre ham standse paa sin
Vej gennem Huset og udspørge Stuepigen om hendes Søskende
og om, hvad de vel foretog sig.
De havde deres Værelser i Kælderen, hvor ogsaa det store
Køkken og Økonomirummene fandtes. Pigebarnet holdt af at
ty derned fra de stille Stuer og møde lidt Ungdom og Livlighed
— men ikke sjældent hørte man da oppe fra Trappen Fasters
myndige Røst: »Margrethe! kom op og tag dit Sytøj.«
»Skynd Dig! hun kalder paa Dig,« hviskede Pigerne — og op
fløj Barnet.
Juleaften var de med til Tebord og Juletræ; ellers sad de ikke
inde hos Familien.
»Damerne« var et stort Kapitel i dette Hjems Historie. Det
var et skæbnesvangert Øjeblik i Søster Louises Liv, da hun hos
de fine, gamle Frøkner Zarthmann i Viborg første Gang mødte
Frøken Beck og befandt sig saa vel ved Mødet, at hun bad hende
komme og bo hos sig i København. Hvor polare Modsætninger
de var, fattede hun ikke dengang. Søster Louise var klog, med
en yderst klar Tankegang — men paa Mennesker var hun ikke
klog. Hun havde stærke, varme Følelser, i Stand til at ofre og
give meget. De mere følsomme Sind forstod hun sig mindre paa.
Hun var hurtig til at beundre det Menneske, hos hvem hun
fandt noget af Værdi; og de Mennesker, der var af hendes egen
Støbning, forstod hun.
Frøken Beck var i Besiddelse af stor Elskværdighed. Hendes
lyse, glade Smil og overordentlig venlige Væsen og Tale indtog
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Louise. Det maatte være dejligt at møde det i sine egne, menne
sketomme Stuer.
Nu var Frøken Beck vanskelig at flytte. Man ved, hvorledes
man har det — men ikke hvordan man faar det. Der gik mange
Breve til Viborg; der blev draget stærkt til for at faa Frøken
Beck til at rive sig løs fra den rare Stad. Men da Søster Louise
endelig fik hende over — ja, da fik hun hende ogsaa for Resten
af sit Liv, og det var alligevel mere, end hun ønskede.
Og deres Samliv kom til at begynde i Broder Henriks Hjem
i det gamle, graa Hus paa Universitetet. — Da blev der snart
rig Lejlighed for Louise til Studier over den mærkværdige men
neskelige Natur. Hun stod overfor sin nøjagtige Modsætning.
Louise Scharling levede sit Liv efter de lige Linier og holdt ikke
meget af Brøker. Paa Krogveje forstod hun sig overhovedet ikke.
Hvorfor i al Verden skulde man ikke nævne Tingen med sit
rette Navnl Om det saarede nogen, blev det virkelig deres egen
Sag. — Hun var aaben og ærlig i al sin Færd.
Frøken Beck derimod vilde meget nødig støde noget Men
neske. Hendes egne Følelser var uhyre saarbare. Hun vilde saa
gerne have alt til at forløbe i Venlighed og Behag. Hellere en
lille Omgaaen af Sandheden end at støde an. Hun rettede sig
meget gerne efter andre, baade i Klædedragt og Mode — andet
faldt hende slet ikke ind.
Louise vilde selv være Herre over sine Meninger, sin Klæde
dragt og sit Livsløb. Hendes klare Tanke skar gennem alt Hum
bug, greb hurtigt Sagens Kærne og behandlede den selvstændigt.
Frøken Beck gjorde sig ikke mange selvstændige Tanker om de
større Spørgsmaal i Livet. Hun hørte gerne Prædikener eller
Foredrag, kunde ved sin Hjemkomst gentage det omtrent fra
Ende til anden og fandt alt saare godt, hvis det blot ikke var
aparte eller blev fremført med Vigtighed. Hun havde en lille
Svaghed for at falde ind under det gamle: at synes fremfor at
være — mens Louise med hele sin Energi stod paa: at være, ikke
at synes. Men hvad! Livet gaar jo saa langt bekvemmere, naar
man tager Eksempel efter de andre: i sin Dragt, i sin Være form,
i sine Meninger.
»Vær som andre unge Piger! Vær lidt elastisk!« var hendes
jævnlige Paamindelse til Pigebarnet. — Det løjerlige var blot,
at denne Blidhed forenedes med en ret udpræget Herskerlyst,
5*
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som mest søgte Udfoldelse overfor Husets Mindste. Søster
Louise var saa vist ikke til at herske over; hun vidste lige paa
en Prik, baade hvad hun vilde, og hvad hun ikke vilde. Og hun
sagde sin Mening, ogsaa til Frøken Beck med kraftige Bebrejdel
ser, om hun fandt noget at bebrejde. Saa var der Taarer og op
trukne Øjenbryn og Meningsudvekslinger, der ikke var stilfær
dige.
Med sit elskværdige Væsen og velvillige Syn paa alt, var
Frøken Beck en behagelig Gæst at have, og med Lyst til Sel
skabelighed og godt Helbred til Overflod kunde hun roligt tage
mod alle de Indbydelser, der naaede hende.
Naar hun i fuld Pynt, med hele Velvilligheden oppe, var dra
get af Gaarde, vippede Søster Louises Humør i Vejret. Sølv
klokken lød; Pigebarnet sprang til, og dér sad Faster i Sengen,
svingende den hvide Natkappe over Hovedet, sang hende mun
tert i Møde og foreslog et lille Spil Kort.
Snart sad de to ved en munter Bezique. Faster var i højt
Humør. Vittigheder og de mange Mundheld, hun brugte, knit
rede om Pigebarnet, der lo, saa hun næppe kunde holde paa
Kortene.
Men næste Dag kunde Faster ikke dy sig for at prikke til
Frk. Beck for de mange Selskaber.
»Jeg! Selskaber! Jamen Søde — det er jo næsten første Gang,
jeg er ude i Vinter!«
»Første Gang! Det er niende Gang i denne Vinter! Ræk mig
min Almanak, saa skal De se!«
»Jeg! ude! Jeg sidder jo altid herhjemme!«
»Nej, det er nok mig, der sidder herhjemme, fordi jeg er
svag. Men De tager ud, fordi De holder af at more Dem!«
»More mig! Nej! lad mig have alle andre Fejl —«
»De er da glad, naar De faar en Indbydelse!«
»Saa skal jeg saamænd ikke gaa ud en eneste Gang mere i
denne Vinter!« —
Pigebarnet undrede sig over, at Faster ikke hellere ønskede
Frøken Beck 3 Gange saa mange Indbydelser, for saa morede
hun sig jo selv meget bedre derhjemme.
Dog var der mange hyggelige Aftener, hvor Hjemmets Fred
laa over Stuen. Far lagde den sølvbeslagne Merskumspibe bort
og tog en af H. F. Ewalds Romaner frem. Kvinderne fik Brode-
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rierne fat. De sad om Petroleumslampen ved det store, runde
Bord i Dagligstuen. Maaske Sønnen fik Tid for de mange Lektier
til at høre til. Ilden blussede i Ovnen — Gadelarmen døde hen
ude bag de tykke Mure. — Søster Louise elskede disse Afteners
stille Fred og venlige Livfuldhed. Men om Pigebarnet i en Pavse
spøgte med Faster og lo til hende, da fik hun under Bordet et
lille velrettet Spark fra Frøken Becks Side, for man skal være
lige venlig mod Alle. — Henad 10 lagde Fader Bogen. »Aa, lad
os faa et lille Kapitel til!« bad Faster smilende, bønligt.
»Du, som vilde have været i Seng Kl. 8!« udbrød Fader.
»Aa lad mig nu faa Lov at blive! Aftenen er min bedste Tid
— jeg er saa meget alene om Dagen.«
Ja, Dagene gik ensartet for Søster Louise. Hun laa længe i
Sengen om Morgenen og meget paa Chaiselongue. Og saasnart
hun var en Kende bedre, tog hun paa Tilværelsen med futtende
Energi — og saa laa hun der igen. Der var lyse, stille Eftermid
dage, da Søster Louise laa paa den blaa Chaiselongue i sin Dag
ligstue, og Pigebarnet blev sat til at sy i Fasters Gyngestol ved
Vinduet. Kedlen snurrede i Ovnen, Fasters fine, hvide Fingre
spillede paa Bordpladen — ellers ingen Lyd. Det hændte, at
Gyngestolen knirkede. »Aah, mit Hoved!« sagde Faster. — Det
hændte, at Pigebarnet lod den knirke bare for at høre en ny
Lyd i Stuen. Det hændte ogsaa, at Frøken Beck blev kaldt ind
for at læse højt. — Naalen gik, og Kedlen snurrede, og Frøken
Becks bløde Stemme lød uden Ophør. Timer gik, og Bogen hed
»Urolige Tider« — men Pigebarnet tænkte, at hele Verden var
gaaet i Staa.
Af og til maatte hun bringe lidt Fart i Gemytterne — skønt
det kunde synes overflødigt. En Fastelavnsmandag, da Stilheden
var dyb, listede hun ned i Køkkenet og sagde til Pigerne, at de
maatte komme hurtigt til Faster, for der var kommet en Mus
ind i hendes Værelse. — »En Mus!« raabte de vantro og for
færdede. Og da Pigebarnet overbragte Frk. Beck samme Besked,
udstødte denne et Skrækkens Skrig — en Mus var da noget af
det værste, hun vidste.
Faster laa i sit stille Sovekammer med Brillerne paa Næsen
og Morgenbøgerne paa Dynen. Op gik begge Døre til hendes
Stue; ind fo’r fra den ene Side Frk. Beck med høje Raab: »Men
det var da forfærdeligt!« Fra den anden Side kom Stuepigen,
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klingrende med Gulvspand og Skruppe for at fange Udyret, og
bag hende skimtedes Kokkepigens forskrækkede Ansigt.
»Men er I da blevet gale Allesammen!« udbrød Faster, rev
Brillerne af og betragtede dem med et stærkt Blik fra sine klare,
brune Øjne. »En Mus! Her!------ Sikke noget Snak!« — Men
bag Lænestolen paa den anden Side Døren sad Pigebarnet sam
menkrøben og hviskede frydefuldt sit »Fastelavnsnar!« da Ska
ren drog sig tilbage.
Megen Slags Bevægelse gik gennem Stueetagen og Gemyt
terne dér uden at naa det stille Studerekammer paa første Sal.
Efterklange fra Damernes Sammenstød kunde vel naa ham.
»Kvinder vrøvler meget«, tænkte han — men i disse tidlige Aar
optog hans Sorg ham saa helt, at han ikke agtede videre paa det
andet.

Saa gerne Henrik Scharling saa Gæster hos sig, var det dog
i de første Aar efter, at han blev ene, ikke saa mange han ind
bød. Stilheden, der først var fornøden, blev nu tilvant. Men
Familien og de nære Venner slap ikke Hjemmet. Broder Wil
liam, der var juridisk Professor ved Universitetet og havde sin
daglige Gerning dér, saa ofte ind. Han var inderligt knyttet til
Søster Louise og førte mange Samtaler med hende. Han kom
saa ofte, at han fik egen Nøgle til Huset; saa slap Stuepigen for
nogle af de mange Løb opad Trappen, naar Klokken klang, sagde
Faster. — Han var gift med Elisabeths Søster Julie, som altid
bragte Smil og Mildhed med sig, naar hun traadte over Dør
tærskelen. — Den tredie Søster, Nikoline, var Malerinde og
boede med sin Moder i Stueetagen i William Scharlings Villa,
Vodroffsvej 10, som mere end et halvt Aarhundrede har huset
den nærmeste Familie. Det var som Sol over Hjemmet, naar
Mormor og Moster Nine kom; Mormor med den forunderlige
Blanding af en fast udpræget Karakter og en usigelig Mildhed,
og Moster Nine, der gerne sagde og gjorde det uventede og var
fyldt af Smil og Livfuldhed i brat skiftende Stemninger. Henrik
Scharling havde en levende Interesse for Kunst, en ægte Sans
for Kunstværdi. Med Glæde og Optagethed diskuterede han
Kunstens Problemer med sin Svoger, Maleren Laurits Tuxen, og
Svigerinde Nikoline Tuxen.
Slægtens Unge søgte gerne til Hjemmet i Professorgaarden.
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Faster havde en ret uopslidelig Interesse for alt, hvad de fore
tog sig, saa hende søgte de ofte til. Og hendes Mening om de
forskellige Ting var de aldrig i Tvivl om — den udtaltes klart
og absolut. Deres Fejl blev heller ikke uomtalt for dem. An
vendte de Ord som Sludder og Sjov, blev de omgaaende an
modet om at forskaane hende for saa tarvelige Ord. Bøger, de
læste, Idéer, der opfyldte dem! Faster mødte det alt spilvaagen
og med Fart i sin klare Tanke. Det er ikke ofte, at baade Hjerte
og Forstand udvikles saa stærkt, Haand i Haand, som hos Louise
Scharling. Vi ser ofte det ene tage Fart paa det andets Be
kostning.
Henrik Scharling modtog de Unge med aaben Gæstfrihed og
faderlig Interesse. Han underholdt sig gerne med dem og kunde
fornøje sig over deres Meninger og Idéer, der endnu var uprø
vede i Livet. — Man turde nok tale frit ud til Farbroder Henrik.
Mødte man en sund Latter over sine Daarskaber, da hørte man
dog Hjertets Klang i den. Og det gør ikke saa meget, at Men
nesker 1er ad En — blot Hjertet er med i Latteren.
Saa var der Vennerne. — Pastor Stahlfest-Møllers fra Ring
sted; med dem blev Venskabet sluttet i Rom. Naar de kom paa
et Par Dages Besøg til Hovedstaden, stak Præsten Hovedet in
denfor om Formiddagen og spurgte: »Maa vi komme til Middag
idag?«
Det var altid til Glæde for Henrik Scharling. Efter Middag
fulgte en hyggelig Samtale til Kaffe og Cigar i Dagligstuen —
til Præstens rejste sig for at tage i Teatret.
Valdemar Schmidt! Henriks kære Rejsefælle fra Orienten —
vort Lands berømte Ægyptolog. Der blev Glæde hos alle, naar
han en Aftenstund traadte indenfor — som et Billede paa Sund
hed og Livsglæde. Røde Kinder, klare, brune Øjne med et Spil
af Fornøjelse i — og et lysende elskværdigt Smil om Læben.
Nu vidste vi, at der fulgte en Aften med godt Humør i og mange
mærkværdige Beretninger. Han fortalte gerne, Timer igennem,
om saa skulde være — og Smaa og Store lyttede med Fornøjelse.
— Man forstod, at han og Scharling havde været ypperlige
Rejsefæller for hinanden. De havde det fornøjede Sind, Sans
for Livets pudsige Oplevelser, som for dets store og evige Vær
dier. De var stærke og kunde undvære de Behageligheder, en
senere Slægt har gjort sig for afhængig af. Begge var saa nøj-
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somme i deres Livsførelse. Naar Vald. Schmidt fortalte om sine
lange Rejser, kunde det føles, som om deres Vanskeligheder mo
rede ham ganske særligt. Med frisk Latter fortalte han om Dage
paa Rejsen, da han ingen Mad kunde faa før henad Aften, om
Nætter, som maatte tilbringes paa en Bænk i en tredie Klasses
Ventesal — af Mangel paa bedre. Hvor han lo, idet han fortalte
om sit Ophold i Oberammergau under Passionsspillene! Det
var yderst vanskeligt at finde et Sted at bo. »Men saa var der
nogle rare Mennesker; de hængte et rødt Gardin op tværs gen
nem deres Køkken. Bag det stillede de en Seng. Den var jo
noget kort, men det gjorde slet ingenting, for jeg lagde Benene
op paa en Kommode for Enden af Sengen, og saa sov jeg stor
artet.« Og han lo, saa vi Alle maatte le med.
Téen ved Aftensbordet — dét var noget, han nød! 3 store
Kopper fulde — og naar vi bød den fjerde, sagde han glad: »Ja
Tak! Jeg holder jo meget af Té!« Men Fader sagde: »Ja Schmidt!
Den fjerde Kop, den maa Du tage med ind i Dagligstuen, saa
kan Du drikke den der.« — Og snart var vi midt i Historierne
paany. »Har Du da nylig været i Ægypten igen, Schmidt?«
spurgte Fader. »Ja,« svarede denne. »Jeg havde glemt et Lomme
tørklæde ved en af Pyramiderne, saa jeg maatte jo derned« —
og han lo, saa det klukkede.
Somme Tider foreviste han interessante Ting: Dele af det
Stof, en Mumie havde været klædt i, en Skarabæ el. lgn. Engang
en Kvindedragt med sort Slør og Stang for Næsen — kun Øj
nene var synlige. Den maatte Pigebarnet tage paa, saa de rigtigt
kunde se den.
Klokken blev baade 11 og 11%, før han nikkende, smilende,
takkende trak sig hjemad til sit Ungkarlebo, hvor Scharling af
og til besøgte ham, glædede sig over hans Hjertelighed og mo
rede sig over hans ivrige Tilbud: »Værsgod og sæt Dig ned.«
»Ja, kan Du sige mig hvor?« spurgte Gæsten smilende, for
alle Stole var optagne af Bøger. Og Schmidt fik travlt med at
rydde en Plads.
Et Træk, der tilhører en senere Tid, faar Lov at smutte med
ind her: Henrik Scharling indbød til Bryllupsfest for sin Datter,
og hans gamle Ven, Professor Schmidt, skulde ogsaa med. Da
Scharling en Dag besøgte ham, sagde denne: »Ja, Du skal have
mange Tak, at Du vil se mig ved din Datters Bryllup; det vil
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jeg meget gerne være med til. Der er bare een Vanskelighed:
hvad skal jeg give de Unge i Bryllupsgave? Kan Du ikke hjælpe
mig at finde paa noget?« At hitte paa vilde den ældre Herre da
ikke staa tilbage i — men dette her var nu ikke saa let. Dog en
lys og uventet Idé slog ned i ham: »Du kan jo give dem en
Potageske!«
»En Potageske! Men det var da en glimrende Idé! Det havde
jeg aldrig selv fundet paa. Det skal Du rigtignok have saa mange
Tak for.« Og han takkede saa hjærteligt og tilfreds, som var det
ham selv, der havde faaet den store Ske. — Potageskeen fik de
Unge — en smuk Sølvske, og der er da ikke mange Dage, da
den ikke bruges i deres Hjem.
Man holdt i Hjemmet paa meget præcise Maaltider. Frk.
Bjømsen satte en Ære i at sætte Middagsmaden paa Bordet,
just naar Klokken slog 4. Men naar Bordbønnen yar læst, og
Laaget løftet af Terrinen, hændte det, at Entréklokken klang.
»Det er nok min gamle Ven Fog,« sagde Fader. Ganske rigtigt!
Biskop Fog blev meldt — og Middagsmaden vandrede i Køkke
net, hvor den modtoges med Ak og Vél
Biskoppen hilste paa sin langsomme og hjertevindende
Maade paa os Alle. »Aa, De spiser vist!« sagde han — og glemte
regelmæssigt Spisetiden. — Om Biskoppen ikke vilde have lidt
med? — »Nej Tak! Min Kone venter mig ved Middagen. Men
jeg gaar straks igen.« — »Nej, sid dog nu ned!« sagde Scharling
— og snart var de fordybet i en Samtale, der kunde vare baade
en og halvanden Time. Han holdt af at drage et kristeligt eller
teologisk Emne frem og udkaste Spørgsmaal, som han da selv
besvarede i en lang Enetale. Han udtrykte sig klart og grundigt
og var i sjælden Grad belæst. — Middagsmaden glemte han nok
baade her og der — men hans Besøg var hyggeligt og fuldt af
Indhold. En saa dybt og meget tænkende Mand glemmer let
noget af denne Verdens Ting og Foreteelser. Det hændte, at
Scharling mødte ham i Frederiksberg Have. De spadserede og
talte sammen. Idet de skiltes, sagde Fog: »Nu har jeg glemt min
Pengepung. Vil De laane mig 10 Øre til Sporvognen?« — Schar
ling tog beredvilligt Pungen frem. — »Nej — laan mig hellere
en Krone. 10 Øren glemmer jeg, men Kronen kan jeg huske!«
— Han fik Kronen — og glemte da ogsaa den.
En Dag, da det ringede paa Døren, sprang Pigebarnet til i
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Haab om, at noget vilde ske. Stuepigen stod allerede i den aabne
Dør, hvor en høj Herre i Uniform spurgte efter Professoren.
»Far er desværre ikke hjemme,« sagde Barnet. Lænet mod det
røde Gelænder bagved paa Stentrappen stod en Student, rank
som et Lys. Officeren afleverede sit Kort og vendte sig for at
gaa ned ad Trappen. Studenten tog Trappen i to Spring, ilede
til Porten, holdt den aaben og bukkede dybt. »Nej se!« sagde
Pigen og rakte Kortet mod Pigebarnet, der læste »Prins Kristian
af Danmark.« Da fo’r hun ud paa Trappen for at se det sidste
Glimt af den høje, ranke Herre forsvinde i Porten. Men Kortet
opbevarede hun, Æventyrets Glans var over det.
En anden Gang lukkede hun op for en fin, rød Lakaj, der
kom for at indbyde Professoren til Kongens Taffel. »Det kan
Far desværre ikke den Dag, for han er allerede bedt ud«, for
klarede hun meddelsom. Lakajen nikkede og forsvandt smilende.
Hun vidste ikke, at en Indbydelse fra Kongen gaar forud for
alle andre.
Disse Middage hos Kongen fornøjede Henrik Scharling. Han
gjorde bare Indsigelser mod at tage Præstekjolen paa. »Den hø
rer ikke hjemme ved et Middagsbord.« — Han underholdt sig
gerne med Prins Hans og fortalte om, hvor venligt og ligefrem
Kristian den Niende og Dronning Louise gik om og talte lidt
med hver især af deres Gæster.
Men naar Faster interesseret spurgte: »Hvad fik I at spise?«
maatte han svare: »Ja, Du, det kan jeg ikke huske! Der var
mange fine Ting, men det gaar i en Fart. Man skal bare passe
at beholde Kniv og Gaffel i sin Haand, saalænge man har Mad
paa Tallerkenen. For lægger man dem fra sig, tager Lakajerne
dem, hvad enten de er tømt eller ej.« — Men op af Lommen
drog Faderen en egen Art fine Sukker-Stykker, indsvøbt i Guld
eller Sølvpapir med smaa Blomster udenpaa. De var til Bør
nene, og det var fra Kongens Taffel!
Hertugen af Cumberland kom engang paa Besøg med nogle
af sine Herrer. Han sad ved Dagligstuebordet og talte med Hen
rik Scharling om sin Interesse for gamle Bygninger og sit Ønske
om at se den mærkelige, gamle Kælder her fra Munketiden. —
Pigebarnet stod ved Vinduet og talte med en af de høje Herrer.
»Vil De ikke sidde ned!« tilbød hun forekommende. Men han
slog ud med Haanden: »Frøkenen maa gerne sidde ned; jeg
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maa kun, naar Hertugen siger det!« — Et lille Glimt ind i Eti
kettens fremmede Verden!
Hertugen gik i Kælderen og saa opmærksomt paa de gamle
Piller og Hvælvinger og de smaa Vinduer i de svære Mure. —
Men Faster sad i sin Dagligstue og ærgrede sig over ikke at
komme ind i dét Selskab.
»Hvorfor lukkede Du Døren i for Næsen af mig?« spurgte
hun bebrejdende Broder Henrik.
»Fordi jeg ikke vidste, hvad Du kunde falde paa at sige!«
svarede han omgaaende. 1864 og dets sørgelige Tab af Sønder
jylland stod indridset i Fasters Hjerte, og bittre og skarpe
kunde hendes Udtalelser falde om vore Naboer mod Syd, blandt
hvilke Broder Henrik havde en Del gode Venner.
»Du kan da vide, at jeg ikke vilde saare dem, som er dine
Gæster!« sagde hun.
Stille gled Dagene for Henrik Scharling. Savnet forlod ham
aldrig, men han nævnede det ikke. Pigebarnet sad en Dag og
skrev ved Bordet i Faders Stue. Han traadte ind fra Sovekam
meret med de broderede Morgensko i Haanden. Hun saa op:
»Jeg drømte saa levende om Moder i Nat.« — »Nej — gjorde
Du!« sagde han stærkt betaget, satte Skoene fra sig, glemte at
skifte og tog med bevæget Udtryk Plads i Gyngestolen.
»Er det ikke underligt, at jeg aldrig drømmer om Mor, og
jeg tænker dog paa hende hver eneste Dag.« — Han faldt i
Tanker, og de talte ikke mere. Hun var hans Livs Sol og Glæde
— og nu var han ene. Og Emmy, med al hendes Skælmeri og
Livfuldhed! Saa tavst der var blevet efter hende. Hun havde
sine Drømme om Livet, sine Længsler. Brat blev det alt brudt
af her.
Det stærkeste Vidnesbyrd om Kristendommens Magt til at
bære et Menneske, som hans to efterlevende Børn modtog, det
talte til dem ud fra deres Faders Liv. De saa ham bøjet, ja,
næsten knust under Sorgen; de saa ham leve gennem de stille
Aar og anede hans Kamp; og de saa ham langsomt vende til
bage til dette Liv og tage det op med ny fremspirende Glæde
og vaagen Sans, og de forstod, at han aldrig glemte de To, men
ustandselig bar dem i sin Kærlighed og i sin Længsel.
Da Elisabeth Tuxen blev forlovet med Henrik Scharling,
sagde hendes Veninde, Christian Richardt’s Hustru, til hende:
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»Nu kommer Du til at rejse, min Pige!« — Og det slog til. Hen
rik Scharlings Længsel gik viden om Lande, og han foretog
store Rejser. Men efter den sørgelige Udfart i 1894 var Rejse
lysten stækket. De dejlige Sommerophold, da Far og Mor lejede
sig ind med Børnene paa en Bondegaard i Sandbjærg eller i et
Fiskerhjem i Tisvilde og selv førte Hus, sluttede ogsaa, da Mor
ikke mere var der. Dog holdt Henrik Scharling altid Sommer
ferie, lukkede Hjemmet i Byen og tog paa Landet. Nu blev
det oftest til Besøg hos Slægtninge med landlige Hjem, Præstegaarde eller Landsteder. Da Sønnen 1897 blev Student, tog Fa
deren ham med paa en lille Rejse i Sydsverrig, til Kulien, hvor
den unge Søn sad en Midsommeraften paa Klipperne, saa drøm
mende ud over Havet, hvor Sol gik ned, og skrev et Digt, som
han satte Melodi til. Og sammen stod de ved Trollhättans her
ligt brusende Vande.
Af og til deltog Faderen ogsaa i den evangelisk-lutherske
Konferents’ Møder, som holdtes i nordtyske Byer eller i Sverrig.
Livet gik nu med Glæde og Sorg, med Sammenstød og For
soninger sin Gang i de gamle, højloftede Stuer. Søster Louise
maatte erkende, at eet er at møde et Menneske som Gæst og i
Søndagstøjet — og noget ganske andet at dele Dagens Byrde
og Hede sammen. Der gik ikke lang Tid, før hun forstod, at
om end hun og Frøken Beck kunde mødes med Glæde ude, var
de ingenlunde anlagt til at dele Dagenes Liv i Hjemmet. Inderst
inde var deres Livssyn det samme. Guds Naade var deres Livs
Haab og Fremtid. De vilde gerne være gode og gøre det gode;
men deres Maade at udføre dette paa, at leve det, var yderst
forskellig. De bestandige Sammenstød tog paa dem, stærkest
paa Søster Louise, der var den stærkeste; meget paa Frøken
Beck, der var saa følsom, men ogsaa elastisk nok til hurtigt at
svippe op igen; dybest paa Barnet, der færdedes imellem dem.
Da beredte Søster Louise sig til en Forandring. Med al sin
Klarhed og vaagne Energi forestillede hun for sin Husfælle, at
naar to Aar var gaaet, burde der findes en ny Virksomhed til
hende. Men Husfællen havde et andet Syn paa Sagen, og de to
Aar blev til fire. Saa blev Pigebarnets Konfirmation sat som
afgørende Termin. Ved den Tid blev hun færdig med Skolen;
at en Pige skulde fortsætte og tage Eksaminer, fandt de Voksne
i dette Hjem ingen Mening i, og saa gjorde Barnet det heller
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ikke. Hjemmet var den Arv, der laa til hende fra hendes Moder
og store Søster; naar hun var konfirmeret, kunde hun tage fat
i det, og saa var det indlysende rimeligt, at Frøken Beck søgte
sig en anden Virkekreds. Der var bare den eneste Ting i Vejen,
at hun selv aldeles ikke syntes dette. Hun holdt af de Menne
sker, hun her var kommen ind iblandt, og hun kunde ogsaa nok
selv bestemme, hvad hun vilde — og flytte vilde hun ikke. Naar
Søster Louise talte om andre Virkefelter, gik det rent galt for
Frøken Beck. Hun brast i endeløse Taarestrømme, kaldte Barnet
til Vidne paa sin Ulykke, og om denne hældede til Fasters
Parti, løftede hun Arme og Blik mod Himlen og under Udraabet: »Du er en Slange, jeg har næret ved min Barm!« løb
hun ud gennem Døren og bevægede sig just ikke lydløst i Stuen
ved Siden af, for hun havde saadan et følsomt Hjerte. — At
tale om denne Sag kom Søster Louise ikke langt med — og at
hun talte med andre derom, øgede kun Elendigheden. Hun
trængte til at udgyde sit Hjærte og erklære sin Mening — det
gjorde hun til en Dame, der besøgte hende. Og Frøken Beck
kom hjem midt under Samtalen og fulgte den fra sin Stue.
Dette kunde ganske vist kun ske ved at kravle op i Barnets
Seng og lægge Øret til en Dør bagved, som paa begge Sider var
dækket af Portierer — men det hindrede ikke, at hun i samme
Øjeblik, Visitten var forsvundet ud af den ene Dør, præsen
terede sig i den anden — i den største Ophidselse. Denne Sag
blev ikke glemt, men gav Stof til lange Tiders Bevægelse.
Nej! ad den Vej kom Søster Louise ikke frem. Da rustede
hun sig med fuld Energi, og det vil ikke sige lidet, og vandrede
ud og søgte Virksomhed for Frøken Beck. Der blev søgt, der
blev talt, der blev skrevet — og en Dag stod Søster Louise med
Appelsinen til Frøken Becks Turban: et godt Præstehjem i Kø
benhavn, hvilket manglede sin Husmoder, vilde gerne modtage
Frøken Beck som Leder af Hjemmet.
Men denne kunde aldeles ikke indse, at der var nogensom
helst Grund til en saa stor og ingenlunde velkommen Forandring.
»Vi holder jo da egentlig saa meget af hinanden allesammen
her i Hjemmet og har det saa godt sammen. Og Faster kan slet
ikke undvære mig.«------ Der stod Søster Louise med Neder
laget! —
Men Husets Herre! Hvad mente han om denne Sag? Brugte
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han sin Myndighed og hidførte en Forandring? — Der skete
meget i dette Hjem, som ikke naaede ham. Hans eget Liv og
hans store Arbejde maatte optage ham stærkt — og mange af
Stueetagens Storme stilnede brat af, naar han traadte over
Tærskelen. Pigebarnet havde lært ikke at klage — og allermindst
da til Faderen, da'det fra mange Sider var indskærpet hende,
at der var meget, hun maatte se at gøre godt for ham. At alt
ikke var, som det skulde være, forstod han — ofte med nogen
Bekymring. Men han var Filosof, og han fandt Trøst i, at men
neskelige Forhold altid er ufuldkomne, og i, at Hindringer frem
mer megen Vækst, og at man ingen Skade har af at kæmpe no
get i denne Verden. — Hans kære Søsters store Nervøsitet og
Svaghed kunde ogsaa blive for vanskelig for hans lille Datter,
hvis ikke Frøken Beck var der som en Slags Stødpude — en
Anskuelse, der dog hvilede paa fejle Beregninger paa Grund af
svigtende Kendskab til de virkelige Forhold. Og saa var han
Menneskeven og kunde meget daarligt forvolde den, der var
svag, en Sorg. Og svag var vel den, der havde saa rigelige Taarestrømme og Hjertesuk. Hun havde et stærkt — og et fint fø
lende Hjerte, der — som en Kunstners — kunde leve sig ind i
andres Tilskikkelser. Han saa, at det virkelig var en Hjertesag
for Frøken Beck at skulle forlade Hjemmet. Det gjorde ham
svag.
Den Art Svaghed hæmmede ikke Søster Louise. Hun rejste
sig snart med nye Idéer. Disse mange udmærkede Stiftelser for
enlige Kvinder i København; dér maatte vel findes Plads for
Frøken Beck — en lille, dejlig, fredelig Stue, tænk, hvor hun
kunde faa det yndigt! —
Atter drog Søster Louise ud med alvorligt Blik, Ild i Vilje
og Haabets Flag højt hejst! Der blev vandret og kørt i Sporvogn,
talt og skrevet og ansøgt — og tilsidst havde hun baade Stiftel
sen og det lille, dejlige Værelse parat, en sikker Havn for Resten
af Li vs vej en.
Men heller ikke denne Sag kunde Damerne enes om. Frøken
Beck syntes virkelig, det var meget rarere at være i det store,
gamle Hus mellem andre Mennesker end at sidde ene og uvirk
som i den dejlige Stue. Hun fandt stadigt ingen Grund til at
flytte. Fasters modsatte Meninger fremkaldte en Uendelighed af
Taarer, Suk og Sorg samt Udbrud om det svære ved »bare at
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være til af Naade og Barmhjertighed« — men Anledning til at
flytte fandt hun alligevel ikke. Hun holdt af sin store, kolde
Stue og sin rare, varme Seng; hun holdt af den store Travlhed,
der opfyldte hende om Dagen — om hun end maatte savne
andres rette Forstaaelse af den. Hun holdt baade af Livet og
Menneskene i den gamle Professorgaard — og hvorfor dog saa
forlade det alt!
Og Søster Louise fik aldrig denne Sag forandret, men forblev
indtil sin Død sammen med Frøken Beck. Og dette er det
mærkeligste ved Historien, naar man betænker Søster Louises
overordentlige Energi og Frøken Becks bløde Hjerte.

Nu er et Hjems Mure i Reglen solide nok til, at meget af,
hvad der foregaar bag dem, er skjult for Mennesker udenfor
— selv om de gaar ind i det. Trods de svære Tab, dette Hjem
havde lidt, forstod de, at der var megen Lykke i det — i den
inderlige Forbindelse mellem Faderen og hans to Børn. De kom
gerne indenfor, og med Aarene, eftersom Henrik Scharling mere
vendte sit Blik til, hvad der skete omkring ham, v:ste han stor
Gæstfrihed, og mange Mennesker samledes i hans Hjem.
Der var de fine Middagsselskaber, sjældent med mere end
18 til Bords, for dertil passede Bord og Service. Til Tider Herre
middage for Kolleger og gejstlige Embedsmænd. Først blev
Kogekonen tilsagt. Hun sad i Fasters Dagligstue og var sig sin
Indflydelse bevidst. Pigebarnet nejede og gav Haand, som hun
var oplært til — men der kom ingen Haand frem under Skind
slaget. Holdningen var meget bestemt, og idet hun gennemgik
Mulighederne til en fin Menu, var det, som hun selv smagte alle
Retterne, idet de blev nævnede. Denne skulde saa godkendes
af Husherren, og han bestemte Vinene. Derefter blev der Travl
hed i Huset med at pudse og blanke alt, hvar der til et saadant
Maaltid skulde frem af Gemmerne.
Henrik Scharling havde ypperlige Evner som Vært. Han for
stod at faa alle sine Gæster ind i Samtalen; han var aarvaagen
overfor ethvert Emne, der kom paa Bane; han kunde nyde en
morsom Anekdote og selv fortælle en. Han kunde høre roligt
og opmærksomt paa Meninger, der var stik mod hans egne, og
han kunde fremsætte sine med en Ro og Velvilje og samtidig
en nøje Fastholden af det, han ansaa for det rette. Hans sunde
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Latter hjalp ham over mange Ærgrelser og Besværligheder. Bro
der William, der var ivrig Politiker, i mange Aar Medlem af
Rigsdagen og Finansminister i vort sidste Højreministerium,
kunde tale sig op til en Del Heftighed over alle Tidens Fejl
tagelser, og han kunde slutte med et: »Ja Du 1er bare, Henrik!«
— »Ja, skulde jeg tage mig alt det nær,« sagde Henrik, »da
kunde jeg faa nok at ærgre mig over.«
Louise Scharling forstod at ordne Hjemmet til Selskab —
og forstod at være Værtinde for sin Broders Gæster. Hendes
Blik var klart, hendes Tanke hurtig. Hun var meget intelligent
og havde uden at faa ret megen Undervisning skaffet sig megen
Kundskab, dels ved at læse, dels ved at lytte til og tage Del i
flammende Diskussioner mellem de 5 Akademikere i hendes
Barndomshjem. Hun var slagfærdig og vittig, og det var for
nøjeligt at underholde sig med hende. Frøken Beck indtog Men
nesker ved sin Elskværdighed, som strakte sig til alle undtagen
dem, der »følte sig« eller var overlegne. Hendes smilende Ven
lighed og Hjælpsomhed, der var uden Grænser, var behagelig
at møde. Hun skyede ingen Ulejlighed, hvor noget skulde ud
rettes.
Foruden Herremiddagene var der Middage for Damer og
Herrer. Ogsaa der sad Scharling som den livlige, aandfulde Vært
med levende Interesse for hver eneste Gæst. Da der aldrig blev
røget Tobak i større Stil i Stuerne, vandrede Herrerne efter Bor
det ovenpaa til Studereværelset, hvor Tidens Spørgsmaal blev sat
under livlig Debat under aarvaagen Deltagelse fra Værtens Side
— alt medens Røgskyerne svævede gennem Rummet. — Da
merne sad om det runde Bord i Dagligstuen, smaa Haandarbejder kom frem, og Søster Louise ledede med stort Liv Samtalen.
Hen paa Aftenen sluttede Herrerne sig til, og inden den afslut
tende Kop Te kom frem, yndede Scharling i høj Grad at faa
Musik, om der var nogen til Stede, som kunde give det. Her
som i Malerkunst var han ikke udøvende, men glædede sig
med Forstaaelse over den.
Om Søndagen kom der til Tider en Del Gæster ind. Frøken
Bjørnsen kunde pludselig faa Besked om at sørge for Aftens
mad til 12. Henrik Scharling var en gæstfri Mand og saa gerne
Mennesker om sig.
Han havde megen Glæde af sin Søn, der klarede sin Læsning
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godt og oftest fik Udmærkelse til Eksaminerne. Med aarvaagent
Sind betragtede Faderen ham, da de 12 Aars Skolegang var af
sluttet, og Universitetet laa for ham. At han som sin Fader og
Farfar valgte det teologiske Studium, glædede Faderen.
Han opdrog sine Børn med gammeldags Bestemthed og Nøj
somhed. Ros uddelte han sjældent, Beundring aldrig. Han øn
skede at aabne deres Sind for Livets Alvor, og det, han først
og sidst ønskede, var, at Kristendommen blev det væsentligste
i deres Liv.
løvrigt gav han dem megen Frihed i Valget, efterhaanden
som de blev større. Han lagde ikke Pres paa dem, lagde sig ikke
imellem, selv om de betraadte Veje, han ikke helt kunde billige.
Det vakte Ængstelse hos ham, da han nu saa sin Søn som
Student kaste sig ud i en Mængde Møder og Foreningsliv. Han
forbød det ikke, men han sad i sin Stue og tænkte med Æng
stelse paa al den Uro, Sønnen omgav sig med, al den Snak
ken, alle de Møder! Vilde det ikke virke spredende og forfladigende? Blev her ikke læst og studeret lidet? — Faderen maatte
ryste paa sit Hoved og tænke paa sit eget stille Studenterliv,
da Timer og Dage tilbragtes med Studier og Tænkning i Stu
derekammeret. Men han forstod, at Tiden var en anden, at hver
Tid har sit Ansigt, og han lod Sønnen følge sin egen Linje uden
at tabe ham af Syne. Dette var Mødernes og Foreningernes Tid;
man samledes, og man talte og talte. Naar der saa blot senere
maatte blive handlet.
Og saa blev der just handlet, uden at han opdagede det.
Sønnen tog sig for at besvare en teologisk Prisafhandling. Nu
blev der arbejdet i Studerekammeret. Mange svære Bind blev
hentet ind fra Universitets-Biblioteket; der blev læst og gjort
Notater; der blev tænkt og skrevet — og tilsidst blev Søsteren
draget med ind, for hun skulde skrive Afhandlingen rent. Hun
var nu konfirmeret og havde faaet sit eget Værelse ved Siden
af Broderens. Naar Faderen kiggede ind, blev han forbavset.
Datteren sad ved Vinduet i sin Stue og skrev og skrev. Døren
stod aaben ind til Sønnen, der virkelig sad med en Del Bøger
om sig og saa ud, som han studerede.
»Hvad er alt det, I har for?«
»Jeg skriver bare et Ark af Nøddebo af, som mangler i det
sidste Eksemplar, Du gav mig.«
6
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»Og Du, min Søn?«
»Jeg læser forskelligt, Far!«
»Ja, lad mig se, Du er flittig!« sagde Faderen — og naar han
trak sig tilbage, fortsattes Arbejdet. — Da han var med til at
bedømme de teologiske Prisafhandlinger, maatte han intet ane
om Sønnens Arbejde — og man maatte vogte sig for Fortalel
ser. En Dag ved Middagsbordet drøftede Far og Søn nogle tyske
Teologer. »Prof. Smend siger jo saadan,« sagde Sønnen. »Naah
Smend!« udbrød Datteren. — »Hvad kender Du til ham!«
spurgte Faderen forbavset og lo. Og hun maatte bøje Hovedet
for et mindre venligt Blik fra Broderen og mumle noget, der
ikke gav Forklaring paa Sagen. Naar slige Faldgruber undtages,
var det et fornøjeligt Samarbejde for de to Søskende.
Da Afhandlingen blev færdig, gik den rundt mellem Profes
sorerne for at blive læst og bedømt. En skønne Dag laa den paa
Faderens Bord, og han læste den uden ringeste Mistanke om,
hvor den kom fra. Sønnen, der havde Hovedet fuldt af Studen
terhjem og Sangforening og Søndagsskolearbejde o. m. a., kunde
absolut ikke mistænkes for at skrive lærde Afhandlinger — Dat
teren endnu mindre.
Den Onsdag nærmede sig, da Konsistoriet skulde have Møde
og bl. m. a. aabne Navnesedlerne for de bedømte Opgaver.
Stor Skandale i Hjemmet! Professoren erklærede Aftenen
før, at han ikke havde Lyst at gaa i Konsistorium imorgen. Alle
forstummede forfærdede. Skulde han mangle ved det Møde,
hvor bl. a. Bedømmelsen af Sønnens Arbejde skulde aabenbares!
Da kunde man faa Mistanke om, at han var vidende om Sønnens
Arbejde. — Faster tog fat: »De Møder plejer jo at interessere
Dig. Hvorfor vil Du dog ikke med imorgen?« — »Fordi jeg ikke
har Lyst.« — Sønnen hævede Øjenbrynene og saa ulykkelig ud.
— »Jamen Far!« sagde Datteren. »Saa savner de Dig jo der
ovre.« — »Ja, jeg synes ikke, Du kan være bekendt at svigte,«
erklærede Faster. — Men Henrik Scharling havde nu altid yndet
at gaa sine egne Veje og tage sine Bestemmelser selv. Naar han
ikke vilde i Konsistorium en Dag, saa vilde han ikke. Jo mere
de andre sagde, des klarere stod dette for ham.
Da han lidt krænket over disse Plagerier, men sikker paa sin
Sag vandrede ovenpaa og trak sig ind i Privatlivets Fred der,
blev der i Stuen holdt Familieraad, som resulterede i en Aften-

83

tur til Vodroffsvej for Sønnen for at pleje Raad med Farbroder
William, der ogsaa var Medlem af Konsistorium. Far maatte
bringes derind, just imorgen, hvorledes det saa skulde gaa til.
Næste Morgen, da Faderen med urokkelig Bestemthed er
klærede, at han ikke skulde i Konsistorium idag, modtog han
fra Broder William et Brev, som i høj Grad formørkede hans
tilfredse Aasyn.
»En ærgerlig Historie!« udbrød han omsider. »Der skriver
William, at han er forhindret i at give Møde i Konsistorium
idag, men at han har en særlig Grund til at bede mig være til
Stede. Hvorfor kan han nu ikke gaa selv! Jeg har ikke Lyst
dertil.------ Sørg for, at jeg faar et blødkogt Æg!« sagde han
til Datteren — og saa lettede det for hele Familien, for Ægget
forlangtes kun, hvis der var Møde el. lign, om Formiddagen.
Professoren var faamælt og ingenlunde i godt Humør, da han
gik henad Flisen, gennem »Smøgen« ind til Universitetsgaarden
og langs Flisen foran sit Hus’ Facade hen mod den gamle Konsi
storium Bygning. Men des gladere var Datteren, der laa i Fa
sters Sovekammervindue, da Faderens Ryg endelig forsvandt
indad Døren til den lærde Bygning. Og Faster deltog i Glæden!
Ved det ærværdige, lange Bord i Konsistoriums Sal sad Hen
rik Scharling med Haand under Kind og fortrædelig Mine. Han
tænkte paa Bror William. Hvorfor vilde han nu endelig have
ham herind idag, og hvad var Grunden til, at han ikke selv
kunde passe Mødet? Monstro Sønnen Johannes skulde have be
svaret en juridisk Prisopgave? Han havde jo nok mere Ro over
sine Studier end hans egen Søn Carl. Det var betænkeligt med
det Liv i Studenternes Verden, der tog ham saadan.
Opfyldt af lidet fornøjelige Tanker passede Scharling ikke
rigtigt paa, hvad der foregik om ham. Man var nu naaet til Pris
opgaver og skulde til at aabne de præmierede Forfatteres
Navnesedler. Fik en Opgave slet ingen Pris tilkendt, brændtes
Navnesedlen ulæst.
Man begyndte med Teologernes Opgaver og Oplæsning af
Navne. Hvad er det? Lyder Navnet: Carl Immanuel Scharling
virkelig gennem den gamle Sal, og hører Henrik Scharling det
slet ikke? Han er helt borte i Tanker. Der bliver Bevægelse
mellem dem, der sidder ham nærmest. Alles Øjne vendes imod
6*
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ham. »Hører De, Professor Scharling! Deres Søn, Carl Immanuel
Scharling.«
»Min Søn! Han har da ikke skrevet nogen Afhandling!«
»Jo vist saa. Og han har tilmed faaet Guldmedalje for den!«
Henrik Scharling saa vantro ud — men nu naaede Lykønsk
ningerne ham, og han blev bevæget af en stærk Glæde. Over
raskelsen var saa overvældende.
Og saa kom der dog en lille Sky for Glæden, for da de ju
ridiske Navne blev oplæst, var der intet Johannes Scharling
iblandt. Saa har han ingen Pris faaet, og det bliver William ked
af! — Denne Sky lettede først op ad Dagen, da han erfarede,
at Brodersønnen ingen Afhandling havde skrevet, og at Broder
William nærmest havde spillet ham et lille Puds gennem Mor
genbrevet for at faa ham afsted.
Inde i Hjemmet var Spændingen stor. Var Opgaven bleven
belønnet, og hvad tænkte Fader? Fik den ingen Pris, og blev
Konvolutten med Navnet brændt ulæst, saa var det overflødigt,
at Faderen var lokket til Mødet. — Da de lærde Herrer ved
12-Tiden begyndte at forlade Konsistorium, var baade Faster
og Datteren i Vinduet. Hvilket Ansigt skulde de vel se Faderen
træde ud i Universitetsgaarden med? — Nu kom Professor
Deuntzer hen til Vinduet og hilste smilende paa Damerne: »Maa
jeg lykønske til Guldmedaljen!« — »Er det muligt!«
Og da saa Fader kom! Hvilken inderlig Glæde over hele
Skikkelsen! Og da han mødte sin Søn og tog hans Haand, havde
han Taarer i Øjnene. Det var en stor og uventet Glæde, Søn
nen havde gjort sin Fader.
Underligt var det for Faderen at tænke tilbage og se, at Ting
kan gentage sig. Ogsaa han besvarede som Student i al Hemme
lighed for sin Fader en Prisopgave, som denne var med til at
bedømme. Og her var Glæden ogsaa uventet og stor, da Carl
Emil Scharling sad ved det lange Bord i Konsistoriets ærværdige
Sal og hørte Navnet Carl Henrik Scharling som Forfatter til en
prisbelønnet, teologisk Prisafhandling. Med hvilken inderlig
Glæde hilste daværende Professor Scharling sin Søn Henrik ved
sin Hjemkomst fra Konsistorium!
Nu var der Glæde i Professorgaarden. Folk kom og lyk
ønskede, og der blev holdt Gilde. Stud. jur. Winkel havde skre
vet en morsom og udmærket Kantate, der blev sunget ved Bor-
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det af de unge, mandlige Gæster. Der var ingen Damer budt
med. Der blev holdt Tale og sunget paany, og Glassene klang
mod hinanden. Søster Louise var saa ofte syg og sengeliggende.
Men Aanden var ivrig, og under Festtalen saa Datteren fra sin
Plads Døren ind til en indre Stue glide op, og en hvid Natkappe
over de brune Fletninger titte ind, uset af de andre. Faster var
listet ud af Sengen, ind gennem Stuerne og vilde høre lidt med!
Denne Oplevelse gjorde Professoren lidt tryggere overfor
Sønnens Studier. Han kunde dog altsaa samle sig om et Emne
og føre det igennem. Faderen saa med mere Haab paa Sønnens
Eksamenslæsning. Men idet han nu for anden Gang saa en Dat
ter overskride den voksne Aldersgrænse, tænkte han paany, at
det er vanskeligt at vide, hvad man skal stille op med en Datter.
Udefra bankede den moderne Kvindefrigørelse paa Døren. Dat
teren lyttede og anede noget befriende i dens Toner. Faderen
kunde ikke indse, at Verden blev lykkeligere ved disse Hvadvi-vil-Kvinders Fremmarsch. Hans Svoger sagde: »En ung Pige
skal være som Blomsten, der pryder og glæder i sit Hjem.« —
Den Tone var mere sympatisk — men dog heller ikke ganske
tilfredsstillende. Henrik Scharling sendte sin Datter paa Hus
holdningsskole, paa Tegneskole og til en fransk Præst at læse
Fransk. Og Sønnen blev sat til Lærer for Søsteren og nogle af
hendes Veninder i Kirke- og Litteraturhistorie. Lønnen hævede
han hos Faderen. Eleverne sad om det runde Spisebord og lyt
tede gerne til, hvad han udfoldede for dem, og som laa ud over
deres Skolelærdom. Dét viste sig udmærket — og kunde endda
give Anledning til særlig Fornøjelse; saaledes da Datteren en
Dag ved Middagsbordet opløftede sin Røst og udtalte sin Glæde
over den dybe Trofasthed, der kunde findes hos Mennesker,
som nu Grundtvig, der til sin Død holdt fast ved sin Ungdoms
kærlighed og paa sit Dødsleje talte om hende. »Grundtvig!« ud
brød Faderen med kraftig Røst. »Men han var jo 3 Gange gift!«
Ja — dét vidste Datteren ikke, og Faderen tog sig en sund Lat
ter over Sønnen, der med Idealisme havde fremstillet Grundt
vigs dybe Ungdomskærlighed for sine Elever — men var gaaet
let hen over det mere realistiske Faktum, at han giftede sig
3 Gange.
1905 fik Sønnen sin Embedseksamen, og saa skulde han uden
lands, sagde Faderen. Da de Rejselegater, han søgte ved Uni
versitetet, ikke slog til, saa betalte Faderen selv hans Rejse. For
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ud skulde han — Faderen havde selv rigt erfaret, hvad Studier
og Liv i fremmede Lande betyder for en ung Mands Udvikling.
Og Sønnen rejste — i Tyskland og Schweitz, i England og Hol
land, og et helt Aar tilbragte han i Italien. Det var lidt svært
at savne sin Søn saa længe — men hvilken Glæde at modtage
hans Breve og gennem dem følge ham derude. Det var som at
faa noget af sin egen Ungdoms Rejser om igen.
En skønne Foraarsdag 1906 kom Pastor Stahlfest-Møllers paa
Besøg. »Far er desværre ikke hjemme,« sagde Datteren. »Ja, det
var nu ogsaa særligt Dig, vi skulde tale med!« og de satte sig
med et eget festligt Udtryk i Ansigterne. Og saa kom det: »Vi
vil gerne indbyde Dig med paa en Rejse i Schweitz i Sommer
ferien!« Ih! hvor hele Stuen blev straalende lys. Jeg ved ikke,
hvad Datteren svarede, forhaabentlig sagde hun pænt Tak; men
det var, som alt, hvad der var nede, gik op, og hvad der var
oppe, gik ned. Hun! paa Rejse! Schweitz! Blaa Himmel, hvide
Bjerge, Landeveje med Sol stod for hende — og hele Livets
Æventyr! Sige alle Dagenes Vanskeligheder Farvel — og saa
ud i den dejlige Verden med to Mennesker, hun holdt af!
De to kære Mennesker gik glade — og Datteren dansede jub
lende om, tog Trapperne op i 2—3 Spring og kunde slet ikke be
sinde sig. Livet var saa dejligt, saa overvældende. — Denne vid
underlige, første Rejseglæde glemmer hun aldrig — om hun end
senere i sit Liv kom til at rejse en hel Del. — Aa, kunde Far dog
ikke snart komme hjem, at hun kunde fortælle det!
Og Far kom, og hun fortalte om sin Lykke — og Far blev slet
ikke glad. Dér stod hun. Glæden gled langsomt af hende. Hvad
betød dette? Hvorfor saa Far modfalden ud? Han sagde ikke
mange Ord, men at han ikke billigede Rejsen var tydeligt nok.
Han gik til sit Værelse. Datteren til sit. Saa var den Lykke dog
for stor for hende. Gøre sin Fader imod kunde hun ikke — og
vilde hun ikke, for han var hende meget dyrebar. Men Grun
den? — Alt som hun sad og tænkte, steg det Sorgens Aar 1894
op for hende. Søsterens første Udenlandsrejse! hendes store
Glæde — og saa den forfærdelige Sorg. Fader og Datter vendte
ene tilbage — og før 2 Maaneder var gaaet, var ogsaa Datteren
borte. Fader var haardt prøvet. I Skyggen af sit Livs største
Sorg kunde han ikke taale denne nye Rejse.
Ja — det kostede Taarer, men hun skrev til sine kære Præste-
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folk og søgte at forklare dem, hvorfor hun ikke kunde modtage
deres storsindede Indbydelse. Hun meddelte sin Fader, at hun
havde skrevet Afbud — og saa blev der ikke talt mere om den
Sag. — Men Faderen havde sine kærlige Tanker og Planer for
sin Datter; han fortalte hende dem bare ikke endnu.
I det samme Foraar oprandt en anden lykkelig Dag over
Hjemmet — Faderens 70 Aars Dag. En lille Kreds af Herrer
spurgte forud, om de maatte indbyde ham og hans nærmeste
Familie til en Fest paa Skydebanen i Dagens Anledning. Fødsels
dagen var 3. Maj; Festen blev bestemt til 4. Maj. Det skulde
være en Herremiddag, kun enkelte Damer, der stod Familien
nær, kunde faa Adgang. Der udgik da Bud, at de Mænd, der øn
skede det, kunde indtegne sig til Festen; og der meldte sig 150.
Sønnen blev kaldt hjem fra Udlandet, hvor han havde stu
deret % Aar. Han ankom om Aftenen 1. Maj, og der var Glæde
i Hjemmet baade over Gensynet og over al den Festlighed, der
laa i Luften. I Aviserne kunde man læse om Fødselsdagsbarnet.
Nationaltidende indledte sin Levnedsskildring af ham saaledes:
Henrik Scharling fylder 70 Aar. Der skulde vel egentlig staa:
Prof. Dr. teol. H. Scharling. Men som Henrik Scharling slet og
ret er han kendt i de videste Kredse i Folket, ikke blot som
Universitetsprofessor, men som skønlitterær Forfatter og ofte
slagfærdig Debattør. Lad det derfor blive staaende: Henrik
Scharling.-----Dagen oprandt med straalende Sol. Glad og smilende kom
Henrik Scharling ned ad Trapperne til Morgenbordet, og dér
sad baade Sønnen og Datteren skinnende glade. Derefter sam
ledes Familien om Fødselsdagsbarnet foran det store Blomster
vindue i Dagligstuen; Faderen var fyldt af Glæde, og hans Ord
var præget af det lyse Lune, der laa i hans Natur.
Snart myldrede Gratulanterne ind. Der indfandt sig over 100.
De kom med Smil, de kom med Blomster, og der var Glæde
over alle Stuer. Datteren befandt sig i den syvende Himmel af
Glæde over den Hyldest og Anerkendelse, der blev den af hen
de beundrede Fader til Del. Der kom Deputationer: Fra Univer
sitetet: Rektor, Prof. Bohr og det teologiske Fakultet, fra Ehlers
Kollegium, fra Geografisk Selskab. Tre teologiske Studenter:
A. P. Andersen, E. Bjømbak og C. Jensen, overbragte fra Stu-
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denter en Gave, der glædede: en meget smukt udført Tegning
af Prof. Carl Thomsen, der forestillede Nytaarsaften i Nøddebo
Piæstegaard. — Mange kendte Personligheder, mange Venner af
Hjemmet aflagde Besøg. Der var Solvarme, Blomsterduft, Farver
overalt. Kærlige Ord og glade Smil. Og Faderen Midtpunkt i det
hele. Med vanlig Ro gik han rundt, talte med alle, glemte ikke
een af de mange Gæster.------ Da Datteren stod i Vinduesfor
dybningen og saa ud over de mange Mennesker, kom Tante
Frederikke Tuxen imod hende med sit glade, smukke Smil. Hun
pegede paa en Gruppe ved Klaveret, hvor Henrik Scharling stod,
og sagde: »Din Far er mageløs. Vil du se ham tale med den Ene
og senere med den Anden, og hvergang som var der ikke andre
i Stuen end den, han taler med — og det midt i dette Mylder,
som kunde gøre en anden ganske konfus!«
Og foruden alle Gratulanterne var der 200 Breve og Tele
grammer at læse.
Næste Dag fulgte den store Fest. En saadan Fest faar sit
Præg af den, for hvem den afholdes. Denne Fest blev præget af
Glæde og godt Humør, Aand og Vid, Latter og Behag.
I den kgl. Skydebanes smukke Rum samledes den store Skare
om Henrik Scharling. Smilende og rødmusset stod han og tog mod
hver enkelt. Det var ejendommeligt at se en saa forskelligartet
Forsamling. En Præst sagde til Datteren: »Deres Fader er den
eneste Teolog i Danmark, der kan samle et saa blandet Selskab.«
— Der var mange Teologer, alle Professorerne og Docenterne.
Bisperne Skat Rørdam, Frederik Nielsen, Koch og A. S. Poulsen.
Stiftsprovsterne Paulli og Volf. Provsterne Fenger, Heiberg,
Levinsen, Sørensen fra Skanderborg. Præsterne Linnemann, Dal
hoff, Steen, Theodor Hansen, Stahlfest-Møller, Hoffmeyer — en
stor Skare Præster baade fra By og Land. Talrige Universitets
lærere, deriblandt Professorerne Høffding, Jungersen, Gertz,
Jul. Lassen, Vald. Schmidt, Salomonsen, Buhl, Ussing. Genera
lerne Schroll og le Maire. Kommandør Irminger. Statsraadssekretær Kofoed. Kunstnerne Lorenz Frølich, Sophus Bauditz, Oster
gaard, Alf. Ipsen. Edvard Lehmann, Forlagsboghandler Reitzel,
Grosserer Bockelund og en Del andre fra Handelsstanden.
Rektor, Prof. Bohr bød Æresgæsten Armen, og hele Skaren
fulgte efter ind i Skydebanens største, pragtfulde Spisesal. Og
det blev en Festmiddag! Livlig Bordsamtale, Festtaler og Sange
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vekslede. Professor Peder Madsen aabnede Talernes Række med
en hjertelig og vægtig Tale for Henrik Scharling som Teolog. Stifts
provst Paulli talte for Æresgæstens Hjem, Professorgaarden bag
Universitetets skyggende Lind. Derefter rejste Henrik Scharling
sig og slog paa sit Glas. Under stor Opmærksomhed begyndte
han at tale. Mærkeligt var det at høre den om sig selv ellers tavse
Mand lægge sit Liv aabent for denne store Forsamling. En stor
Del af sin Sjæls Historie fortalte han. Hvad der kommer fra
Hjertet, gaar til Hjertet. Skønt Talen var meget lang, var der
lydløs Stilhed i den store Sal. Alles Øjne rettedes spændte og
interesserede mod Taleren. — Han fortalte om sin Barndom, om
den Tvivl, der listede sig ind hos den 11-aarige Dreng, da han
i Lærebogen naaede til: Beviser for Guds Tilværelse. Hvor der
er Beviser, maa der ogsaa være Modbeviser. Disse Tvivl kuede
ham i flere Aar. Han talte ikke til nogen derom, men grublede
des mere — hvilket dog ikke hindrede ham i at tage ivrig Del i
Skolepladsens Kampe i Frikvarteret. Senere førtes han ind i
Tvivl om alt. Var Verden overhovedet til? Dette tilligemed en
Nervefeber nedbrød ham en Del. — Videre skildrede han sin
Ungdoms Kampe — og sin fleraarige Udenlandsrejse, hvor han
særligt dvælede ved en Vinter i Rom og Samlivet der med Carl
Bloch, Bjørnstjerne Bjørnsson og Christian Richardt. — Der
næst klargjorde han sit Forhold til Æstetik og Teologi, de to
Verdener, der drog ham stærkest Stærkt følte han sig draget
mod digterisk Virksomhed og skrev ogsaa forskellige Bøger.
Men videre Virksomhed paa det Omraade ofrede han dog paa
Teologiens Alter.-----Den Tillid, han viste sine Gæster ved at lægge meget af sit
Liv aabent for dem, greb stærkt, og mange sagde senere, at den
Tale gjorde denne Fest uforglemmefig for dem.
Mange Taler fulgte efter — dirigerede af Pastor H. Hoffmeyer.
Lic. teol. Thedor Hansen holdt en god, versificeret Tale, og
Sophus Bauditz talte saa morsomt for Scharling som Æstetiker,
at Salen rungede af Latter. Da han sluttede med nogle malm
fulde, alvorlige Lovord for Nikolaj, bragede Bifaldsstorm og
Jubelraab løs fra den store Forsamling.------ Ind mellem de
mange Taler slyngede sig næsten ligesaa mange Sange. En Sang
fra »en Præstekone« (Fru Inge Hoffmeyer) — »Til vor Profes
sor«! gjorde Lykke:
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Vort Fødeland var altid rigt
paa lærde Professorer,
som strengt docerede alt sligt,
der kun Pedanter morer,
sluttende med:

Lad kun den kære Præstesstand
indta’ sin Visdoms Trone,
men rundt omkring fra Danmarks Land
der kommer Præstens Kone
og siger Tak til Nikolaj,
fordi han gik den jævne Vej
og skrev saa kønt om Hjemmets Fryd
i danske Præstegaarde.
Docent Lehmann mødte med to Sange; en med Pris over
Nøddebo og gode Ønsker for Forfatteren — Henrik Scharling
i Udlandet:
Dog tit han længtes under fjerne Strande
og stirred i de dybe, dybe Vande.
Da trylled for hans Øje
et Syn hans Længsel frem:
bag Sjællands grønne Høje
et straatækt Præstehjem.
Nøddebo! fryder mangt et Hjerte.
Nøddebo! Helt naturligt er det,
Nøddebo!
Megen Jubel vakte hans anden Sang, der kaldtes »Finale«!
og paa Melodi »Forgangen Nat vor sultne Kat« blev sunget ved
Festmaaltidets muntre Slutning:

Saa kom da denne fjerde Maj,
hvor Scharling! vi skal ære dig;
hvor op i Festens Sfære dig
vi løfte blidt og bære dig.

4de og sidste Vers:

Nu kvier snart min Pære sig
ved flere Rim paa 4de Maj;
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men altid vil jeg blære mig
af, at jeg var med den fjerde Maj.
Vi ej dig glemme, du 4de Maj!
du sidder fast som Tjærebeg.
Ja, Skam faa den, der glemte dig!
— Nu har vi straks den 5te Maj.
En Mængde Telegrammer blev oplæst, bl. a. fra Professorer
i Kristiania og Lund. Saa hævedes Bordet, og det glade Selskab
fordelte sig i Smaagrupper omkring i Stuerne.

Det var festlige Dage i Hjemmet, og mærkeligt var det for
Henrik Scharling at møde denne store Anerkendelse rundt om
fra. Der var en Tid, da han næppe kunde tage en Avis i Haan
den uden at møde Modsigelse og Ukvemsord til sig selv — og
nu fandt han bare gode Ord og Ros i Bladene. — Som han i
hine Tider ofte havde let af Modgang, lo han nu af sin Medgang
og sagde med Lune: »Kunsten er bare at overleve sine Fjender,
saa faar man Beundring nok.« — Og baade han og Datteren
maatte smile, da der et Par Dage efter paa hans Morgenkuvert
laa et Brev uden Underskrift fra Sverrig, indeholdende en Seddel
med Overskrift: »Kom till Jesus, Du, som kommit till en mognare
ålder, ja, skynda dig!« — »Det er En, der er bange for, at den
megen Virak skal stige mig til Hovedet,« sagde han fornøjet.

Was vergangen kehrt nicht wieder,
ging es aber leuchtend nieder,
leuchtet es lange nock zurück.
Den skønne Festaften var en meget stor Glæde for Henrik
Scharling, og Lyset fra den laa bag mange kommende Dage.
Nu var tilmed det yndige Foraar inde.
I Haven sprang alle Guldregn ud til hans Glæde. Naar ogsaa
de gamle Akasier ved Stuetrappens Fod kom i Blomst, da flyt
tede han sin Arbejdsplads ud i Venteværelset og sad ved Vin
duet mod Nord i frisk Kølighed og saa ind i Akasiens Krone,
der som en Blomsterhave bredte sig foran ham. Den fine Blom
sterduft ombølgede ham.
Paa saadanne Dage søgte han gerne ud af Byen. Nu tog han
en Dag Datteren med og drog ad Fredensborg til. Ved Toget
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kom en høj, kraftig Mand med et eget Lys over Ansigt og
Skikkelse imod ham. »Det er Holger Drachmann,« sagde Far, og
de trykkede hinandens Hænder og passiarede lidt sammen. Hol
ger Drachmann lo og talte med smittende Friskhed, og den unge
Pige syntes, det var den smukkeste Mand, hun nogensinde
havde set.
Snart vandrede Far og Datter i Fredensborg herlige Park.
Disse dybe Alléer! Denne milde Foraarsluft — og Fuglesangen!
Henrik Scharling lyttede saa gerne efter Fuglenes Sang, lige fra
de i den tidlige Vaar begyndte »at stemme Instrumenterne«. De
dæmrende Vaarmorgener, naar Solsorten sad paa Universitetets
Gavl og sang Foraaret i Møde med Toner, der fik en egen dyb,
jublende Klang ved Genlyden fra den store Gaardsplads! Det
var hans Glæde, og med Iver fortalte Fader og Datter hinanden
det, saasnart den var hørt, endnu før det blev Dag. — Nu kvid
rede allerede Smaafugle for dem i Parken, og de to passiarede
muntert og sad paa Bænke i Alléerne og frydede sig. Og saa gik
de paa Besøg hos H. F. Ewald. Fader satte Pris paa ham og sad
nu længe hos den gamle Digter og førte en interessant Samtale
med ham.
»Det er underligt,« sagde Fader bagefter, »han taler saa ud
mærket for sig, har mange muntre Indfald og er meget interes
sant at høre paa. Men naar han faar Pen i Haand, bliver han let
noget bred og langtrukken. Han skulde skrive, som han taler.
Men det er ofte saadan, at den, der taler godt for sig, skriver
mindre godt — og omvendt.«
Sønnen Carl Immanuel blev hjemme i 14 Dage efter Festen;
saa satte han atter Kursen mod Syd. Ved Tübingen Universitet
studerede han. Men hjemme gik Faderen i al Stilhed med Rejse
tanker. Der maatte kæmpes noget — en Lystrejse i Tyskland
var ikke foretaget siden 1894. Nu havde han atter en ung Datter,
i samme Alder som hans Emmy; kunde han magte at rejse ud
med hende? Vilde Minderne ikke overvælde? — Det var en
vanskelig Beslutning at tage. Men han tænkte paa sin Søn, som
han elskede, og paa den Glæde, det vilde være at se, hvor han
studerede, og færdes med ham dér.
Henrik Scharling nævnede ikke en Idé, fordi han fik den.
Han besaa den nøje fra alle Sider og gik en god Stund med den,
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før den blev udtalt. Han havde aldrig holdt af at tale videre om
sine Planer, før der skulde handles. I sin Tid, naar Børnene ved
Foraarssolens første, varme Straaler vilde tale om Sommerferie
og spørge om Planer, bremsede han dem og indførte den Lov,
at disse ikke maatte nævnes før 28. Maj, hans og Elisabeths
Bryllupsdag. Det er jo ikke i Fremtiden, man skal leve! — Her
gik han endda længere tavs om sin Plan. En klar Solmorgen
20. Juni aabenbarede han for sin Datter, at han havde tænkt
at rejse ned og se til sin Søn Carl og tage hende med. Og der
blev da stor Glæde! — Saa skulde hun dog ud at rejse i dette
samme Aar!
Rejsen skulde tiltrædes 11. Juli. Det var en Fornøjelse at
skrive til Sønnen, at han kunde vente Besøg i Tübingen og
maatte sørge for Logis.
Der var Glæde, og der var Travlhed i Professorgaarden — og
snart var Rejsens Morgen inde. — Vejen gik over Gjedser—
Warnemünde. Henrik Scharling undgik altid Rejsen gennem
Sønderjylland. Det smertede ham at se det gamle, danske Land
i fremmede Hænder.
Da de nu sad i Toget og kørte ind i Tyskland, saa Henrik
Scharling meget paa sin Datter for at læse Glæden over Oplevel
sen ud af hendes Træk og støtte sig til den, naar Minderne fra
hin forrige Rejse blev for stærke. Første Station paa Rejsen var
Schwerin. Scharlings tyske Oversætter mødte dem paa Banegaarden og fulgte dem til Hotel Stern. — Senere gik Far og Dat
ter den første Aftentur i Udlandet. For Enden af en dunkel
Gade tegnede et mægtigt, gotisk Kirketaarn sig mod den lyse
Aftenhimmel. Ind til Portalen førte Faderen sin Datter og lod
hende se op ad det mægtige Taarn, der syntes hende at fort
sætte helt ind i Himlen. Han viste hende de smaa Sidetaarne,
der peger opad, Stræbebuerne og hele den prægtige Bygning. Et
mægtigt Indtryk for den unge Pige.
Næste Morgen fik de Besøg af Byens første kirkelige Em
bedsmand, Præsident Giese. Han indbød dem med stor Elsk
værdighed til at bo i sit Hjem. H. Scharling takkede, blev dog
paa Hotellet, men det meste af de Par Dage, de var i Schwerin,
tilbragte de i hans smukke Hjem. Fruen modtog Gæsterne med
stor Gæstfrihed, og Husets to unge Døtre tog sig straks af den
danske, unge Pige. De saa paa den ret elegante By; de kørte ud
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i Omegnen, der er henrivende med Søer og store Bøgeskove. Og
de saa Storhertugens Slot. Den Poesi, de Rejsende ikke fandt i
den moderne By, mødte de i rigt Maal herude ved Søen og
Slottet, der med mange Taame og Spir spejler sig i Søen og er
netop, som et Slot skal være. »Der var engang en Konge og en
Dronning---------- det maa have været her, de boede,« tænkte
den unge Pige. Næste Dag saa de det indvendigt; en æventyrlig
Pragt, som man i Fantasien kunde befolke.
Derfra gik Rejsen til det ejendommelige, romantiske Wismar.
De gik rundt i de smaa Gader, saa paa de legende Børn og paa
Folk, der trak Stolen ud paa Gaden og læste Avisen i det Fri.
Et Sted legede Børnene med kulørte, lysende Lamper — det
var nydeligt. Der var en rolig, gammeldags Hygge overalt og
mange mærkelige, gamle Bygninger. Det var noget for Far og
Datter at se paa og tale om. — Her skulde de besøge Super
intendent Gentzken, der havde besøgt dem i København. Men
ak! Det blev kun til et Brev fra Præstén, at han og hans Hustru
øjeblikkelig maatte rejse til Berlin i en sørgelig Anledning.
Saa rejste de til Doberan, hvor de boede hos Pastor Khlose,
der kendte og holdt af Danmark. Husets 3 unge Døtre tog sig
ordentligt af den Danske. De snakkede, og de lo, og da de hav
de sagt Godnat, listede de ud af Huset og gik en bedaarende
Aftentur under duftende, blomstrende Linde. Den danske Pige
snakkede Tysk over en lav Sko, syndede fælt mod Grammatik
ken, men det hindrede ikke hendes Flugt. — H. Scharling havde
baade Glæde og Udbytte af at begynde Rejsen med disse Be
søg i tyske Hjem. — Hele Familien fulgte med paa Banegaarden
ved Afrejsen, og der blev viftet med Lommetørklæder og raabt
mange glade »Auf Wiedersehen«!
Og de saa Lübeck, og de kom til Lüneburg, hvis gamle, bug
tede Gader fremkaldte mere Stemning end Lübecks smukke,
ensartede Gader. De dejlige, gamle Huse vendte Gavlene mod
Gaden; det giver brudte, smukke Linjer, ikke kedeligt regelmæs
sige; Fader og Datter nød at vandre sammen i Gaderne. — I
Göttingen blev de i 5 Dage. Ogsaa der blev de indbudt til at
tilbringe Dagene i et Hjem, om end de sov paa Hotel.
Ved et luthersk Kirkemøde i København kom Henrik Schar
ling engang hjem fra Frue Kirke med en fremmed, venlig, tysk
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Dame. Han præsenterede hende med de Ord: »Hier ist eine
Dame, die hat ihren Mann verloren!« Hun smilede og forkla
rede, at hendes Mand, Pastor v. Helmolth fra Grone ved Göttin
gen, var blevet borte for hende blandt de mange Mødedeltagere,
der besaa Frue Kirke. Hun henvendte sig da om Raad til Prof.
Scharling, der straks tog hende med over i sit Hjem. — Senere
fandtes ogsaa Præsten; de blev da lidt i Hjemmet og kom
senere igen.
Kort Tid efter fik Prof. Scharling et Brev fra Fru v. Helmolth,
hvori hun berettede, at hun havde haft den store Sorg pludseligt
at miste sin Mand. Nu var hun i Virkeligheden »eine Frau, die
ihren Mann verloren hat.« Disse Ord, hvormed Professoren
havde indført hende i sit Hjem, var staaet frem for hende nu
med en sørgelig, profetisk Klang.
Nu stod H. Scharling i hendes Hjem, en hyggelig Villa med
Have i Göttingens Udkant. Hun tog saa hjerteligt mod de dan
ske Gæster og kaldte paa sine Døtre, der hilste og nejede. Ude
i Verden havde hun endnu 3 Døtre og en Søn, der studerede
Teologi og senere blev Præst for den tyske Menighed ved St.
Petri Kirke i København — og da kom en Del i Henrik Scharlings
Hjem. — Scharling talte med stor Deltagelse med hende om hen
des Mand. Det var nu 5 Aar siden, han døde. — Hun indbød sine
Gæster til Middag næste Dag Kl. 1 — med paafølgende Køretur i
Omegnen. — Og det blev en pragtfuld Køretur. For Døren holdt
en behagelig Wienervogn. Professoren og Fruen tog Plads paa
Bagsædet, de unge Piger lige overfor — og saa rullede de under
livlig Samtale ud ad de hvide, solvarme Landeveje. Familiens
Forklaringer om alt, hvad der var at se undervejs, var dog nær
mest spildt paa deres nordiske Gæster, der sank sammen under
Parasollerne i en ulidelig Hede. Men de aandede glade op, da
man gjorde Holdt ved Mariasprung, en hellig Kilde — og en
god Café. Den ligger i en smal Dal mellem Bjerge, beskygget af
pragtfulde Bøgetræer. Her var Folkeliv at studere, og det var
noget for Henrik Scharling. Der var Studenterfest. Ved lange
Borde sad Studenterne og drak. Hvert Burschenschaft sad sam
men; deres brogede Baand og Huer virkede malerisk. Midt paa
en større Danseplads sad en Flok Spillemænd og gav god Musik,
bl. a. forskelligt af Wagner. Det klang brilliant mellem Bjergene.
Der var mange Mennesker; pyntede, unge Piger under Forældres

96
Beskyttelse. Under Træerne og højt op ad Bjerget stod lange
Borde, om dem sad de. Frau v. Helmolth med Døtre og Gæster
fik efter en Del Søgen Plads hos en venlig Præstefamilie fra Lan
det. Præsten var stor og faderlig og syntes for de Danske en ægte
hostrupsk Præstetype, og han underholdt dem livligt. — Senere
gik Dansen til kendte Valsemelodier muntert under Træerne.
Men Familien fra Göttingen havde fjernere Maal. De van
drede op ad Bjerget til en Borgruin, fra hvis Taarn der var
Udsyn over vidtstrakte Skove — og Marker og Enge med
blaanende Bjerge længst ude. — Og de kørte videre ud. Solen
gik ned. Luften blev frisk. Lindene duftede. De kørte gennem
skønne Dale; til Siderne hævede skovbevoksede Bjerge sig. Hist
og her en Gaard. Ved Foden af et Bjerg holdt Vognen. En lille
Sti slyngede sig op, ret stejl gennem tæt Krat og høje Træer.
De fulgte den. Luften var kølig. Pludselig gjorde Stien en Drej
ning, og en Borgruin laa for dem — Slottet Hardenberg. Skoven
var tæt om den, og der var meget stille. De traadte gennem den
gamle Porthvælving og stod paa en stor, græsbevokset Plads.
Foran dem laa Borgen. Murene steg ret op af den gamle Borg
grav, spejlende sig i Vandet. De gik over en forfalden Bro, ind
gennem Porten. Faarekyllingen peb, og det susede i Bladene. Det
store Tysklands betagende Romantik levede om dem. Henrik
Scharling faldt i Tanker. De Unge kravlede op ad en forfalden
Vindeltrappe. Bedst som de steg op, stod de for en Afgrund;
Resten af Trappen var styrtet ned. De gik hen langs de svære
Mure; i Revnerne skød Rønnebærtræer frem. Borggraven var
næsten skjult under de mægtige Bøgetræer. Et Sted gik en
Kældergang dybt ind under Jorden. Fra Murene saa de langt ud
— over frodige Dale med Skove og Landsbyer — i det Fjærne
Bjerge, den ene Række højnende sig bag den anden — yderst
Harzen med Bloksbjerg tegnende sig højt mod Himlen.
Det svundne, usynlige Liv, her var levet, greb Henrik
Scharling.
Da de kørte hjemad lynede det, og svære Tordenskyer
trak op.

Ogsaa i et andet Hjem i Göttingen fandt Prof. Scharling en
hjertelig Modtagelse: hos Dr. Bohse, hvis Hustru var Margrethe
Heiberg fra Danmark. Med dem foretog de en smuk Køretur ud
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ad Byen og saa paa Minder om Bismarck, der har studeret et
Aar i Göttingen. En munter Aften tilbragte de i deres Hjem —
og vandrede hjem Kl. 10. Paa den Tid var Göttingen som uddød;
alt var lukket og slukket; smaa Gaslygter brændte hist og her,
og enkelte Bander Studenter drev om.
Som den trofaste Lutheraner, Scharling var, maatte han da
vise sin Datter Eisenach. De tog hjærtelig Afsked med de gode
Venner i Göttingen og sad snart atter i det farende Tog. Bedst
som Datteren ivrigt saa ud ad Vinduet, fik hun en ordentlig For
skrækkelse. Det blev bælgmørkt, og der udbrød en rædsom
Larm — hun drømte jo ikke om Tunneller! Faderen greb hendes
Haand, og da de atter kom ud under fri Himmel, lo han og en
tysk Herre meget ad hendes forfærdede Mine.
»Troede du, vi skulde fare lige ned i Underverdenen?«
spurgte Faderen fornøjet, og Tyskeren udbrød: »Hvor kan man
dog blive saa bange for en Tunnel?« — Hun blev flov, men den
Historie løste de bundne Tunger, og den tyske Herre konver
serede hende med Iver. »Jeg tænkte nok, at de var fra Nor
den,« sagde han, »for Herren dér ligner den gamle Kong Chri
stian den Niende, og saa maatte de nok være fra Sverrig!«
I Eisenach fik de Værelser med Udsigt over Bjerg og Dal;
det bedste var: et skovklædt Bjerg med graa, ærværdige Mure
øverst. Det er noget af Æventyret pludselig at se Wartburg rejse
sig for En i stærk Virkelighed. — Og saa mødte en af Rejse
livets smaa Viderværdigheder: Henrik Scharling blev utilpas og
maatte sende sin Datter ud paa egen Haand. — Hun vendte
ikke særlig oplivet tilbage; hun havde faaet den moderne Ver
den galt i Halsen og skændte. Denne Strøm af Turister! Til den
ene Side Folk i praktisk, uskøn Rejsedragt med rød Baedeker
opslaaet og Tøjbylt paa Ryggen; til den anden Pyntedukkerne,
klædt efter sidste Mode, tynde som Hvepse om Livet, med højt
opsatte Frisurer og Fødderne indsnørede i spidse, franske Støv
ler, støjende og fjantende paa Vej op til Wartburg. »De saa
hellere et Spejl for sig end den gamle Borg!« sluttede hun
vredt. Faderen lo. »Hvor gik du saa hen?« — »Jeg gik paa
Kirkegaarden.« — Hans Latter tog til: »Paa Kirkegaarden! Fandt
du Trøst der?« — »Ja, derinde var da Fred, for der kom ingen
Turister. Gravstederne var ikke passede. Græs og Buske groede,
som de vilde; dejlige Træer overskyggede det Hele.« Hun tydede
7
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Gravskrifter paa forvitrede Stene, fandt nogle, der var Aarhundreder gamle, naive og trohjertede. Dybest inde paa Kirkegaarden fandt hun en lille, halvskummel Træbygning, stødte Døren
op og stod i en Kirke. Hun skildrede det mærkelige Rum med
dets gamle, interessante Billeder. Alt var saa løjerlig gammelt,
bare Alterdugen saa ny ud i disse Omgivelser — og saa var der
broderet Aarstal 1697 paa den!
»Ja, det var da i alt Fald ikke moderne,« sagde Faderen.
»Saa du paa Byen?«
»Den er ikke hyggelig. Bare Fabriksskorstene og Røgskyer,
Hoteller og Turismer.« — »Det er nok paa Tide, jeg kommer ud
og viser dig Eisenach,« sagde Faderen. »Og herhjemme har
Pigen spist min Beholdning af Bisquit og Chokolade,« klagede
hun videre. »Naa«, lo Faderen. »Det var det samme, der hændte
dig i Wismar! Du maa passe bedre paa dine Ejendele.«
Næste Dag kørte de i Vogn til Slottet. De gik indenfor i den
prægtige, romantiske Slotsgaard, og de talte om hin Dag for
henved 400 Aar siden, da Martin Luther efter det foregivne
Overfald i Skoven blev ført herind og som »Junker Otto« gemt
for Verden og alle Forfølgelser.
Mennesker alle Vegne! »Fornøjelsen ved at rejse er ikke saa
stor som i gamle Dage,« sagde Faderen, da de i 3 Kvarter maatte
staa i Række og Geled for saa at faa Lov at se Slottet sammen
med 20 andre. — Forunderligt at staa i Luthers Værelse, ved
hans Skrivebord! Fra Vinduet saa de, hvad han saa: vidunder
lige Udsyn over skovklædte Bjerge og Dale, saa langt Øjet
rækker. — Faderen fortalte om sin beundrede Helt, Martin Lu
ther, og om den hellige Elisabeth og hendes fromme Liv her
og svære Lidelser, da hun efter sin kærlige Mands Død blev
forjaget fra Wartburg, hvor hun var Herskerinde, og stødt ud i
Fattigdom og Landflygtighed med sine smaa Børn.
Næste Dag besøgte de Fru Cottas Hus, der var noget forfal
dent. Der var en dunkel Vinstue med gamle Møbler, farvede
Ruder og Luthers Billede rundt om. I Hjørnet var en Automat,
der for 5 Pfennig spillede: Eine feste Burg ist unser Gott, og, da
Værten opdagede, der var danske Gæster: Kong Christian stod
ved højen Mast. — Ved Bordet sad nogle Bierdrikkere. Ad for
faldne Trapper gik de op til to smaa, mærkelige Rum. Her boede
Martin Luther fra 1498—1501. Værelserne var omtrent uforan-
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drede; en gennemsigtig Tremmedør med Listerne paa skraa for
bandt dem. Henrik Scharling var stærkt grebet af at staa paa
det Sted, hvor hans store Aandsfælle havde levet nogle af sine
Ynglingeaar.

Nu havde de da faaet en saa god protestantisk Dukkert, at
de nok kunde taale lidt Katholicisme, mente Professoren — og
saa rejste de til Würzburg. Det var karakteristisk for ham, at
han rejste saa roligt og viste sin Datter alle disse Steder, skønt
Hu og Længsel stod stærkt til Tübingen, til Mødet med Sønnen.
Men han gav sig altid god Tid. Han glædede sig inderligt til Mø
det, men tog med Ro mod de Oplevelser, der laa til ham under
vejs. Tübingen løb jo ikke fra ham. Hans store Ro og Taalmodighed gjorde ham til en ypperlig Rejsefælle. Rejselivets smaa
og store Besværligheder tog han med Humør. »Man har godt af
at døje lidt ondt,« sagde han; »og vi skal da ogsaa have noget at
glæde os til at komme hjem til!« var hans hyppige Udbrud, naar
Tingene faldt ubekvemt. Han havde rejst meget i sine Dage, og
han forstod at rejse. Det gode, danske Lune førte han med sig
alle Vegne og skaffede baade sig og sine Børn mangen god
Latter udfra det.
I Würzburg førte han for første Gang sin Datter ind i en
stor, katholsk Kirke. Med Ærbødighed betraadte hun den og
betragtede med vaagen Sans denne nye Verden, der aabnede
sig for hende, stærkt opfyldt af det Liv, der rørte sig i det
store Kirkerum med de mange Altre. De overværede en stille
Messe — og de talte bagefter meget sammen om Katholicismen,
om dens Fare ved at faa Mennesker til at bygge mere paa Fø
lelser end paa klart bevidste Tanker, og om det, der tiltalte
ved den.
Og saa kom endelig den glade Dag, da Toget tog Retning
mod Tübingen. Kl. 5 kørte de ud fra Würzburg; efter et kort
Ophold i Stuttgart holdt de Kl. 10% Aften ved Tübingen Sta
tion — og dér stod Sønnen med sit gladeste Smil.
Fornøjede fulgtes de til hans Bolig, Neckargasse 7. Der oppe
under Taget var hans Studenterhybel, to smaa Værelser. »Det
er kun beskedent,« sagde han lidt ængstelig, »men jeg tænkte,
at Du nok vilde bo i det ene, Far. — Det er jo morsommere
end at have Jer paa et Hotel.« Han saa lidt til sin Fader, for
7*
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det var jo primitive Forhold at byde en ældre Herre. Men denne
saa uhyre tilfreds ud. Han var aldeles ikke afhængig af Bekvem
meligheder, og dette Logis morede ham.
»Det er som mine egne Studenterdage om igen!« sagde han
og satte sig fornøjet i Sofaen, medens Sønnen dækkede Bord
foran ham.
»Kan du ogsaa det?« spurgte Søsteren nysgerrig.
»Ja, nu skal jeg lave Te til Jer,« svarede han en Kende over
legen, mens han med hemmelig Ængstelse vogtede paa Kedlen,
om den snart var i Kog.
»Er du vis paa, at det koger?« forhørte hun, da han begyndte
at hælde Vand paa Tebladene.
»Jah,« svarede han tilfreds. »Jeg har lært, at saasnart det
ryger af Tuden, saa koger Vandet.«
Søsteren saa skeptisk ud, Faderen yderst tilfreds. Sønnen
havde købt Brød og Kager til dem; de spiste, og de drak, og de
morede sig udmærket sammen.
Dette Tiibingerophold blev rigtig til Fornøjelse for Henrik
Scharling. Naar han gik op ad den smalle, stejle Neckargasses
toppede Brosten, tog fat paa »Bjergbestigningen«, som han
kaldte Trapperne op til Studenterhybelen, og deroppe faldt ned
i Sofaen med et hørligt: »Ah—h!«, var han tilfreds. Atter og
atter mindedes han sine egne Studenterdage, og alt det primi
tive morede ham. Sønnens venlige Værtinde, Enkefru Haug,
passede godt ind. Hun indbød dem til Te, og hun og hendes
Søster, der boede hos hende, modtog dem med ubeskrivelig
Gæstfrihed og en Hjertensglæde, som var det deres kære, gamle
Venner. En tyk, grøn Papegøje sad paa Søsterens Haand og
raabte: »Grüss Gott! Gute Nacht!« Den hørte med til Familien.
Hvor de to Søstre snakkede og lo og snakkede igen! Der blev
ikke meget for Gæsterne at sige. Der var saa meget at fortælle
om Papegøjen — for ikke at tale om Hunden. — Fader og Dat
ter blev anbragt i Sofaen, og saa begyndte Traktementet. Aldrig
var de blevet nødet saadan, og aldrig havde de spist saa meget.
De to smaa Søstre, der var ens klædt og lyste af Hjertensgodhed,
sagde: »Vi kan ikke være glade ellers.« Man spekulerede paa,
hvorvidt de kunde være andet end glade! Selv sad de paa Kan
ten af deres Stol, drak Te, lavet paa Hybenkerner efter schwa-
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bisk Manér, og spiste Brødet tørt til. De tænkte bare paa deres
Gæster.
Pigen kom trampende ind og meldte med stærk Røst: »Weismann kommer!« Den lille Enkefrue gav et Hop i Stolen og et
Fryderaab: »Han sagde, han ikke kunde, og nu er han der al
ligevel, og dobbelt velkommen skal han være!« — Der blev
Travlhed med at rydde en Plads, og saa var Weismann der, en
tysk Student, ogsaa deres Logerende. Han hilste med stram,
tysk Studenter-Disciplin og tog Plads. Nu havde Søstrene 4
at sørge for, og de lo og vimsede om. Men Studenten kom ind
paa at fortælle Studenterhistorier, og det blev en munter Aften.
Henrik Scharling saa med Interesse paa denne gamle, sær
prægede By, engang Württembergs Hovedstad. Den ligger i en
frodig Dal mellem skovklædte Højder; gennem de grønne Eng
dale snor Neckar-Floden sig. Byen vokser op ad Bjerget med
stejle, smalle Gader. Husene er ofte baade 4 og 5 Stokværk
høje og vender de spidse Gavle til Gaden. Vinduerne lukkes
paa sydlandsk Manér indefter, og udenfor dem er brede Hylder
med røde Pelargonier og andet. Et lidt fattigt Præg havde Byen,
men de barbenede Børn, der løb omkring, var ofte Skønheder,
og Professoren stod tit stille og betragtede deres Leg som den
Børneven, han var. Kvinderne var høje og kønne med regelmæs
sige Træk og mørke Øjne. Det lange Haar bar de ofte i Flet
ninger ned ad Ryggen; indflettede med lange, sorte Baand
naaede de stundom til Jorden. De bar deres Byrder paa Ho
vedet, og det giver den rette Holdning. Travle gaar de nedad
Gaden med de store Kurve paa Hovedet. I Forbifarten faar man
et venligt Smil og et: »Grüss Gott!« — løvrigt er det særligt
Studenterne, der præger Byen. De slutter sig sammen i Forenin
ger, »Burschenschafter«, der hver har sit Navn og kendes paa
en bestemt Farve, der ses paa Huen og stundom paa et Schærf
om Skulderen. »Farverne« ser kritisk paa hinanden og omgaas
nødigt. Forskellige Farver spadserer ikke sammen paa Gaden.
Flokkevis drager de gennem Byen, ofte syngende. Hver Korpo
ration har sit Hus, prægtige, store Bygninger, hvor Medlem
merne daglig mødes. To Gange om Ugen er der Knejpeaften
med Mødepligt for de Yngre.
Hvert nyt Medlem maa vælge sig en ældre »Leibbursch«, der
oplærer ham i Foreningens strenge Love, undersøger alle hans
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Veje og opdrager paa ham. »Leibfuchsen« maa i 2 Aar ganske
underordne sig den Ældre. Forholdet mellem de to udvikles
stundom til et Venskab for Livet. — Studenterne fægter og
rider, de drikker 01, duellerer, priser Venskabet og — synger.
Tidlig og silde høres Sang i Tübingen, mest silde. Om Aftenen
drager de syngende gennem Gaderne og ud i de berømte Alléer
langs Neckar. Rundt om fra Husene høres deres friske, klare
Stemmer; det giver Tübingen et eget Præg, et Præg af Ungdom
og Glæde og Liv.
En Dag saa Henrik Scharling 40 Studenter drage ud paa
Ridetur paa smukke, livlige Heste. De sad ranke i Sadlen, knyt
tede den ene Haand i Siden og bød med Udtrykket Alverden
Trods. De bar farvede Huer, Fløjlsjakker og lange Ridestøvler;
over Jakkerne snoede Ordensbaandene sig. Hestehovene klap
rede, og Studenterne sang i Kor: »Jerum, Jerum!« Sangen fra
Alt-Heidelberg.
Foran Prof. Scharlings Vindue ligger den store, anselige
Stiftskirke. Kirkeuret slaar Kvartérslag, og Timeslagene slaar
det 3 Gange i forskellige Tonearter. KL 12 Middag viser 4 Basun
blæsere sig paa Taarnet og lader en Choral tone ud over Byen.
— »Der gøres, hvad der kan, for at holde de Tübinger Folk
vaagne!« siger Sønnen. Natten igennem blæser en Vægter paa
Horn hvert Kvartér. Studenter drager til enhver Tid syngende
og snakkende forbi — og Vognene rasler forfærdeligt over
Stenbroen.
Den nye, fine Del af Byen interesserede H. Scharling min
dre. Men gerne vandrede han i de dybe, prægtige Alléer, der
var som skabte til filosofisk Tænkning. Og mange glade Ud
flugter foretog han i den skønne Omegn. Han var i alle Maader tilfreds med disse Uger i den gamle, interessante Univer
sitetsby. — Og saa slog Afskedstimen. Fru Haug vilde ingen
Penge have af ham — »det var jo bare Gæstfrihed,« sagde hun.
Men hun græd ved Afskeden, og atter og atter trykkede hun
de Rejsendes Hænder under de hjerteligste: »Leben Sie recht,
recht wohl!« — og saa gik de henad Gaden fra hende. Ved
Omdrejningen vendte de sig og saa for sidste Gang Fru Haugs
rødgrædte Øjne og viftende Forklæde — og bag hende Søste
ren. Pigen Marie kom luntende efter, smilende som altid, med
deres Kufferter i en Trillebør. Fru Haug havde overrakt den
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unge danske Pige en stor Pose Kager — og »der var ogsaa lidt
Læsning i.« — Fader og Datter maatte smile, da de i Toget
trak 7 kristelige Smaablade frem af Posen — skrevne til Be
kæmpelse af Drukkenskab! — Mellem Kagerne laa et kønt Bil
lede fra Tübingen, og bagpaa havde den lille Frue under mange
Spor af Taarer skrevet: »Sehr geehrtes, liebes Fräulein Schar
ling! Des Menschen loos ist, sich sehen — sich kennen — und
sich trennen. Behüt Sie Gott! — zur freundlichen Erinnerung an
die schönen Tagen wo ich Sie lieb gewonnen.
W. Haug. W. T. Meyer.
Nu rejste de ind i Schwarzwalds vidunderlige Bjerge. I Freu
denstadt boede de, og saa gik de i Skoven sammen. Aldrig
havde de set saa høje, prægtige Graner. De gik ad en yndig
Skovsti. Den rene Bjergluft, fyldt med Granduft, gjorde Lege
met mærkværdig let. De gik mellem de ranke, mægtige Graner;
under disse voksede Blaabær og Mos med friske, grønne Far
ver. Til venstre var en dyb Kløft, overgroet med Graner, der
skjulte rislende Kilder — og overalt dejlige Solstrejf! Henrik
Scharling frydede sig over Skønheden og følte sig rask og let i
alle Bevægelser. — De gik en Morgentur paa en Mil, ad Perle
stien til Löwebrunnen. Der hvilede de. Faderen sad paa en
Bænk og læste i Schillers Digte. Datteren laa i det bløde Mos
og læste i Schellings »Clara«. Solstraalerne spillede over det
grønne Mos under Granerne. Skovduer kurrede; glade Egem
hoppede mellem Grenene; skjulte Kilder rislede.------ H. Schar
ling nød disse friske Morgener. Før 7 var han oppe og gik
Morgenture i de vidunderlige Skove, inden han Kl. 8 spiste
Morgenmad.
Nogle Dage efter kom Sønnen rejsende — og med sine Børn
gik Faderen til den yndige Christoph-Dal. Vejen var et Hjul
spor, overgroet med Græs; langs den strakte Stenten sig med
en Rigdom af Markblomster. Til venstre hæver Bjerget sig,
dækket af Graner, til højre Dalen med den rislende Flod. Aften
luften stryger blidt om Kinden. Græshopper synger, og Sav
møller arbejder. De gaar langt, og Faderen bliver ikke træt. So
len gaar ned bag Bjergene og kaster et gyldent Slør over de
sorte Graners Top. Ved de smaa Huse i Dalen løber kønne
Smaabørn paa bare Ben. Venlige Kvinder staar i den aabne
Dør og nikker: »Grüss Gott!«
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Sent om Aftenen gaar de to Søskende i Kastanjealléen ved
Marktplatz. Foran Kirken sidder de længe. Taarnuret slaar 10.
Mørket falder paa, der bliver stille omkring dem. De ser mod
den stjerneklare Himmel. Der falder et Stjerneskud — og nok
et. »Set. Laurentii Regn,« melder Broderen.
»Aa, kan man ogsaa se den hernede!« udbryder hun glad
genkendende.
Han brummer lidt: »Troede Du, de har en anden Himmel
her.« Saa fortæller han Historien om Set. Laurentii Regn. De
taler om Stjerner, om de umaadelige Afstande og Verdens
Storhed. Længe sidder de i den stille Aften foran den gamle
Kirke og taler om Livet efter Døden. — Saa vandrer de tilbage
til Hotellet, og Far og Søn faar sig en Cigar. Det er fristende
at gøre Natten kort, naar Livet er saa dejligt.
Henrik Scharling nød denne Sommertid med sine Børn. Han
gik lange Ture i Skoven med dem; han læste Schiller, og de
spiste Blaabær. Han drak Kaffe med dem paa en lille SkovRestaurant og fortalte dem om Moder og hendes Barndomshjem
paa den gamle Dok. Her kunde han nævne hende. — Og sent
om Aftenen gik han med dem til »italiensk Nat« paa Torvet.
Det var et Æventyr — dejligt at se. Musikken spillede. Elek
triske Lyskastere gav fra Kirketaarnet Scenen et malerisk Præg
ved det skiftende Lys. Springvandet lyste rødt. Et pragtfuldt
Fyrværkeri satte ind. En myldrende Mængde glade Tilskuere
raaber: Bravo! En glimrende Farverigdom — et sydlandsk Liv
— en italiensk Nat.

Har til Maalet man naaet, sætter straks man et nyt —
ti den evige Higen, som aldrig faar Fred,
det er Fodrejsens dybeste Hemmelighed!

sagde den ældre Herre, og saa rejste de til Freiburg. Først i den
ene By bestemte de, hvor næste Opholdssted skulde være —
det morede Faderen.
Var dette den dejligste Jembanefart i Verden! Schwarzwal
derbahn. Gennem de skønneste Bjergegne, gennem ensomme
Kløfter, over brusende Floder — gennem Tunneller — 54 Tun
neller. Storslaaet at fare frem mellem disse Granmure, yndigt
at se de maleriske Schwarzwalderhuse, brune Træhuse i grønne,
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frodige Dale. Foran dem syslede Mænd og Kvinder i National
dragter. Selv de legende Børn havde de smukke Dragter paa.
Henrik Scharling saa ud med betaget Blik. Saa lo han ad sine
Børn; de fo’r fra det ene Vindue til det andet for at faa alt med;
den ene kaldte paa den anden, den anden paa den ene; kun i
Tunnelleme pustede de ud og lukkede Øjnene med god Sam
vittighed.
»Triberg!« raaber Dienstmanden. »Triberg med Vandfaldet,«
siger Faderen. »Farbroder William har rost det, og saa er det
godt!« og ud af Toget hopper de. Og de traver i glubende Hede
gennem Byen, stadigt op ad Bakke. »Pyh!« siger Børnene. »Ja!«
siger Faderen, »man maa døje lidt, naar man rejser, ellers var
der jo ingen Glæde ved at komme hjem igen.« Og de traver op
ad Bjerget mellem Graner og Klippeblokke. Vandet skummer
hvidt i Kløften; fra det fjerne høres en tordenlignende Lyd —
Triberg Vandfald. Snart staar de for det. Mægtigt bruser Van
det ud over Klippen, kaster sig i Dybet og larmer videre; 7
Gange foretager det Springet, da først er Vejen jævn.
Det hvide Skum hvirvles op, Solen skinner gennem det og
blænder Øjet. Larmen af det faldende Vand er mægtig; den
overdøver enhver anden Lyd. En stille, forfriskende Regn fra
det indhyller En. De mørke Graner danner en højtidelig Vagt
om det hvidt skummende Vand. —
Snart bruser Toget atter af Sted med dem gennem de skøn
ne, sorte Bjerge.
O Schwarzwald, o Schwarzwald, wie bist du so schön...
Videre med Höllenthalbanen — langs svimlende Afgrunde, gen
nem lange, sorte Tunneller — vidunderlige dejlige Kik ind mel
lem Bjerg og Dal.
Og saa er det Søndag Morgen, og de er til stille Messe i Frei
bürg herlige Domkirke. Klokkeringning, Røgelseduft. Mumlen af
Bønner. Gribende Mystik under dunkle Hvælvinger og farvede
Glasruder. — Kl. 10 er de atter i Kirken til Højmesse. Mægtigt
Orgelbrus toner imod dem — glider stille ud, bliver borte. Skøn
ne, rene Toner lyder — Munkene synger. Det lyder, som toner
det ud fra selve Hvælvingen, ingen Mennesker ses. For Alteret
svinges Røgelsekarrene, Kæderne rasler. Præsten mumler Bøn
ner. Et brusende Kor fra Menigheden svarer: Heilige Maria!
erbarme dich uns! — En lille Sølvklokke klinger fra Alteret;
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som mejet af en Le synker alle paa Knæ. Messeofrets hellige
Forvandlingsstund er inde---------Senere finder vi de Rejsende paa Slotsbjerget. Dette Udsyn!
Henrik Scharling kan ikke løsrive sig. Til den ene Side ser de
ind i Schwarzwald og Höllenthal, til den anden breder den store
Rhinslette sig; bag den knejser Vogeseme. Svære Skyer sejler
frem under Solen; Lys og Skygge farer over Sletten.
Og de drog paa Fodtur gennem Höllenthal. H. Scharling
traver, som havde han tabt en Snes af de 70 Aar; med et straalende Udtryk i sine klare, brune Øjne vandrer han frem ad den
skønneste Landevej: Til højre hæver Bjergene sig stejlt; til
venstre har han en yndig, grøn Kløvereng, bag den en rislende
Flod — og saa atter en Bjergvæg. Dalen indsnævres. Hvilken
Vandring!---------Da Solvarmen bliver for stærk, hilser de med Glæde en skyg
gefuld Plads med Bord og Bænke og lovende Plakater om 01
og Mad — thi uden det er Helten ingenting. — Der var et usæd
vanligt højt Springvand. Med sin særlige Forkærlighed for
Springvand, iler Scharling derhen. Paa Vejen staar et Opslag
paa en Mur. I Forventning om at læse noget om Springvandet,
nærmer Faderen sig, sætter Ansigtet med de nærsynede Øjne
tæt ind til Muren og læser: Warnung für den Hund! — Hurtigt
farer han tilbage; hans Ben har dækket for et mindre Hul ne
derst i Muren; ud af det farer en Hund med rasende Gøen og
efter Faderen — dog, dens Lænke bremser Farten. Forskrækkel
sen opløses i Latter, da de ser, hvilken lillebitte Ting Hun
den er.
Snart kom den Dag, da Henrik Scharling sad i Toget med sin
Datter for at køre mod Nord. Tilbage stod Sønnen og viftede
og lo, saa hans hvide Tænder lyste om Kap med hans glade
Øjne. — Glade saa de paa hinanden til det sidste, men eftersom
Toget fjernede sig, skiftede Udtrykket — det var dog for et
Aar eller to, de sagde hinanden Farvel. Datteren saa en Kende
mismodig ud, da hun vendte sig bort fra Vinduet, men da hun
saa til sin Fader, maatte hun smile. Han sad med hendes gode
Pose Blommer i Haanden, og den ene Blomme efter den anden
forsvandt hurtigt i hans Mund. Deres Mission var dog mere at
skjule Bevægelsen end at tilfredsstille Smagen, for Blikket viste,
at Tankerne var langt borte fra Blommerne.
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De var i Mainz og gik i Domkirken, og de gik ned til Rhinen
og saa paa Folkeliv, og næste Dag gik de om Bord i Rhindamperen. De sejlede ned ad Rhinen og saa de smukke Skovbjerge og
de interessante Ruiner. En herlig og mærkelig Sejltur, der vare
de til Aften. Da saa de Köllner Doms ranke Taarne aftegne sig
mod den klare Aftenhimmel og spejle sig i den gyldne Flod, og
i deres Sind klang Heines Linjer:

Im Rhein, im schönen Strome,
da spiegelt sich in den Welln
mit seinem grossen Dome
das grosse heilige Kölln.
Ja, det var en Højtid at vandre sammen i Køliner Dom —
det skønneste Kirkerum Datteren havde set.-----I Kölln var de Gæster i et herligt Hjem, hos Digteren og
Præsten Ludwig Schneller, der er født i Jerusalem og har været
Præst i Bethlehem. I sin Bog »Gaa ud i al Verden —« skildrer
han Pauli Missionsrejser. Før han skrev den, foretog han selv
den samme Rejse gennem Lille-Asien, Apostlens første Rejse.
Med forunderlig Poesi skildrede han nu denne Rejse for sine
Gæster, der sad betagne. — Han havde en eneste ung Datter,
Uarda, med hvem Henrik Scharlings Datter blev meget gode
Venner.
I Hamburg fandt de ingen Plads i det Hotel, hvor de pr.
Telegram havde bestilt Værelser. I en lille, rask Vogn kørte de
rundt til Byens 5 største Hoteller. Alt optaget. Paa 5te Sal i et
Hotel garni fandt de omsider Plads. Det var, som det skulde
være, for der mødte de paa Trappen Maleren Otto Bache, og
saa gik de i Alsterpavillonen sammen. Det blev til en munter,
en uforglemmelig Aften. De talte om Kunst, og Prof. Bache for
talte om sine Oplevelser og om de store Kunstnere, fortalte
Smaatræk om Marstrand og J. L. Heiberg, fortalte om Fru
Heiberg. — Ih, hvor de var fornøjede alle tre, og da Prof. Schar
ling trak Uret op og udbrød: »Klokken er 12!« vilde de ikke
tro deres egne Øjne. I det bedste Lune brød de op og fulgtes
til Hotellet.
Dagen efter gik Henrik Scharling ombord i Kiel for at undgaa Sønderjylland. Snart var de da ude paa de Danskes Vej til
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Ros og Magt og hilste Langelands Kyster som det første af
Fædrelandet.
Med Glæde og Tryghed stod han atter ved Vinduet i sit
Studerekammer, saa paa Linden og til Frue Taarn med det gyld
ne Kors og takkede Gud, som havde bevaret dem paa den lange
Rejse.
Og han tog atter fat paa det, man kalder Dagliglivet. Han
stod paa sit Katheder paa Universitetet og belærte Studenterne.
Han sad i sin grønne Sofa og studerede og skrev, han gik sine
lange Ture, og han besøgte Slægt og Venner. Og Livet i Hjem
met kom atter i sin sædvanlige Gænge — om end der var en føle
lig tom Plads der, hvor Sønnen ellers sad. Damerne vendte hjem
fra deres Sommerferie. Søster Louise, der elskede Sommer og
Sol og Luft i det Fri, særligt i den grønne Skov, havde rekre
eret sig paa Landbolyst i Grib Skov. Der sad hun glad i Skoven
og nynnede: Skovensomhed! jeg intet ved, saa sødt som dig,
Skovensomhed! Og hun havde været hos sin kære Broder
William paa hans Gaard, Vapnagaard, hvor hun havde sit eget
Værelse. Søster Louise var ikke nogen drømmende Natur, der
sværmede med Sangen: Dort wo Du nicht bist, dort ist das
Glück. — Hun fandt let Lykken, hvor hun var, gik vaagent og
levende op i Øjeblikket og kunde ordentligt dvæle i og nyde
en Sommerdag.
Frøken Beck tilbragte hver Sommer efter Indbydelse en læn
gere Tid paa det skønne Slot Nordfeld paa Møen som Gæst hos
Grev og Grevinde Danneskjold-Samsøe. Hun glædede sig over
at leve i det smukke Hjem, at vandre i den herlige Park og at
passiare med de unge Grever og Grevinder, som hun omfatte
de med megen Trofasthed. — Husassistenterne vendte hjem fra
deres gode, lange Ferie, og Efteraaret bankede paa Døren. Dat
teren fortalte om Rejsen, saasnart nogen vilde høre, men hjem
me maatte hun vare sig for at se mere paa Faster end paa
Frøken Beck, naar hun fortalte, for det kunde Frøken Beck ikke
lide. Da nu Faster spurgte ivrigt, blev der altid Fare for at se
mest paa hende — men man maa ikke tilsidesætte nogen. Hvis
Frk. Beck og Datteren kom ud sammen, maatte man ogsaa tage
Vare paa sit Væsen. Hele Verden skulde saa gerne forstaa, at
man var de bedste Venner; men det hændte alligevel, at Frk.
Beck paa Hjemvejen maatte opdrage lidt paa den Unge og sige:
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»Du maa se lidt venligt til mig, naar vi er ude sammen, for at
Folk kan se, at vi er gode Venner. Og saa maa Du virkelig være
enig med mig, naar jeg taler, og ikke saadan lade være at sige
noget. Hvad maa Folk dog ellers tænke!« — Og Datteren
mente just, det havde været hensynsfuldt at tie stille for ikke
at modsige der, hvor hun havde en anden Mening. Men Folk ser
saa forskelligt paa Tingene.
Søster Louise, der levede saa dejligt op om Sommeren, gik
nu i Vinterhi med Helbred og Kræfter og Nerver, dog ikke med
Humøret og Energien, om hun ellers havde Fred med nærmeste
Nabo i »Iskælderen«, der stødte op til hendes Sovekammer. —
Der laa atter mange Tændstikker paa Lysestagen om Morgenen,
og det blev sent, før Skodderne gik fra, og Morgenbøgeme kom
frem. Mangen Dag blev hun helt i Sengen. Hun døjede meget om
Natten, og det skal Ens Nærmeste gerne forstaa om Dagen. Det
hjælper altid en Kende, om Folk bare forstaar og tilegner sig, at
man har det ilde. Og er man nu altid en Del svag, da maa der
ofte Ekstrasukke til, for at Folk ikke skal komme ind i den
Slendrian at tænke: Det er jo bare den sædvanlige Historie.
For det er nyt hver Dag for den, det gaar ud over.
Broder Henrik var nu altid fuld af kærlig Deltagelse, naar
han aflagde et lille Besøg i Søsterens Soveværelse. Det gjorde
ham saa inderligt ondt, at hun skulde lide saa meget i sit fine,
lille Legeme. Men Kvinderne, der færdedes ud og ind hos hen
de, de maatte ikke falde hen i den Tro, at Svagheden var saa
tilvant, at man egentlig ikke selv kunde mærke den. Altsaa
lagde man sig stille tilbage i Sengens Puder med blege Kinder
og Øjnene lukkede under Natkappens pibede Strimmel; man
sukkede og gav sig lidt, naar nogen kom ind. Kom der nu ingen,
og Tiden blev lidt lang, kom Øjnene op, Brillerne paa og Avisen
frem. Naar Aanden optages, hænder det, at Legemets Svaghed
glemmes. Men hørtes der Trin, som nærmede sig, da kom Avi
sen hurtigt paa Stolen, Brillerne paa Sengebordet, Øjnene luk
kede sig — og aabnedes først, naar En stille kom helt hen til
Sengen med et deltagende Spørgsmaal. Den Slags Ting kan blive
nødvendige for at oplyse vantro Mennesker om Sagernes virke
lige Tilstand — og særligt Frk. Beck var betænkelig vantro over
for Svageligheds svære Anfald. Den unge Datter kunde være
lovlig rask i Bevægelsen. Det hændte, idet hun lukkede Døren
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til Fasters Dagligstue op, at hun i det store Spejl i Sovekamme
rets Hjørne naaede at se Avisen sænkes og fare ud paa Stolen,
og Brillerne flyve ned paa Marmorpladen, medens Faster dog
laa ubevægelig stille, naar hun traadte hen til hende. Ja, det
hændte, at Brillerne fik for stærk Fart paa og rutschede henad
Gulvet lige til Kakkelovnen. — Datteren skjulte et bitte Smil,
og Faster sagde med Anstand: »Tag mine Briller opl« —
»Hvordan gaar det?« spurgte Datteren stilfærdigt. »Uvirksom
hedens Tjeneste er den sværeste!« sagde Faster. Det havde den
Unge godt af at høre, for hvad bestilte hun egentlig Dagen
lang.
Trods al Svaghed styrede Faster Husets Gang med Dygtig
hed og holdt sig nøje underrettet om alt, hvad der skete i
Huset, hvad de forskellige foretog sig, og hvor de opholdt sig.
Naar man selv maa ligge uvirksom, faar man let en mørk Mis
tanke om, at andre Folk egentlig heller ingen Ting bestiller.

Vinteren led mod Enden. Henrik Scharling savnede sin Søn
stærkt, men Brevene kom som solglade Vidnesbyrd om, at han
levede, og det endda særlig godt — i det lykkelige Italien. Lan
dets rige Kunst, frodige Natur og livfulde Folk opfyldte ham.
Han studerede katholsk Kirkeliv og søgte at trænge ind til
Forstaaelsen af det. Han boede i Firenze, han boede i Rom, han
førte en lykkelig Tilværelse.
Henrik Scharling begyndte at længes mod Syden under Vin
terens haarde, mørke Tag i Norden. Den forrige Sommerrejse
var saa vellykket, saa glad. Der svævede Planer frem om en ny
Udenlandsrejse — og da Sommeren stod for Døren, blev de
til Virkelighed.
Med Jubel modtog Datteren det glade Budskab af sin Fa
der, at han agtede sig til Italien — i Følge med hende! —
Og det var en lykkelig Dag, da de rullede ind i Hallen ved
Firenze Banegaard og saa Sønnen staa der og svinge med Hat
ten imod dem! Hans brune, glade Øjne lyste dem i Møde, hvidt
var han klædt fra Top til Taa, og det brune, svære Haar krøl
lede sig i Varmen om Hovedet — et rigtigt Sydens Barn lig
nede han!
Sammen dvælede de Tre blandt Firenzes Kunstskatte — men
da Varmen blev for voldsom, rejste de op i Apenninerne til en
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lille Bjergby San Godenzo. Hos Cæsar Radichi fik de Værelser.
Han var tyk og glad og havde Forretning med Vin o. m. a. Han
holdt af at bede »il professore« indenfor, naar denne passerede.
Cæsar bød Professoren en trebenet Taburet og tog selv en
anden. Saa skænkede han i Glassene, og Professoren morede sig
i høj Grad ved at faa en Passiar med denne brave Mand. Hans
Hustru, Maddelena, der var lidt bredere og endnu gladere end
Cæsar, spillede en Rolle i Byen, da hun i flere Uger husede disse
fremmede og endda underholdt sig med dem paa Tysk. Det var
hendes Modersmaal og halvt glemt, men hun skinnede af Fryd,
naar hun hørte det — og det giver Anseelse at tale et Sprog,
som ingen omkring En ellers forstaar.
Henrik Scharling gik i de skønne Bjergegne med sine Børn
— og foretog henrivende Køreture langt op i Bjergene. En
herlig Tid!
Senere rejste de tilbage til Firenze — og saa op i Schweitz’s
Bjerge. Sønnen blev i Syden. Faderen sejlede i Taage og Regn
ned ad Rhinen med Datteren — og tilbragte nogle glade, ind
holdsrige Dage i Pastor Schnellers Hjem i Kölln.
Snart sad Henrik Scharling atter en Dag paa Kielerdamperen, sad som en Helt paa Dækket, skønt Bølgerne slog ind og
jog andre væk. Datteren laa i Skibets Dyb, men han saa med
Tilfredshed ud over det oprørte Hav mod Danmarks Strande,
der steg frem.
Hjemmet i Professorgaarden, det var jo Faderen. Det var
ham, der prægede det, ham, de alle saa hen til. En omsorgsfuld
klog og kærlig Husfader var han. Han elskede sine Børn. Nu
var de voksne, men Opdragelsen er saa lang som Livet, og for
vænnes skulde de stadigt ikke. Datteren, der elskede fri Bevæ
gelse og foretrak Færden i Mark og Skov for Byen, ønskede sig
nu en Cykel. En Veninde lærte hende Kunsten og paa dennes
Cykel viste hun i Universitetsgaarden Faderen sine Kunster i
det gyldne Haab, at han derefter vilde forære hende en Cykel.
Men nej, sagde Faderen. Saa ved jeg aldrig, hvor jeg har dig;
saa har jeg ikke en rolig Time, naar jeg ved dig ude paa Gaderne
paa Cykel. Efter det frie, glade Rejseliv ønskede Datteren nu
mere end nogensinde en Cykel, saa hun kunde fare frit ud lige
som sine Venner. Som hun var opdraget, kunde det ikke falde
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hende ind at bede om noget, der kostede 100 Kr. Der kunde
kun være Tale om at lade Faderen forstaa, at det var hendes
store Ønske. — Hun fik Tilbud om en brugt Cykel til 30 Kr.
En Lørdag sagde hun: »Jeg er ledet i en stor Fristelse, Far. Der
er tilbudt mig en brugt Cykel for 30 Kr.« — Faderen tænkte,
men talte ikke. — Mandag siger hun: »Far, kunde der ikke være
Tale om at gaa hen og se lidt paa den Cykel?« — »Nej, det vil
jeg rigtignok nødigt have,« sagde han — ikke glad. Og saa næv
nede de ikke det mere. Han kunde tage hende med paa Rejser,
der kostede mange Gange 30 Kr. Men forvænnes skulde hun
ikke.
Familien var begyndt at holde Kat, det eneste Dyr, de nogen
sinde drev det til at eje — naar undtages Sønnens barnlige For
søg paa at holde hvide Mus og Rotter o. a. Det gik saaledes til:
Anna Andersen, der regerede i Køkkenregionerne og var Dyre
ven og Smaabørnsven mere end Menneskeven, saa en Morgen
fra Spisestuevinduet noget løjerligt bevæge sig i Haven. Det
viste sig at være en ensom Kattekilling, der stærkt bevægede
hendes Hjerte. Til sin store Glæde fik hun Lov at tage den ind
— og den begyndte da sit glade Liv i Kælder, Gaard og Have
og blev yderst tilfredsstillende behandlet — selv om det nok
kan være lidt saarende at blive forment Adgangen til de pænere
Stuer. Dog, før Familien stod op, færdedes den der med sin
kære Anna, sad i et af de dybe Spisestuevinduer, saa fra Kar
men efter, om hun gjorde ordentligt rent og saa paa Udsigt til
Gaard og Have. Den havde det godt i enhver Henseende, og
der blev taget tilbørligt Hensyn til den. Men Katte er underlige
— en skønne Morgen var den forsvunden, og Annas gode Hu
mør tog den med sig. Hun spekulerede — og saa gik hun til
Professoren og spurgte, om hun maatte faa Lov at sætte et
Par Linjer i Avisen om Katten. Professoren vilde gerne glæde
baade Dyr og Mennesker og gav Tilladelse — om end han
næppe havde tænkt, at Meddelelsen skulde staa i Politiken —
heller ikke, at den just skulde lyde paa, at en Kat var bortløben
fra Prof. Henrik Scharling. Men Frk. Andersen tænkte, at dette
Navn var mere virkningsfuldt end et andet — og det slog til,
for det strømmede ind med Breve og Meldinger til Professoren
om Katte, der kunde se ud til at være bortløbne fra ham, og
han mødte paa sin Vej almindelig Kondolence for sin Kait. Fra
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Valby meldtes om en Kat, der ganske sikkert tilhørte Profes
soren, og for hvilken man nu udbad sig Kost- og Logispenge for
14 Dage. Professoren var ikke ganske fri for at brumme lidt,
men Frøken Andersen drog med stadigt nye Haab til Valby, til
Nørrebro, til Christianshavn, og hvorfra Meddelelser om vild
farne Katte i Kongens København ellers indløb til Henrik Schar
ling. Sin By fik hun lært at kende — men Katten traf hun
aldrig. Hendes Sorg var stor, saa stor, at Professoren gav Til
ladelse til Anskaffelse af en anden Kat, der fik Navnet Petersen
og levede hos dem i mange glade Aar, lige til de flyttede fra
Professorgaarden. Det syntes den ikke om, og saa forsvandt den.
Havde der nu været Telefon i Huset, havde de sikkert spurgt
endnu mere Kattenyt.
Men trods Slægt og Venners Bestormen holdt Henrik Schar
ling haardnakket fast ved sin Vægring mod at anskaffe en.
»Skulde jeg løbe til Telefonen, hver Gang en Student spørger:
hvornaar kan jeg træffe Professoren? eller naar en af Mar
grethes mange Veninder ønsker at gaa Tur med hende — saa
fik jeg da aldrig Fred i Huset.« Der kom ingen Telefon, og Fa
miliens Damer maatte gaa i Byen, hvis de ønskede at telefonere.
Universitetet tilbød at indlægge elektrisk Lys. »Hvad skal
jeg med det?« sagde Professoren. »Jeg har Lys nok.« Men
Søster Louise forærede ham en elektrisk Krone, og han strakte
sig da saa vidt, at der blev indlagt Lys i Entréen og i Spise
stuen, hvor Kronen kom op. Elektrikerne fandt det lidt snurrigt,
at de ikke maatte komme længere ind i Huset med deres Led
ninger, men anderledes blev det ikke.------ Det var ikke, fordi
han var født Uven af alle nye Idéer — han vilde bare ikke have
et for bekvemt Liv.
Da de elektiiske Sporvogne begyndte deres Tilværelse, skul
de han ud at prøve dem. Søster Louise sagde ængstelig: »Kan
du dog ikke nøjes med at se dem køre?« Men han svarede:
»Man er saamænd mere sikker indeni dem end udenfor, Du!«
Og det var der noget i. Henrik Scharling kørte stolt og tilfreds
gennem Gothersgade og blev dén Oplevelse rigere.
Hans ældste Broder Peter, der i 25 Aar havde været Sogne
præst i Randers, havde taget sin Afsked og flyttede til Køben
havn. De to Brødre havde megen Glæde af hinanden. Ikke altid
blev Udenforstaaende klare over, hvor inderligt denne prægtige
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Søskendekreds var knyttet til hinanden; 4 Brødre, 2 Teologer
og 2 Jurister, og Søster Louise. En ubrudt Trofasthed bandt
dem sammen. Trængte En af dem til Hjælp og Støtte, var de
andre fire der straks. De tog sig saa hjerteligt af hinandens Børn,
at Henriks Margrethe engang, da nogen spurgte hende ud om
Slægtskabsforholdet til Brødrene, kom til at sige: »De er mine
Fædre.« En Bog kunde skrives alene om deres Forhold til hinan
den og til Broderbørnene. Men Disputerelysten laa dem i Blo
det; de kunde blive baade stærke og heftige, naar de udvekslede
Meninger.
I yngre Dage var de alle 4 Gæster hos deres Farbroder Peter
Scharling, Præst paa Samsø. — Efter Besøget sagde dennes Hus
holderske: »Jeg forstaar ikke, at Præsten saa gerne vil have dem
paa Besøg, saadan som de skændes, mens de er her.« — Men
det var aldrig Skænderier. Deres Hjerter slog til alle Tider lige
varmt og trofast for hinanden, men deres Mening om hinandens
Færd og Idéer, meddelte de uden ringeste Forbehold.
Broder Peter havde det blide, fredsstiftende Gemyt, som vi
kender det hos Gamle i Nøddebo. Han faldt i Tanker; han
kunde efter et lille Aftenbesøg hos Broder Henrik staa saa
længe paa Gulvet eller gaa op og ned og tænke og samtale, efter
at han havde taget Afsked, at Henrik bestemt erklærede: »Nu
maa Du enten gaa, Peter, eller ogsaa sætte dig ned igen.«
Stor Glæde var det for de 4 Søskende atter at være samlede
i København. Kun den yngste Broder Carl blev til sin Død 1920
i Fredericia, hvor han var Borgmester. Broder Peter var midt
i 70’erne, da han flyttede til København, men hans Sind var
ungt og friskt. I Hjemmet paa Universitetet blev han en hyp
pig og saare velset Gæst.
Datteren, der havde lyttet til de Ældres Disput’er, fik Lyst
at faa sin egen, lille Ungdomskreds, hvor de kunde diskutere —
og Fader gav Lov! Der gik Bud til Øst og Vest efter Veninder,
Studenter o. a., som hurtig erklærede sig villige. »Ørnen« kaldte
hun sit Foretagende, for de skulde ud paa Aandens Flugt og
gennemgaa alle de Problemer, de traf paa deres Fart. — Hver
14de Aften mødtes de, tog Plads om det runde Bord i Spise
stuen, og saa gik Diskussionen. En indledte — og saa tog man
fat. — Hen paa Aftenen sluttede Professoren sig til dem. Naar
man hørte hans knirkende Trin ned ad Trapperne og hans faste
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Tag i Spisestuedøren, hviskede en ung Student til en anden:
»Nu sker der noget!« De vidste, at naar Professoren traadte
ind, kom der nyt Liv i Samtalen; han havde altid et klogt Ord
eller en munter Spøg parat. Ved Kaffebordet gik han ind paa
de Unges Idéer og fornøjede sig over at høre paa dem.
Kredsens højtflyvende Navn morede ham. Han omtalte Sa
gen for Regensprovsten, Schousboe. »Mon de ikke snarere skul
de kalde den Papegøjen!« foreslog denne, hvilken Idé fornøjede
Scharling — om ikke just Datteren. — Denne, der ikke blev
uddannet til noget særligt, havde mange Jern i Ilden. Saaledes
fandt hun paa, naar der var for megen Bevægelse i Hjemmet,
at søge over i Universitets-Bibliotekets Læsesal, hvor saavist
ingen fandt paa at søge hende. I dens herlige Stilhed følte hun
sig rigtigt tilpas og blev inspireret til at tage fat paa Læsning.
I Timevis kunde hun her sidde gemt, mens de vel hjemme troe
de, hun gik Tur. Men en skønne Dag sagde Prof. Steenstrup til
Faderen: »Hvad er det, Deres Datter saa ivrigt studerer til?«
— »Min Datter! Hun studerer saa vist ikke til noget.« — »Da
ser jeg hende paa Læsesalen. Hun læser, og hun skriver en
Masse ned, og hun læser igen, og hun er uhyre flittig.«
Ved Middagsbordet spurgte Faderen: »Maa jeg spørge, om
det er dig, der holder til paa Læsesalen?« — »Ja, Fader.« —
»Hvad i al Verden bestiller du der?« — »Jeg læser.« — »Hvil
ket, om man tør spørge?« — »Jeg læser Stuart Mill »Om Kvin
dernes Underkuelse«.« Det kan nok være, Faderens Latter klang
i Stuen ved den Oplysning! »Naa det er dét, Du kvæger din
Sjæl med.« Da han kunde komme til Orde for Latter, tilføjede
han: »Jeg har tænkt paa at skrive en Bog om Mændenes Under
kuelse. Det synes jeg, der var nok saa megen Grund til!«
løvrigt vidste Datteren ikke noget dejligere end at skrive, og
derfor skrev hun en Bog — »Hedebarnet« hed den — og for
hendes egen Forestilling var dette en Begivenhed. Hun meddelte
den til Faster, der hørte med venlig Interesse og foreslog hende
at dele Hemmeligheden med sin Fader. Ihvorvel hun havde stor
Tillid og Kærlighed til ham, var dette en vanskelig Sag at rykke
ud med. — En Dag bankede hun dog paa Faders Dør og traadte
ind: »Far! jeg vilde bare spørge —« Han afbrød: »Du maa sørge
for, at vi faar Frokost straks; denne Fest i Bethesda begynder
præcis.« — »Ja!« Hun stod lidt. »Hvad vil Du spørge om?« Hun
8*
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veg udenom: »Svenske Farbror har ikke været her endnu.« —
»Naa. Men hvad vil Du spørge om?« — »Blot om Du er hjem
me i Aften.« Nu stod hun luende rød helt op ad Døren. »Der er
Fakultetsmøde, men jeg kommer hjem Kl. 8%. Hvorfor?« —
»Aa, det er bare, at jeg har skrevet en Bog.« — »En hvad for
En?« »En Fortælling, som jeg gerne vil læse for dig.« Hun saa
et lille Smil drage over hans Ansigt. »Naa ja, 9 eller 9% er jeg
her nok.«
Omsider kom da Aftenstunden, og de Tre sad om Petrole
umslampen ved Dagligstuebordet. Faster i den grønne Lænestol
med Haandarbejdet i Hænderne, Fader i sin kære, men ikke
magelige Armstol — og Datteren med sit Forfatterskab i Haan
den og Spænding i Sindet. Hun tog fat. Dagen havde været travl
for Faderen. Lampen varmede. Stemmen var maaske monoton,
og o ve! Faderens Hoved begyndte blideligt at nikke. Det kan
ikke nægtes: han faldt i Søvn! Det var et baade uskyldigt og
forstaaeligt Faktum — men for Datteren var det en Rystelse.
Naar hendes Forfatterskab end ikke kunde holde hendes egen
Fader vaagen — saa var det da uhjælpelig dødsdømt. — Stilfær
digt holdt hun inde med Læsningen. Faderen løftede Hovedet
og foreslog en Fortsættelse. — »Sproget er godt,« sagde han.
»Det er livligt fortalt — men for bredt udført,« hvilket han
sikkerligen havde Ret i. Faster mente, at 12-aarige nok kunde
more sig over det, en Trøst, der ikke virkede efter Fortjeneste.
Naa. Faderen tog en Avis. Datteren gik ind og gjorde Fasters
Stue i Stand til Natten. Hun gned hendes Ryg med Kloroform
paa en ulden Klud. Men alle venlige Ord overfor hendes Frem
bringelse faldt dødt til Jorden overfor den aabne Kendsgerning:
Far faldt i Søvn!
Det var næppe Forfatter, hun skulde være!
Men det, som gør denne Hændelse noget værd, er Faderens
Maade at tage den paa. Datteren skrev et ulykkeligt Brev til sin
Broder, afsendte det ikke — og stedte »Hedebarnet« til Hvile
paa Bunden af Skuffen. Faderen gik og tænkte over Sagen. En
hel Maaned efter talte han paany til sin Datter om den lille
Bog. Paa et lidt mere vaagent Tidspunkt af Dagen blev hun sat
til at læse endnu en Del op af den — og hvor bevægede det da
ikke hendes Hjerte, at hendes Fader vilde regne med hendes
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Arbejde og tale med hende derom. Bogen var godt skrevet,
sagde han, og det var allerede meget at kunne beherske Sproget.
Men den manglede Enhed; der var Stof i den til 2—3 Bøger.
Enten maa man optræde som Poet eller som Profet, enten skrive
en Roman eller en Række moralske Betragtninger; denne Sam
menblanding duede ikke. Indgaaende talte han med hende om
hendes lille Hedebarn, sagde, at han ikke ønskede, at hun skul
de optræde som Forfatter i saa ung en Alder, da det betog Livet
saa meget af dets Friskhed. Han kunde tænke sig, at hun havde
Evner til senere hen at skrive noget.
Det var meget sjældent, han indlod sig paa at tale med sine
Børn om deres mulige Evner eller paa nogen Maade roste dem.
»Lad Gulerødderne gro i Fred,« sagde han. — Paa een Vis var
han en streng Opdrager. For deres som for sit eget Liv saa han
Maalet ude bag Timeligheden. Denne Verdens Fyrste skulde
ikke forlokke dem, om han kunde hindre det — saa fik det
være, om Øjeblikket forvoldte de Unge nogen Smerte eller
Skuffelse. Det var deres evige Skæbne, der stod ham for Øje, og
udfra et saa alvorligt Grundsyn, maatte deres Fejl falde ham
stærkere i Øje end deres Dyder. Baade strengt og kærligt — og
meget dybt tænkte han over sine to Børn.
Først paa Vinteren 1908 døde Henrik Scharlings stærke,
elskelige Svigermoder, Bertha Tuxen, i sit 93de Aar, klar, klog
og stærk i Karakter til det sidste. Datteren Nikoline, der altid
havde boet hos sin Moder og var inderligt knyttet til hende,
blev rodløs. Hjemmet i Professorgaarden drog hende. Hun ind
rettede sig et lille Hjem overfor det, spiste daglig hos Henrik
Scharlings og hørte nu med dem til den snævrere Familiekreds.
Hendes Sind var lyst, var forunderligt fint stemt. Stemningerne
var ideligt svingende, dog oftest lyst betonede, og bag den til
syneladende uendelig blide Sjæl, fin som hendes skønne Blom
stermalerier, laa en mærkelig fast Karakter. Hun bragte mild
Kærlighed og sjælelig Rigdom med ind. i Hjemmets Kreds. H.
Scharling forstod hende og delte med hende Glæde og Interesse
over Kunsten.
Henrik Scharling blev med Aarene stadigt mere talende og
livfuld. Der gik næppe nogen Dag, hvor han ikke tænkte paa
sine to Kære hinsides Dødens Hav, men ved Siden af den dybe
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Trofasthed, han bevarede overfor de To, voksede hans Glæde
over Livet og Interesse for alt, hvad der skete om ham. Mærke
ligt er det at se et Menneske gaa saa hel gennem sit Livs største
Sorger og komme frem fra dem uden Banesaar og med Livs
følelsen i Behold. Den Maade, paa hvilken han mødte og gennemstred sin Sorg blev for hans Børn en Lære for Livet og
taler sit stærke Sprog til dem under deres Livs Hændelser langt
efter hans Tid paa Jorden. — Der var Tider, da han var tavs
og ofte sad hensunken i Tanker uden at bemærke, hvad der
foregik om ham. Men hvilken Munterhed og Livlighed var dog
ikke paany vokset frem hos ham!
Der kom mange Gæster til Huse. Dagens Spørgsmaal kom
under Debat, og livligt gik det til. De unge og yngre Teologer
var velsete Gæster. Der var Oskar Andersen med sin klare For
stand og morsomme Lune; Christian Glarbo, frejdig og med
smittende godt Humør, klog og slagfærdig; I. P. Bang med sit
fine Smil og sin roligt overvejede Tale. Alfred Th. Jørgensen,
elskværdig og livfuldt fortællende. Den unge, tyske Pastor
v. Helmolth og de unge Præster fra Frue Kirke. Det blev vel nok
i særligt Grad Teologer, der samledes i Hjemmet. De selvstæn
digt tænkende Aander, der søgte deres egen Vej, havde Henrik
Scharlings særlige Interesse; der var særprægede unge Mænd, som
han gerne saa hos sig — og gerne hjalp med Raad og Daad —
blandt dem Ditlev Nielsen og Jens Kure. Der var Juristen Hol
ger Winkel, der holdt af at fordybe sig i poetiske eller litterære
Problemer — og stud. jur. Jung med sin ejendommelige Musik
begavelse. Uden at kende Noder spillede han ud af sit eget Sind
lange Partier af Operaer ell. a., han havde hørt.------ En Del
kom af sig selv ind ved Aftenstid, drak en Kop Te med ved
Aftensbordet Kl. 8% og sad i Dagligstuen i Hjemmets Hygge,
talte med Husfaderen, passiarede med de tre broderende Damer
og befandt sig tilsyneladende vel.
H. Scharling satte Pris paa de smaa, indbudte Aftenkredse,
hvor Samtalen gik livligt med 6—7 Gæster. Han havde en sjæl
den Evne til at høre paa de Forskelliges Meninger. Han havde
megen Forstaaelse for Ungdom og lyttede gerne til deres revolu
tionerende Idéer. »Det er saa viseligt indrettet, at der baade er
Gamle og Unge i Verden,« sagde han, »var der kun Gamle, faldt

119

den i Søvn; var der kun Unge, gik den af Lave.«------ Børnenes
Venner og Veninder var velkomne i de stille, hjemlige Aftener.
Der var ikke det Emne, H. Scharling ikke med fuld Interesse gik
ind paa. Fribaaren var han i Tale og Færd; frit turde de Unge
tale til ham — dog holdt han bestemt over Formen. Tarvelig
Tale kom ikke indenfor hans Dør. Det var ham, der var Aanden
og Sjælen i al Hjemmets Selskabelighed.
Han havde en egen hjertelig Maade at møde Mennesker paa,
saa aarvaagen, hurtig og oplagt til Spøgefuldhed og øjeblikkelig
med, om det gjaldt Alvor. Han gjorde ikke Forskel paa Menne
sker. De, der kun havde naaet en mere beskeden Plads i Sam
fundet, havde for ham ligesaa stor Interesse som en fremragende
Dygtighed, der havde naaet de højere Poster. Det var Menne
sket, der interesserede ham. — Der var en lille Skare Trængen
de, der med Mellemrum søgte til ham. En Haandværker, hvem
Sygdom havde bragt slemt til Agters. En Enke med Børn. Md.
Jensen, der viste sig ret ofte — lidt hyppigere end den øvrige
Familie fandt hensigtsmæssigt — men Professoren havde altid
en Skærv og et venligt Ord til hende. Der var den gamle Skole
lærer, som var sejlet til Agters, uvist af hvilken Grund. Han
kom troligt og modtog Hjælp. Pengene syntes at være et mere
ligegyldigt Tillæg til Besøget for ham, men han var filosofisk
anlagt, og at faa Lov at udrede sine Meninger og Tanker for
Professoren var ham til megen Husvalelse. — Disse tilhørte den
faste Stab, som H. Scharling kaldte dem. Somme af dem stam
mede fra hans Hustrus Dage, og de vedblev at komme, saalænge
denne Jord husede dem. Der kom andre tilfældige og bad om
Hjælp — og uhjulpne gik de nok aldrig derfra. Denne Skare blev
med Aarene ret talrig og gik ikke altid lige lovlige Ærinder. Fan
tasifulde Beretninger om deres øjeblikkelige Nød bragtes til
Torvs. Familien betvivlede deres Ægthed, men dens Indblan
ding frembragte kun Husfaderens Mishag: »Jeg vil hellere hjæl
pe En for meget, end at En, som virkelig trænger, skulde gaa
uhjulpen fra min Dør.« Saa klog, han var, havde han dog ondt
ved at fatte Digtningerne i dette Kompagnis Rækker.
En Dag kom en Mand, der inden Aften skulde have 60 Kr. til
Husleje. Det haster altid stærkt med Hjælpen indenfor Kom
pagniet. »Jeg har gaaet helt fra Frederiksberg,« forklarede han
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Professoren. »Jeg var hos Deres Broder, Peter Scharling. Han
gav mig de 30 Kr., og saa sagde han: Gaa De ind til min Bror
Henrik; han er en god Mand, han giver Dem nok dé andre 30!
Og faar jeg dem ikke, bliver min Kone og mine Børn og jeg sat
paa Gaden inden Aften.«
Skulde Professoren dog ikke hindre det!
Men næste Gang han traf Bror Peter, sagde han: »Hør, Peter,
Du maa ellers gerne beholde dine Tiggere for dig selv og ikke
sende mig dem paa Halsen, for jeg har nok i Forvejen.« — »Jeg
har da ikke sendt nogen til dig.« — Saa fik han Besked om
Manden med den manglende Husleje. — »At Du kan tro saadan
en Historie, Henrik! Det kunde da aldrig falde mig ind at sende
saadan en Mand til dig.«
Nøddebo Præstegaard bragte ofte sin Forfatter i Forbindelse
med Mennesker, skriftligt eller mundtligt. Ihvorvel Henrik
Scharling stundom knurrede over al den Ros, der blev Nøddebo
til Del, og sagde: »Jeg har da ogsaa skrevet andre Bøger!« —
morede disse yderst forskelligartede Taksigelser for hans Ung
doms glade Arbejde ham dog. En Dag, da han gik henad Nørre
gade, mødte han en Avismand. »Goddag, Hr. Professor!« hilste
denne. »Skal vi have en Avis?« — »Tak, ikke idag,« svarede
Professoren og stod stille. »Maa jeg spørge,« sagde Manden,
»er det Dem, der har skrevet Nøddebo Præstegaard?« — »Javel.«
Manden gjorde en storartet Armbevægelse, sagde med Vægt det
ene Ord: »Tak!« og forsvandt. — I et Jernbanetog fra Roskilde
kom Henrik Scharling i Kupé med et ungt Par, der ivrigt drøf
tede, hvor Nøddebo Præstegaard ligger. Han morede sig over
deres Samtale, men blandede sig dog ikke i den.

Denne Sommer drog Henrik Scharling til Gotland med sin
Datter, indbudt af Biskop Henning von Scheele, i hvis herlige,
gamle Biskopsgaard i Visby de tilbragte nogle Uger. Der var
mange interessante Oplevelser baade ved at vandre i den kønne,
gamle By med dens mange Kirkeruiner og den ældgamle Bymur
— og ved at følge »svenske Farbroder« ud paa Øen til Bispevisitats og Besøg i Præstegaarde. — Senere sejlede de til Stock
holm, hvor de besøgte Pastor Mörner ved Stor Kyrkan — og
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saa gik Rejsen hjemefter gennem Sverrig med Ophold i forskel
lige Byer undervejs.
Om Efteraaret overraskedes Professoren ved et Bud fra
Komtesse Moltkes Skole, om Datteren vilde overtage nogle Ti
mer i Religion. Kunde man mon tiltro hende Færdighed heri?
Hun, som hverken var uddannet til Lærerinde eller havde tænkt
paa at blive det. Opfordringen interesserede Datteren levende.
»Det er ikke noget for dig,« sagde Faderen. »Du skal heller ikke
optage en Plads for En, der trænger mere end Du til den.« —
Datteren havde som sin Fader en stor Kærlighed til Børn og
havde fra sin pure Ungdom hver Søndag siddet i Helligaandssogns Søndagsskole ligesom sin Broder med en Flok Børn om
sig, hvem hun fortalte Bibelhistorie. Hun vilde gerne have Lov
at forsøge sig med Skolegerning — og hun fik da Tilladelse til at
gaa ud og forhøre sig lidt om, hvad det drejede sig om. — Glad
drog hun ud og mødte paa Skoletrapperne Inspektricen, der sag
de: »Er det Frøken Scharling? Ja, jeg skal med Toget nu, men
vil De gaa ind og tage 4. Mellem i denne Time.«
Trøstig tog hun Plads paa Kathederet; foran hende laa en
blaa Kirkehistorie opslaaet. Det gjaldt Hernhutterne, om hvem
hun ikke vidste ret meget. Men med det ene Øje i Bogen og det
andet paa Børnene, hørte hun dem og gennemgik næste Lektie
— og hun vandrede hjemad med godt Mod til en Fortsættelse.
Da hun saaledes var blevet Lærerinde, sagde hendes Fader
heller ikke mere imod det, men hørte med stor Interesse om
Eleverne og Arbejdet paa Skolen.
Sønnen afsluttede sine Studier i fremmede Lande og tog fat
paa forskellig Virksomhed i København. Han rykkede ind i sit
gamle Værelse i Professorgaarden, og Faderen var glad over at
have begge sine Børn om sig — de Tre var alle Dage knyttede
til hinanden ved Hjerternes lybe Forstaaelse. Faderens rige
Lune og stærke Sans skar lysende gennem den Dagliglivets
Taage, som Søster Louises Svaghed og den manglende Har
moni i Stueetagen kunde sænke over Hjemmet. Datteren kun
de træde lidt tungt i Trinene opad Trappen, naar hun midt
paa Afsatsen saa Pigerne og Frk. Beck indviklet i ret hørlige
Misforstaaelser. Hun forberedte en Mægling. Da kom Faderen
glad og rødmosset ned ad Trappen: »Men hvad er der paa
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Færde, siden hele Arméen er paa Benene?« — Og hans gode
Humør bredte saadant et Velbehag over det store lyse Trappe
rum, at alt ondt Humør luskede bort, og hver gik med Ro til sit.
Han havde en sjælden Evne til at løfte Hverdagens Liv op;
der var Aand over ham. Som en af hans Svigerinder siger: »Vi
kunde sidde og tale om Grønkaal, men i samme Øjeblik han
traadte ind, blev det løftet op til noget helt andet.«— Ikke, at
han ikke kunde beskæftige sig med de smaa Ting, men han
løftede dem op, saa de fik Liv og Farve. Børn morede og optog
ham. Han kunde staa stille i Sankt Pedersstræde og betragte
deres Leg. Datterens Søndagsbørn holdt af at løbe hen og be
søge deres Frøken. Stuepigen sagde: »Uf, de er snavsede, og alt
det, de bringer med ind!« Men Faderen sagde: »Lad dem kun
komme!« Og det kunde hænde, at han selv traadte ind i Dat
terens Stue med et Par Stykker ved Haanden. Engang kom han
som Anfører for 16. Et Par Stykker fra Vognmagergade kom i
Tanker om at bringe lidt Afveksling i Dagen ved at aflægge
Besøg hos deres Søndagsfrøken. Da de passerede Graabrødretorv, spurgte et Par Stykker dem: »Hvor skal I hen?« Da de
ei farede det, sluttede de Trop. Inden de naaede Klosterstræde,
var der flere andre, der fandt Idéen god — og saadan blev de
efterhaanden 16; der gik paa Visit — eller 15, for en blev baaret
paa Arm. Det morede i høj Grad Professoren at støde paa
denne Flok — og at de snavser Trapper til gør mindre, bare
man forstaar at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige.
Engang aabnede en ny Verden sig for ham og gav ham An
ledning til megen Filosoferen: Hospitalet. — Faster laa i sin
Seng og var alarmeret: »Far har Mavesmerter. Lægen er bange
for Tarmslyng og vil have ham paa Hospitalet.« — Et Lyn fra en
klar Himmel! — Hvornaar havde man overhovedet hørt, at Fa
der fejlede noget. Og saa Hospitalet! Der var aldrig kørt nogen
fra dette Hjem paa Hospitalet, og nu holdt den strenge Vogn i
Gaarden. Mændene trampede op ad Trapperne med den lange
Kurv — og ned igen med Fader i Kurven. Den blev skubbet
ind i Vognen, Datteren sat paa en Stol ved Siden, og ud af
Porten gik det mellem de Nysgerriges Rækker paa Gaden. En
bedrøvelig og underlig uvirkelig Tur. — Trist i Hu stod Datte
ren paa Hospitalets lange Gang og stirrede paa Døren, bag
hvilken Far blev lagt fra Kurven i Sengen.
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Og da hun saa endelig forknyt fik Lov at liste indenfor, sad
Fader op i Sengen med en broderet Fløjlskalot paa Hovedet og
røde Kinder som et Billede paa Sundhed og Fornøjelse. »Jeg
er blevet modtaget som en Prins!« sagde han og slog ud med
Haanden.
Af Mangel paa Plads paa Mandssiden, havde de anbragt
Professoren paa Kvindesiden og indrettet en lille Stue der til
ham.
Henad Aften sad Datteren lidt mere fattet hos ham og un
derholdt ham, medens han skulde have et Prøvemaaltid til Livs.
— Denne Historie maatte gentages næste Aften, for da de pum
pede Maven ud, havde Prøvemaaltidet allerede forladt denne.
Altsaa om igen. — Men der var intet Tarmslyng og tilsyne
ladende heller intet andet galt, og Stemningen i* den gamle Professorgaard lettede kendeligt. Hospitalet beholdt Patienten en
Uges tid eller saa; da de nu havde faaet ham ind, skulde han
undersøges lidt nøjere. Og han befandt sig yderst vel. Med
Lægerne samtalede han interesseret under Stuegangen, og han
var fuld af Ros over de flinke Sygeplejersker, som vistnok for
kælede den ældre Professor, de uventet havde faaet ind paa
Kvindesiden.
»Hvis jeg ligger vaagen om Natten,« fortalte han, »saa rin
ger jeg bare, og straks kommer en elskværdig Sygeplejerske.
Hun pusler lidt om mig og spørger, om jeg vil have en Kop Te.
— Kan man faa det saadan midt om Natten? — Ja, svarer hun
— det kan nemt lade sig gøre. — Saa foreslaar jeg hende at
drikke en Kop med, og vi drikker Te og passiarer lidt.«------ Og
Professoren modtog Besøg derinde. Nogle maatte spørge sig
for hos Portneren. »Naa—er det Professoren, De vil besøge«
— og saa vidste han straks Besked om Afdeling og Stue — uden
at se i sine Bøger.
Som Filosof betragtede Henrik Scharling hele denne for ham
fremmedartede Verden — og han syntes godt om at ligge paa
Hospital. »Bliver jeg nogensinde syg,« sagde han, »saa vil jeg
paa Hospital.«
Rask som han kom, vendte han hjem, en Oplevelse rigere.
Der blev Morskab, da Regningen kom, p. Gr. a. dens Lidenhed
— maaske 13—14 Kr., for selv om han laa paa en ekstra ind
rettet Enestue, blev den beregnet efter Fællesstuepris. — »Ja,
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hvad!« sagde han. »Andre tager jo paa Baderejse — saa kan
jeg da ogsaa tage en lille Hospitalsrejse..«
Men af og til tog han sin Datter under Armen og gik paa
Besøg paa Kommune Hospitalet, hilste paa sine gode Syge
plejersker og fornyede glade Hospitalsminder.
Det mærkedes overalt i Hjemmet, at Fader var hjemme igen.
Atter havde man de stille, hjemlige Dagligstu-aftener med Tebesøg, Avisraslen og Højtlæsning — og de fornøjelige, livfulde
Aftener, hvor Slægt og Venner kom. Der var i Moderens Slægt
Flere, der gav sig meget af med Musik, Louise Tuxen, der var
Musiklærerinde for Christian den Niendes Døtre, og Agnes
Tuxen o. a. Musik — særlig Klaverspil var Henrik Scharling
saare kært.
I den store, højloftede Spisestue, hvor der ikke fandtes pol
strede Møbler eller Tæpper, kunde Tonerne ret faa Klang. Hvor
glædede han sig, naar han sad dér, tilbagelænet i en Art Ligge
stol og lyttede til Klaverets Toner. Den klassiske Musik var ham
kærest, maaske særligt Mozart og Haydn med deres lyse Livs
syn. Men ogsaa hans egen Tids Musik interesserede ham. Hans
Søn havde som sin Moder en smuk Sangstemme; det faldt ham
let at synge og let at akkompagnere sig selv. Der var Fest og
Poesi over Stuen, naar han sad ved Klaveret — enten han sam
men med en af Datterens Veninder, der havde en lys, forunderlig
dejlig Stemme, sang Mendelsohns herlige Duetter, eller de mun
tre Gluntaer sammen med en Ven; eller ene sang lidt vemods
fulde Sange, som hans Hu stod til, og som laa for hans Stemme.
Thor Langes smaa, russiske Folkeviser:

Jeg lægger Kors i Spanden — at ej det flyder over;
Du, som lagde Kors paa mig — stil du mit Hjertes Vover.
— med Lange-Müllers Musik til, hvor Tonerne svøber sig om
Ordene, som var de skabt sammen.

Og om han vender tilbage — hvad skal jeg give til Svar?
Svar ham, Søster, at længe, længe jeg ventet har--------Den forunderlige rige Stemning, disse smaa Sange drog gen
nem den gamle, store Stue! Hvor var det en Herlighed at sidde
i den brede Vindueskarm, skjult bag de dunkelrøde Gardiner,
der var trukket helt for, og se ud mod Stjernerne!—Men naar
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Faderen havde hørt lidt paa dem, sagde han: »Lad os saa faa
en muntrere!«
Ak, favre ejer jeg Fingrene smaa,
men ingen sætter en Ring derpaa!
Hej hop faldera — faldera!
»Kalder du den munter, min Søn!« sagde den ældre Herre og
lo. »Nej, lad os faa Skovriderens Vise!« — Et Hurra for min
gamle Skov, et Hurra og en Vise! — Eller: Skin ud du klare
Solskin og før os Vaaren til —. Dem holdt han af, saa slog han
Takt med Hovedet og nød de friske Toner. — Løwes Ballader,
malmfulde og dramatiske, var ham dog ogsaa særlig kære.

Hjemmets Moster Nine, Nikoline Tuxen, som nu havde sit
Hjem overfor i Krystalgade, kom og gik, som hun havde Lyst.
Hendes Sjæl var sart, hendes Nerver uhyre paavirkelige. Hun
holdt af Tonerne og hørte gerne paa Sangen. Men brød noget
ind imod hendes egen Stemning, da foldede hun Vingerne træt
sammen og forsvandt stille — svævede over Gaden til sine yn
dige Stuer, hvor hendes sjælefine Blomstermalerier smykkede
Væggene, hvor Luften syntes fyldt af Poesi, Renhed, Verdensfjernhed. Der sad hun ved sit dejlige Orgel og lyttede sig frem
til de allerskønneste Toner. Dér tyede Henrik Scharlings unge
Datter og den Ven, hun havde valgt, over dengang, da Moster
Nine var den eneste, der kendte deres Pagt. Han var ung Stu
dent, og Faderen havde alle Dage talt mod Studenter-Forlovel
ser, for en ung Mand skal ikke forlove sig, før han har Udsigt
til at kunne byde sin Udkaarne et Hjem. Men Moster Nine
havde ingen Fordomme. Hun tog de to ind i sit Hjem. Hun
smykkede Bordet med Blomster, valgte med nænsom Sans den
skønneste Belysning over Malerierne; og saa satte hun sig til
Orglet og spillede Renhed og Skønhed ind i deres unge Verden.
Der var store, smukke, gammeldags Rum i dette Hus, om end
Gaardsrum og Opgang var præget af en ringere Verden og var
Moster Nine en Torn i Øjet. — Det blev nu saadan, at Sønnen
fik en Del af hendes Lejlighed og dér med al sin Hjemsans ind
rettede sit hyggelige Ungkarlebo; men baade han og Moster
Nine havde dog hjemme i Professorgaarden, og dér nød de deres
Maaltider. — Moster Nine betragtede Hjemmet der med Kunst-
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nerøje; et mærkværdigt, gammelt Hus, sagde hun, fyldt af in
teressante Enere. — I Professorens Stue mødte hun en rolig
Tankeverden, nede hos Faster en mere urolig Handlen — men
begge Steder var det let for hende at faa interessante Samtaler
i Gang. Hendes livlige, filosofisk anlagte Sjæl fandt Stof til me
gen Underholdning og Eftertanke i det underlige, gamle Hus,
der rummede saa forskellige Mennesker fra Kælder til Kvist —
og selv gled hun ind i Rækken som en af de interessante Enere.
Da Henrik Scharling var midt i 70’erne, tilbragte han et Par
Somre paa Bornholm. Da han en blæsende, kølig Sommeraften
besteg en Drosche for sammen med Datteren at køre til Born
holmerdamperen, saa Kusken betænkelig paa ham og sagde:
»Sidste Gang, jeg kørte et Herskab til den Damper, da gik den
under med Mand og Mus, og vi hørte aldrig siden om dem!« —
Det betog dog ikke den ældre Herre Modet — tværtimod mo
rede han sig over Kuskens dystre Blik og søgte at indgyde ham
bedre Mod.
Hvor han frydede sig over Bornholms betagende Skønhed —
over det friske Hav og de stærke Klipper. Over Hammershus
Ruinernes Romantik og Paradisdalens yndige Poesi med Bæk
ken, der risler mellem mosgroede Klippeblokke; og over Kapri
foliernes søde Duft. Over Vandringer gennem Finnedalen og de
skønne Skovpartier, Gran og Bøg og vilde Rosenbuske under
Birk. Rene Naturglæder fyldte hans Sind.
Og han havde Øje for de Mennesker, der omgav ham. De
boede i Pensionat hos en ung Enke, der styrede sit Hus dygtigt
og opdrog sine to Smaapiger godt. Henrik Scharling talte med
hende om disse Børn og Vanskeligheden ved at være ene om
deres Opdragelse. Den ældste, 15 Aars Pige var frisk og opvakt.
Professoren indbød hende til at tilbringe Vinteren i hans Hjem;
hans Datter kunde læse med hende, og hun kunde faa Under
visning i forskelligt. — Han kunde tænke sig ind i andre Men
neskers Forhold og var rede til at finde paa Hjælp. Den unge
Enke tog med Tak og Glæde mod hans Indbydelse, og ved
Efteraarstide rykkede hendes lille Datter ind i Professorgaar
den. — Nogle Aar forinden indbød han flere Somre en ung
Armenier, Hagob Arakelian Gulojantz, til at bo i sit Hjem.
Dennes Fader, Farbroder og Broder var dræbt af Tyrkerne —
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og Moderen død af Sorg og Sygdom. Den tyske Orient-Mission
lod ham uddanne i Berlin, da han havde usædvanlige Evner.
Livets Alvor stod ham stærkt for Øje; hans store Ideal var at
komme sit forfulgte Folk til Hjælp. Professoren tog sig hjerte
lig og forstaaende af den unge Mand, og det gjorde denne godt
at holde Sommerferie i det venlige, danske Hjem.
Louise Scharling rykkede stærkt op mod de 80 Aar. Datteren
havde engang hørt En sige: »Svage Mennesker bliver tit netop
gamle og lever længe.« — »Saa kan Faster maaske ogsaa blive
gammel!« tænkte hun tilfreds. Og det skete. Fasters Kræfter
slog længere og bedre til, end man turde have ventet. Men da
hendes elskede Broder William i April 1911 lukkede sine Øjne
for denne Verden, da løsnede hendes stærke Sjæl sig en Del
fra Legemet. Den følgende Sommer og Vinter tog hendes Kræf
ter kendeligt af, og det var rigtigt svært for Broder Henrik at
se paa hendes Svaghed og megen Lidelse.
Det var sikkert for at skaffe ham en tiltrængt Styrkelse, at
Huslægen talte beroligende til ham om Søster Louise og tilraadede ham at foretage den Rejse op gennem Sverrig, som han
havde planlagt med sin Datter. De sejlede gennem Fryckansøerne, hvis Vande klukkede om Skibet og syntes at hviske om
Selma Lagerløffs Æventyr og om Kavallerernes glade Liv paa
Ekeberg. De saa over mod Skovene, der slynger sig om Mårbackas berømte Hjem. I Sunne gik de i Land. Der boede de, og
Henrik Scharling lovede sin Datter, at han vilde tage hende med
paa et Besøg hos Selma Lagerløff, hvem han tidligere havde
truffet. Det var da det allerbedste Æventyr! — Sønnen kom
rejsende til dem, og sammen lagde de glade Udflugtsplaner.
Og saa en Aften laa Telegrammet der: Faster var ikke mere
her paa Jorden. Paa sit elskede Landbolyst havde hun draget
sit sidste Suk.
Ak! denne Sorg! Og denne lange, lange Rejse, der laa mel
lem dem og Hjemmet. Hele Natten maatte endda gaa, førend
de kunde komme afsted. — Tankefuld og dybt bedrøvet sad
Henrik Scharling i sin Stue. De to Søskende gik under Aften
solens blide Straaler henad den hvide Landevej. Faster borte! —
Hun der var en uundværlig Del af Hjemmet. Det var et Torden
slag — i dets uventede Pludselighed. Trods sin inderlige Bedrø-
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velse talte Broderen med fuld Fortrøstning til sin Søster om
Landet hinsides Dødens Hav, hvorhen Gud nu havde kaldt
mange af deres Kæreste. Stille stod de og saa Solen gaa ned
bag Sveriges Marker og Skove — og der var Fred og Tillid i
deres Hjerter.
Men den lange Jernbanerejse, Overnatning i Halmstad, vi
dere Rejse, Hjemkomst til det støvede, ferielukkede, tomme
Hus, hvor alle Ting vilde tale om Faster — det var mange svære
Timer. — Midt i Bedrøvelsen aandede Henrik Scharling af og
til dybt ud og sagde: »Det gør mig godt at vide, at hun ikke
længere ligger derinde og lider —«
Døden er den store Prøve paa et Menneskes Tro og Livs
glæde. Denne fuldkomne Tavshed der, hvor En har gaaet, som
vi ikke kan undvære. Dette Savn, der sidder ved Sengekanten
om Morgenen og følger med til Søvnens Port om Aftenen.-----Livet i Hjemmet gik sin stille Gang videre. Henrik Scharling
arbejdede med sine Studier og Forelæsninger. Datteren styrede
som allerede i Fasters senere Leveaar Huset. Og Frøken Beck,
der var saa hjælpsom, aldrig vilde skaane sig selv og saa venlig
stemt mod alle, der blot lod hende i Fred, saa stadig ingen
Grund til at forandre Forholdet. De var jo dog saa gode Ven
ner, og hvorledes skulde Hjemmet egentlig klare sig uden hende.
Pigerne vilde regere, og det hele vilde falde fra hinanden, og —
hvad vilde Folk tænke! Datteren havde et andet Syn. Folks
Tanker bekymrede hende ikke, Pigernes Regimente heller ikke;
men Hjemmet og dets Fred var hende dyrebar. Frøken Beck,
der fra hendes Barndom havde været der, havde ogsaa sin Plads
i hendes Hjerte; dérudfra sprang i Virkeligheden Kilden til det
allervanskeligste ved Sagen. Men hun forstod, at en Forandring
var nødvendig — og den blev gennemført. Frøken Beck fik sin
egen, lille Bolig i København. Og selv om hun drog ud under
mange Taarer og Tilkendegivelser af, at ingen her nogensinde
mere skulde faa hende at se, varede det jo ikke længe, før hen
des smilende Ansigt atter saaes i Stuerne, og naar hun aflagde
Besøg, blev hun da ogsaa vel modtaget.
En Aften faa Uger før Verdenskrigens Udbrud var der
Skrive-Travlhed i Hjemmet. Mange Konvolutter blev forsynet
med Udskrift — og Datteren og en ung Mand vandrede sent
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hen ad Nørregade og puttede en Mængde smaa, hvide Breve i
den røde Postkasse. Næste Morgen spredtes disse i mange
Hjem, hvor de bragte den lille, glade Meddelelse, at Christoffer
Dragsdahl og Margrethe Scharling agtede at følges Livsvejen
lang. I de samme Dage bragte Aviserne Besked om, at denne
unge Mand var udnævnt til Præst paa Landet. Men ordineret til
Præst blev han ikke saa snart. Krigen kom og forhalede mange
Ting, ogsaa denne Ordination, der først fandt Sted 14. Okt.
i Vor Frue Kirke. En Højtidsdag for Henrik Scharling, en Dag
der vakte mange Tanker og Følelser hos ham! Dér sad han i
Kirken og saa sin unge Svigersøn knæle i Præstedragt foran Al
teret, Side om Side med andre Ordinander.
Nu først kunde Henrik Scharling fuldt anerkende Forlovel
sen. Da han efter Kirketjenesten stod i sin Studerestue foran
den unge Præst, tog han begge hans Hænder og sagde med stor
Hjertelighed: »Nu siger vi Du til hinanden.«
De unge Ordinander og deres nærmeste Familie var indbudt
til Frokost i Bispegaarden, og Professorens Svigersøn holdt Ta
len for Biskop Ostenfeld.
Og saa gjorde Professoren Festmiddag for sin Svigersøn.
Kun Herrer var indbudt og da hovedsagelig Kirkens Mænd:
Stiftsprovst Paulli, Pastor Jantzen, Pastor Linnemann, Professor
Oskar Andersen o. m. a. En glad og festlig Aften! Der blev
holdt Taler, og de klingre Glas stødtes mod hinanden. Pastor
Jantzen, sammen med hvem den unge Præst havde arbejdet et
Aarstid i Gentofte, holdt Tale og indprentede de Unge et lille
Vers, som ofte senere klang i deres Sind:
Sorge nicht wenn dir der Morgen
viele Müh’ und Arbeit giebt.
Es ist so schön zu sorgen
für Menschen, die man liebt.
Det mærkeligste var Henrik Scharlings Tale. Han talte med
en klar Forstaaelse af sin Svigersøn, gav et Sjælebillede af ham,
som undrede den unge Præst. Skønt de egentlig aldrig havde
talt ud om Tingene, havde han faaet Indblik i meget; han for
stod at se og høre, uden at man mærkede det. Den unge »Søn
med Guldring paa« havde levet i hans Tanke, i hans Hjerte, og
o
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det var gribende for den Unge at føle sig saaledes forstaaet
og værdsat
Fire Dage efter fulgte Indsættelsen i Vig og Asminderup Kir
ker i Odsherred. Henrik Scharling fulgte ivrigt med i alt Han
boede i Præstegaarden hos Pastor Prytz, og han var meget op
taget af at se Kapellanboligen, den lille, gulkalkede, straatækte
Idyl med gule Roser opad Mur og Tag, den, der maaske skulde
blive de Unges første Hjem. Han gik rundt i alle Stuerne og
i Haven med de høje, prægtige Træer. Alt saa han nøje efter,
men da han gik ned ad Stentrappen udenfor Huset, stod han
stille paa Trinene og sagde til Datteren med et bebrejdende
Blik: »Du har jo glemt at vise mig Spisekammeret!« De Unge
maatte le, men Faderen forlangte at se dette betydningsfulde
Rum ogsaa.
Det Embede var ikke just til at gifte sig paa. Det paaskønnedes med 1600 Kr. aarlig + Fribolig. Præstens Søster rejste op
og styrede Hus for ham. — Men da Sommeren kom, gik der
alligevel saa sagtelig Tale om Bryllup. Det var lidt vanskeligt
for Datteren at tænke paa at forlade Faderen, der gik i sit
80de Aar. Det var vel heller ikke nogen særlig Fornøjelse for
ham at sende hende fra sig, men han tænkte paa de Unges
Glæde og sagde: »Jeg vil betale Kost og Løn til en Pige for Jer;
saa kan I jo forsøge at klare jer med de 1600.« Saa tog For
beredelserne Fart. Hver 8de Aften hele Vinteren igennem havde
en Veninde- og Kusineskare siddet samlet i Dagligstuen og un
der en Fætters Højtlæsning syet paa Udstyr, broderet Navne
paa Stabler af Dækketøj o. a. Fornøjelige og hyggelige Aftener.
Og efterhaanden som Datteren nedlagde sine Ungpige-Foretagender, aabnede Faderen gæstfrit sine Døre for Afskeds
skarerne. Først kom alle Søndagsbørnene til Chokoladegilde.
Derefter Børnene fra Komtesse Moltkes Skole, een Klasse ad
Gangen — de, som Datteren underviste. 25-30 Børn med et Par
Lærerinder kom samtidig, og næsten alle Børnene havde Blom
ster med til deres Frøken. Blomsterduft og Børneleg i alle Stuer,
Professoren smilede fornøjet midt i det Hele, og det gentog sig
flere Dage i Rad. Og saa lavede man til Bryllupsgilde i den
gamle Professorgaard. Der blev regnet ud! 40 kunde der godt
sidde til Bords i Spisestuen; og de blev da indbudt. Og Koge
konen kom, og nu maatte Bruden lede Forhandlingerne og bringe
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Hjemmet i Festdragt. Og alle de andre Hjælpetropper rykkede
frem, og der var Bevægelse overalt i Huset.
En Efteraarsdag gik Henrik Scharling da ind under Vor Frue
Kirkes Portal med sin brudeklædte Datter under Armen. Dørene
sloges op. Den store Kirke var fuld af Mennesker; Datterens
mange Børnevenner fyldte Stolestade efter Stolestade. Orgelet
tonede, og de to skred op mod Alteret. Henrik Scharling vilde
ikke lade sig tage af Bevægelsen, derfor gik han og smaasnakkede til sin Datter. Hun maatte smile ad dette ejendommelig
valgte Tidspunkt til Samtale, og hendes Svar var noget enkle.
I Koret stod Brudgommen festklædt og smuk og bukkede
meget dybt.
Fader og Datter tog Plads paa de røde Stole foran Gæster
nes Rækker, og Koret sang for: Lover den Herre, den mægtige
Konge med Ære! — For Alteret stod Farbroder Peter. Denne
Højtid ledede han gerne, de 83 Aar skulde ikke hindre ham
heri — heller ikke i at lære det nye Vielses-Ritual udenad, da
de Unge gerne vilde vies efter det; til at læse det op var hans
Øjne for svage. Og Henrik Scharling stod for Alteret som sin
Datters Forlover.
Siden var der Fest i Professorgaarden. Henrik Scharling var
saa glad, at han ved Bordet spøgte med sin Datter ved at trække
hende i Brudesløret. Og saa holdt han Tale, talte om Trofast
hed som Hoveddyden i Ægteskabet, citerede bevæget Götz von
Berlichingens Ord under Oprøret til sin Hustru: »Elisabeth, Du
bleibst bei mir!« Og hendes Svar: »Bis in den Tod.« Ønskede
disse to samme Lykke i deres Ægteskab, som han og Elisabeth
fandt i deres, »ti det var i Sandhed et lykkeligt Ægteskab«;
mindede om et Ord fra sin egen Bryllupsfest, om de blaa Ma
troser og de sorte Studenter, der passer godt sammen — i dette
Tilfælde Kaptajnssønnen og Professordatteren. — Mange gode
Taler blev der holdt, og Sange blev der sunget. Pastor StahlfestMøller talte med sin smukke, grebne Stemmeklang og den ejen
dommelige Poesi, han raadede over, om Minder fra Brudens Far
og Mor. »Din Fars Glæde og din Mors Lykke — fordi de legede,
fordi de legede Guldterning. — Hun sejrede, og han vandt!
Gid de Toner ogsaa maa klinge gennem Eders Ægteskab.« —
Og Professor Vald. Schmidt talte om sin gamle Ven Henrik
Scharling og hans Evne til at vokse gennem de tunge Tider.
9*
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Den Vinter gik sin stille Gang i det gamle Hjem. En Slægt
ning af H. Scharlings Hustru, Datter af General Christian Tuxen,
rykkede ind i det for at styre Huset. — Professoren gik daglig
til sine Forelæsninger. Hans Helbred var stærkt og godt, og
Alderen trykkede ham vel egentlig ikke. Men da han ved Foraarstide fyldte de 80 Aar, bestemte han sig dog til at tage Af
sked fra sin Gerning ved Universitetet — kort førend han havde
været ansat der i 50 Aar.
Mange stærke og underlige Tanker fyldte ham ved denne
store Afslutning. Men sluttede han end af her, da havde han
dog Indhold, Interesser og Arbejde nok til at fylde sine Dage
med. Hans Øjne skuede lige klart ud i Livet, hans Kinder var
røde, hans Livsfølelse usvækket.
Faderens Fødselsdag 3. Maj, naar Lærken sang over Vang,
og alle de Smaafugle fløjtede og kvidrede i Træernes spæde
Løv for de flittige Mager i Rederne, naar Foraaret skinnede over
Landet, det var en Dag med Glæde og Smil i Hjemmet — og
Blomster! Gyldenlak, som var ham særlig kær, Pinseliljer og
Bøgeløv, røde Tulipaner og Forglemmigejer i Stuerne. Og nu
gjaldt det de 80 Aar — en særlig Festdag! Glad og rask stod
Professoren midt i Stuen og tog mod de mange, mange Gratu
lanter. Deputationer indfandt sig, en af dem kom fra Univer
sitetet og meddelte, at en Kreds af Kolleger og Disciple som
Hædersgave gerne vilde overrække ham et Billede af ham selv,
som skulde males af hans Svoger, Prof. Laurits Tuxen. Dette
skulde skænkes Henrik Scharling og efter hans Død tilfalde
Universitetet. En stor Glæde gjorde de teologiske Studenter
ham ved en meget smuk Gave: et Maleri af Professorgaarden,
udført af Bertel Svaneke, et Kunstværk, som ægte gengiver
Stemningen over det gamle Hus, som dets Beboere elskede den
— lys, varm, med milde Solstrejf. — Og de 3 Børns Gave glæ
dede ham: en Statuette af hans store Aandsfrænde Martin Lu
ther, mandig, med Bibelen i Haand og den anden Haand knuget
oven derpaa. Paa hans Skrivebord fik den sin Plads — og van
drede siden over paa hans Svigersøns Skrivebord.
Festmiddagen stod i Hjemmet. Fra alle Sider hilstes og hyl
dedes den ærværdige Professor. Svigersønnen fornøjede Selska
bet ved en aandfuld Tale for »den radikale Henrik Scharling«,
motiveret ved hans Liberalisme overfor anderledes tænkende.
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Den forhøjede Stemningen, og Prof. J. L. Heiberg løftede sit
Glas og hilste anerkendende paa Taleren.------ Aftenen igen
nem var Professoren det glade Midtpunkt i den festlige, mun
tre Kreds.

Nu kunde han holde Sommerferie i sin Svigersøns og Datters
Hjem — og det kan nok være, han var en kær og velkommen
Gæst der! Broder Peter kom sammen med ham, og de to ældre
Brødre rejste derefter til Himmelbjergets skønne Egne og ind
bød de Unge med. — »Jo,« sagde Faderen, »man skal ikke være
bange for at rejse og se sig om, naar man bliver ældre — ellers
sidder man bare og falder hen og bliver gammel før Tiden.«
Ved Efteraarstide modtog han en Adresse med 216 Under
skrifter. Heri meddelte den Kreds fra Universitetet, der paa
80-Aarsdagen havde hilst ham, at de havde fundet overvæl
dende stor Tilslutning til Hædersgaven, der skulde overrækkes
ham dels som Udtryk for personlig Hengivenhed, dels som
Anerkendelse af hans mangeaarige Arbejde i Universitetets Tje
neste og hans Betydning i det Hele for dansk Aandsliv. Adres
sen overbragte ham alle de Underskrevnes Hilsen og sluttede:
Fortegnelsen af Underskrivere omfatter, som De vil se, Mænd,
hvis Standpunkter er indbyrdes saare afvigende, og for hvem
derfor sikkert forskellige Momenter af Deres omfattende Livs
gerning træder i første Række. Men Anmeldelserne om Tilslut
ning har paa mange Maader og under særdeles smukke Former
vist os, at vi ikke tog fejl, naar vi var visse paa, at baade Hen
givenhed for Deres Person og Ærbødighed for den faste Over
bevisning, hvormed De altid i Deres Livsgerning har kæmpet
for, hvad De var overbevist om som Ret og Sandhed, var le
vende til Stede hos os.
Til den oprindelige Kreds af Kolleger, Disciple og Venner
havde der sluttet sig mange fra yderst forskellige Standpunkter
og Stillinger i Livet. —
Saa sad Professoren da Model for Prof. Tuxen — og Billedet
hænger nu paa Universitetet.
Efter hans Tilbagetræden fra Universitetet forestod nu en
anden stor Afsked — nemlig fra den gamle Professorgaard, som
han elskede. At løsrive sig fra denne efter 23 Aars Liv her faldt
ham meget svært. Han talte ikke derom, — men de, der havde
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ham kær, saa hans Sorgfuldhed. Det dejlige Studereværelse, de
stoTe, højloftede, luftige Stuer. Den stille, rige Stemning, den
Patina, der var over dette gamle, forunderlige Hus, havde slyn
get sig ind om hans Leven, havde for hans hele Personlighed
dannet en Baggrund, som det var svært at drage sig ud af. Det
var Hjemmet, og for Mennesker, der har naaet den høje Alder,
viser det sig ofte vanskeligt at skifte Boplads paa denne Jord.
Det lettede noget, at der tilbød sig et andet smukt og hjem
ligt Hjem for ham — i det gamle Familiehus paa Vodroffsvej,
som William Scharlings Hustru ejede og selv beboede første Sal
af. Der rykkede Henrik Scharling ind i sine Svigerforældres tid
ligere Hjem i Stueetagen. Ogsaa her er store, rummelige Stuer,
og Huset er omgivet af en halv Tønde Land smuk, gammel Have,
der vender ud mod Søerne. Her fik Henrik Scharling sit sidste,
gode Hjem. Endnu boede hans Søn hos ham. Men denne havde
ved at følge sin Svogers og Søsters Liv og Arbejde ude paa det
frie Land faaet Lyst til at tage en Præstegerning op paa Landet,
og i Efteraaret 1917 søgte og fik han Embedet i Tostrup midt paa
Sjælland. En minderig, prægtig, gammel Præstegaard, som paa
en Bjælke bar Aarstallet 1699, ventede ham her. — Nøddebo
Præstegaards aldrende Forfatter saa saaledes begge sine Børn
drage ind i det Præstegaardsliv paa Landet, af hvilket han selv
har givet saa varigt et Billede.

Henrik Scharlings stærke Sind og store, dybt følende Hjerte
led under disse store Forandringer i hans Liv. Ganske stille
listede en Skygge ind over hans klare Tanker. Det var i Begyn
delsen umærkeligt for andre; smaa Forglemmelser og Fejltagel
ser, som de næppe ænsede. Men selv har han mærket en Evne,
der svigtede. Det blev saa underlig vanskeligt at huske. Hans
Nærmeste saa stundom en Forandring i hans rolige, klare Blik.
Der kom i enkelte Stunder en Anstrengthed, en Strid i det. Der
var noget, der blev ham svært at faa Samling paa. Han talte ikke
derom; det bragte en Lidelse ind i hans Sjæl. Men han havde
brugt sit Livs stærke Dage til at arbejde paa sit Sind og sin
Karakter; det kom nu baade ham og hans Omgivelser til Gode.
Hvor mangt et Sind bliver ikke bittert, naar Svaghed eller
Alderdom sætter de uvelkomne Grænser for ens Leven udad
eller indadtil. Hvor godt er det at se de Mennesker, der i de
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gode Tider har samlet ind af Visdom og Selvbeherskelse, saa de
kan naa til Mildheden i Stedet for til Bitterheden.
Under Henrik Scharlings Kors den sidste Tid af hans Liv
voksede hans Mildhed. Hans Tanke kunde ikke fatte saa langt
ud, som den havde været vant til. Hans Interesser havde alle
Dage været saa stærke, saa mangeartede. Nu kunde han ikke
faa Tanken til at følge med. Han vilde forstaa, vilde huske, vilde
læse og tænke. Men de tankevægtige Bøger blev for anstren
gende. Det blev saa besværligt at følge med; han glemte saa
mærkværdigt meget. Verdenskrigen derude! Han kunde ikke
længere følge den i Enkeltheder. De sad om ham og talte om
Mennesker, og han kunde ikke huske dem, skønt nogen sagde,
at han jo godt kendte dem. De var kommen ind paa at tale saa
hurtigt, det var ikke rigtigt til at høre, hvad de sagde. — I en
kelte trætte Øjeblikke blev det endda svært at hitte rundt i sine
egne Stuer. Det var Aften, og han vilde i Seng, og saa plejede
han jo at gaa op ad Trappen til sin Stue — og nu sagde de, at
han bare skulde gaa ind i Stuen ved Siden af, dér var hans Seng.
Og Skrivebordet i hans Stue, det havde de da ogsaa flyttet!
Og saa kunde de komme og sige, at Middagen var parat, naar
han mente, de havde spist den for en Time siden. — Det blev
med et saa mærkværdig svært at orientere sig. Alt muligt blev
forandret, og Mennesker om ham bar sig underligt ad — det
var en besværlig Historie og uhyre trættende.
Det var de svage Tider, der gled ind over Henrik Scharlings
Liv. Men de, der elskede ham, saa ham blive stor i sin Svaghed
— større egentlig, end de nogensinde, da hele hans Livskraft var
over ham, havde set ham. I Stilhed har han gaaet og stridt med
sig selv, og saa tog han sit Kors op i den Herres Fodspor, hvem
ingen Svaghed nogen Sinde kunde faa ham til at glemme — og
det var meget gribende at se hans Mildhed vokse og alt det
fineste, ædleste i hans Hjerte ligge aabent.
Denne Verden blev mindre for ham; Tankens Kreds ind
snævr edes. Han glemte den store Verden derude, han glemte
en hel Del Mennesker, dem, han ikke var kommen i dybere
Hjertets Berøring med — men straalende klar skinnede hans
Kærlighed frem mod dem, hvem han havde bevaret i sit Hjerte.
Hans Slægts Kreds, en stor Del af Husets Venner, dem be
varede han Hukommelsen om. Vi kan vel sige, at Svagheden be-
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rørte Tænkeevnen — men aldrig Hjertet. Mod dem, der stod
hans Hjerte nærmest, viste han en Kærlighed saa varm, saa
vaagen, saa talende som aldrig før.
Den Glæde og Varme, der laa i Stemmen, naar han spurgte
en: »Har Du nylig set min Søn Carl?« — Den store Tilfredshed,
der laa i Blikket, der nu atter var roligt og klart, naar der kom
Bud om, at Sønnen var paa Vej ind til ham. Og saa den Mod
tagelse, hans Børn fik, naar de kom! Hjerteligt og aabent havde
han altid modtaget dem — men hvilken rig, uendelig mild og
glad Kærlighed lyste dem nu i Møde, saasnart de traadte over
hans Tærskel! — Datteren kunde komme rejsende for at se til
ham. Idet hun traadte ind i den store Spisestue, stod han dér,
midt paa Gulvet med udbredte Arme og sagde med den hjerte
ligste Glæde: »Er det Margrethe? Min Margrethe? Er det min
Datter!« Og han drog hende med begge Hænder hen til Vin
duet, til Lyset. »Kom lad mig se dig rigtigt, min Datter!«
Hvad der angik hans Søn, hans Svigersøn og hans Datter,
glemte han aldrig. Deres Oplevelser, deres Kaar, deres Hjemliv
modtog han med Hjertet og bevarede det.
Hvad gjorde det saa, om han ikke huskede, hvilken Dør der
førte til Dagligstuen, eller af hele den flammende Verdenskrig
stærkest erindrede Wilson, hvis Indsats gjorde dybt Indtryk
paa ham, og hvem han beundrede meget. Hvad gjorde det, om
han fortalte, at næste Armeniermøde, som han skulde have,
var berammet til den 95de November — eller at han, da han
skulde til sin Søn Carls Præstegaard paa Sommerbesøg, besvæ
rede sig med, hvorledes de vel skulde faa alle Møblerne pakket
med ind til Rejsen. Det var altsammen uvæsentligt. Det smi
lede de Unge ad, og han selv smilede allermest og lo med sin
gamle, fornøjede Latter, naar hans Fejltagelser gik op for ham.
Hans Lune overlevede al Svaghed og hjalp ham selv og hans
Kære over mange Slags Skær.

Men hele denne Svaghed kom langsomt glidende. Det var
ikke saadan, at den pludselig var der. Umærkeligt listede den
frem, ganske stille tog den til. Hvad det var? Lægen sagde, der
var ikke Forkalkning og egentlig ingen Sygdom — men virket
af Alderen har der vel alligevel været en Svaghed i Hjernen,
i Legemet. Den prægede Tankevirksomheden — men aldrig det
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dybere Sjæleliv. Den varme Kristentro, der havde baaret ham
gennem Sorg og Glæde, den rokkedes aldrig. Den Fortid, han
havde levet og elsket, de Mennesker, han havde taget ind i sit
Hjerte — og først og sidst hans Kristenliv — ind til dette
naaede Skyggen aldrig.
Han var stor i den Maade, paa hvilken han mødte sin Svag
hed, han var elskelig for hver den, der virkelig saa ham.
Hans Evne til at opleve, hvor der virkelig var noget at op
leve, svækkedes ikke. Efteraaret 1918, hvilket var før Svagheden
mærkedes, havde han en stor Oplevelse: han blev Bedstefader.
Med lykkelige Haab havde han set hen til denne Dag — og da
saa Barnet virkelig var der. Hvilken overordentlig Glæde! Hvor
han tænkte paa det lille Barn, hvor han frydede sig, hvor han
længtes efter at se det: hans og Elisabeths Barnebarn. Spøgende
citerede han vel: Hvad skal jeg med de Piger, skaf mig Drenge!
— Men hans Tilfredshed var umiskendelig. — Paa Howitz’s
Hjem paa Frederiksberg blev Barnet født. Med sin nænsomme,
omsorgsfulde Tanke gik han dog hverken derud første eller
anden Dag, for Moder og Barn skulde have dyb Fred, tænkte
han. Men da han hørte, at Broder Peter havde været der, ja, da
skyndte han sig afsted, for det var da ham, der var Bedstefader.
Det var en Søndag Formiddag Kl. 11. Da Døren aabnedes,
og han kom gaaende over Gulvet hen mod den store Seng og
den lille Vugge, da saa han ud, som om hele Verden havde Fød
selsdag. Han var saa glad, og dog havde han Taarer i Øjnene
og i Stemmen, da han tog Moderens Haand og sagde: »Goddag,
min kære Pige!« — I Moders Stemme var der ogsaa Klang af
Taarer, og dog straalede og skinnede hun af Glæde, da hun
rakte Armen ud, trak det hvide Stykke fra Vuggen og bare
sagde: »Dér ligger hun!«
Bedstefader bøjede sig langt ned og saa med hele Sjælen paa
det lille Barnehoved, og saa klappede han det og trykkede Fin
geren paa den lille Næse — det var den første »Bejmand«,
Stumpen fik. Og Moder tænkte straks med Ængstelse: »Bare
han ikke tager for haardt.« — Bedstefader satte sig ned og
smaapassiarede med Moder. Lige ind til Roden af Moders Sjæl
var det Søndag, og Bedstefaders Ansigt lyste af en stor Glæde.
Snart efter gik han hjem for ikke at trætte Moder, men med
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et skælmsk og stolt Smil sagde han til dem, han traf: »I kan
gerne ønske mig til Lykke, for jeg er bleven Bedstefader!«
Moder og Barn flyttede hen til Bedstefader og blev der 3—4
Uger, for det var sent paa Aaret at flytte paa Landet, naar
man er saa spæd. — Men hvor var Bedstefader dog glad over
det lille Barn! Hvor tit drog han de lyserøde Gardiner til
Side fra den lille Seng og saa og saa paa de store, blaa, mær
keligt klare Barneøjne. Han bar det paa sin Arm, han stod ved,
naar det pjaskede i sit Badekar. Han beundrede den Lille, han
fortalte om hende, om hvor lang hun var, hvor klog hun saa ud.
Oftere gentog han: »Der bor noget i hende. Jeg venter mig no
get af hende.« Dets Moder syntes, det blev for stor Ros, og
sagde bare: »Ja, hun har jo klare Øjne.« — »Det er ikke det,«
sagde Bedstefader. »Jeg ser paa hendes Hovedform og Pande.
Hun har en god Forstand, og der bor noget i hende.« — Det
viste sig da ogsaa, at Bedstefader saa rigtigt. Der var en ejen
dommelig Dygtighed og en klar og tidlig modnet Tænkeevne
hos denne lille Pige— om end den ikke blev udviklet vidt paa
denne Jord, hvor hendes Levealder knap blev 6 Aar.
Nu gik den lille Piges Moder atter i Brudedragt op mod Al
teret i Vor Frue Kirke, men ved hendes Side gik denne Gang
hendes Mand i Præstedragt, og i hendes Arme laa Barnet. Oppe
ved Daabsenglen ventede Bedstefader og de andre Faddere —
og Bedstefaders Hjerte bevægedes, da Moderen nævnede den
Lilles Navne ved Døbefonten: Anna Elisabeth, hendes Bedste
modres Navne.
Henrik Scharling holdt en smuk Daabsfest i sit Hjem for sin
lille Datterdatter. Den nærmeste Slægt var samlet, og Bedste
fader indledte Talernes Række med en smuk og alvorlig Tale
og varme Ønsker om Lykke over sin kære, lille Elisabeths Liv.
Fra dette lille, nye Liv sprang mange Kilder til Glæde og
Lykke for hendes 83-aarige Bedstefader. Da det blev Sommer,
rejste han ud og holdt Ferie i lille Elisabeths Hjem — og ikke
sjældent blev hun bragt ind til Besøg hos ham. — Levende in
teresseret fulgte Henrik Scharling med i det, da hans Svigersøn
i Sommeren 1919 blev forflyttet til Holbæk, og baade Sønnens
og Svigersønnens Oplevelser som Præster opfyldte ham.
Og saa gled Henrik Scharlings sidste Vinter frem. Tankens
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Svaghed gjorde sig mere gældende, og det bedrøvede hans Børn,
at de ikke kunde være mere om ham. Godt var det at vide ham
i Moster Julies Hus, og at hun var ham nær. I sit eget Hjem
havde han et sjældent fint følende, kærligt og forstaaende Men
neske om sig: Frøken Ingeborg Frederiksen, som kun over
levede ham i faa Aar. Hun havde et forunderligt Fond af Taalmodighed og trættedes aldrig af at støtte og hjælpe ham. Med
Dygtighed sørgede hun for hans Hus sammen med en god og
alvorlig, ung Pige, Jensigne Nielsen, fra et godt Hjem i Sønnens
Sogn; hun arbejdede i Professorens Hjem de sidste 2 Aar. Med
Frøken Frederiksen kunde Henrik Scharling tale om lille Elisa
beth, som hun kærligt tog sig af, naar hun saa hende. Hun
spadserede Ture med ham, hun læste højt. Helst vilde han nu
høre af sine egne Bøger, de morede og underholdt ham. I dem
kunde han saa let følge med. Hans Børn rejste jævnligt ind til
ham. De fortalte om de Mennesker, de levede iblandt, og om
den Virksomhed, der optog dem. Hans Liv havde baade Glæde
og Indhold, om end han nu maatte vandre med smaa Skridt.
Nogle Uger efter sin 84de Fødselsdag gik han til Sengs.
Han var træt og kendte sig svag. Men hans Smil var kærligt,
hans Øjne glade, da den lille Elisabeth gik omkring ved hans
Seng, støttende sig til den og kravlede op ved Sengens Fodende;
fra den saa hun ned paa ham med sine klare Øjne og sagde:
»Be — Be!« hvilket i hendes egne Øren lød som Bedstefar, og
hvilket i høj Grad fornøjede ham.
Lægen sagde: »Der er ikke Forkalkning, heller ikke Sygdom
— men Livet ebber stille ud. Før eller siden kommer for ethvert
Menneske den Stund, da Organismen ikke formaar mere, men
slukkes ud som et Lys.«
Da gik der Bud efter Datteren for sidste Gang. — Midt i
Stuen stod Moster Nine og modtog hende med et lyst Smil og
en kærlig Omfavnelse. Grebet pegede hun opad og sagde: »Mar
grethe! Er det ikke underligt at tænke paa, at nu samles de
deroppe, alle de Kære, for at modtage ham.« — Tanker om
Død og Begravelse fandt ikke Boplads i hendes lyse Sjæl. —
Da Datteren disse sidste to Dage sad ved hans Leje, kunde han
ikke mere tale. Men hun forstod, at Sjælen var vaagen og be
vidst. Hans Øjne søgte hendes med et stærkt Udtryk; han vilde
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tale — han formaaede det ikke. Han anstrengte sig voldsomt
for at sige noget. Hun bøjede sig over ham: »Jeg ved, hvad Du
vil sige, Fader, Du behøver ikke at tale.«
Hun syntes, hun vidste, hvad han vilde sige hende — om sin
Kærlighed, om sin Bedrøvelse ved at skilles fra dem. Da talte
han til hende med sin Haand, søgte efter hendes paa Dynen,
om hun slap hans lidt, trykkede den saa varmt, saa stærkt, saa
talende. De saa paa hinanden, de forstod hinanden. Langsomt
sagde hun hele Salmen: »Du Herre Krist, min Frelser est.« — Hun
læste i hans Blik, at hans Hjerte fulgte samlet med. Saa sad
hun stille. Timer gik. I saadanne Stunder er der Sjæle, der taler
til hinanden uden Ord. Hans Faderkærlighed var hun vis paa.
Om den behøvedes ingen Ord. Hun tænkte paa, hvorvidt det,
hun havde set og forstaaet som den inderligste Magt, som Klip
pen i hans stærke Liv: Jesu Kristi Budskab om Livet til os —
hun søgte at faa at vide, om det, han havde levet paa, kunde
bære ham ind gennem Dødens Porte, derfor bad hun om et ene
ste Ord fra ham. Hun bøjede sig ind over ham: »Far! Har Du
Fred i Hjertet, Guds Fred?«
Da vilde han tale. Læberne bevægede sig ikke, men fra hans
Sjæls Dyb naaede et tydeligt og stærkt »Ja« frem.
Kun dette ene Ord naaede fra Henrik Scharlings Dødsleje
til hans elskende Datter, der sad paa Sengekanten og saa med
hele sin Sjæl paa de dyrebare Træk. Og det gav hende den Vis
hed, hun begærede. Den Kraft, det giver at være Jesu Kristi
Discipel, toner ud fra hendes Faders Liv — den bar hans stærke,
kærlige Sjæl over i det usynlige Rige — ind til hans Herres
Glæde.
De Ord, der havde været Lyset i hans Sorg paa Jorden,
hvælvede det store Livets Haab over hans Vandring gennem
Dødens Skyggedal:

Jesus siger: Jeg lever, og I skal leve.

BREVE FRA HENRIK SCHARLING
TIL HANS FADER
FRA EN REJSE TIL FINMARKEN I SOMMEREN 1865
Christiania, Mandag 22. Mai 1865.
Kjære Fader!

Saa sidder jeg da atter i det Fremmede og skriver Brev til dig, som
saamange Gange i fordums Dage — men denne Gang ikke med den
knugende Hjemvee, hvormed jeg saa ofte fordum skrev, thi Hjemmet
ligger jo lige bagved og lige foran mig. Derimod fornemmer jeg igjen
al Reiselivets forunderligt lokkende Uro, og de mangfoldige Erindringer
krydse hinanden i broget Forvirring, snart fra Grækenlands blaalige
Bjerge, snart fra Tysklands smaa Universiteter, snart fra Englands
Kjødgryder. Hvilken god Fee maa dog ikke have staaet ved min Vugge
og lagt alle disse skjønne og rige Gaver derpaa!
Indtil idag har jeg udelukkende levet sammen med mine gamle
Romervenner, og kan derfor ikke meddele Dig noget theologisk Nyt.
Men jeg tænker endnu idag at besøge Caspari og imorgen Johnsen.
Bjørnson og hans Kone toge meget gjæstfrit imod mig og vilde have,
at jeg skulde bo hos dem, men da de imorgen otte Dage reise til Kjøbenhavn, vilde jeg ikke paaføre dem den Besvær i den travle Tid, hvori
de berede sig til Afreise. Jeg har derfor leiet mig et eget Værelse med
Udsigt baade til Høire og til Venstre, men nedrigt dyrt: 10 Specier
(altsaa 20 Daler) for en Maaned.
Mit Ønske om at holde nogle Foredrag heroppe gaar desværre ikke
i Opfyldelse. Baade Bjømson, Bætzmann og Hartvig Lassen har fraraadet det. Aarstiden er for langt fremskreden, mange Folk allerede
tagne paa Landet. Jeg tør ikke selv nægte, at Veiret er saa mageløst
deiligt, at man kun føler saare liden Lyst til at gaae paa Forelæsning.
Alligevel er jeg lidt kjed derover, thi jeg havde virkelig havt stor Lyst
til at lade min Stemme høre her ved Søsteruniversitetet — men at lade
sin Stemme klinge for de tomme Bænke, derved er der sandelig ingen
Fornøielse. Jeg kunde jo vel gøre et Forsøg paa at tromme Folk sam
men, men jeg har ikke ret Mod paa at bære den Skuffelse, at der ingen
kommer.
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løvrigt er jeg meget glad over at være kommen herop. Veiret er
ganske deiligt, langt varmere end nede hos os. Sommeraftnerne ere lyse
og milde — man spadserer paa Gaden indtil Kl. 11 — stundom har jeg
Ondt ved at troe, at jeg er reist Nord paa og er nærved at troe, at jeg
atter er kommen til Italien. Christianias smukke Beliggenhed har for
bauset mig i høi Grad.
Bætzmann og Hartvig Lassen have da ligesom jeg slaaet sig til at
være Redaktører, den første af den norske illustrerede Tidende, den
sidste af et (mere beskedent, men ogsaa mere udbredt) Skillingblad
for Almuen.
Jeg trænger ikke paa Brev, da jeg veed, hvor stærkt din Tid er op
tagen, men jeg behøver vel ikke at sige Dig, hvormeget et Brev fra
Dig stedse glæder
din trofast hengivne Søn
Henrik.

Christiania, 29. Mai 1865.
Kjære Fader!

For otte Dage siden afsendte jeg Brev, som jeg haaber, Du har mod
taget. Bl. a. fortalte jeg Dig deri, at der intet blev af mine Forelæs
ninger. Jeg har senere talt med Andre derom (Welhavens, Caspari), og
de have om ikke ligefrem fraraadet det, saa heller ikke tilraadet det.
Pindsen kom mig temmeligt ubeleiligt og ligeledes den usædvanlige
Varme, som i August Maaned hos os. Den sidste er nu rigtignok atter
slaaet om til Kulde og Graaveir, men nu er Folks Tanker og Hu engang
vendte mod Naturen og Landlivet.
Dette fraregnet, som jo visselig var en Skuffelse for mig, har jeg
havt megen Glæde af mit Ophold heroppe, særligt gjort flere interes
sante Bekjendtskaber. Hos Welhavens, hvor jeg oftere har været, fandt
jeg en særdeles hjertelig Modtagelse — W. yttrede megen Glæde over
Nøddebo og mine Breve fra Holland. Desværre er han stærkt nervøs
angreben, reiser om et Par Dage til Sandefjord. Han er bleven meget
mildere, skjøndt han endnu ofte kan være skarp og drøi i sine Ud
talelser, men jeg fremsætter da den stikmodsatte Mening med samme
olympiske Sikkerhed og saaledes komme vi meget godt ud af det. Idag
skal jeg spise til Middag hos ham. Særligt har det interesseret mig at
tale med ham om danske Forhold — som det i det hele morer mig
heroppe »at see over til vore egne Vinneverrer«. Hvad de politiske
Anskuelser angaaer, stemmer jeg i det Hele med Nordmændene, thi det
doctrinære Parti har ikke mange Tilhængere heroppe. Jeg har læst
Welhavens »Norges Dæmring« og faaet Lyst til at skrive et Digt, der
skulde hedde Danmarks Dæmring, d. e. lade aftrykke en Snees Sider
af Welhavens Digt og sætte Danmark, overalt hvor han har Norge.
Hos Bjørnsons spiser jeg jevnligt til Middag. Hån danner Antipoden
til Welhaven. Det er underligt nok at gaae frem og tilbage mellem
disse heftige Modstandere. Overhovedet er her saare megen Kiv og
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Strid heroppe — stundom seer det ud som en bellum omnium contra
omnes. Det er let at skjønne, at Blodet rinder tungere i Aarerne. Comisk er det at høre dem tale om, hvor deiligt der er i Danmark, hvilket
Paradiis vi have hos os — ja man kan da nok mærke, at det er skjellig
Tid siden, de have været nede hos os. — Bjørnson reiser i denne Uge
til Kjøbenhavn.
Caspari er en livlig og vakker Mand: man kjender let den tydske
Natur i ham, skjøndt hans Sympathier ere norske. Iforgaars besøgte han
mig og sad tre Timer og passiarede med mig. Johnsen huer mig derimod
ikke saa vel, han er stærk pietistisk, tykkes mig tør og mørk, medens
Caspari er lys og mild. Hans Lutherske Kirketidende (der svarer til
mit Ugeblad) har jeg kigget igjennem paa Bibliotheket: jeg troer dog,
jeg vil subscribere paa den, da der er Eet og Andet, hvorfor man kunde
faa Brug i Ugebladet. Pastor Wexels har jeg ogsaa opsøgt, men han
var desværre syg. Jeg hørte ham prædike forleden — aldeles i Grundt
vigs Maneer, men mildt og kjærligt. Wexels omtales baade af Venner
og Fjender med største Agtelse. Som Du veed, føres Kampen heroppe
mellem Grundtvigianismen og Pietismen og antager derved en anden
Farve end hos os. Jeg har indsamlet en Deel Notitser om Grundt
vigianismen heroppe — om jeg faar noget Heelt ud deraf, veed jeg
endnu ikke. Hvad det Kirkelige og det Theologiske angaaer, seer jeg
jo ikke meget Nyt — men jeg seer det Gamle paa en ny Maade, og
for Een, der har seet saameget Nyt som jeg, er det Sidste maaskee
nok saa gavnligt.
Hos Professor Monrad spiste jeg til Middag igaar, han er Philosoph
og Æsthetiker. Ogsaa A. Munch har jeg besøgt — de Sidstnævnte boe
alle i Nærheden af mig. Fremdeles har jeg gjort Bekjendtskab med
Billedhugger Borch, en ivrig Grundtvigianer, og Architekt Langleth, der
for Tiden opfører Storthingsbygningen, der har været Gjenstand for
meget heftige Debatter og fomemmeligt blev sat igjennem ved Bjørn
sons Energi, medens Welhaven fordømmer den som det værste Jux,
hans Øine nogensinde har seet. — Tilfældigvis traf jeg sammen med
Cand. August Schou, der er gift med en Datter af forhenværende Ju
stitsminister Casse: de har bedt mig til Middag hos dem imorgen for
derefter at tage ud at besøge Boghandler Joh. Dahl paa dennes Land
sted. Derimod hos Bulls har jeg ikke været, da gamle Fru Bull netop
er død i disse Dage.

Onsdag d. 31. Maj.

Igaar var det øsende Regnveir hele Dagen — jeg tilbragte Formid
dagen hos Caspari og A. Munch — Middag og Aften hos Cand. Schou.
— Gamle Consul Ring har jeg da opsøgt og traf ham i bedste Velgaaende, fuld af Krøniker, som da vi reiste sammen paa Nilen. Han
var nu ifærd med at tiltakle en Baad for at seile Vesten om Landet
til Cap Lindesnæs. Baaden kan imidlertid ikke være ret stor, thi han
siger, at han har kjøbt den for 7 Specier (!!!) Folk mener, at han kom-
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mer ikke længer end til Mundingen af Christiania Fjord, og det er vel
ogsaa troligt nok.
Modtag min inderligste Tak for al Din Kjærlighed mod
Din inderligt hengivne Søn Henrik.
Christiania, 8. Juni 1865.
Kjære Fader!

Jeg sendte Dig et Brev i forrige Uge, hvori jeg fortalte om de for
skjellige Personer, med hvilke jeg er kommen i Berøring. Afvigte Tors
dag var jeg i Middagsselskab hos Caspari, hvor jeg traf sammen med
hele det theol. Facultet, bl. a. Prof. Dietrichs on, der meget bad mig hilse
Dig. — Igaar besøgte jeg Pastor Wexels, Grundtvigianernes Hovedfører
her, en elskværdig gammel Mand, der modtog mig med Venlighed, men
dog forekom mig at have en Anelse om, at jeg ikke var rigtig »koscher«.
— Et vakkert Besøg gjorde jeg i forrige Uge paa Asger Seminarium,
et Par Miil herfra, hvor jeg traf en Del yngre Theologer ansatte som
Lærere (Cand. Hertsberg, Stenersen, Horn, Berg, Pastor Aars) med
hvem jeg fik mig adskillig theologisk Samtale, som jeg da ogsaa fik
Seminariet beseet. De bade mig meget om at komme ud igjen at be
søge dem en Dag i næste Uge, hvad jeg ogsaa haaber at kunne gjøre.
Igaar overværede jeg theologisk Embedseksamen og hørte særligt
Caspari examinere.
— Jeg kommer netop fra Fru Welhaven, der bad mig hilse Dig, om
Du endnu mindes hende. Welhaven er reist til Sandefjord og synes at
befinde sig bedre.
Vi havde en ganske deilig Tuur i Pindsen. Veiret var deiligt, Egnen
var deilig og Selskabet var deiligt — det bestod af Hartvig Lassen,
Bætzmann og Christian S(charling), Skolebestyrer Voss og mig. Flere
Gange skiltes vi fra hinanden, men mødtes altid igen paa de besynder
ligste Steder til største Moro. Ringerige er vistnok smukt — men dog
ikke mere, end hvad mange Steder i Skotland give. Meest interesserede
en afsides Bygd ved Navn Finmarken mig, der havde en høist original
Natur. Turen varede i fem Dage.
Hvor de lyse Aftener dog er mageløse — iforgaars kunde jeg læse
endnu Kl. 11!
Nu skal jeg ned at tage Afsked med Bjørnson, der imorgen tidlig
reiser til Kiøbenhavn, og hvem jeg har bedet overbringe Dig de bedste
Hilsener
fra din hengivne Søn
Henrik.
Christiania, d. 19. Juni 1865.

Kjæreste Fader!
Naar Du modtager dette Brev, er jeg, om Alt gaaer efter Ønske,
paa Veien til — vel ikke Amerika, som det hedder i Romanerne, men
til Finmarken. Jeg reiser imorgen (Torsdag) med Jernbanen til Eidsvold,
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derfra med Dampbaad over Mjøsen til Lillehammer, saa kjører jeg i
tre Dage med Carriol over Dovrefjeld, indtil jeg naaer Trondhjem (forhaabentlig Lørdag 24. Juni) — bliver der indtil næste Onsdag 28. Juni,
da jeg gaaer ombord i et Dampskib, som i Løbet af 5 Dage bringer mig
op til Alten i Finmarken.
Jeg kan tænke mig, at Du, naar Du læser dette, fortrædelig kaster
Brevet henad Bordet og siger: »Der er heller intet Udkomme med Hen
riks Flyvegriller og Reiserier!«
Dette er nu imidlertid ingen Flyvegrille, men en Plan, paa hvis
Iværksættelse jeg saa smaat har arbeidet under hele mit Ophold i
Christiania.
Alt da jeg endnu var i Kjøbenhavn, dæmrede det som et svagt
Haab i min Sjæl at komme op og see Midnatssolen, men jeg turde
ikke tænke videre derpaa, da jeg ansaae det for en altfor lang og kost
bar Reise. Da jeg traf Welhaven, sagde han strax til mig, at jeg skulde
reise til Finmarken, men da han ikke selv havde været der, agtede jeg
ikke stort derpaa. Men saa kommer jeg til Caspari for at tale med ham
om Theologi, men istedenfor begynder han at tale om Nordlandene og
Finmarken. Han havde været deroppe ifjor og var aldeles ude af sig
selv af bare Begeistring. Han trængte heftigt ind paa mig, at jeg ogsaa
skulde reise derop. Prof. Johnsen har ligeledes været deroppe for et
Par Aar siden. Af danske Mænd har Etatsraad Krieger gjort Turen,
saa hvis Du møder ham, kan Du af ham faae nøiere Underretning om
Reisen.
»Ja Alt det er godt nok,« siger Du, »men Ugebladet? Vor Aftale
var jo, at jeg kun skulde føre det for Dig til Udgangen af Juni.« Og
ved den Aftale kan det ogsaa blive, thi alt inden min Bortreise havde
jeg truffet Aftale med Schebel, at han skulde overtage Ugebladet fra
1. Juli, ifald jeg blev borte udover den Tid, og jeg sender Brev til ham
samtidig med dette Brev desangaaende, saa Du rimeligviis vil faae
Besøg af ham, hvor han beder Dig udlevere ham hele Ugebladets Geheimearkiv. Carl kan vedblive at rette Correctur efter vor Aftale,
skjøndt jeg saae i Nr. 21 (?) nogle horrible Trykfeil.
Ifølge denne nye Reiseplan kommer jeg næppe tilbage før midt i
August — Schebel maa da besørge Ugebladet i Juli, thi i August kan
det gjerne holde Ferie, som det altid gjorde i Stochholms Tid.
Jeg har været tvivlraadig om, hvorvidt jeg skulde sige Dig, at jeg
reiste til Finmarken, eller blot underrette Dig om, at jeg gik »op i Lan
det«, men jeg har dog foretrukket det Første, skjøndt det muligviis vil
sætte Dig i en Deel Ængstelse.
Jeg har ikke Tid til at skrive mere, da jeg skal gjøre Afskedsbesøg
og pakke ind. Lev derfor vel, hils Tante Emmy, Louise, Brødrene, H. B.
og Frøken Tidemand samt Slægt og Venner fra
din inderligt hengivne Søn

Henrik.
10
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Ny Aune, nord for Dovre,
25. Juni 1865.
Kjære Fader!

Ret nu er jeg kommen heldigen over Dovre — ja heldigen veed jeg
ikke, om jeg kan kalde det, eftersom jeg nu i sex Timer har kjørt i
uafbrudt Regn, og denne Regn gjør desværre ikke mindste Mine til at
ville standse.
Igaar Middags Kl. 4 begyndte jeg at klavre opad Dovre. NB. ikke
paa Hænder og Fødder, men paa den sædvanlige Befordringsmaade her
tillands, nemlig en Carriol med en Hest for og en Skydsgut bag. Veien
gik brat op, til vi vare komne op i en Høide af c. 1300 Fod, da løb
den ligefrem, og Dovre Høislette strakte sig for mig i en Længde af
flere Miil. Jeg havde ventet at tilbringe en smuk Midsommeraften der
oppe med den forunderligt straalende Glands, som de norske Sommer
aftener kunne besidde, men ak, dette Haab blev skuffet. Tykke Skyer
havde leiret sig om Bjergtoppene, og isnende Vinde foer henover Høisletten — der var koldt og uhyggeligt. Min Skydsgut havde jeg sat af
ved Skiftet og kjørte nu alene, Hesten blev sky og stod paa Bagbenene
— jeg maatte snakke gode Ord for den og saa kom jeg da atter afsted.
I et Par Timer kjørte jeg over den store Høislette i en forunderlig
Eensomhed — Sneen, der laa rundt omkring i Revner og Kløfter, Taagerne og de hule Vindstød, der peb forbi mig, gave mig et Indtryk af,
at jeg var kommen op at besøge Vinterkongen paa Dovre. Men der var
noget vist Storartet ved det Hele. Jeg overnattede i en Gaard oppe paa
Dovre, men da jeg imorges kjørte derfra, begyndte det at regne og har
desværre regnet uafbrudt og regner endnu i dette Øjeblik, saa det
pladsker efter. Hvor jeg frøs imorges paa Nedfarten fra Dovre Î og dog
havde jeg taget alle mine fire Frakker paa, nemlig 1) Inderfrakken,
2) Sommerfrakken, 3) Vinterfrakken og 4) Reisekappen. Og det er ikke
længer siden end iforgaars, at jeg var nærved at forgaae af brændende
Hede i Gudbrandsdalen.
Jeg forlod Christiania Tirsdag d. 20. Juni, naaede Lillehammer (ved
Mjøsens Nordende) samme Aften, tilbragte næste Dag hos Rektor
Lange i Lillehammer, og har de to følgende Dage hele Tiden ranglet
paa Carriol. Det Nye ved denne Reisemaade har moret mig meget, især
da man selv maa være Kudsk — den er hurtig, men ikke magelig, mine
Posteriora befinde sig i en Tilstand, som om jeg havde redet i to Dage.
Men man føler sig saa fri og uafhængig, naar man sidder i den lille
Eenspænder og trøstigen traver opad Bakke og nedad Bakke i lystigt
Trav. Ja var det ikke dette forbistrede Regnveir, vilde jeg strax igjen
sætte mig op og knalde med Pidsken og synge:
Hop, hop, see saa, see saa lad gaae, lad gaae!
Hop, hop, see saa lad gaae!
Lyd i Skoven muntre Tone,
Opad gaaer min Færd idag o. s. v.
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Bjergaker Kl. 5%.
Jeg benyttede et Par Timers Ophold i Regnen til at haste nogle
Miil videre fort. Det var tykt, graat og regnfuldt i Veiret, ingen Ud
sigter, men de mægtige Fjelde, de brusende og fraadende Fosser mellem
de dunkle Granskove have dybt grebet mig. Nu føler jeg, at jeg er i
gamle Norrig. Jeg fører Snorre med mig og læser med stor Glæde i
Hviletimerne om Olaf den Hellige, hans Farten over Dovre til Trondhjem.
Har lever man i det skjønneste Duusbroderskab med Alverden —
det er kosteligt at høre paa.
Men sikken mit Brev seer ud! Jeg tænker med Skræk paa, om Du
i samme Øieblik skulde have modtaget et Brev fra Villiam og nu sidder
og kaster Dig fra det ene til det andet! Jeg maa til min Undskyldning
sige, at naar Haanden hele Dagen har ført Pidsken og Tømmerne, bliver
den noget uskikket til at føre Pennen.
Trondhjem Tirsdag 27. Juni.
Hu ha! hu ha! hvilken Kulde og Blæst! Aldrig har jeg oplevet slig
en grøn Vinter, som her er! Det er kun 6° og uophørlig Blæst! Jeg maa
gaae i Vinterfrakke — det er helt Finmarksklima! Og saaledes have
de havt det hele Sommeren. Hjerternes Varme erstatter Sommerens
Kulde — jeg har faaet en meget gjæstfri Modtagelse. Hos Stiftamtmand
Motzfeldt spiste jeg til Middag igaar og skal atter spise der idag. Med
Rektor Müller, Overlærer Knudtzon, Consul Knudtzon, Archivar Bøg
og Cand. Mosling tilbragte jeg flere behagelige Timer igaar.
Domkirken har jeg beseet med stor Interesse, men maa desværre
sukke: ak hvor forandret! Inat Kl. 12 vandrede jeg langs Nidelven, paa
den anden Side laa Domkirken i den lyse Midnatsdæmring — det var
et stort Syn!
Ja nu fryser jeg slig, at jeg maa ud at løbe lidt!

Onsdag 28. Juni. Eft. Kl. 7.

Veiret er blevet stille og klart, men kun 8° Varme. Du maa nu
ikke vente Brev i fjorten Dage eller mere. — Nu gaaer jeg ombord for
at seile op til Alten i Finmarken, hvor jeg haaber at være paa Tirsdag.
Jeg haaber, at Alt staaer godt og vel hos Eder — om 2 à 3 Uger tæn
ker jeg at være tilbage i Trondhjem og da at finde Brev fra Dig her
i Trondhjem poste restante. Levvel og hils Alle kjærligst
fra din trofast hengivne Søn
Henrik.

10*
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D. 1. Juli 1865.
Ombord i Dampskibet Nidelven
udfor Bodø i lishavet.
Ved Midnatstide passerede vi Polarcirklen — det var et storartet
Øieblik. Solen stod og skinnede, halvt dækket af Skyer i Horizonten.
Phantastiske Fjeldformer laa ved vor Side — skinnende i et rosenrødt
Lys. Vi giede ind i det store lishav. Til Venstre laa en lille flad Holm,
hvor det mylrede af Edderfugle. En stærk Østenvind blæste, men den
bragte Varme med sig, det var som en Vind inde fra Ørkenen. Snart
brød Solen straalende frem over Skyerne og skinnede i fuld Glands,
Kl. var dengang 1 om Natten. Kun med Møie kunde jeg løsrive mig
fra det vidunderlige Syn og gaae ned i Køien.
Midnatssolen har jeg egentlig ikke seet endnu, men faaer den vel
at see i Aften. Men hvilke vidunderlig deilige Sodnedgange havde vi
igaar og iforgaars. Himlen lyste som et Ildhav, deilige guldbræmmede
Skyer lyste paa den. Jeg stod og stirrede ind i al den gyldne Herlighed
— et Øieblik vendte jeg mig om — der rødmede Bjergene igjen, det
var Solen, som stod op igjen. Det var, som havde den kun dukket sit
Hoved et Øieblik i det brusende Hav og nu atter vendte tilbage.
Ombord i Nidelven — Nord for Lofoten.
Søndagmorgen Kl. 11.
I Nat stod da Midnatssolen lys og klar paa Himlen. Det var fuld
stændig klar Dagsbelysning. Havet var blikstille. Lofoten hævede sine
mægtige vilde sønderrevne Klippeformationer lodret op ad Havet. —
Toppene vare dækkede med Snee, der ofte naaede helt ned til Havet.
Længe sad jeg og stirrede paa et lodret Fjeld, der hævede sig 4000 Fod
lodret i Veiret: dets nordre Side var belyst af Midnatssolens svage
rødlige Skær. Jeg var nær slet ikke kommen tilkøis i Nat — indtil Kl. 3
blev jeg vandrende oppe paa Dækket, tilsidst ganske alene. Man faaer
kun lidet sovet heroppe, thi om Dagen er der ikke Ro dertil, og Natten
exister er jo ikke længer.
Imorges kom jeg først op Kl. 9 — vi havde nu fjernet os betydeligt
fra Lofoten. De mægtige snedækte Klipper laae som en skinnende hvid
Ramme om det dunkelblaa Hav — det var et rigtigt Søndagsbilled. Har
jeg besøgt Vinterkongen paa Dovre (see mit sidste Brev, der blev af
sendt fra Tr ondhjem), saa besøger jeg nu Sommer dronningen heroppe
i lishavet. Deilig Sommervarme er der heroppe og Alt straaler i Lys
og Glands. Men de har da ogsaa først begyndt for fire eller fem Dage
siden at holde Sommer heroppe, thi indtil den Tid havde de Regn og
Storm.

Alten i Finmarken.
4. Juli Nat Kl. 1.

Det er Nat, og dog straaler den klare Dag ind til mig — Solen
staaer over Bjergene og lægger Glands over Fjord og Dal. Jeg kan ikke
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gaae til Sengs uden at sende Dig en Hilsen fra Finmarken og Midnats
solen. Skjøndt jeg er noget træt, faaer jeg næppe sovet, thi her er saa
lyst som ved den klare Dag. Godnat!

5. Juli Midnat.

Jeg kommer netop hjem fra et Besøg hos et Par Englændere, som
have opslaaet deres Paulun heroppe: Hertugen af Roxeburgh og hans
Søn Marquis’en af Rougemont. De vare meget venlige, og satte mig i
Baad over Elven paa Hjemveien. Marquis’en førte Aarerne og Hertugen
styrede Roret, saa jeg har aldrig i mit Liv været saa fiint farende. —
Naar jeg kommer tilbage til Tromsø, skal jeg gjøre en lille Tour med
Biskop Essendrup, der skal paa Visitats, opad Balefjorden, saa Du seer,
jeg omgaaes »le grande monde« i Finmarken.
6. Juli.

Min Reiseroute har jeg bestemt omtrent saaledes for den nærmeste
Tid. I Eftermiddag roer jeg over til Karfjord for at besee Kobberværket
der, i Nat vender jeg tilbage med Dampskibet til Tromsø, hvor jeg tæn
ker at tilbringe nogle Dage, da jeg har adskillige Bekjendte der. I den
følgende Uge gaaer jeg atter sydover med Dampskibet, dog ganske
langsomt, da jeg hist og her besøger en Bekjendt underveis. Omtrent
1. August tænker jeg at være i Trondhjem igjen, hvor jeg da haaber
at finde et, maaske to Breve fra Dig, muligviis med kjærlige Bebreidel
ser for min lange Omflakken, men jeg haaber, Du vil tilgive mig, naar
Du seer, hvor rigt Udbytte, jeg har havt.
Men det falder mig ind, at dette Brev formodentlig først naaer Dig
i Nærheden af din Fødselsdag — i hvert Fald vil det ikke lykkes mig
at sende Brev til denne paa Grund af den sjældne Postforbindelse. Saa
modtag da mine kjærligste Lykønskninger og min inderligste Tak for
hvert Beviis paa din faderlige Kjærlighed, for al din Trofasthed til at
hjælpe mig baade i Raad og Daad. Gud bevare dig for os til en høi
Alderdom sund paa Legem og frisk i Aanden — thi da først bliver dine
Børns Glæde fuldkommen over deres Gjerning, naar Du kan see den og
dele den med dem!
Hils Tante Emmy, Louise, Brødrene, Frøken Tidemand, Slægt og
Venner. — De to indlagte Blomster sender jeg til Louise og Tante
Emmy som en Hilsen fra Finmarken. Gud holde sin Haand over Eder
Alle!
Din inderligt hengivne Søn
Henrik.
Tromsø, Onsdag d. 13. Juli 1865.

Kjæreste Fader!
Skjøndt jeg for otte Dage siden sendte Brev til Dig fra Alten i
Finmarken, sender jeg allerede idag igjen, da jeg tænker, det kan more
Dig lidt oftere at høre fra mig fra disse fjerne Egne.
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Touren i Balefjorden sammen med Biskop Essendrup, som jeg om
talte i mit sidste Brev, blev der Intet af. Jeg var træt, da jeg kom her
tilbage, Veiret var regnfuldt, koldt og blæsende, saa jeg opgav Reisen
og er ganske glad derved, da Biskoppen vendte tilbage med en stærk
Forkiølelse, og det næppe var gaaet mig bedre.
Jeg har fundet en gjæstfri Modtagelse hos Stiftsprovst Hvoslef, i
hvis Huus jeg boer. Det er en særdeles elskværdig Mand, ypperligt
inde i alle Forholdene heroppe. Han var Præst i Kautokeino 1852, den
gang da Fanatismen rasede der og det endte med Mordbrand — hvilket
Du maaskee nok erindrer. Inat Kl. 1 foretog vi en lille Vandring langs
Sundets Bredder, Talen faldt paa hine Rædselsscener og han gav mig
en levende Skildring deraf. Det var rædsomt at høre paa! De rasende
Finner havde myrdet Handelsmændene under gruelige Mishandlinger,
stukket deres Huse i Brand og da Hvoslef vilde tale dem til Rette, faldt
de over ham, bandt ham, pryglede og mishandlede ham, kun ved et
Under undgik han Døden. Hans Hustru forfulgte de fra det ene Væ
relse til det andet, ogsaa hun blev kun frelst ved et Under. Hans Piger
og Tyende mishandlede de. Og alt dette foregik i en Udørk, 30 Miil
borte fra Lov og Øvrighed. Først langt om længe kom der Hjælp —
men nu paafulgte den lange mørke Vinter med al sin Angst og Gru.
Fru Hvoslef nedkom for tidligt med en Søn, som døde. Endnu fem Aar
tilbragte Hvoslef paa dette Sted. Med Rædsel hørte jeg paa disse Scener
fra Livet i en finsk Præstegaard, de fremkaldte for min Erindring Mord
scenerne i Damaskus, af hvilke jeg jo ogsaa havde faaet græsselige
Skildringer af Øienvidner.
Stiftsprovst Hvoslef er udmærket inde i alle Forhold, kjender nøie
Finnerne og deres Leveviis — han har fortalt mig Mangt og Meget der
om. Jeg har lyttet til med største Interesse og optegnet deraf, saameget
som jeg kunde overkomme. Du veed, hvilken Fryd det altid har været
mig at blive bekjendt med Forhold, der hidtil vare mig ganske frem
mede.
Ja jeg har seet og erfaret saameget Nyt heroppe, at denne Reise
synes mig at danne et værdigt Sidestykke til mine østerlandske Reiser.
Vel føler jeg lidt Samvittighedsnag over at være reist herop, uden
først at have hørt din Mening, og at have læsset Ugebladet paa Dine
og Schebels Skuldre, men naar jeg tænker paa alt det Nye og Frem
mede, jeg igjen har seet og oplevet, og naar jeg tænker paa den fader
lige Kjærlighed, hvormed Du stedse har gjort mine Glæder til dine
Glæder, da er jeg vis paa, at Du ikke længer er vred. Ogsaa længes jeg
usigeligt efter at høre hjemme fra, om Alt staaer godt og vel, men jeg
kan ikke vente Brev, før jeg kommer til Trondhjem, og jeg vil ikke
forkorte min Reise heroppe, thi har jeg først vovet den lange Reise,
da vil jeg ogsaa have det mest mulige Udbytte deraf.
Mine Bestræbelser for at opsøge en rigtig Finneleir ere desværre
ikke bievne kronede med Held, efterdi Finnerne endnu ikke ere komne
ned til Kysten. Jeg har derfor kun seet Finner og Rensdyr enkeltviis,
ikke i store Flokke.
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løvrigt lever jeg i stor Selskabelighed heroppe. I Søndags Aftes var
jeg i Selskab hos Pastor Jensen, i Mandags hos Seminariebestyrer
Kauren, igaar i Middagsselskab hos Consul Aagaard, idag i dito hos
Stiftamtmand Nannestad og i Aften i Selskab hos Foged Dreier — kort,
det gaaer Slag i Slag. Saaledes nyder jeg paa een Gang den arktiske
Naturs Storhed og det civiliserede Menneskelivs Behagelighed — baade
min poetiske og min sociale Geist befinder sig saare vel derved. En
stor Mængde Bekjendtskaber har jeg gjort her i Tromsø og som Dansk
er jeg vel seet overalt — thi Danske ere meget sjeldne Fugle heroppe.
Torsdag 14. Juli.
Endelig i Gaar Eftermiddags lykkedes det mig at komme over i en
Finnehytte sammen med Provst Hvoslef efter en høist besværlig og
trættende Marsch over Moser og Elve. Men saa saae vi da ogsaa hele
Familien ligge samlet om Ilden, over hvilken de kogte deres Mad, me
dens Røgen trak ud gjennem et Hul i Taget. Rensdyrene saae vi kun i
det Fjerne — de saae ud som Myrer paa den hvide Sne. Men nu har
jeg besøgt Palæstinas Beduiner i deres Telte og Nordens Finner i deres
Hytter.
Imorgen gaaer jeg sydover med Dampskibet. Du vil neppe faae Brev
før fra Trondhjem, hvor jeg tænker at være c. 1. August. Indtil da mod
tag de kjærligste Hilsener fra
din trofast hengivne Søn
Henrik.
Al Lykke ønskes Dig til d. 28. Juli!
Hemnæs Præstegaard.
Lørdag 22. Juli 1865.
Kjæreste Fader!
Jeg er nu kommen lykkelig og vel ud af Polarzonen, men endnu
stedse vel c. 50 Mile Nord for Trondhjem. Jeg er strandet ind i en
nordlandsk Præstegaard (hos Pastor Wølner) hvor jeg foreløbigt hviler
ud efter Reisens Besværligheder.
Fredagen d. 14. Juli forlod jeg Tromsø og ankom efter 3 Dages
Seilads med Dampskibet her til Hemnæs. Seiltouren var ikke begunsti
get af det heldigste Veir, da vi havde en Del Regn, men dog saare
morsom, idet jeg reiste med flere Bekjendte fra Tromsø, der skulde
Syd over, og med hvilke jeg snart var saa nøie kjendt, som om vi havde
været Venner i mange Aar. Et Par af dem vare Præster, der skulde ind
til et Missionsmøde her i Hemnæs og fik mig overtalt til at følge med.
Jeg har ogsaa havt megen Glæde af Touren, idet jeg fik et Indblik i
den norske Mission, der rigtignok drives med en hel anden Kraft end
den Danske.
Efter at Møderne var endte, gjorde alle Deeltagerne (c. 50) en Roetour op til Korgen, der ligger 4 Miil herfra oppe i Landet ved en Elv.
Dagen var saare fornøielig, men endte med et pladskende Regnveir.
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Jeg blev noget forkjølet deraf og er ganske glad ved at kunne forholde
mig rolig her i Præstegaarden til paa Mandag, da Dampskibet atter
gaaer Syd over.
Søndag 23. Juli.
Idag har vi faaet alvorlig Sommer; 22° i Skyggen — jeg puster og
stønner af Hede, hvem skulde have troet sligt i Høinorden! — Jeg kom
mer just fra Kirke, hvor der var propfuldt af Mennesker og qvælende
varmt. Man faaer et stærkt Indtryk af et alvorligt christeligt Menig
hedsliv, som rører sig her.
Igaaraftes var jeg ude at fiske og fiskede med høistegen Haand tre
Torsk — i Alt fik vi c. 50 Smaafisk (de kaldes Hyse, ere af Størrelse
som en Sild).
Forøvrigt studerer jeg med Iver Olaf den Helliges Saga og Snorre
— jeg er her midt i det gamle Halogaland, der spiller en saa betyd
ningsfuld Rolle i Norges ældre Historie, og jeg qvæger mig ret ved
Tanken om at vandre paa classisk Jordbund.
Her er overordentligt smukt — Granskove og sneedækte Fjelde omkrandse den speilklare Fjord, og Præstegaardens Beboere ere venlige
og gjæstfrie Folk.
Onsdag d. 26. Juli. Tjøttø.

Jeg har nu opslaaet mit Paulun hos en af de største Godseiere i
Norge, Brodtkorb paa Tjøttø, med hvis Søn jeg havde gjort Bekjendtskab i Christiania. — Tjøttø spiller en Rolle i Oluf den Helliges Hi
storie (Haarek fra Tjøttø), og jeg fortsætter da her mine Studier i
Snorre — jeg har i Dag læst en Del af Oluf Trygvesons Saga. Et Par
mærkelige Bautasteen har jeg fundet — Øen minder mig noget om
Samsø. Desværre er Veiret yderligt uheldigt, Regn og Blæst — jeg be
nytter da Tiden til at læse, og her paa Tjøttø Gaard er iøvrigt meget
behagelig Omgang. — Jeg vilde gerne stikke over til Brønø, for at be
søge. en Barndomsveninde, Augusta Sibbern, der er gift med Districtslæge Møller paa Brønø. Jeg har allerede bestilt Baad, men Brønø ligger
sex stive Miil herfra og Vinden er stik Modvind, saa jeg frygter for,
at jeg maa opgive Besøget.

Vefsen Præstegaard, Fredag 28. Juli Aften Kl. 11^.
Jeg kan ikke lade denne af Gud velsignede Dag svinde uden at sende
Dig min Hilsen og sige Dig, at jeg ofte har tænkt paa Dig og takket
Gud for al den store Kjærlighed, som han har tilsendt mig gjennem Dig.
Gud bevare Dig endnu længe for os, Du min elskede Fader, og lade
Dig i en seen Alderdom nyde Frugten af dit Livs Gjerning i dine Børns
Midte! Tak for hvert kjærligt Ord, Du har talt til mig, for hvert trofast
Haandtryk, Du har givet mig — han, efter hvem al Faderlighed kaldes i
Himmel og paa Jord, gjengjælde Dig atter og atter, hvad Du har været
for dine Børn!
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Vefsen Præstegaard, Søndag 30. Juli.
Touren til Brønø maatte jeg foreløbigt opgive paa Grund af ved
holdende Modvind. Istedenfor tog jeg en Tour med Dampskibet over
til Provst Hall i Vefsen Præstegaard. Her har jeg nu tilbragt et Par
overordentlig behagelige Dage mellem livlige, elskværdige Mennesker
og i en deilig Natur — mægtige Fjelde reise sig lodret op ligeover
Præstegaarden — især i de stille Aftentimer afgiver det et storartet
Skue.
Touren til Brønø har jeg dog endnu ikke ganske opgivet, især da
Fru Møller veed min Nærværelse i disse Egne og gjerne ønsker mit
Besøg. Jeg reiser muligviis derover paa Mandag med Dampskibet og
bliver der nogle Dage. Herved forsinkes rigtignok min Ankomst til
Trondhjem end ydermere og dermed Muligheden for at høre fra Eder,
hvorefter jeg længes overordentligt. Men jeg haaber, at Alt staaer vel
til hjemme og at der ikke maa ligge nogen Hiobspost til mig i Trondhjem. En saadan modtog jeg desværre idag ved at erfare Stiftsprovst
Paullis Død.
Hils nu alle mine Kjære hjerteligst fra mig, og om Du er utaalmodig
over min lange Udebliven, da bær over med mig, som Du saa ofte har
baaret over med mig. Til Tak skal jeg fortælle Dig mange interessante
Ting fra Norge, naar jeg kommer hjem.
Gud bevare Dig og Eder Alle!
Din trofast hengivne Søn Henrik.

Brønø, Mandag 7. Aug. 1865.
Kjæreste Fader!
Det er med en vis Rædsel, jeg skriver Datoen over Brevet — 7. Au
gust — og endnu stedse de 50 Mile Nord for Trondhjem! Men det er
ikke saa let at komme hurtigt frem i disse Farvande, hvor Dampskibet
kun gaaer hver ottende Dag og hvor Gjæstfriheden holder En fast
med stærke Arme. Jeg har nu opholdt mig her 8 Dage hos Districtslæge
Møller, der, som Du veed, er gift med Sibberns yngste Datter. Søsteren,
Grethe Sibbern, er netop i Besøg her i Sommer, og det har moret mig
meget at fornye gammelt Bekjendtskab.
Veiret har indtil de sidste Dage været daarligt — megen Blæst og
megen Kulde. Alle heroppe sige, at de kunne i mange Aar ikke mindes
at have havt en saa slet Sommer — det betvivles høiligen om Komet
kan blive modent. Først igaar og iforgaars har vi havt Sommervarme,
men da var her ogsaa deiligt. Særligt Sommeraftnerne, de frembyde en
usigelig Herlighed — det straaler i glimrende røde og gule Farver, og
saa den klare Fuldmaane over Bjergene, som slet ikke kan komme til
at skinne fordi det er altfor lyst — o det er vidunderligt!
En prægtig Tour havde vi iforgaars over til Torghatten — en Klippe
med et stort Hul i Midten, et høist mærkeligt Naturspil. Vi vare en
heel Deel Ungdom, deiligt Solskin var det, der var stor Munterhed og
Glæde. Bl. a. havde vi fisket en Taskenspiller Jensen fra Kjøbenhavn,
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som ligger og gjøgler heroppe. Igaaraftes gav han Forestilling, vi vare
Alle henne at see paa ham — Rummet var saare knebent, Heden utaalelig, men Publikum var i den bedste Stemning.
En Skuffelse havde jeg, idet jeg havde beordret Brevene fra Trondhjem herhid — saa kom der en tom Convolut, men ingen Breve. Hvor
ledes skal den Gaade løses? Ligger der ingen Breve til mig i Trondhjem — eller ere de gaaede tabte — eller — eller — nu iovermorgen
kommer jeg til Trondhjem og faaer Gaaden løst.
I to Maaneder har jeg ikke hørt et Ord hjemmefra — netop ligesaa
længe som jeg var uden Brev i Ægypten.
Trondhjem, Onsdag 9. August 1865.
Saa er jeg da atter i Trondhjem netop Sexugersdagen at jeg forlod
den. Jeg ilede straks til Posthuset og fandt der alle tre Breve, to fra
Dig (af 8. og 21. Juli, derhos eet fra Schebel) og eet fra Villiam og Carl
(af 6. Juli) og er inderlig glad over, at Alt stod efter Omstændig
hederne vel.
Slemt er det jo med de mange Breve til mig, som henligge uaabnede,
men jeg vil minde Dig om, hvad Carl fortæller om sin tidligere Prin
cipal, Berggreen, at der nemlig henlaae uaabnede Breve paa hans Pult,
som vare eet Aar gamle, men som han endnu ikke havde faaet Tid
at aabne.
Imorgen Aften reiser jeg med Dampskibet ned til Bergen, hvor jeg
formodentlig først ankommer paa Mandag.
Jeg bliver et Par Dage der og reiser derfra gjennem Valdersdalen
ind til Christiania, for at afhente min Kuffert og saa damper jeg ned
til Kjøbenhavn for at snakke Latin in honorem Hermansenii!
Mine kjærligste Hilsener til Alle i Hjemmet, men først og sidst til
Dig med inderlig Tak for al din Kjærlighed mod
Din hengivne Søn Henrik.

Kiørbo ved Christiania,
Tirsdag 22. Aug. 1865.
Kjæreste Fader!
Jeg har lykkelig og vel fuldendt den lange Reise og ligger her paa
en Herregaard en Miil fra Christiania. Dit Brev af 15. Aug. har jeg
modtaget tillige med Peters og takker Eder begge meget derfor. Jeg
kan ikke see af Dit Brev, hvorvidt Villiam er reist eller ikke — og
dette er nærmest Anledningen til at jeg skriver. Skulde han nemlig ikke
være reist, da bed ham vente Søndag over — jeg tænker nemlig at
forlade Christiania Lørdag Morgen og haaber da at være i Kjøbenhavn
Søndag Eft. Kl. 4 (27. August). Villiam kunde passende tage en Tour
ud paa Toldboden for at møde mig (jeg kommer vistnok med Damp
skibet Kronprindsesse Louise). — Jeg har ikke Tid at skrive mere og
haaber paa Søndag at kunne bringe mundtlig Efterretning om Reisen
fra Bergen til Christiania. Indtil da lev vel og vær hjerteligt hilset fra
Din trofast hengivne Søn Henrik.
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1897 Religionens Stilling i det menneskelige Aands- og Sjæleliv.
(Universitetsprogram).
1905 Dogmatikens historiske Forudsætninger.
1910-13 Evangelisk luthersk Dogmatik.
Rejseskildringer og Topografi.
1861 Breve fra Holland.
1866 Grækenland.
1866 Oxford og Cambridge.
1867 En Sommer i Norge.
1876 En Pilgrimsfærd til det hellige Land.
1889 Hauran, Rejseskildring fra Palæstina.
1890 Zions Bjerg og Davids Stad. (Universitetsprogram).
1892 Reisestudier fra Ægypten og Palæstina.

Æstetiske Skrifter.
1859 Moderne Christendom. Komedie.
1860 Folkvars Drøm, Kamp og Seier.
1862 Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard.
1866 Uffe Hjælms og Palle Løves Bedrifter.
—
—
- —
—
—
2. Udgave 1886.
1871 Johannes Hus. Historisk Drama.
1874 Kong Valdemar og Bisp Absalon. Et Folkeskuespil.
1875 Min Hustru og jeg. Fortælling.
1878 Marsk Stig og Fru Ingeborg. Tragisk Drama.
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1881
1888
1901
1909

Folkelige Mænd. Komedie.
Sverre Præst. En gammel Kongesaga, fortalt paa Ny.
Jøvik. Fortælling.
To Skuespil, 1) Johan Hus, 2) Moderne Christendom, 2. Udgave
med en Redegørelse.

Kirkelige Lejlighedsskrifter.
1863 Den gode Bekendelse. Fire Prædikener.
1873 Jesuiternes Lære om at elske Gud.
1883 Morten Luther. Mindetale.
1886 Martin Luther om Cølibat og Ægteskab.
1887 Om Forandringer i Gudstjenesten.
1890 De nye Psalmer.
1891 Grundtvig eller Luther?
—
—
—
2. Udgave 1898.
1893 Halvgrundtvigianismen eller Bogstavdyrkelsen.
1899 Den lutherske Bekjendelse og de kirkelige Partier.

Andre Lejlighedsskrifter.
1867 Professor Rasmus Nielsens Philosophi og den historisk-christelige Verdensanskuelse.
1875 Theologien og Universitetet.
1877 Tale i Selskabet for Efterslægten paa dets Stiftelsesdag.
1878 Romantik og Realisme.
1885 Aand og Sandhed. Tale ved Universitetsfesten.
1887 Darwins Lære om Menneskets Oprindelse.
1897 Universitets-Studiet. Tale ved Universitetsfesten.
1901 Det Svundne og det Vundne. Tanker og Overveielser ved Aarhundredskiftet.
1902 Konsistorium og den akademiske Lærerforsamling.
1903 Den lærde Skole og Universitetet.
1904 Festtale ved Studenterjubilæet d. 28. Oktober 1904.
1906 Norsk Idyl.
1908 Universitetstaler.
1909 Moralsk Nedgang og Rejsning. En borgerlig Nytaarsprædiken.
1910 Nordpolen og Videnskaben. Til Belysning af Cook-Sagen.
ca. 1895 Kong Christian den Niende og Dronning Louise af Danmark
(i Værket »Fredensborg«).

Selvbiografi.
1910 Fra Drengeaarene. (Særtryk af »Danske Drenge«).
1917 Theolog eller Digter. Ungdomserindringer og Breve.
1919 Livsminder.
Redaktør af
Ugeblad for den danske Folkekirke. 1865—68.
Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv. 1869—70.

