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I.

Vore timelige Arbeiders Betydning for et evigt Liv.

IJet er et dybsindigt Træk i de gamle Myther at lade 

et eller andet Uhyre lægge sig paa en Klippe, ved en 

Flod eller et Svælg, hvor det var vanskeligt at komme 

over, og derfra forelægge den Veifarende en mørk Gaade. 

Løste han Gaaden, hjalp de ham over; hvis ikke, sloge 

de ham ihjel. Saaledes Gestur i den nordiske Mytho- 

logi, saaledes Sphinxen ved det græske Theben i Bø- 

otien. Sphinxen, der fortil var af Ansigt og Bryst som 

en Jomfru, men bagtil som en Hund eller en Løve, laae, 

saa fortælles der, paa en Klippe og plagede de Rei

sende med sin Gaade: Hvad er det for et Dyr, som 

om Morgenen gaaer paa Fire, om Middagen paa To og 

om Aftenen paa Tre? Mange maatte vistnok bøde med 

Livet, fordi de ikke kunde løse Gaaden, indtil Konge

sønnen Oedip omsider løste den, og Sphinxen styrtede 

sig ned fra Klippen. At Mennesket skal være Gaadens 

Løsning, ville maaske Alle nu finde naturligt; men 

saaledes gaaer det med enhver Gaade: i sin ængstende, 

fristende Iklædning ligner den en Sphinx, men, naar 

den løses, maa Sphinxen falde.

I vore Dage, da Befordringsvæsnet har naaet saa 

høit et Trin, hører man aldrig om slige Uhyrer; Sphinxerne
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ere vist meget bange for Jernbaner: her gjælder det jo 

ikke om at løse Gaader, men om at løse Billet. Er da 

maaske Gaadernes Tid forbi, staaer Menneskets Liv i 

fuld Belysning? Sligt vil dog neppe Nogen paastaae. 

Det kunde vel hænde En, der ikke altid følger de 

banede Veie, men stundom reiser alene med sine egne 

Tanker og kommer ind paa de ubanede, at Sphinxen 

mødte ham igjen og havde Gaaden i en ny Form: 

„Hvad er det for en Fugl, den tungeste af alle og dog 

den letteste af alle, en Fugl uden Fjer, uden Vinger, 

der flyver med ustandselig Fart og aldrig bliver træt, 

skjøndt den bærer en Verden paa sin Ryg, en Flue, 

der kredser omkring et brændende Baal og dog ikke 

bliver brændt, et Skib uden Kjøl, uden Segl, uden Roer, 

der pløier et Hav, hvis Kyst ingen Dødelig øiner, og 

dog aldrig forfeiler sin Kurs — Passagerer gaae om

bord, Millioner i Tal, og træde af uden at Skibet 

standser — hvad er det for en Fugl, en Flue, et Skib? 

Siig det, Vandringsmand, hvis ikke, skal Du døe.“

Den eensomt Vandrende, lad os forestille os ham 

som en ung Mand, maaske en Student, i hvis Hjerne 

Livsbetragtningerne begynde at husere, staaer overrasket 

dybt i Skovens Tykning, foran Synet og spørger sig 

selv: hvad er dog dette? Lighed er her med den gamle 

Sphinx, og dog, hvor forskjellig! Denne Sphinx er jo 

livagtig et Menneske: et deiligt Ansigt, langt og krøllet 

Haar, svulmende Barm, runde og fyldige Arme; mon 

hun virkelig vil dræbe mig? Det kan neppe forstaaes 

bogstavelig. Han betragter hende nærmere: tre Pistoler 

og to Revolvere i Bæltet; det er vist en emanciperet 

Jomfru. Hun har studeret, ja vel endog taget Examen 

i Astronomi, Physik, maaske i alle Naturvidenskaber
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Der skulde dog vel ikke være noget særdeles Farligt 

ved hende for neden? Nei, hverken Hund eller Løve, 

kun et langt Slæb, der seer ud som en Hale, men det 

er jo Moden. Hendes Øie funkler, men bliver jeg skudt, 

saa skeer det dog neppe med en Revolver. Jeg maa 

samle mig paa et Svar. „Min ædle Frøken, jeg beundrer 

Deres Astronomi og troer at gjætte Deres Gaade. 

I Sandhed, Jorden er den store, tunge og dog saa lette 

Fugl, der, skjøndt uden Vinger og uden at blive træt, 

bestandig kredser omkring Solen; den er Fluen, der 

ikke flyver ind i Lyset; den er som Skibet, der holder 

sin bestemte Kurs i det umaalelige Ætherhav, Millioner 

gaae om Bord og fra Borde, uden at der skeer mindste 

Standsning; men, lad mig tilføie, blandt alle Levende 

paa Jorden er dog Mennesket, og blandt Menneskene 

Kvinden“ — han bøier sig frem og udstrækker sine 

Arme, men borte er hun.

Vor Vandringsmand gaaer videre. Det overraskende 

Syn har sat hans Phantasi i Bevægelse, og Eftertanken 

har vakt alvorlige Spørgsmaal hos ham, som ikke mere 

lade sig tilbagetrænge. Han seer sig selv paa den rul

lende Klode midt i en Vrimmel af talløse levende 

Væsner. Individer af forskjellige Slægter og Arter 

myldre frem og forsvinde; Mennesket gjør jo her ingen 

Undtagelse fra Dyret; hvad betyder det Hele? Jordens 

Bane, Aarstidernes Skiften, Storm og Stille, Varme og 

Kulde, Alt bestaaer i lutter Omskiftning; Omskiftelsens 

Lov gjælder ikke blot for den livløse Natur, men ogsaa, 

og det især, for den levende. Er der da i alt dette 

ingen Plan, ingen Hensigt, intet sidste Maal? Fødes 

Mennesket for at døe som Ormen, og Ormen som Planten? 

Den ene Tanke vækker den anden, det ene Spørgsmaal

1*
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jager det andet; vor eensomme Vandrer overvældes 

af Mangfoldigheden og er nærved at tabe sig i en 

Drøm. Pludselig seer han et nyt Syn; en Kæmpe

skikkelse stiger op af Afgrunden og fæster sine Ildøine 

paa ham; det er Jordens Aand, der forelægger ham 

en ny Gaade: „Hvad er det for en Skabning, som paa 

een Gang er baade grusom og mild, ypperlig fremfor 

Alle og derhos den elendigste af Alle, som finder et 

Hjem overalt, og er dog overalt hjemløs? Løser Du 

mig denne Gaade, saa er jeg i din Magt; hvis ikke, 

drager jeg Dig ned i Dybet.“ Den unge Mand betænker 

sig ikke længe. Han kjender sin Slægt og sig selv saa 

meget, at han strax kan give Svar, og hermed lade vi 

ham fare.

Hvilket Rovdyr kan vel være grusommere end Men

nesket, og dog igjen saa elskeligt, mildt og forsonligt, 

som Mennesket? Hvor dybt bevæget kan Mennesket 

ikke blive, naar Medlidenhed er i dets Sjæl, naar Kjær- 

lighed rører dets Hjerte; men at forfærdelige Liden

skaber ogsaa kunne boe i dets Natur, og Vold og Grumhed 

betegne dets Vei, lærer Historien. Mennesket, den yp

perste af alle Skabninger, forstaaer at nyde Livet og 

glæde sig. Hvo kan vel føle Lykken som et Menneske; 

men just af den Grund kan Mennesket ogsaa blive den 

elendigste blandt alle Skabninger, thi den rige Be

gavelse, der sætter ham i Stand til at tømme Nydelsens 

Bæger, er netop Betingelsen for at tøniine Smerternes 

Kalk, naar Ulykken bryder ind. Ogsaa Dyret kan føle 

sig smertelig bevæget, kan klynke og klage, som Lugien 

naar dens Rede er plyndret; men det kan glemmes 

snart, og Tiden atter bringe nyt Stof til Nydelse og 

Glæde. Saaledes ikke med Mennesket, naar Haabet
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skuffer, naar dets Kjære rives bort, naar den Elskende 

seer sig bedragen i sine inderligste Forhold. Hvor 

kan da Smerten ikke gjennemtrænge et Menneske! 

I Mindernes Egne kan Erindringen, den skjønne Gave, 

der ellers freder om det Svundne, forvandle sig til en 

Furie, der plager den ængstede Sjæl. At Menne

sket paa Jorden har hjemme overalt, see vi jo for 

vore Øine. Det færdes mellem Polens lismarker, det 

lever i milde, frugtbare Egne og i det hede Bælte under 

Solens Brand, overalt, hvorhen det kommer, gjør det 

Jorden til sin Eiendom: hver 0, hver Kyst, det be

træder, kalder det sin; og dog er Mennesket i egenlig 

Forstand den hjemløseste af alle Skabninger. Føle sig 

hjemme saa trygt som Fuglen i sin Rede, som Dyret i 

sin Hule, formaaer Mennesket ikke.

Vistnok kan man med Grand fremhæve mange og 

væsenlige Ligheder mellem Mennesket og de høiere 

Dyr, men her er dog en Forskjel, og denne Forskjel 

bliver stedse dybere og mere gjennemgribende, jo rigere, 

alsidigere Mennesket udvikles. Der er Noget til, som 

Dyret aldrig seer, men som Mennesket ikke kan und

lade at fæste sit Øie paa, d. e. sig selv og sin Fremtid. 

Vistnok er ogsaa Dyret sig selv og fornemmer det snart 

i denne, snart i hiin forbigaaende Tilstand, men til en 

klar og bestemt Opfattelse af, hvad dette vil sige, 

naaer det aldrig; det lever i Tiden, men det glemmer 

bestandig Fortiden, det seer aldrig Fremtiden, det flyg

tige Skjær af Fortid og Fremtid smelter sammen i dets 

Nutid, derfor sige vi med Grund, at det lever i Øie- 

blikket. Saaledes kan Mennesket, hvor gjerne det end 

vilde, ikke leve. Om det end lever nok saa tilfreds i 

en lykkelig Nutid, saa kan det dog ikke lade være at



6

kaste et Blik ind i Fremtiden, et farligt Blik, der gjør 

Ende paa dets naturlige Ro. Et Blik ind i Fremtiden 

er uopløselig forenet med et Tilbageblik paa Fortiden; 

denne Forening undergraver Nutiden, og den umiddel

bare Tilfredshed, den naturlige Sikkerhed forsvinder. 

Tiden mærkes som Timelighed, og i Timeligheden er 

Alt omskifteligt. Held skifter med Vanheld, Sundhed 

med Sygdom, Lykke med Ulykke: hvo kan sikkre sig? 

Nutiden giver os Virkeligheden, Fortiden en Dom over 

den svundne Virkelighed og Fremtiden byder os Mulig

heder. Den, der i bittre Erfaringer har lært af For

tiden, hvor let de skjønne Forhaabninger kunne svigte, 

staaer uvis i Nutiden og mistænker Fremtiden: hvad 

skal da Mennesket gjøre? Fremfor Alt ikke give sig 

hen til ørkesløse, sygelige Betragtninger, men bruge 

sine Kræfter og arbeide.-----------

Hvad skal nu opnaaes ved Arbeide? En Tilfreds

stillelse af Menneskets oprindelige Trang; denne Trang 

er ikke indskrænket til Føde, Klæder, Huusly og des

lige, thi hvis saa var, vilde her jo ikke være væsenlig 

Forskjel fra Dyret; nei, der er en indre Trang, der 

driver Mennesket langt ud over det Nærværende. Ved 

at samle og ophobe timelige Goder søger det at sikkre 

sig mod den uvisse Fremtid, men hvad der opnaaes er 

usikkert, Knokkelmanden med Leen viser sig foran, og 

det Spørgsmaal vaagner i Sindet: er der da ikke Andet? 

Aanclskræfterne vækkes, Synet udvider sig og Fordrin

gerne voxe. Jo mere Mennesket arbeider i det Nær

værende, jo dybere føler det at det Timelige, Forgængelige 

maa bæres af noget Evigt, noget Uforgængeligt; Men

neskets Væsen bliver herved paa en Maade fordoblet, 

det finder sig som hjemme i det Timelige og maa dog
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søge sit egenlige Hjem i Aandens Verden. Saa maa 

det da ikke blot virke ved jordiske Midler for jordiske 

Øiemed, men ogsaa fyldestgjøre Aandens Krav og ar- 

beide for det Evige. Er da Mennesket virkelig saa 

dybt adsplittet i sig selv, at Aandens Krav nødvendig 

maa udelukke ethvert Hensyn til det Timelige, og om

vendt Timelighedens Krav udslette hver Aandens For

dring? Det vilde da være forfærdeligt. Hdler ikke 

kunne vi forstaae, at Mennesket til en Tid kan arbeide 

saa udelukkende for det Timelige, at det ganske for

glemmer det Aandelige, og saa i andre Øieblikke give 

sig saaledes hen til det Aandelige, at det Timelige, det 

Legemlige fuldstændig er overseet. Derimod kunne vi 

forstaae, at om end det Evige i Mennesket altid maa 

beherske det Timelige, saa maa der dog være skiftende 

Tider, da snart det Legemlige, snart det Aandelige, 

snart det Timelige, snart det Evige træder i Forgrunden. 

Menneskets Liv er ikke blot en Gave, det er i Aandens 

Navn en væsenlig Opgave. Vi leve, for at lære, og vi 

lære for at leve.

Det vil heraf forstaaes, at saa velgjørende det end 

er, at høre Noget om det evige Liv hver Søndag i Kir

ken, saa vil den store Opgave dog blive den, at forene 

Evighedens Krav med vore timelige Arbeider saaledes, 

at vi selv i det Legemlige arbeide for det Aandelige. 

I Kirken, naar Menighedssangen lyder, og Præsten for

kynder Ordet, forstaae vi det Alle, Rige og Fattige, 

Unge og Gamle, at der uafladelig i al vor Vandel, i 

alle vore Gjerninger maa virkes for det evige Liv; men 

naar Andagtstimeu er forbi, og Menigheden skilles, for

staae vi saa at tilegne os, hvad vi have hørt? Kunne 

vi under Hverdagens virkelige Arbeider bringe det
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Timelige til at gaae ind under det Evige, saa at vi 

stadig, trods Vildfarelser, dog komme Maalet nær

mere? Vi skulle forsøge en Løsning af dette Spørgs- 

maal, eller dog i det Mindste stræbe at yde nogle Bi

drag til nærmere Forstaaelse. Det er ikke Kirkens 

Døre, vi her ville prøve at aabne; vi nøies med det 

Lavere, vi ville gaae ind i en Smedie.

Det var seent paa Efteraaret, for henved en Men

neskealder siden. Høsten var endt, Markerne nøgne og 

Skyerne graa. I Skoven lød dybe Suk, thi Stormen 

stemte sit Orgel, og Vindene legede vildt med de gustne 

Blade. Det var en Løverdag Eftermiddag; en Deel 

Mænd fra Landsbyen, ældre og yngre, vare samlede i 

Smedien. Smeden havde Ord for at være en dygtig 

Mand, ikke blot til at svinge sin Hammer, men ogsaa, 

naar det gjaldt, til at give sit Ord med i Lauget. Nu 

var han til Aarene, og Mælet ikke saa frisk som før. 

Imidlertid havde man af gammel Vane et Slags offen- 

ligt Stævnemøde i Smedien; der hørte man Nyt, læste 

Aviserne, talede om Dagens Begivenheder og indlod sig 

i alle Slags Forhandlinger. Høsten havde været varm, 

men Laderne vare ogsaa fulde, og baade Rugen og 

Hveden 'gav godt i Skjæppen. Ja, bemærkede En af 

Mændene, Arbeide har vi da nok af, naar det Ene 

ender, saa begynder det Andet. Der er saamænd Guds 

Velsignelse af Korn; bare det var i Priis, saa havde 

man da noget for sit Arbeide. Hvad siger I, Jens 

Madsen, svarede Smeden, som endnu stod ved sit Ar- 

beide, vi skulle dog vel ikke arbeide for Kornpriserne 

alene. Da veed jeg dog, svarede den Tiltalte, at vi 

arbeide for at fortjene Noget. — Deri har Jens Madsen 

Ret, bemærkede en Hosstaaende, idet han strøg Huen
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op og saae noget udfordrende paa Smeden; var det ikke 

for Fortjenestens Skyld, saa lod vi nok Mere end det 

Halve ligge. — Vist skal vi arbeide, ogsaa for For

tjenestens Skyld, vedblev Smeden; men Fortjenesten er 

dog vel ikke det ene Vigtige; det er vor Pligt og Skyl

dighed at arbeide. Vi arbeide ikke blot for det Time

lige, vi arbeide jo, som Præsten siger, ogsaa for det 

Evige, — som han sagde dette, slog han et Slag paa 

det glødende Jern, saa Gnisterne fløi omkring i Smedien.

Det forekommer mig, sagde en ærværdig gammel 

Bondemand med et flint Smil, som om vor gode Smed 

forivrer sig og sammenblander to Ting, der dog ikke 

høre sammen, vore timelige Arbeider og Arbeidet fol

det evige Liv. Det evige Liv er jo en Troessag og 

lader sig ikke fortjene ved noget Slags Arbeide. — 

Smeden vilde just til at svare, da en ung Person af et 

opvakt Udseende greb Ordet og begyndte med klingende 

Stemme: Hvad nu blev sagt, har virkelig slaaet mig’ 

thi jeg har aldrig kunnet forstaae, hvad Mening der er 

i det, at arbeide for det evige Liv. Hvis der virkelig 

er et evigt Liv — hvad jeg stærkt betvivler — saa skal 

jeg i det Mindste bevise, at vore Gjerninger, vore Ar- 

beider, ja vor hele virkelige Færd her paa Jorden Intet 

har med en overjordisk Evighed at gjøre. Vi forelske 

os, forlove og gifte os; vi pløie og saae, vi høste og 

samle i Lader; vi drive Handel og Søfart, forøge vor 

Formue, hvis det kan lykkes; vi dyrke Videnskab og 

Kunst, ere Borgere i en Stat, der fører Krig og slutter 

Fred, som Omstændighederne byde det; men — det er 

den unge Mand, som taler — saa siger os dog i Himlens 

velsignede Navn,- hvad har alt dette, med et evigt hiin- 

sicligt Liv bag Graven at gjøre? Ingen vil dog vel mene,
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at han virkelig kan pløie Jorden saa dybt, at han naaer *

Evighedens Bund; eller kan vel Nogen med sund Sands 

bilde sig ind, at der i den Havre, den Rug eller den 

Hvede, han avler, skulde ligge Noget skjult, der lod 

sig bevare for et evigt Liv? See vi paa vore inder

ligste. ømmeste Forhold, hvad saa? Vore Elskede blegne, 

vi ere Fortvivlelsen nær, men Tiden, ikke Evigheden, 

trøste os: vi forlove os igjen; vore Hustruer døe, og vi 

gifte os igjen. Det kan være sømmeligt, hæderligt efter 

den timelige Samfundsorden, men Enhver lægge Haanden 

paa Hjertet og spørge sig selv, hvad vedkommer det 

vel det Evige? For at blive dygtige Soldater, der kunne 

forsvare vort Land, er det nødvendigt, ja hæderligt, at 

vi øve os i at bruge Vaaben; men det er dog vort 

jordiske, ikke vort himmelske Fædreland, vi saaledes 

skulle forsvare. En være saa stærk i Troen, han vil, 

han kan dog umulig bilde sig ind, at det gaaer med 

Krig og Blodsudgydelse ogsaa i det andet Liv, det 

skulde da være, at han bogstavelig troede paa Odin og 

Thor. Vor Lærdom, vore Studier og aandelige Sysler 

gaae da heller ikke ud over Jordlivets Grændse. I den 

anden Verden, hvis en saadan virkelig er til, skulle vi 

jo ikke arbeide med Tankerne, nei, vi skulle skue 

det rene Lys. Naturforskeren kan da ikke drive sine 

Studier uden at krænke den forklarede Natur. Hvor 

skulde han i Evigheden faae Lov til at sprætte Dyrene 

op eller anstille Vivisectioner? Saa nævner man visse 

Dyder, som det gjælder om at erhverve under det nær

værende Livs Anstrængelser, saa som Udholdenhed, 

Standhaftighed, Taalniodighed, skjønne Dyder i dette 

Liv; men hvad de skulle hjælpe os i Evigheden, er ikke

til at indsee. Det er dog vel Meningen, naar man øver *
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sig i Noget, at Øvelsen skal komme En til Gode. Man 

øver sig f. E. paa et Klaveer; det kan, især for Be

gynderen, være en meget besværlig og anstræugende 

Øvelse. Endelig kommer den forventede Tid, da han 

skulde spille noget Ordentligt, ak, saa gaar Klaveret i 

Stykker, og der er i den hele Egn intet andet at faae. 

Hvad har nu hans Taalmodighed hjulpet? Værre gaaer 

det med Forholdet Her og Hisset. Her hvor vi ret 

have Taalmodigheden behov, have vi vanskeligt ved at 

erhverve den; og naar vi i haarde Prøvelser under 

Livets Gang have erhvervet den, saa døe vi, og hvad 

saa? I det evige Liv er der jo ikke Brug for Taal- 

modiglieden; det skulde da være, at man blev kjed af 

at sidde og see paa de mange Herligheder eller ved en 

sørgelig Feiltagelse kom i Helvede; thi, saa... Videre 

kom den unge Mand ikke med sin Udvikling, da en 

stærk og myndig Stemme pludselig lød: „Hold op 

Jakob! Nu maa det være nok.“

Det var Byens Skolemester, Faderen til den unge 

Mand, der pludselig afbrød Foredraget. Der stod en 

blandet Skrift paa hans Pande, da han saa uventet 

greb ind og standsede Talens Strøm. Sønnen var i 

Grunden hans Stolthed, han glædede sig over lians 

Begavelse og hørte ham gjerne tale; men dette, hvad 

var dette? Det oprørte hans Sind, det havde han ikke 

ventet. Det unge Menneske var nylig kommen fra 

Kjøbenhavn, hvor han med Hæder havde bestaaet 

Veterinairexamen, og hvorfra han medbragte de bedste 

Vidnesbyrd, ikke blot for Flid, men ogsaa for Opførsel; 

men hvorfra kom denne Udgydelse? Der blev stille i 

Smedien, Skolemesteren stod et Øieblik som bedøvet, 

endelig tog lian sig sammen og, for at udslette Ind-
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trykket, henvendte han sig halvt spøgende til Sønnen 

og sagde: hvor har Du dog faaet al den Viisdom fra, 

Jakob? thi at Du ikke har lært den paa Veterinair- 

skolen, ei heller udruget den i din egen Hjerne, det er 

ganske vist. Det maa være Blade, Romaner og Flyve

skrifter, hvorfra Du har hentet alt det Kram, og kommer 

som en ny Prophet, der vil overraske og forskrække 

os jævne, eenfoldige Mennesker med en Theori, hvorpaa 

Du, derom er jeg, der kjender dit gode Hjerte, fuld

kommen overbeviist, ikke selv troer; Du har undt os 

en Slurk af den nye Viin, for at see, hvordan vi kundo 

skjære Ansigter; men, kjære Søn, man kan ogsaa drive 

Spøg for vidt, især en Spøg som denne.

Jeg skal nu, vedblev Faderen, skjøndt jeg hverken 

kan gjøre Fordring paa Lærdom eller sjældne Gaver, i 

al Enfoldighed let vise Dig, at Du egenlig ikke har 

tilegnet Dig Grunden i den nye Lære, hvormed Du af 

Lyst til Modsigelse eller maaskee for lidt Morskabs 

Skyld, har villet overraske os. Hvis en virkelig Guds

fornægter og Fritænker havde taget Ordet, skulde vi 

nok have hørt noget Andet. Du har kun staaet som 

en Tvivler, der henkaster Noget, for at prøve, om vi 

ville bide paa. Du talede jo, som om Meningen var, 

at vi med vor Tro skulde, om jeg saa maa sige, slæbe 

alle vore Gjerninger, alle timelige Frugter af vore jor

diske Arbeider i al deres Ufuldkommenhed med os 

over i Evigheden, medens Du dog meget godt veed, at 

Evigheden ikke blot er noget Tilkommende, men ogsaa, 

hvad vi alle erkjende, noget i os allerede Nærværende. 

Kan et Menneske i sit indre Væsen ikke opdage det 

Evige, saa har hans aandelige Liv taget Skade i Roden. 

Det veed Du meget godt, og stod dog og talede, som
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om vi bildte os ind, at det evige Liv først skulde be

gynde med den timelige Død. Du veed meget godt, at 

vi ikke bilde os ind at kunne forhverve os en evig 

Salighed enten ved at pløie og saae eller ved at for

love og gifte os; men vi holde os dog fuldt forvissede 

om, at vi i alt det Timelige maae have det Evige med, 

og at vi selv under de saakaldte grovere Arbeider 

kunne fremme vor Aands Udvikling. Det er jo ikke 

mere end et Par Dage siden, at Du selv talede derom, 

saa det var mig en Glæde at høre. Jeg veed jo nok, 

at det har noget Tillokkende, især for Ungdommen, at 

kunne ræsonnere over enhver Sag for og imod; jeg 

dadler det ikke; langt fra, det kan maaskee befri os fra 

Eensidighed og give vor Opfattelse en vis Friskhed. 

Men lad os dog være varsomme, især naar Talen er 

om Livets inderste Grunde; vi kunne saa let tage Skade 

paa Sjælen. Vel er Tværdriveren, den Stædige, som 

haardnakket holder ved Sit, uden at indlade sig paa 

nogen Begrundelse, i sin Bornerthed vistnok umedgjørlig 

og staar sig selv i Lyset; men de, som ræsonnere for 

og imod, hvad det skal være, udsætte sig for at løbe 

vild i sig selv, saa at de tilsidst ikke vide, hvortil de 

egenlig skulle eller ville holde sig.

Betydningen af vore Arbeider er, hvad vi jo alle 

bør vide, af dobbelt Art og just derfor noget vanskelig 

at klare. Vi foretage Arbeider i det Udvortes, der 

udelukkende synes at angaae det Timelige, men see vi 

nærmere til, saa er Sindet dog med, og i Sindet dæmrer 

det Evige, det Aandelige. Jeg maa forklare mig lidt 

nærmere. To Mennesker kunne jo vistnok have det 

samme Arbeide og dog et meget forskjelligt Sind. En 

arbeider af puur Egennytte eller fordi han ved udvortes
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Omstændigheder er nødt til det; en Anden arbeider, 

ikke af haard Nødvendighed, men frivillig, for at tjene 

sine Medmennesker. Lad nu begges Arbeide i timelig 

Henseende være lige godt, saa er det i Arbeidet ud

trykte Sindelag dog høist forskj elligt; og kan det ud

førte Arbeide end i det Timelige faae samme Betydning 

for Andre, saa vil det dog i evig Forstand aldrig kunne 

faae det for de Arbeidende selv. Der klages bitterlig 

over det Tidens Tryk, der gjør Mennesket til Arbeids- 

clyr; vi bør i Samfundet alvorlig stræbe hen til at lette, 

saa vidt det er muligt, de tunge Byrder. Men hvad 

hjælper det, naar Mennesket ikke alvorlig vil arbeide 

med sig selv og fremarbeide det Evige. Meer vil altid 

Meer, siger det gamle Ord, Egennytten kan aldrig faae 

nok. Historien lærer, at det egentlig ikke er de Fattige, 

men de Bemidlede og Halvbemidlede, som i deres Graa- 

dighed hungre efter Mere, fra hvem de store Oprør 

stamme. Læg dog Mærke til Forskjellen mellem Menne

sket og et Arbeidsdyr: Dyret arbeider altid under 

Tvang, men Mennesket vil, endog under det haardeste 

Arbeide, kunne føle sin Frihed.

Du mindes vel endnu, Jakob, hvorledes det gik 

til hos Grækerne og Romerne, at man lod alt legemligt 

Arbeide, Krigens Anstrængelser undtagne, udføre af 

Slaver, der mangen Gang bleve behandlede haardere 

end Dyret; men Du veed ogsaa, og har med glæde- 

straalende Øine tidt gjentaget, at naar det Evige først 

har begyndt at lyse for et Menneske, kan selv det 

haardeste Arbeide ikke formørke ham, saa at han 

glemmer sin Bestemmelse. Du mindes dog endnu den 

lille Historie. En mægtig Romer havde blandt sine 

mange Slaver en, han holdt meget af, og hvem han
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Slaven. Som han en Gang sad og talede med ham, 

morede det ham at slaae ham over Benet med et Stykke 

Træ. Det smertede Slaven, men uden at klage, gjorde 

han blot den Bemærkning, at Herren skulde tage sig i 

Agt, han kunde let knække hans Been, og det vilde jo 

dog være til hans egen Skade. Romeren agtede ikke 

paa det, men blev ved med sin Spøg, og Benet knak. 

Endnu bevarede Slaven sin Taalniodighed; isteden for 

at udbryde i Klageskrig eller lade Hævnfølelsen faae 

Magt med sig, saae lian mildt bebreidende paa sin 

Herre og sagde: jeg sagde det jo nok, at Benet gik i 

Stykker. — Jeg husker endnu din Begeistring, Jakob, 

da vi første Gang læste Fortællingen sammen, og Du 

med næsten taarekvalt Stemme udbrød: Det synes mig, 

Fader, at Grækeren Alexander og Romeren Cæsar med 

alle deres Seiervinclinger forsvinde som Drenge i Sammen

ligning med denne mishandlecle Slave; i ham maa det 

Evige jo have vundet en uforglemmelig Seir!

Skolemesteren taug; Tilhørerne stode maalløse af 

Forundring. Sønnen faldt Faderen om Halsen og bad 

liam tilgive det Ubesindige. Det var nær blevet til en 

højtidelig Scene i Smedien, da en af Mændene traadte 

frem med de Ord: „Lad os gratulere vor unge Heste- 

doctor; Sjæledoctor er han vel ikke endnu, men han 

har jo ham, i hvem vi alle ære og elske en aandelig 

Fader“. Et kraftigt Leve for Fader og Søn rungede ud 

paa Gaden. Smeden stod et Øieblik som lynslagen' og 

saae sig omkring, man var næsten bange for, at han 

var bleven maalløs; pludselig greb han den store For

hammer, fæstede sit Ildblik paa den Mand, med hvem 

han havde havt Striden, og sagde derpaa stille hen for
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sig selv: Denne Hammer, som min Arm har løftet i 

saa mange Aar, skal have en Indskrift, ikke stor og 

pralende, thi hvad er vel alt mit Arbeide? men ganske 

lille, som til et Minde for mig selv og inaaske for min 

Efterkommer; der skal staae med fiin, men dog læselig 

Skrift paa dens tykke Hoved: Ogsaa for det Evige.

Ville vi nu med disse Exempler for Øie kaste et 

Blik paa det virkelige Liv, mon det da ikke fra alle 

Sider skulde vise sig, at vore Arbeider i det Timelige, 

de være grovere eller finere, mere legemlige eller mere 

aandelige, først faae deres sande Betydning ved at sættes 

og sees i Forhold til det Evige, og at de, hvor betyd

ningsfulde de end kunne synes at være, dog ved at 

løsrives fra dette Forhold i Grunden tabe deres egen

lige Værd. Der udføres i vore Dage Arbeider af stor 

Betydning saa vel for den Enkelte som for hele Sam

fundet. Det er ikke eenlige Mænd, som hver med sine 

Tanker og Betragtninger leve indesluttede inden et 

Klosters stille Mure, og hvis dybsindige Forskninger i 

alt Fald kun komme enkelte Indviede til Gode; nei. 

det er en talrig Kreds af Kundskabsrige, Høitbegavede, 

der finde sig hjemme i Verden og offre deres Liv paa 

at efterforske Tilværelsens Kjendsgjerninger og Love. 

At denne Stræben ikke er ørkesløs, men rig paa vækkende, 

velgjørende Indflydelse overalt, hvorhen vi vende vort 

Blik, ikke mindst paa Landmandens Arbeider, vide vi. 

Holde vi os imidlertid alene til det blot Timelige og 

udelukke det Evige, hvad bliver saa Frugten af de 

store Anstrængelser? Midler paa Midler, hvert endeligt 

Maal bliver igjen et Middel, men det sidste og høieste 

Maal er ingensteds at opdage. Hvad maa det saa blive 

til? Vi see de voxende Udskeielser: kun det Timelige
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gjælder, Naturkræfterne forgudes, Udødelighedstroen 

haanes, og den store Verden med de utallige Midler 

staaer endnu lige saa truende, lige saa farefuld og 

fjendtlig mod Mennesket som forhen.

Holde vi os særlig, ikke til Videnskaben, men til 

de saa kaldte praktiske Arbeider, gjælder jo det Samme. 

„Hvad gavner det vel et Menneske, om han vandt den 

ganske Verden, men tog Skade paa sin Sjæl?“ denne 

advarende Stemme trænger ind i Samvittigheden og 

minder os om, at det Evige ikke tør glemmes. Dette 

Nærværende, om det end seer nok saa smilende ud, er 

dog ikke i Stand til at give den Rige, den Lykkelige 

et saa fuldstændigt Indtryk af Tilfredshed, at han med 

fuld og klar Bevidsthed kan sige det evige Liv Farvel. 

Han kan bedøve sig i Nydelser, men der kommer Øie- 

blikke, da han med Væmmelse stirrer ind i det aendelig 

Tomme. Han kan tage sig sammen, arbeicle og specu- 

lere paa at blive endnu, rigere, maaskee den rigeste 

Mand i sin Samtid, men Døden staaer truende i Bag

grunden; Arbeiderne trætte, og Trætheden og Matheden 

kan blive saa stor, at han i Alvor misunder den Fattige. 

Han, der sagde: Salige ere de Fattige, vilde dog 

vist ikke anprise Fattigdommen for dens egen Skyld, 

som var det en Forbrydelse at stræbe efter Velstand 

og Rigdom; nei, vi tør vel forstaae ham saaledes, at 

han gjorde det for Sjælens Skyld, idet han saa myndigt 

og kraftigt mindede om, at netop det Timelighedens 

tunge Tryk, der hviler paa den Fattige, har i Forhold 

til det Evige en opløftende Kraft, og kan ved at styrke 

Troen virke frigjørende.

Under Arbeidets Byrde kan Selvvirksomheden voxe, 

og den Arbeidende blive opmærksom paa, at en Fri-

2
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hedens Trang boer dybt i hans Sjæl; han vil da stadig 

mindes om, at der i den nærværende Verden umulig 

kan findes det, som fyldestgjør denne Trang, han vil i 

Troen erkjende, at Frihedens Varsler, men ikke Fri

heden selv, kan findes paa Jorden. Jo redeligere han 

arbeider, desto inderligere vil han forstaae, at Kjærlig- 

hedens frelsende Gud alene er Frihedens Ophav, og at 

al den Frihed, der opnaaes i det Timelige, kun faaer 

Betydning som Forberedelse for, hvad der venter os i 

Evigheden. Det vil efterhaanden gaae op for ham, at 

det ikke er den Fattige alene, der trænger til Andre, 

men at Menneskene i Samfundet trænge til hverandre 

indbyrdes: Kjærlighedens Ophav har villet, at de skulle 

arbeide med hverandre og for hverandre gjensidig.

Ganske vist ere Arbeidernes Vilkaar langt fra at 

være overalt som de burde; men gaae vi tilbunds i 

Sagen og spørge, hvor den oprindelige Skyld egenlig 

maa søges, da kan den umulig ligge hos enkelte Men

nesker. Hvad hjalp det vel, om alle Rige bleve fattige, 

mon de Fattige uden Undtagelse derved alle vilde blive 

velhavende? Det er en i Naturen begrundet Tingenes 

Orden, paa hvis videre Udvikling Menneskeaanclen skal 

prøve sine Kræfter. Skal Prøven lykkes, maa det Evige 

i Sandhed, Retfærdighed og Kjærlighed være med; thi 

en voxende Frihed uden Retfærdighed og Kjærlighed 

er kun en skinnende Boble, en Indbildning. Hvad 

hjælpe vel alle de store Fremskridt i det Udvortes, 

naar Egennytte, Havesyge, Misundelse sidde fast i det 

Indvortes, naar den Fattige misunder den Rige, og den 

Rige i al sin Egennytte arbeider paa, om det endnu 

engang var muligt, at gjøre den Fattige til Træl. Den 

haarde, strænge Natur stiller Opgaverne, men først i
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Tro paa Frihedens Seir og Kjærlighedens Almagt faaer 

Mennesket Mod til at arbeide paa deres Løsning. Vel 

maa han erkjende, at Løsningen ikke er her, men idet 

han efter sine Vilkaar, sætter Kræfterne ind, vil han 

Skridt for Skridt erfare, hvorledes Haabet voxer, Villien 

styrkes og Personligheden luttres under Trængsler og 

Prøvelser til evigt Liv.

Seer til Vintersæden, hvis Livskraft ikke forgaaer 

i den iiskolde Tid, men nærer sig skjult indtil Vaar- 

solen kommer. Og Vaarsolen vil komme, men forgjæves, 

naar Spiren er uddød. Saaledes med Mennesket i det 

Nærværendes trange Vintertid; har han kun Følelse for 

den haarde Skjæbne, kun Blik for Timeligheden og de 

udvortes Trængsler, da slukkes Haabet og han søger 

kun Frelse i Døden. Eviglieclssolen opgaaer, forgjæves! 

den vækker kun Timeligliedens Træl til en levende Død. 

Er Evighedslivet derimod-skjult i Sjælens Indre, virkende 

under jordiske Trængsler og Arbeider, da er Livs

spiren bevaret — i Døden selv — og en ny Sol vil 

skabe en ny Vaar, en rig og herlig Sommer, selv efter 

den bittreste Vinter med Frost og Snee.

Lad mig endnu til Slutning minde om et Billede 

fra Oldtiden. De sindrige Gamle nøiedes ikke med en 

kold Betragtning af Stjernernes Bevægelse i det tomme 

Rum; de lyttede i den dybe Taushed og meente at høre 

vidunderlige Toner, en Sphærernes Musik, en gud

dommelig Harmoni i det Hele. Hvorfra kom disse Toner? 

Vi vide det, ikke fra Himmellegemernes Gang i det 

Udvortes; nei, fra det Indvortes, fra Anelsen dybt i 

Menneskets Bryst, fra Sjælenes Trang til det Evige. Vi, 

der høre Ordet, det klare Ord om det evige Liv og 

erkjende dets Sandhed i Troen, maae vel føle os grebne

2*
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af hiin Anelse og gjøre en Anvendelse deraf. Vi fore

stille os da, at det ikke er Kloderne i dette Himmelrum, 

men Sjælene i hiin Verden, hvorfra de vidunderlige 

Toner udgaae. Hver Sjæl, der har Klang af det Evige 

i sig, er i det nærværende Liv bleven forberedt paa 

forskjellig Maade efter sin Begavelse, sin Stilling og 

sit timelige Arbeide, nogle mildere, andre strængere. 

Hver har sine Toner i Forhold til sin Sangbund; Malm

instrumenterne, der tilberedtes i Smelteovnen, give de 

dybeste, de stærkeste Accorder. Det er kun et Billede; 

men dog for Troens Øre en uendelig Harmoni, rigere, 

skjønnere, saligere end „Sphærernes Musik“.
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Aandelige Arbeider.
(En Tale.)

Hvor en talrig Kreds sidder samlet i Taushed, er der 

vistnok mange Tanker, der give Møde, og mangehaande 

Billeder drage Sjælen forbi; men saa sandt Forsam

lingen er sig et Øiemed, et fælles Anliggende bevidst, 

vil der være een Hovedtanke, hvorom det Hele samler 

sig, og i den tause Tanke en væsenlig Trang til et 

lydeligt, opklarende Ord. Nærværende hæderlige For

samling har sit Fællesanliggende, sit tydelig prægede 

Øiemed. Det er Ungdomslærere fra Landets forskjellige 

Egne, som her give Møde; Lærerens Opgave er Under- 

viisning: Underviismngstanken liar da høieste Krav paa 

vor Opmærksomhed.

Underviisningen er et aandeligt Arbeide, der gaaer 

i meget forskjellige Retninger; dens Gjenstande ere 

mangfoldige. Tage vi Forskjelligheden i det Store og 

betragte de yderste Grændser, da staaer jo Almue- 

underviismngen paa den ene Side og den lærde (Jnder- 

viisning paa den anden; Spørgsmaalet vil altsaa blive, 

hvorledes de to Underviisningsmaader forholde sig til 

hinanden indbyrdes.
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Ifølge en gammel Misforstaaelse har man villet 

stille dem begge paa samme Trinstige, saaledes nemlig, 

at Almueunderviisningen skulde indtage det nederste, 

den lærde Underviisning det øverste Trin. At dette er 

en Misforstaaelse, lader sig tydelig paavise. De to 

Slags Underviisning danne to forskjellige Kredse; de 

ere indbyrdes saa uligeartede, at en trinviis Opgang 

eller Nedgang fra den ene til den anden, naar vi see 

nærmere til, umulig kan finde Sted. Det Uligeartede 

bliver her kjendeligt paa et dobbelt Forhold mellem 

Lyset og Livet. Lyset er for Livets Skyld! Saa 

længe vi ufravigelig holde os til denne Grundsætning, 

maae vi nødvendig forblive i den Kreds, hvortil Almue- 

underviismngen hører, selv om Kredsen nok saa meget 

udvides. Vende vi derimod Forholdet om og sige: 

Livet er for Lysets Skyld, da træde vi ind i en 

anden Kreds, de almene Erkj endelsers Kreds, den Ideernes 

lysende Kreds, der omfatter Lærdom og Videnskab.

At Lyset er for Livets Skyld, vil jo med andre 

Ord sige, at Underviisningen ikke i og for sig er Maal, 

men Middel; at vi ikke leve for at blive underviiste, 

men blive underviiste for at kunne leve. Allerede 

heri ligger en Antydning saa vel af Underviisningens 

Indhold som af dens Omfang. Hvad er det vel, hvorom 

vi skulle undervises? Det er jo om saadanne Ting, de 

være udvortes eller indvortes, legemlige eller aandelige, 

som allernærmest vedkomme os selv; for saa vidt vi 

ere Mennesker og leve i menneskelige Forhold. Lige 

fra det Øieblik af, da Barnet begynder at skjønne, indtil 

det Tidspunkt, da Skolen kan tage sig af det, foregaaer 

der en naturlig, stadig fortsat Underviisning. Det er 

et rigt og storartet Udbytte, denne Underviisning giver.
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Barnet, der i de første Aar underviser sig selv paa 

Vink og Tegn af Andre, er jo et lille Geni, der gjør 

forbausende Fremskridt. Skoleunderviisningen, hvor let 

den end gaaer, er i Sammenligning hermed at ansee 

for treven og besværlig. Barnets første geniale Selv

udvikling foregaaer som ved en guddommelig Indskydelse. 

I Skolen derimod skal Barnet saa at sige begynde med 

at blive sig sin Uvidenhed bevidst; det skal udtrykkelig 

vænnes til at være opmærksom paa Lærerens Ord og 

af ham modtage Stof, det ikke besidder i sig selv, men 

flittig maa bearbeide, for at vinde fremad. En mærke

lig Overgang — fra en første Tilstand, da Livet selv 

udstraaler Lys i vidunderlige Glimt, et Lysskær fra 

Paradiis, til et andet og, som det kunde synes, lavere 

Trin, hvor Sjælen, fattig paa Indhold, maa være som 

et Kar, der draabeviis fyldes udenfra, eller dog som et 

dunkelt Speil, der laaner sit Lys og sine Billeder fra 

en Yderverden, hvis overvældende Rigdom det har 

vanskeligt ved at indprænte sig og bevare i tyde

lige Træk.

Vecl denne Overgang tør vi aldrig glemme, at 

Lyset er for Livets Skyld, thi enhver kj endelig Forvex- 

ling af Lys og Liv gjør vore Anstrængelser frugtesløse 

og nedsætter vort Arbeides Værd. Hvad der meddeles 

udenfra, maa for Forstaaelsens og Tilegnelsens Skyld 

svare Punkt for Punkt til det, som kommer indenfra, 

saa at det Modtagende og det Selvvirksomme i Sjælen 

gjennem alle' Svingninger bringes i behørig Ligevægt: 

kun paa disse Betingelser vil en virkelig sund og sand 

Udvikling af Livskræfterne kunne foregaae. At Læreren 

har en sikker Sands og et skarpt Blik for de barnlige 

Individers forskj eilige Trang, naturlige Begavelse og
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særegne Vilkaar, adler hans Gjerning, og viser os, hvor 

ansvarsfuldt og da tillige hvor betydningsfuldt hans 

Arbeide er. At de unge Sjæle saa tidlig som muligt 

faae et stort og samlet Indtryk af, hvad Menneskelivet 

betyder, og hvad clet er at være Menneske, er Hoved

sagen: her er Almueunderviisningens store Opgave.

Det vil heraf forstaaes, at Almueunderviisningen 

ikke kan indskrænke sig til, hvad man kalder de lavere 

Klasser i Samfundet, men maa, saa sandt den griber 

det Menneskelige fra .Roden af, udstrække sig til Alle. 

Det første Enfoldige, hvorom denne Underviisning dreier 

sig, er netop det Grundmenneskelige, Livsoplysningens 

Indhold og Kjerne. Omfanget maa være forskjelligt 

efter de forskjellige Vilkaar. Mennesket lever i en 

Tingenes Verden og kan ikke undervises om sig selv, 

uden at modtage en vis Underviisning om de virkelige 

Ting, de virkelige Love, de givne Verdensforhold. Det 

er da nødvendigt, at Almueunderviisningen maa med

dele visse Færdigheder og Kundskaber, Læsning, Skriv

ning, Regning, Kjendskab til Naturlære og Historie, 

især Fædrelandshistorie o. s. v. Men hvor langt tør vi 

gaae, hvor meget skal der læres? Besvarelsen af dette 

Spørgsmaal er afhængig af et andet: Hvor meget kan 

der bruges? Og Besvarelsen af dette Spørgsmaal er 

igjen forskjellig i Forhold til de Unges Begavelse, Vil

kaar og Stilling i Samfundet. Det, hvorpaa Almue

underviisningen først og sidst kommer an, er religiøs

sædelig Sjæledannelse, en Opdragelse, der ikke lægger 

an paa at binde Tanken fast til vedtagne Formler, men 

lader det hellige Lys trænge ind i Hjertet og opklare 

Alt, hvad der rører sig i Sindet, en Opdragelse, der 

forbereder Selvopdragelse, en Dannelse, der fører til
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Selvdannelse; men Selvdannelsen er af personlig Natur 

og falder ingenlunde sammes med Lærdom og Videnskab.

Den anden Hovedsætning: Livet er for Lysets 

Skyld, har eiendommelig Betydning i Videnskaben. 

Kundskab er Magt, Mennesket, hedder det, er et er- 

kjendende Væsen. Tages Erkjendelsen nu theoretisk, 

sættes Kundskab og Viden som det Høieste, saa komme 

vi til et eget Resultat. Fra dette Synspunkt er det da 

ingenlunde nok, at kjende Tingene til praktisk Brug; 

Opgaven er, om muligt, at trænge ind i deres inderste 

Væsen; det er Tingenes Sammenhæng, Verdens evige 

Love, hvorom Forskeren spørger. Om Verden skal 

kaldes god eller ond, glædelig eller sørgelig, er person

lige Spørgsmaal, der ikke bekymre ham; lian maa og 

vil see den som den er, kjende den som den er, for- 

staae den som den er, denne virkelige Verden. Fore

stille vi os En af hine udmærket Begavede, det særlig 

er anlagt paa videnskabelig Forskning og dertil ud

rustet med kraftig Villie, da sætter han Alt ind paa at 

naae sit Maal. Har lian maaskee Valg mellem at vove 

sit Liv eller gaae Glip af en stor Opdagelse: han vakler 

ikke, lian vover Livet, thi Livet er jo for Lysets Skyld. 

Det Forfærdelige forfærder ham ikke, det Tillokkende 

bedaarer ham ikke; Tilværelsens Strøm med de lysende 

Glimt og de natlige Skygger, Smerter og Glæder, 

Lidelsernes mørke Hær og Nydelsernes lokkende Skare, 

Alt glider hans prøvende Øie forbi, uden at anfægte 

ham. I den uophørlige Kamp, som Livet fører med 

Døden, tager han lige saa lidt Livets som Dødens Parti; 

det Eneste, som uophørlig fængsler hans Blik, er den 

strenge, ubøielige Lov, der ligelig hersker over Liv 

og Død.
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Han forsker efter Sandhed. Ja, men det er ikke 

det Kjærligliedens og Frihedens Rige, hvori Længslerne 

vaagne og Hjerterne banke; det er den ubøielige Nød

vendigheds grundfaste Rige, hvori Følelserne iisne. Sand

heden i disse Egne er høi og kold, en Vinterhimmel 

med klare Stjerner. Han forsker efter Aand. Ja, men 

denne Aand i al sin Viden, Viisdom og Magt er uper

sonlig. I det Upersonliges Rige, de evige Tankers stille 

Rige, har det Levende ingen væsenlig Forrang fremfor 

det Døde. Man misforstaae ikke denne Tale, som om 

hermed skulde være sagt, at Forskeren paa sine Under

søgelsers Vei nødvendig maatte blive et følesløst Umen

neske. Langtfra! Men her tale vi ikke om ham som 

Menneske i det praktiske Liv; vi betragte ham alene 

som Forsker.

Det vil heraf forstaaes, at de to Slags Underviis- 

ning, om de end synes at falde sammen i selve Rod

spiren, i de første Elementer, dog allerede fra Begyndelsen 

af maae afvige fra hinanden i Retning og Formaal. Et 

Menneske kan jo staae paa et høit Trin af personlig 

Dannelse uden at tilhøre Videnskaben; omvendt kan en 

Forsker indtage en udmærket Plads i Videnskaben 

uden derfor at være fortrolig med det personlige Livs 

allerførste og dybeste Forudsætning. Heller ikke kan 

det, hvad Aandsarbeidet angaaer, uden videre paastaaes, 

at Almueunderviismngen, grundig forstaaet, lader sig 

nøie med Kræfter af ringere Art end dem, den lærde 

Underviisning kræver. Vilde Nogen for fuld Alvor op

kaste det Spørgsmaal: hvortil hører der størst Begavelse, 

enten til at blive en stor Videnskabsmand eller en stor 

Digter? da vilde vi betragte ham med Forundring og 

svare, at hans Spørgsmaal forekommer os urimeligt,
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efterdi Begavelser af saa ulige Art umulig lade sig ind

drage under et fælles Maal.

Det Samme gjælder om Udviklingen af det Viden

skabelige og det Personlige. Er det, hvad Nødvendigheds

lovene angaaer, vanskeligt nok at udfinde Stoffernes 

chemiske Slægtskaber og beregne Forholdstallene nøi- 

agtig, da er det, hvad Frihedslovene angaaer, endnu 

vanskeligere at opdage Sjælenes medfødte Ejendommelig

heder og gjøre behørigt Brug af den gaadefulde Vexel- 

virküiug mellem Individernes naturlige Anlæg og deres 

selvbestemmende Villie. For at fremstille Naturlovene 

i deres Reenhed ni aa man liver Gang udskille det Frem

mede, det Uvedkommende og, som det hedder, holde 

det i Tilfældet Forstyrrende borte; men mi Aandslovene, 

hvorefter den paa een Gang naturbundne og dog frie 

Sjæleudvikling foregaaer i barnlige, ungdommelige Væ

sener! Disse Love ere saa inderlig sammenvoxne med 

Kjød og Blod og idelig skiftende Betingelser, at en 

tilforladelig Udskillen af det Almene fra clet Særlige 

neppe vil lade sig gjennemføre.

Vi ville mindes Pestalozzis Ord: „Methodens ægte 

Lærer, der fuld af Ydmyghed føler sin egen Personlig

heds Svaghed og Begrændsning, vover ikke voldsomt 

at gribe ind i Elevens Udvikling, vilkaarligt at bestemme 

dens Retning, ved Tvang at bibringe ham sine egne 

Meninger og Formaal. Han vogter sig for at udrydde 

Noget, for ikke at luge Hveden op tilligemed Klinten. 

Evne til at have Øie for Individualiteten i Barnet, dets 

eiendommelige selvstændige Liv, og forstaae, hvorledes 

det Menneskelige udformer sig i uendelig mange Skik

kelser, medens dog den ene Menneskenatur aabenbarer 

sig i Alle, hvorledes Enhver er et Speil for det Hele
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og lader det Ene, Uforanderlige træde frem meer eller 

mindre synligt, i større eller mindre Herlighed: en 

saadan Forstaaen er Opdragerens Lyksalighed, hvis 

han har fattet sin Opgave og sit Forhold til Menneske

heden; den er hans Værd, hans Kraft, hans Løn, det 

uudtømmelige Væld i hans Kjærlighed, den begeistrende 

Drift i hans Virksomhed.“ Altsaa: det Blik, der skal 

trænge ind i de levende, besjælede Væseners frie Indre, 

tør paa sin Viis ikke være mindre klart end det Blik, 

der skal trænge ind i de livløse Tings nødvendige 

Grunde.

Vi have nu skilt dem ad, de to Slags Underviisning, 

og henført dem, hver for sig, til en egen Kreds; men 

heraf følger dog ingenlunde, at de skulde staae fiendtlig 

over for hinanden eller forholde sig ligegyldige til hin

anden. Kulturhistorien har Vendepunkter, i hvilke 

Forholdet mellem lærd Underviisning og Livsunderviis- 

ning er saa forrykket, at den ene river ned, hvad den 

anden bygger op; det er uhyggelige Vendepunkter, der 

tyde paa Aandsformørkelse.

Det er jo bekjendt, hvorledes Oldtidens literære 

Skatte og store Videnskabsmænd fra alle Verdens Egne 

— ved Aarhundredet før Christi Tid — ret begyndte 

at samle sig i Alexandrien, under Ptolemæerne. Det 

alexandrinske Musæum antog snart Karakteren af en 

Høiskole. Demetrius Phalereus fik det Hverv at samle 

Skrifter fra alle Lande, og ved kraftig Bistand fra Re- 

gjeringens Side førte hans og hans Efterfølgeres An

strengelser til det forbausende Resultat, at der tilveie- 

bragtes to uhyre Bibliothekcr, der tilsammen indeholdt 

700,000 Bind. I dette literære Asyl levede Philoso- 

pherne et behageligt, ja overdaadigt Liv — Hentydninger
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til deres ødsle Gjæstebud have holdt sig lige til vor 

Tid —, Dagene svandt under Uddannelse af Aanden 

gjennem Studier og Samtaler. Kongen tildeelte selv 

disse Stillinger Løn, og senere overtoge de romerske 

Keisere Patronatet, hvorved Regjeringen lagde gyldne 

Lænker paa en Intelligens, der ellers let maaskee kunde 

have viist sig besværlig.

I Forbindelse med Musæet stod en botanisk Have, 

der bød dem, som interesserede sig for Studiet af 

Planterne, Leilighed til at dyrke dette, ligesom ogsaa 

en storartet zoologisk Have ydede dem, der lagde sig 

efter Naturhistorien, lignende Fordele. En Anatomi

skole veiledede dem, der stræbte at trænge ind i den 

organiske Bygning. I en firkantet Port forefandt man 

astronomiske Instrumenter og paa Gulvet var der trukket 

en Meridian — en Middagslinie — til Instrumenternes 

Berigtigelse. Et storartet Tempel for Lærdom og Viden

skab ! Men Lyset var goldt, thi Livets Rod laa skjult i 

Mørket. Med Christendommen kom Livet; men Livets Lys 

formørkedes snart, da Troesstridighederne, de kirkelig- 

bispelige Dogmestridigheder, toge til i forfærdelig Grad. 

Spidsfindighed forbandt sig med Uvidenhed, og raa, 

fanatiske Munke, der fra Ørken strømmede til Alexan

drien, vare beredte til at anvende Næver istedenfor 

religiøse Grunde.

Saaledes stode Sagerne ved Begyndelsen af 5te 

Aarhundrede efter Christus. Det hedenske Serapeum, 

som det nu kaldtes, med sit rige Indhold og sin gamle 

Anseelse var en Torn i Øinene paa Troesfanatikerne, 

særlig paa Ærkebiskop Theophilus. At et saadant 

Uvæsen kunde bestaae, var Troen en forargelse, en 

Krænkelse af den hellige Aand, en aabenbar Skjændsel.
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Serapeums mange Bygninger vare jo viede til lutter 

vanhellige Formaal; Alexandriens orthodoxe Befolkning 

troede, at de afskyeligste Mysterier maatte feires under 

dets Hvælvinger, i dets tause Kamre. I Forhallen stod 

der magiske Metalcirkler og Soluhre til Brug ved Iagt

tagelser og Forudsigelser; det var en almindelig ud

bredt Mening, at de havde tilhørt Pharao og de Trold- 

mænd, der fordum kæmpede med Moses.

Ak, sukker en moderne Naturforsker, ingen af disse 

Uvidende havde Anelse om, at Eratosthenes ved Hjælp 

af slige Instrumenter i sin Tid havde maalt Jordens 

Omfang, og Timokares bestemt Planeten Venus’s Be

vægelser, og vi maae vel give ham Ret. Serapeums- 

templet med dets rene hvide Marmorvægge og utallige 

Søiler, der tegnede sig skarpt mod den dybe, blaa, 

ægyptiske Himmel, var i de Andægtiges fromme Ind

bildning en kalket Grav, indvendig fuld af Forraaclnelse. 

Maaskee kunde de have Ret i Meget; men i Eet havde 

de ubetinget Uret; thi hvad man ikke forstaaer, kan 

man ikke bedømme.

Efter Theophilus, der havde forberedt og indledet 

Kampen, fulgte Cyrillus, en Ærkebisp, hvis Ærgjærrig- 

hed ret skulde være indviet til Kirkens Seier og For

herligelse. Han foresatte sig at fjerne og tilintetgjøre 

den store Skjændsel, der endnu hvilede tungt paa 

Alexandrias dyrtkjøbte Sjæle; det af Gud forhadte 

Serapeion var den eneste Hindring paa hans Vei til et 

uindskrænket Herredømme over Staden, og man maa 

tilstaae, at de Midler, han anvendte, vare lians Maal 

værdige. Hypathia, en Datter af Mathematikeren Theo 

og lige udmærket ved aandelig Begavelse og legemlig 

Skjønhed. faldt som et udkaaret Offer. Hypathia, der
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havde studeret Mathematik og Philosoph!, foredrog 

begge Videnskaber med et saadant Held, at hun over

gik alle Datidens Philosopher. Ikke blot hendes tal

rige Tilhørerkreds, men ogsaa Øvrigheden ærede og 

beundrede hende; det var i Biskoppens Øine en Skamplet 

paa Herrens hellige Huus, der maatte afvadskes. Og 

den blev afvadsket. En Dag, just som Hypathia vil 

begive sig til sit Akademi, overfaldes hun af Cyrills 

Tilhængere, en Skare barfodede Munke og øvrige Troens 

Pøbel. Hun rives ned af sin Vogn, klædes nøgen af 

paa offenlig Gade, og slæbes ind i en Kirke og myrdes. 

Hypathia, den unge Pige, staaer i Mindet som den 

sidste Legemliggjørelse af græsk Videnskab, Cyrillus, 

Hierarchien, som en Personifikation af hellig Iver for 

orthodox Kirketro.

Kunde det maaskee synes, som om vi ved at sætte 

en kirkelig lovbefalet Orthodoxi i Skygge, ikke noksom 

agtede paa Nødvendigheden af at sikkre sig den sande 

Tro, da er dette en Misforstaaelse, som let lader sig 

hæve. Hvilket alvorligt Menneske er vel i Stand til 

at tilegne sig en Religion, om hvis Sandhed han ikke 

kan overbevise sig. Er det ikke netop en Ringeagt 

mod det Hellige at lade en udvortes Myndighed fast

sætte og foreskrive som ufravigelig Saligliedsbetingelse, 

hvad dog kun kan faae Gyldighed for det indvortes 

Menneske, naar det først er optaget og prøvet i Sam

vittigheden. Vi ere nu saa omtrent alle Cliristne, at > 

sige efter det Udvortes, men at vi derfor ikke ere det 

efter det Indvortes, ville dog vist de Fleste indrømme. 

Hvad har man nu gjort, for at sikkre sig dette Troens 

Skin, denne Christendom i det Udvortes? For at bringe 

Samvittighederne til fuldstændig Sløvhed, maa der
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gjøres to meget væsenlige Skridt. Det første er, at 

erklære Kirken for ufeilbar, og underkaste Samvittig

hederne Hierarchiets Formynderskab; det har Cyrillus, 

det har hele den katholske Kirke ypperlig forstaaet. 

Det Andet er, at uiidcrkastG RoligionslærGu en tilsyne

ladende videnskabelig Prøvelse, hvoraf det skal kunne 

fremlyse, at Alt, livad Kirken stempler som Orthodoxi, 

har fuld Krav paa Menneskenes Anerkjendelse, da det 

ikke blot for de naive Samvittigheder, men selv for den 

strengeste, grundigste Prøvelse beviser sig som objectiv 

Sandhed. Ved disse to velmeente Skridt er Christen- 

clommen væsenlig forraadt. Protestanten forsikkrer, at 

Katholicismens Blændværk er videnskabelig afsløret og 

det Falske i dens Orthodoxi fuldstændig paaviist ved 

uigjendrivelige Grunde; men Katholiken vender Bladet 

og beviser fra sin Side ligeledes ved saa kaldte viden

skabelig objective, uigjendrivelige Grunde, at Prote

stantismen er et Djævelens Værk, og lyser Anathema 

over dens grundfalske Orthodoxi.

Naar man saaledes i Aarhundreders Løb paa tve

tydig Maade har anvendt Videnskaben i Orthodoxiens 

Tjeneste, kan man saa undre sig over, at den som 

„Tjenestepige“ misbrugte lidenskab omsider reiser sig 

i al sin Værdighed, tager Sit og gjør sin Selvstændighed 

gjæklende. At et saa afgjørende Skridt fra Viden

skabens Side ikke har kunnet skee uden Forargelse og 

Overgreb er begrundet i den menneskelige Naturs 

Ufuldkommenhed. Hvorledes skulde vel Kampen mellem 

Orthodoxi og videnskabelig Kritik kunne være ført 

uden Lidenskab? Men naar Lidenskaben har kastet 

sin Brandfakkel ind imellem de Stridende, naar det 

blusser og brænder paa alle Sider, er det selv for den
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Besindigste vanskeligt at paavise Grændsen mellem Ret 

og Uret, og umuligt at gjøre den gjældende. Saa 

raser Kampen endnu, men den nærmer sig sin Ende.

Ligesom man i Menneskelivet mere og mere bliver 

opmærksom paa Forskjellen mellem Religionens ortho

doxe Form og dens egenlige Kjerne, saaledes maa 

uiaii i Videnskaben efterhaanden komme til Klarhed 

over, hvad det egenlig er den kan undersøge, og hvad 

der ifølge Sagens Natur falder og maa falde udenfor 

dens Omraade. Her tilsigtes ikke nogen vilkaarlig 

Begrændsning; Alt, hvad Videnskaben kan undersøge, 

har den i Sandhed Ret til at undersøge. Den gamle 

Lære om Himmel og Jord er falden for Videnskabens 

Grunde, og intet kirkeligt Magtsprog vil være i Stand 

til at holde det ptolemæiske System paa Fode. 

Den bibelske Fremstilling af Jordens og de levende 

Skabningers Tilblivelse undgaaer ikke Videnskabens 

Kritik. Videnskaben fortsætter og maa fortsætte sine 

Forskninger i alle Retninger; end ikke det Mirakuløse 

kan gjøre nogen væsenlig Uudtagelse. Eller vilde det 

ikke være en iøinefaldende Modsigelse at indrømme 

Videnskaben en virkelig Kritik af mythiske Sagn; men 

derimod forbyde den al Kritik af de kirkelige Sagn, al 

Kritik af Legender. Ifølge katholske Legender er f. 

Ex. en Biskop gaaet tørskoet over Elben, en anden har 

— i Orthodoxiens Navn — hængt sine Handsker paa 

en Solstraale; livor er nu Grændsen for den viden

skabelige Kritik, hvor er den myndige Køst, der kan 

sige os: hertil og ikke længer!

Naar Videnskaben derimod vil paatage sig en af- 

gjørende Dom om Guds Personlighed, om Christi op

rindelige Natur, om Sjælens evige Liv o. dsl., da mærke

3
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vi strax, at den overskrider sin Grændse. Der er i 

Menneskets Indre et Dyb, som den videnskabelige For

klaring ikke kan gjennemtrænge, i dette Dyb bliver 

Troen til under Aanclens Indvirkning; men Troen maa 

have sit Indhold. Hvad betyder saa Underviisningen? 

At Religionen, Troens Indhold, med Livets Grund, 

bliver klaret og forstaaet til praktisk personligt Brag; 

at undervise de Unge i almindelig Religiøsitet, uden 

at undervise dem i en bestemt .Religion, er ufrugtbart, 

om end ikke aldeles umuligt. Lægge vi Cliristendommen 

til Grund, maa der nødvendigviis gives en Lære om 

Christendommens Indhold. De Lærebøger og Bibel

historier, som Staten til dette Brug har sanctioneret, 

kunne vel ikke betragtes som Troesforskrifter, men dog 

som den almene Underviisnings væsenlige Grundlag. 

Religionslærerne i de offenlige Skoler maae da vecl- 

kjende sig et saadant Grundlag og staae fast derpaa; 

men de maae tillige opfatte det saa frugtbart og frit, 

at der overalt tages Hensyn til Barnets Forstaaelse og 

Fatteevne.

Om der end kan være Adskilligt, som udtrykkelig 

maa indpræntes i Hukommelsen, saa kan Religions

un clerviisningen dog ikke være en blot Hukommelsessag; 

det Vigtigste er, at de religiøse Sandheder indpræntes 

i Hjertet, opfattes som Grundlag for det sædelige Liv 

og gjøres anvendelige paa alle personlige Forhold. 

Som Underviisningsanstalt maa Skolen tillige være en 

Opdragelsesanstalt, og Disciplinen saaledes anlagt, at 

Ungdommen føler, at det religiøse Element virker med, 

selv der hvor Religionen ikke nævnes. Opgavens Vanske

lighed ligger fornemmelig deri, at Religionen kun kan 

læres, alt som den indøves, og kun kan indøves i For-
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hold til Aandens Virksomhed i Sjælens Indre. Enhver, 

som alvorlig eftertænker, hvad heri ligger, maa vel 

sande Pestalozzis Ord, at det gjælder om „Evne til at 

have Øie for Individualiteten i Barnet og forstaae, 

hvorledes det Menneskelige indformer sig i uendelig 

mange Skikkelser, medens dog den ene Menneskenatur 

aabenbarer sig i Alle“.

Kaste vi nu til Slutning et Blik paa Almuelærerens 

Betydning son? Folkelærer, vil Opgaven vise sig i hele 

sin indre, ideelle Storhed. Vistnok er det ikke nød

vendigt, at Folkelæreren selv er Videnskabsmand, men 

nødvendigt er det dog, at han har et klart Begreb om 

Videnskabens humane Betydning, og tilstrækkelig veed, 

at agte dens Lys. Han maa have indseet, at det reli

giøse og det videnskabelige Liv, naar vi agte paa Sand

heden, ingenlunde staae fiendtlig over for hinanden. 

At et Lys for Livets Skyld meget vel kan forenes med 

et Liv for Lysets Skyld, om vi end paa menneskelige 

Vilkaar maae liave to Lysgivere, kan dog vel ikke be- 

tvivles, naar vi see hen til Lysets evige Kilde. En 

sand Erkjendelse af Gud maa dog vel svare til en Er- 

kjendelse af Verden som den er; kun ved at leve i 

virkelige Verdensforhold bliver det Mennesket muligt, 

at føre et sandt og dygtigt Liv i det Nærværende og 

derved forberede sig til et Tilkommende. Kun den, 

der har udviklet sin Forstand, kan bruge Forstand: 

med uklare Følelser, Uvidenhed og Uforstand følger 

Snæversynethed og Forvirring.

Folkelæreren har i Sandhed store Opgaver, virke

lige Aandsopgaver: god Forstaaelse af Forholdet mellem 

Liv og Videnskab, god Forstaaelse mellem Ungdommens 

Interesser og Manddommens Gjerninger, god Forstaaelse

3*
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mellem alle Samfundsklasser, de kalde sig „intelligente“ 

eller „ikke intelligente", god Forstaaelse af Fædre

landets sande Krav, af Folkelivets Værd og Oplysningens 

Maal. Hans Kaar i det Udvortes ere kun tarvelige; 

i stille, bramfri Virken bestaaer hans ofte byrdefulde 

Arbeide, og i Medborgeres stedse voxencle Anerkjendelse 

heraf har han hidti] væsenlig maattet søge sin Løn. 

Dog, m. Hrr., lad os slutte med lysere Udsigter og et 

godt Haab. Der vil komme en Tid, vi haabe, at den 

er nær forhaanden, da Arbeicleren, der er sin Løn værd, 

ogsaa vil faa Løn i det Udvortes.

Jeg holder mig fuldt og fast forvisset om, at Alle, 

saa vel i som udenfor Landets Regjering, Landsfaderen 

og Folket betragte denne Lærerstands hæderlige Med

lemmer som virksomme Arbeidere for Menigmands 

stigende Oplysning, for Ledelse af Ungdommens Fjed, 

for Vækkelse af Folkets Liv; jeg føler et ludtryk af 

Tusinders og Tusinders tause Bifald, idet jeg herved af 

Hjertet ønsker Danmarks hæderlige Lærerstand Lykke, 

Held og Velsignelse.



III.

Guds Forsyn og Menneskenes Arbeider.

Den, der særlig har valgt Forskningen til sit Livs 

Gjerning, faaer ofte Besøg i eensomme Timer, naar 

gamle Spørgsmaal vaagne og iføre sig en ny, eien- 

dommelig Dragt. Saaledes de ofte behandlede Spørgs

maal, om Troen paa et retfærdigt styrende Forsyn virkelig 

lader sig forene med hvad vi udtrykkelig vide om den 

store Forskjel i Menneskenes Vilkaar, den høist ulige 

Fordeling af de menneskelige Arbeider. Jo mere vi 

tænke over Sagen, desto mere forviklet synes den at 

blive; lad os begynde med at knytte Tankerne til et 

Billede.

Der var engang i Østerland en viis og mægtig 

Konge. Han havde mange Børn, Sønner og Døttre; 

Sønnernes Tal var over syv Hundrede. Han sagde ved 

sig selv: det er kjære, velsignede Børn, jeg elsker dem 

alle og har nok til dem alle; Beilere ville sværme om 

mine Døttre, som de voxe og blomstre, jeg har et 

Kongerige til hver af Sønnerne, saa jeg kan nok faae 

dem forsørgede. Men, det er min daglige Tanke, mit 

Hjertes Bekymring: hvorledes skal jeg faae dem op

dragne? Uden en god Opdragelse nytter hele Herlig-
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heden Intet. Lader jeg dem blive gaaende herhjemme 

og vænne sig til Overdaadighed og Vellevnet, ville de 

tilsidst ikke skjøime paa det Gode, men kjedes ved 

Alt og faae Indbildninger om sig selv. Hvad hjælper 

vel det rige Bord, hvor der ikke er Hunger og Tørst? 

— Nu veed jeg, hvad jeg vil gjøre. Jeg vil sende 

Børnene bort, at de maae kjende til Savn og Trang: de 

maae lære at arbeide. En fjern Provinds ligger hist 

bag Bjergene; der gløder Ørken i Solens Brand, der er 

frugtbare Pletter, men ogsaa Ødemarker og golde Heder; 

der skulle mine Sønner prøve deres Kræfter og lære, 

hvad det er at arbeide. Øvrigheden i dette Land giver 

jeg streng Befaling, at de behandle Børnene som Under

givne, og paa hvert Spørgsmaal: Hvorfor? kun svarer 

dem: det er Eders Faders Villie.

Saaledes skete det da. Kongesønnerne kom til det 

fremmede Land; man afførte dem alle Prydelser og 

iførte dem til deres store Forundring simple Arbeids- 

klæder; Hakker, Spader og alleliaande Redskaber bleve 

dem overrakte. I Begyndelsen meente de, at det var en 

Spøg, og det morede dem kostelig; men da Commando- 

Ordet lød med streng Alvor: Til Arbeide! til Bjerg

værkerne, ’ til Saltgruberne, til Hedemarkerne, hver til 

Sit! saa mærkede de, at det virkelig var Alvor.

De fandt dog ved et Paaskud Leilighed til at holde 

hemmeligt Samraad. Den ældste af Brødrene, en dristig 

Knøs, var trodsig og stolt, og vilde slet ikke lyde. 

Enten, sagde lian, gaaer den Gamle derhjemme i Barn

dom eller han er en lumsk, haardlijertet Tyran, en 

unaturlig Fader; er det at behandle kongelige Børn? 

Hør, hør! lød det fra en Flok af Ligesindede, der gave 

ham Ret, En yngre Broder var dybt nedbøiet; han
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kunde ikke sige med klare Ord, hvad det Hele egenlig 

betød; men da der i hans Hjerte var Kjærlighed til 

Faderen og urokkelig Tro paa hans høiere Viisdom, saa 

holdt lian paa, at Ulydighed var Oprør, der fortjente 

Straf. Man burde dog troe, at den kjære Fader var 

viis og god, og hans Villie den bedste. Til ham sluttede 

sig strax nogle Faa. Et stort Mellemparti stod raad- 

vildt paa Korsveien og vilde see det Hele an; man 

kunde dog ikke vide . . . Saa maatte hver til Sit; det 

kom til en Skilsmisse.

Ved Trusler, Overtalelser og Løfter fik den ulydige 

Søn Øvrigheden bevæget til at see igjennein Fingre 

med en passende Fortolkning af den kongelige Be

faling. Den kunde umulig forstaaes efter Bogstaven. 

Vi skulle nok bestille Noget, sagde lian; men i en 

passende Dragt, og Noget, som egner sig for unge 

Fyrster. Saa gjorde de Gjæstebud, bøde de unge Piger 

til Dands og krandsede Viinguclens Alter med Latter 

og Spøg. Paa hvide, vælige Heste gik den vilde Jagt 

gjennem Skove og Moser, og Rustningerne glimrede i 

Solen. De fældede Løver, de fangede Elephanter, ja 

den Ældste drev det endog saa vidt, at han turde ride 

paa Krokodilen. Mellempartiet, der vilde see Tiden an, 

dreves frem af Omstændighederne, som det kunde falde 

sig; men den lydige Søn med sine Faa fik derimod at 

føle, hvad det er at arbeide, thi paa dette Mindretal 

fandt Øvrigheden det fornødent at anvende Loven i al 

dens Strenghed. Med Vabler i Hænderne og Torne i 

Fødderne sov disse Arbeidere tidt paa den bare Jord, 

og det daglige Brød var yderst sparsomt. Hændte det 

saa, at de stolte Brødre droge forbi paa deres Gangere, 

maatte de liaardt Besværede høre spottende Ord om
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lave Sjæle uden Selvfølelse, krumryggede Uslinge, der 

ikke vare Kongebørn, men fødte Trælle. — Den Gamle 

derhjemme havde dog bestandig sine hemmelige Speidere 

ude: Intet undgik hans Opmærksomhed.

En Dag, just som den yngre Broder kom op af en 

Grube inderlig træt, og neppe havde det, hvormed han 

kunde stille sin Hunger, faaer han Øie paa en ung 

Pige, der i pjaltet Dragt, med blødende Fødder kom 

ilende hen imod ham. Hun var saa udmattet, at hun 

neppe fik et Ord frem, før hun segnede i Besvimelse. 

Inderlig rørt betragtede han dette blege, skjønne Ansigt; 

hvor det dog smertede liam, at han Intet eiede, ikke 

saa meget som en Draabe Vand, hvormed han kunde 

kjøle hendes Pande. Mismodig havde han sat sin Spade 

dybt i Sandet; o Fryd, det begyndte at risle. Her var 

da en Kilde til Vederkvægelse for den Hjælpeløse. 

Han tog hende i sine Arme og løftede hende; hun reiste 

sig og slog Øinene op, der var store Taarer i disse 

Øine. Jeg kommer, sagde hun, for at afværge en 

gruelig Misgjerning. Der er lagt hemmeligt Raad op 

imod Eder; den stolte Brodér skammer sig ved, at der 

er simple Arbeidere, som tør kalde sig hans Brødre, 

og har besluttet, at I alle i denne Nat skulle myrdes. 

Det sortnede for den unge Mand et Øieblik, derpaa 

svarede han: mit Sind er fast, min Arm er stærk; bliv 

her Du Kjære! Han saae sig omkring, hau vilde gribe 

hendes Haand, men — borte var hun. Han søgte, han 

speidede, — forgjæves! Solen sank; en Ildrand paa 

Bjergenes Toppe var som en Hilsen fra den svundne 

Dag, et svindende Glimt af anet Lykke. Maanen stred 

med Nattens Skygger; Schakalen hylede, en Løves
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fjerne Brøl jog Dyrene gjennem Busk og Krat: der var 

vildsomt ude paa Heden.

Aar hengik, tre, ja fire Aar, lange Aar; endelig 

kom Kongens Bud, at nu skulde Sønnerne hjem. Ved 

Grændseskjellet, omtrent to hundrede Miil fra Rigets 

gamle Hovedstad, flød der en mægtig Strøm; ved den 

skulde de mødes. De stolte Brødre saae deres Billeder 

i det klare Vand, og vilde slet ikke kjendes ved de 

dybt Fornedrede. Der var da ogsaa to Overgange over 

Strømmen, en prægtig Bro for Ridende og noget der

fra et simpelt Gangtræ, hvormed de Riuge maatte tage 

til Takke. Men, hvor blev den yngre Broder glad; han 

følte sit Hjerte banke, da han saae den unge Pige, 

hende han saa inderlig havde savnet, staae ved Bredden 

paa den anden Side, som for at modtage ham. De to 

Overgange fortsatte sig ad to forskjellige Veie, en bred 

Kongevei og en lille Markvei.

Jo længere de droge frem, desto større var Til

strømningen for at see dem. Da Optoget nærmede sig 

Hovedstaden, blev Folkestimlen saa stor, at der formelig 

dannede sig vandrende Mure af Mennesker paa begge 

Sider. Herre Gud, sagde en eenfoldig Kone, der stod 

ved Markveien, just som den yngre Brodér gik forbi 

med sit Følge, skal det være Kongebørn; de ligne jo 

grangivelig os andre fattige Mennesker. Nei, Moerlille, 

svarede en gammel Mand med et hvidt Skæg og en 

vigtig Mine, disse her ere ikke Kongebørn; det er nogle 

Staadere, der har taget Leiliglieden iagt til at liste sig 

frem. I kan da nok. see, at Tiggertøsen der er ingen 

Prindsesse; nei, ovre paa den store Vei, der seer I 

Kongesønnerne, hvor strunk de ride. — Det var en 

kyndig Mand, den Mand med det hvide Skæg; han
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havde engang været Staaderkonge, men var gaaet af med 

Pension; han forstod sig paa det Kongelige.

Endelig kom de til Kongeborgen. Der var bygget 

to hvælvede Indgange bagved Slottet, en til Høire foran 

den brede Vei med en Kobberport og en mægtig Krone 

over; en anden foran den smalle Vei med en lille lav 

Dør. Den stolte Brodér stødte kjækt sit Spyd mod 

den høie Port; Malmet klang og Porten sprang op, men 

lukkede sig igjen, da hele hans Følge var kommet ind. 

Den lave Dør til den anden Side syntes at staae paa 

Klem; den yngre Broder med Pigen ved Haanden 

bukkede sig og gik ind; de, som fulgte ham, gjorde 

ligesaa, og Døren lukkede sig efter dem. Fra den 

Kant var der nu Intet Mere at opdage; men i Slots- 

gaarden foran, i Vinduer og Døre, paa Muurtinder og 

Tage, hvilken Sværm, hvilken Mylder af Tilskuere! 

Allevegne fra stræbte man igjennem Pyloner, Søilehaller 

og Gange at see ind i den store Sal, hvor Kongen sad 

paa sin Throne. Paa begge Sider af Thronen vare de 

to Indgange lukkede fortil; man saae nu den høie Port 

til Venstre og den lave Dør til Høire.

I aandeløs Forventning saae Folket Tegn paa 

Himlen. Hvad vilde der nu skee? Skyerne hang i 

Luften, tunge og mørke, kantede med Ild. Aanderne 

deroppe færdedes i Travlhed frem og tilbage med 

Lamper og Blus; det var øiensynligt, at de forberedte 

Noget. Man vidste, at Kongen var af Gudernes Æt. 

Sagnet gik, at Varuna, den straalende, Alt skuende 

Solens Gud, var hans Bedstefader paa mødrene Side: 

hvad formaaede ei en saadan Konge? Saa var der 

stille, som i en Bøn før Slaget.
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Kongen reiste sig; den gyldne Ring om hansPande 

luede med sælsom Glands, da han udstrakte Scepteret 

mod den høie Port og man saae den aabne sig. Det 

var et Spændingens Øieblik. Den ældste Søn i sin fulde 

Rustning sad stivt i Sadlen. Ved Synet af Kongen og 

Thronen og den forsamlede Mængde blev han som 

greben af Vanvid. Hans Kind var hvid, lians Pande 

furet, der sprang Gnister af de sorte Øine, da han med 

draget Sværd foer ind paa den Gamle. Mængden 

stivnede af Skræk; men Lynet splintrede hans Sværd, 

Tordenen rullede, og ved et Brag, som naar Bjergene 

briste, forsvandt Oprøreren med sin Skare i Mulm og 

Mørke. Hvor bleve de af? Intet Menneske saae det; 

men vidunderlige Sagn om Heste, Krokodiler og Ildhav 

fortalte siden derom til Børnenes Rædsel.

Kongen udstrakte Scepteret mod den lave Dør, og 

hvilken Forvandling! Det blev saa klart som en Indiens 

Dag. naar Solen staaer høit paa den azurblaa Himmel, 

kun at dens Lue ikke brændte, men lyste mildt med 

Velsignelsens Skin. Ved Thronens Fod laa knælende 

en ung Prinds, og ved hans Side en deilig Kvinde, 

krandset som Brud, med milde Lotosøine; det var den 

lydige Søn og den fattige Pige. Intet Ord beskriver 

det Blik, hvormed Faderen hilsede dem.

Seer Du, hviskede Ristri, den ypperste Mand i 

Kongens Raad. til en af sine Venner, disse Perler om 

Prindsessens Hals? Varuna er i Perlerne: kun (judens 

Øine lyse med saa vidunderlige Farveskjær. Det er 

Taarer, forvandlede Taarer, Perler hentede dybt fra 

Hjertets Bund, saa klare Taarer grædes kun i Kjærlig- 

hedens Savn og Længsel. Men Speilet der ved Siden, 

spurgte Vennen, det seer jo næsten ud som eii Spade,
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indfattet i Gold og Diamanter, hvad er det? Ja, Du 

har Ret, et Speil og dog en Spade! Det er hans Ar- 

beidsredskab, den Spade, hvormed han grov paa Heden, 

da de mødtes første Gang, og Kildevældet rislede i 

Sandet. — Altsaa et Mindetegn. Tilvisse! Hver Gang 

hun seer i dette Speil, og han staaer hos, og glædes 

ved det skjønne Billed, da ville de tænke paa det første 

Møde. Det vil da minde dem om Savn og Sorg og 

mørke Dage; men, vedblev Ristri, idet de Arm i Arm 

gik stille hjem, slige Minder ere just en Velsignelsens 

Hemmelighed. Den Fryd, der kun er Øieblikkets Bam, 

er flygtig, forgængelig som Øieblikket, men Glæden, der 

fødtes i Sorg, opammedes i Savn og voxte sig stor i 

Modgang, har Inderlighedens Kraft til at modstaae 

Omskiftelse. Slige Sorgens Minder ere jo Glædens 

Ammer, de ere som Gangeskilderne i Himmalajas mørke 

Fjelde: fra dem udvælder Kjærlighedens Strøm med 

Foryngelsens Bad, og Draaberne glimre som Morgenens 

Dug paa Livstræets Blade. — Ja, svarede Vennen, er 

Arbeicle et saadant Opdragelsesmidclel, saa var det da 

godt, at den gamle Konge fik sin Villie.

Det Billede, jeg her har udkastet, skulde nu vække 

alvorlig Eftertanke og tjene som Grundlag for en virke

lig \ erdensbetragtning. Er Troen paa det guddomme

lige Forsyn en trøsterig Sandhed eller maaskee, naar 

den nærmere prøves, en Indbildning? hvilke Vidnesbyrd 

have vi herom i vore jordiske Arbeider?

Religionen lærer os, at vi, trods Forkrænkelighedens 

Mærker og al vor Skrøbelighed, dog oprindelig stamme 

fra Himlen, at denne Jord ikke er vort egenlige Hjem, 

at vi kun ere her for vor Opdragelses Skyld, som i en 

Fornedrelsestilstand, som kongelige Børn i Arbeidsdragt.
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Den lydige Søn, Faderens Eenbaarne, har jo levet 

iblandt os, har kaldt os sine Brødre og Søstre, har lidt 

for os og arbeidet med os, at vi klart og inderligt 

maatte forstaae, hvorledes der i det Timelige kan leves 

for det Evige, hvorledes Arbeidet i det Forkrænkelige 

kan bevirke, at Døden tager det bort, og vi som ægte 

Kongebørn følge med ham, den Rene, den Opliøiede, 

men dog, af Kjærlighed til os, saa dybt Fornedrede, 

ind i hans Rige. Det barnlige Sind, der troer Aaben- 

baringens Ord, seer Tegn overalt paa, at Livet ikke 

dreier sig i snævre Kredse, men higer fremad, bestandig 

fremad mod det Uendelige. Lilien paa Marken drømmer 

om Lyset fra oven, Bækken iler til Floden, og Floden 

ud til Havet, det umaalelige med de dybe Grunde. 

Overalt en uforklarlig LæDgsel, en Stræben og Higen 

mod det Ubekjendte. Og Stjernerne, disse Himlens 

klare Øine, der ret overskue det Viisdommens Tempel, 

hvori den Almægtige boer, blinke ned til os, som ville 

de sige: Jorden er herlig og stor, men større endnu er 

Kjærlighedens Hjem i Faderens Rige; kommer herop, 

I Jordens Smaa, I ere jo Faderens Børn, kommer 

herop, her er det godt at være.

Men der gives nu ogsaa en anden Forklaring, og 

den lyder saaledes: Det er en østerlandsk Fabel, at 

Mennesket stammer fra Himlen, nei, Jorden er alt 

Levendes Moder: „af Jord er du kommen, til Jord skal 

du vorde“, det gjælder ikke blot om Planter og Dyr, 

men ogsaa om Mennesket. Vi ere ikke „Guds Slægt“; 

vi ere en Dyreslægt ined rige Evner paa Grund af en 

heldig organiseret Hjerne; Videnskaben, siger man, har 

jo beviist, at vi have Stamtræ tilfælles med Aberne. 

Menneskets Forskjei fra Dyret er en trinviis, gradviis
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erhvervet Forskjel. Hvorledes det egenlig er gaaet til, 

at Mennesket har bildt sig ind at nedstamme fra Himlen, 

er forklarligt nok, naar man betænker, hvor let Egen- 

kjærlighed smelter sammen med Indbildning. Ogsaa 

Dyret har Indbildningskraft; det kan jo drømme. Men 

Mennesket drømmer ikke blot, naar det sover, det 

drømmer, selv naar det vaager, store gyldne Drømme. 

Saaledes har det nu i Aarhundreder drømt om et over

jordisk Forsyn, en faderlig Gud, der tog sig af alle 

vore Anliggender selv af de jordiske, ja af de aller- 

ubetydeligste. Men Drømmenes Tid er endt; vi have 

omsider faaet Øinene op og see nu den virkelige Verden, 

som den er. Synet er just ikke glædeligt. Livet er 

strengt og Virkeligheden haard som Fjeldets Stene. 

Det er ganske sandt, at her maa arbeides; men der, 

hvor Arbeidet er, maa ogsaa Lønnen være. Vi maae 

arbeide kraftig i dette Nærværende, benytte Midlerne 

og begrændse vore Formaal derefter. Jo skarpere vi 

see paa det Naturlige, desmere forsvinder det Over

naturlige. Pest og Hunger, Jordskjælv, Oversvømmelser 

og Storme have deres naturlige Grund og maae, saa 

vidt det er muligt, bekæmpes ved naturlige Midler. 

Hvad hjælper det vel at troe paa et overnaturligt For

syn? Den Gamle deroppe er gaaet i Barndom; lian er 

reent sovet ind, og mærker ikke, hvad der skeer paa 

Jorden.

Det er disse to modsatte Anskuelser, der i Billedet 

holdes ud fra hinanden, men som dog for Udviklingens 

Skyld kunne trænge til nærmere Belysning. Vistnok 

have vi uden videre forudsat, at den religiøse Anskuelse, 

der beraaber sig paa Faderen i Himlen, altid maatte 

være god, og kun den, der fornegter ham, ond; men
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denne Adskillelse er utilstrækkelig. Der gives en For

vrængning af det Religiøse, der er, om muligt, endnu 

mere oprørende end Gudsfornegtelse. En Række Troes- 

sætninger indprentes, der egne sig til at gjøre saa vel 

det guddommelige som det menneskelige Væsen ukjende- 

ligt. Istedenfor at være den Ophøiede, der i salig Ro 

lader sin Sol opgaae over Onde og Gode, uendelig 

forvisset om, at Udviklingen af det Heles Anlæg ikke 

vil forfeile sit Maal, bliver Gud til et lidenskabeligt 

Væsen, der raser med Baal og Ødelæggelse, en for

færdelig Kirkegud, der knuser Alle, som ikke have den 

foreskrevne Tro, og sender dem til Helvede. Hvad 

have de Rettroende vel i Forhold til et saa blodigt 

Forsyn at gjøre? Eet ubetinget: at forfølge den hævn

syge Guds Fjender. Timelighedens øvrige Arbeider 

have kun ringe, forbigaaende Værd. Den Troende kan 

myrde, kan stjæle, bedrage og lyve, naar blot han mener, 

at det Altsammen skeer til „Guds større Ære“. Vi 

ville ikke udmale dette væmmelige Billede af kirkelig 

Fanatisme og hierarchisk Herskesyge med dets Helgen- 

Mirakler og Ugjerninger: det staaer med blodige Træk 

i Folkenes Historie.

At ogsaa Gucisfornegtelsens og den irreligiøse An

skuelses Tilhængere kunne fare frem med Forbrydelser og 

bestrøe den historiske Vei med Dynger af Lig, er vitter

ligt; men til Kirkegudens „større Ære“ maa det dog 

indrømmes, at den blot verdslige Offerdygtighed i Aand 

og Væsen endnu ikke har kunnet maale sig med den 

kirkelige. Politikens Fanatikere have ikke de Kræfter 

som Religionens. Den naturlige Egenvillie, om den 

end raser i Lidenskab, naaer aldrig den Egoismens
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Høide, hvortil et Misbrug af det Hellige selv formaaer 

at hæve den.

Til Forstaaelse af det virkelige Liv er det lieller 

ikke nok at fremhæve Yderlighederne, thi disse, hvad 

enten de ere verdslige eller religiøse, ville altid staae 

som kjendelige Undtagelser. Derimod er der i vort 

henkastede Billede flygtig nævnt et Mellemparti, der 

ikke vil tage sig ud i billedlige Træk, men dog har 

særlig Krav paa Opmærksomhed, og maa gjøres til 

Gjenstancl for nærmere Prøvelse. Det er et Fleertal, 

hvortil de Halvreligiøse maae henregnes. Forstaaer sig, 

de maae have en Grund, livorpaa de ville staae fast; 

thi ellers kunne vi i nærværende Tilfælde slet ikke 

bruge dem. Det Trin, hvorpaa de i Virkeligheden staae, 

kunne vi bedst betegne ved Ord som Sædelighed, 

Skikkelighed, Retskaffenhed; thi de ere i Samfundets 

Sprog tilhobe sædelige, skikkelige, retskafne MeDnesker. 

Hvorledes det egenlig staaer til med saadanne Menne

skers Indre, kan ikke siges ligefrem; de vide det neppe 

selv. De tale, efter vedtagen Sprogbrug, om Livets 

Tilskikkelser, om Forsynets Veie, om Guds urandsage- 

lige Villie, og berøre stundom med et Suk den Traug, 

vi maae føle til høiere Bistand under Gjenvordigheder 

og Arbeider. Men hvad Mening de egeulig forbinde 

med Udtryk som Guds Villie, høiere Bistand, Forsyn 

o. s. v., og om de virkelig tænke sig Noget derved, er 

vanskeligt at sige.

Vi skulle dog ikke gaae i Rette med skikkelige Folk; 

det kan saa let give Indbildninger; vor Opgave er, at 

komme til Klarhed over det menneskelige Væsen, men 

dertil maa Enhver især fornemmelig betragte sig selv 

og bruge sit eget Indre.
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Sædelighed beroer paa Opdragelse, og al Op

dragelse fra Begyndelsen af paa Andres Veiledning. 

Vi antage nu, at Samfundet i denne Henseende har 

gjort sin Pligt; vi antage, at Skolen hæderlig har endt 

sin Gjerning og meddeelt det barnlige Individ, hvad 

det væsenlig maa bruge til sin Livsudvikling. De reli

giøse Sandheder vilde da være bievne det indpræntede 

ikke blot i Hukommelsen, men i Hjertet til sædeligt 

Brug. Er saa hermed Opdragelsen afsluttet, er Troen 

plantet saa dybt i Sindets Grund, at der ikke er Andet 

tilbage end at holde den vedlige? Ingenlunde! Det 

Hele maa, saa at sige, tages op forfra; thi nu skal 

Selvopdragelsen egenlig begynde.

Den religiøse Tro forudsætter en Aandsvirksomhed, 

som det ene Menneske umulig kan overføre paa det 

andet; men den sædelige Retning, erkjendt af Indi

videt og støttet af Samfundet, fortsættes. Forestillingen 

om Forsynet kommer i Strid med, hvad der virkelig 

skeer; den Svage trykkes, Uretfærdighed øves, det rede

ligste Arbeide maa ofte savne sin Løn: saa vaagner 

Tvivlen i det Indre. Stundom synes Individet at see 

et Forsynsøie i Skyen; men snart igjen staaer Virke

ligheden kold og streng for dets Blik, det er som blev 

Forsynet borte. Jo mere Individet hildes i Tvivlen, 

desto skarpere bliver Forstanden, og desto klogere 

synes Mennesket at blive. Er Tvivlen Klogskab og 

Klogskab en Ære, da er der vist Mange, der kunne 

tilegne sig Æren.

Men Tvivl om Forsynet er ingen Ære; det er en 

sygelig Frugt af forfeilet Selvudvikling: det kraftige Sind, 

maa vælge. Da Troen paa Forsynet synes at staae i 

aabenbar Strid med Naturlovene, medens Mennesket i

4
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sit virkelige Liv er under de strenge Love, saa kunne 

vi forstaae, at Mennesket, der jo umulig kan unddrage 

sig Lovene, søger at blive Modsigelsen kvit ved at 

fornægte Forsynet. Hvad er da herved vundet? Den 

Paagjældende har, som det synes, befriet sig fra den 

ulmende Modsigelse at skulle tjene to saa indbyrdes 

stridige Herrer, som det forestillede Forsyn og den 

virkelige Natur, der ville adsplitte ham ved at drage 

ham hver til sin Side. Naturen er nu hans egenlige 

Herre, og Sædeligheden maa nødvendig stemme over- 

eens med Naturen. Han seer sig om i Samfundet med 

løftet Pande, men tier med sin Hemmelighed, thi en 

saadan Hemmelighed skal Enhver opdage i sit eget 

Indre. Ja, saa strengt holder han paa det Sædelige i 

Skik og Brug, at han, for ikke at give Forargelse, 

endog gaaer flittig i Kirke, lader sine Børn døbe og er 

en Gang eller to om Aaret selv en Gjæst ved Nadver

bordet. Han gjør det uden Bebreidelse, thi han siger 

til sig selv: Vel er det kun Skik og Vedtægt, men for 

Sædelighedens Skyld bør man ikke ved at krænke slige 

Skikke og Vedtægter give Forargelse. Ved sin Dygtighed, 

Flid og Sparsommelighed kan det lykkes en saadan 

Mand at forøge sin Formue, ja at erhverve sig Rigdom. 

Hans Tænkemaade er hædret, hans Retsindighed aner- 

kjendt; han hjælper de Trængende, han trøster de Nød

lidende, han betænker velgjørende Stiftelser endog med 

betydelige Gaver, og saa døer han. Præsten staaer ved 

hans Kiste og lægger med salvelsesfulde Ord den hele 

Menighed paa Sinde, at en saadan Mand, som med 

Troen dybt i Hjertet øvede sin Gjerning, er i disse 

vantro Tider et lysende Exempel paa, hvorledes Arbeide
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i Forening med Gudsfrygt vidner om Forsynets Velsig

nelse og leder os til en salig Ende.

Vi ville ingenlunde gaae i Rette med Præsten, 

som i en menneskelig Velmen en har forfeilet sin Op

fattelse; men da vi nøie maae kjende Manden, eftersom 

vi jo i vor egen Phantasi have dannet hans Charakteer, 

maae vi spørge alvorlig, om et saadant Fritænkeri, selv 

naar det klædes i Sædelighedens Skin, virkelig kan til

fredsstille Menneskets Indre, eller om her ikke bliver 

Noget tilbage, som vidner om en vilkaarlig standset 

Udvikling. At den Paagjældende har kæmpet med sig 

selv og med Verden, maaskee endog en haard Kamp, 

betvivle vi ikke; men saa er Lykken traadt til og har 

ved et venligt Smiil gjort Udslaget. En saadan Op- 

gjørelse er utilforladelig; thi Ulykken, der i Tilværelsen 

dog vel er lige saa stærk som Lykken, kunde jo ved 

at bryde ind have givet Sagen en heel anden Vending. 

Her spørges ikke, om den Ulykkelige maaskee dog med 

sine sædelige Grundsætninger kunde have holdt ud i 

Forvisning om, at Død og Tilintetgjørelse tilsidst maatte 

ende det Hele. Slige, i deres Art storstilede, Exempler 

finde vi i den hedenske Oldtid. Nei, Spørgsmaalet er, 

hvorledes dét vilde gaae, naar den indre Udvikling ikke 

blev standset.

Naturens Love i og for sig ere jo hverken sæde

lige eller usædelige, men blive det først ved at opfattes 

og anvendes af Mennesker. Naturretten er, hvad vi 

kunne see paa Dyrene, hverken retfærdig eller uretfærdig: 

den Stærkere faaer Ret, og dermed er Sagen afgjort. 

Uden at indlade os i forviklede Undersøgelser, nøies vi 

her med at opkaste det Spørgsmaal: hvad vilde det 

blive til med Sædeligheden i det menneskelige Samfund, 

4*
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dersom Naturens Ret ligefrem skulde gjælde? Det 

hedder i Sædelighedens Sprog: „Du skal elske din Næste 

som dig selv.“ Overfladisk seet synes dette at være 

ganske naturligt. De vilde Dyr have jo ikke blot, hver 

især, Følelse for sig selv, men undertiden tillige en vis 

Medfølelse med hverandre og navnlig en opoffrende 

Kjærlighed til deres spæde Afkom. Hvad kan da være 

naturligere end, at Mennesket med sin høiere Begavelse 

føler Kjærlighed til sine Medmennesker, ja, at dets 

Agtelse for Andre netop svarer til dets Agtelse for sig 

selv. Eller er Egenkjærlighed, Anmasselse, Had og 

Fjendskab vel Andet end en Unatur, der af Mennesket 

selv paa det Ivrigste maa bekæmpes? Den hele Sam

fundsorden er jo netop fremgaaet af gjensidig Trang 

og anlagt paa at lade det Høiere, Ædlere i vor Natur 

underkue det Lavere. Men netop, idet den sædelige 

Individualitet, vi have valgt til Exempel, indrømmer 

dette, har han allerede undergravet sit naturlige Stand

punkt.

Dommen om, hvad der er det Høiere og hvad der 

er det Lavere, maa naturligviis søges i Menneskets 

egen Samvittighed; men at Samvittigheden, betragtet 

blot fra Natursiden, ingenlunde er eens hos Alle, at 

den i Forhold til Drifter og Lidenskaber hos det samme 

Menneske vexler med de sjælelige Tilstande, er uimod

sigeligt. Dersom vi endda kunde stole paa, at Sam

vittigheden blev desto paalideligere, jo mere Forstanden 

udvikledes, saa havde vi dog Noget at holde os til; 

men desværre det er en Skuffelse. Med Tankernes Uro 

kommer en Hær af Tvivl, ved hvert Skridt indstille sig 

Grunde for og imod: de Klogeste i Verden ere som 

oftest i saa stor Vilderede med deres Samvittighed, at
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de slet ikke kunne følge den. Den Individualitet, vi 

have valgt til Exempel, vil da, naar Udviklingen fort

sættes, snart erfare, at den blot naturlige Samvittighed 

ikke er til at stole paa, at Egenkjærlighed og Menneske- 

kjærlighed ikke forliges, at det tilsidst bliver umuligt 

at sige, hvad der i Sandhed er godt og hvad der er 

ondt, hvad der i og for sig er retfærdigt og hvad der 

er uretfærdigt. Den Regel, hvorefter Mennesket dømmer, 

maa han søge hos sig selv; hvad er han da i sit inderste 

Selv? Et foranderligt, omskifteligt, dødeligt Væsen. 

Det Gode er altsaa kun godt, saa længe det er godt 

for ham, og det Onde kun ondt, saa længe det er ondt 

for ham; med andre Ord: det Gode og det Onde har 

kun timelig Betydning for et timeligt Liv. Naar Døden 

kommer, sletter den Forskjellen ud, og lader de Onde 

sove i samme dybe Fred som de Gode.

Ved at naae dette Vendepunkt, maa Individet 

enten sløves og dybere forvildes eller erfare et Oprør 

i sit inderste Væsen. Hvad skal dog dette betyde? Er 

Døden Fuldendelsen; er det virkelig Døden selv, der 

gjør Regnskabet op, saa maa Enhver leve, som han 

bedst veed og kan: Sædelighedens almene Grundlag er 

sprængt. Men det er jo oprørende! Hvor er da Sæde

lighedens evige Grund? — 1 Religionen! Naar dette 

Svar lyder reent og klart fra Sjælens Grund, er den 

hele Anskuelse forandret. Den, der een Gang har været 

sænket saa dybt i sig selv, at han inderlig har erfaret 

dette, behøver ikke at være bange for at forvirres af 

de mange Kirkebekjendelser og de mange Religions

stridigheder; naar han, træt og forvirret af udvortes 

Larm, vil aabne det indvortes Øre, vil han høre den 

Røst, som siger: „I skulle erkjende Sandheden og
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Sandheden skal gjøre Eder frie.“ Det er ikke Egen- 

raadigliedens og Lovløshedens vildt larmende Røst, men 

den personlige Sandheds egen Røst; denne Sandhedens 

Røst er Aandens Røst, der lyder i Sjælen, forstaaelig 

for Enhver, som vil høre.

Saa vende vi igjen tilbage til Begyndelsen. Det 

virkelige Liv med dets mange forskjellige Arbeider 

ligger for os; Enhver har sine Vilkaar, sine Glæder og 

sine Sorger, sine Tryk, sine Byrder og Bekymringer: 

vi ere i Arbeidsdragt og føle os dog som kongelige 

Børn. Veien kan være trang og Udsigterne mørke; 

men den Gamle i Hjemmet har ikke glemt os: For

synet vaager. I Troen finde vi Vei; Veien fra Udlæn

dighedens Land gaaer hjemad, hjem til Evighedens Lys, 

til Faderens Rige.



IV.

Vore (rjerninger og deres Løn.

Til Nationalbankens nye Bygning i Kjøbenhavn blev 

der for nogle Aar tilbage bestilt et Maleri hos en af 

vore berømte Kunstnere. Maleriet blev ikke færdigt, 

thi desværre Kunstneren døde. Men det Billede, som 

her skulde være givet i Farver, er for mere end atten 

Aarhundreder siden givet i udødelige Træk med Ord, 

som Verden aldrig vil glemme. Slægt efter Slægt gaaer 

forbi, standser og spørger sig selv: hvad er dog Bille

dets egenlige Mening? Det er Lignelsen om de betroede 

Penge.

„En Mand, der drog udenlands, kaldte sine Tjenere 

og overantvordede dem alt sit Gods. En gav han fem 

Talenter, en Anden to, en Tredie eet, enhver efter hans 

Evne. Og saa drog han strax afsted. Da gik den, 

som havde faaet de fem Talenter, hen og kjøbslog med 

dem og vandt andre fem Talenter. Lige saa gjorde 

den, der havde faaet de to Talenter, ogsaa han vandt 

andre to. Men den, som havde faaet det ene, gik 

bort og grov i Jorden og skjulte sin Herres Penge. 

Men lang Tid derefter kom disse Tjeneres Herre og 

holdt Regnskab med dem. Og til den, som havde
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faaet de fem Talenter, høre vi ham sige: du gode og 

tro Tjener, du har været tro over Lidet, jeg vil sætte 

dig over Mere, gak ind til din Herres Glæde; og det 

Samme siger han til den, som med de to Talenter 

havde vundet andre to. Men over Tjeneren med det 

ene Talent, ham, der grov sit Pund i Jorden, lyder 

den strenge Dom: du onde og lade Tjener, du vidste, 

at jeg høster, hvor jeg ikke saaede, og samler, hvor 

jeg ikke spredte, derfor burde du have overantvordet 

Vexelererne mine Penge; og naar jeg kom, da havde 

jeg faaet dem igjen med Rente. Tager derfor det 

Talent fra ham og giver det til den, som haver ti 

Talenter. Thi hver, som haver, ham skal gives, og han 

skal have til Overflod; men hvo, som ikke haver, ham 

skal endog fratages det, han haver. Og kaster den 

udygtige Tjener ud i det yderste Mørke, der skal være 

Graad og Tænders Gnidsel.“

Det gaaer med en Lignelse som med et Billede; 

Billedet kan ikke sees i Mørke, men kræver ejendom

melig Belysning. Det er af Vigtighed at mærke sig, 

hvorfra Lyset kommer og hvorledes det falder: Billedet, 

vi her have for os, vil betragtes i et dobbelt Lys, Tidens 

og Evighedens. Det er timelige Ting og verdslige An

liggender, dette Billede fremstiller, Tjenere med be

troede Summer, Handel og Vinding, Penge, Vexelerer, 

Renter: Altsammen saa timeligt og verdsligt, som dét 

vel er muligt. Ikke desto mindre vise alle Træk i 

Billedet hen fra det Verdslige paa et Oververdsligt. 

Man føler uvilkaarligt, at det Regnskab, den hjem- 

komne Herre her holder med sine Tjenere, er mere 

end en timelig Afregning. Han er saa rundhaandet, 

saa mild denne Herre, og dog saa Døieregnende, saa
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forfærdelig streng. Hans Villie er Lov, og dog ligger 

Loven i Sagens Natur; det er ikke vilkaarligt Lune, 

men væsenlig Ret, hvorefter han handler: der hviler 

over hans Mildhed som over hans Strenghed en Evig

heds Alvor.

Stillet imod et dobbelt Lys, et timeligt og et evigt, 

vil Billedet blive seet fra forskjellig Side og tage sig 

forskjelligt ud. Det kan ikke undre os, at det for

andrer Udseende, naar Belysningen skifter. Spørgs- 

maalet er jo dette: hvorledes forholde vore Gjerninger 

i det Timelige sig til vort Liv i det Evige ? Det Hellige 

og det Verdslige, det Betroede og det Selverhvervede, 

Arbeidet her og Lønnen hisset,’ det er de store For

holdsled, som under Udtydningen skulle maales med 

hinanden. Vi ville i denne Sammenhæng betragte Mod

sætningen mellem den katholske og den protestantiske 

Opfattelse, mellem Middelalderen og den nyere Tid.

For den middelalderlige Troespliantasi stod Kirken 

som den eneste ufeilbare Lysgiver. At tjene Kirken og 

arbeide med paa dens Forherligelse paa hvilkensomhelst 

Maade var at bruge det betroede Pund; at virke for 

Andet, var det end i menneskelig Forstand nok saa 

ædelt, var at nedgrave sit Pund i Jorden. En kirkelig 

sindet Stormand kunde for den Sags Skyld gjerne gjøre 

sine Talenter frugtbringende paa en i menneskelig For

stand mindre hæderlig Maade: med lidt Rov og Plyn

dring, en Smule Udsugelse og Vold tog Kirken det just 

ikke altid saa nøie. Sligt hørte nu een Gang til det 

Verdslige, og for verdslige Skrøbeligheder gaves der 

Aflad. Nei, det Høiere, det i sig Afgjørende var, at 

det i Verden Erhvervede kom det Oververdslige tilgode, 

at den hellige, almindelige Kirke fik sig en stedse



58

voxende Kapital deraf, om end der ikke gaves Renter. 

Jordegods til Klostrene, et Par Herreder til Bispe

stolen, et rigt og fedt og fromt Testamente: „du gode 

og tro Tjener, du har været tro over Lidet og fortjent 

Mere, gak ind til din Herres Glæde!“ Hvis et Men

neske derimod med nok saa rige Midler og ærlig Villie 

vilde offre sine Kræfter enten til Kunstens eller Viden

skabens Fremme eller i det borgerlige Liv paa Ager

dyrkning, Industri og hvad der skaffer Tusinder Arbeide, 

Selvvirksomhed og anstændig Underholdning, det vilde 

dog ikke hjælpe ham, hvis Kirken ikke havde sit Ud

bytte, sin verdslige Fordeel deraf; han var og blev den 

onde og lade Tjener, der grov sit Pund i Jorden, idet 

han kun tjente det Jordiske. Det for Middelalderen 

Charakteristiske viser sig netop deri, at det Jordiske 

væsenlig falder udenfor det Himmelske, det Naturlige 

udenfor det Aandelige, det Menneskelige udenfor det 

Guddommelige, endog i den Grad, at alle timelige 

Gjerninger, hvor Indblanding af det udvortes Kirkelige 

mangler, berøves den sidste Rest af Evighedsindhold, 

ja blive til rene Forbrydelser; medens paa den anden 

Side netop slige Gjerninger, de være for øvrigt nok 

saa udvortes, nok saa timelige, nok saa verdslige, naar 

de, vel at mærke, bogstavelig udføres efter Kirkens 

Forskrifter, antage frelsende Betydning, ja stige i Priis 

til saa overnaturlig Værdi, at Mennesket ved dem for

tjener den evige Salighed.

Det var de grove Feil i dette Regnskab, der bleve 

opdagede og paaviste ved Reformationen. En evig Løn 

for timelige Gjerninger, det maa være en Misforstaaelse, 

et sygeligt Foster af overtroisk Indbildning. Det hellige 

Baand mellem Her og Hisset er ikke saa udvortes, det
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er væsenlig indvortes, det er Religionen selv, Menneskets 

ubetingede Tro paa den guddommelige Naade. Den 

eneste Evighedsgjerning, som Mennesket med Aandens 

Bistand formaaer at fuldføre i Tiden, er den Inderlig

hedens Gjerning at troe. De betroede Talenter ere 

fra dette Synspunkt Betegnelser for de forskj ellige 

Aandens Gaver, ved hvis Anvendelse Troeslivet udvikler 

sig i forskjellig Grad og paa forskjellig Maade. Den 

onde og lade Tjener er den, som, endskjøndt han har 

alle Troens Betingelser, dog undlader at bruge dem, 

graver sit kostbare Pund i Jorden og just derved viser, 

at han ringeagter Aandens Gave. At Troen som ind

vortes Gjerning, overalt, hvor Livsvilkaarene gjøre det 

muligt, skal bevise sin Kraft i udvortes Gjerninger, blev 

jo vistnok udtrykkelig indskærpet af Reformatorerne; 

men det blev, i fuldstændig Modsætning til Katholi- 

cismen, tillige paa det Eftertrykkeligste indprentet, at 

de saa kaldte gode Gjerninger vare uden Værd og Be

tydning for Saligheden selv. Den skarpe Adskillelse 

mellem Tro og Gjerninger havde ganske vist sine 

Skyggesider. At „den borgerlige Retfærdighed“ fik en 

Plads for sig ved Siden af den religiøse, var unægtelig 

til Skade for den rette Forstaaelse af Forholdet mellem 

Sindelag og Handling; dog havde den, efter hiin Tids 

Vilkaar, den umiskjendelige Fordeel, at Mennesket, som 

det af Naturen er, fik en sædelig Tumleplads, hvorpaa det, 

under idelige Mindelser om det Hellige, og derhos under 

Lovenes Opsyn, paa en Maade havde Lov til at voxe 

af sin egen Rod og trives i sin egen Jordbund. Familie

livet med sin naturlige Kjærlighed, Staten med sin 

borgerlige Retfærdighed, Civilisationen med det frie 

Blik, Videnskaben med de forskende Tanker, disse reent
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menneskelige Anliggender vandt efterhaanden, skjøndt 

under haard Modstand, fremad til klarere Anerkjendelse, 

og arbeidede sig op til en saa fri og selvstændig Ud

vikling, at Kirken selv tilsidst blev dragen med ind i 

Bevægelsen.

Trods det Dybe og ubetinget Sande i Luthers Lære 

om Troen paa Christi Fortjeneste som eneste Vilkaar 

for „vor Retfærdiggjørelse for Gud“, blev dog, hvad 

Gjerningernes Forhold til Troen angaaer, stor Uklarhed 

tilbage. Hvad betyde vel de mange Arbeider, de mange 

Opgaver, disse mangeartede, ofte modstridende Inter

esser, hvormed vor jordiske Tilværelse er udfyldt? 

Have de Betydning for det tilkommende Liv eller ikke? 

Sige vi: de have Betydning, saa kan Tro uden Gjer- 

ning jo ikke være eneste Salighedsvilkaar. Sige vi: de 

have ingen Betydning, saa kunne de jo heller ikke 

komme med i Regnskabet. Den sidste Antagelse vil 

ikke ret stemme med den oven anførte Lignelse. Tje

neren med de fem Talenter kunde jo ikke have erhvervet 

fem andre, ei heller Tjeneren med de to Talenter to 

andre, dersom der ikke havde været en Verden, hvori 

Talenterne vare i Cours. Vexellererne modtage jo 

ingen Penge og give ingen Renter, dersom der ingen 

Efterspørgsel er efter Penge, ingen Brug for Penge. 

Men Brug for Penge er der jo kun, for saa vidt der er 

Fornødenheder at tilfredsstille, og Arbeider, som ud

føres ved Hjælp af Penge.

Om ogsaa Talenter, ifølge Lignelsen, betyde Aands

gaver, saa maa dog Eftertrykket lige fuldt falde paa 

de forskjellige Arbeider, som ved dem udrettes, altsaa 

paa Gjerninger. Den Uklarhed, at vi i religiøs Forstand 

baade skulle gjøre Regnskab for vore Gjerninger, og
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dog ikke gjøre Regnskab, eftersom vi, hvad Saligheden 

angaaer, have nok i Troen, denne Uklarhed har givet 

Troesfornægterne i Nutiden skarpe Vaaben til Angreb 

paa Religionen. Vi maae kjende den Aand, hvoraf 

Fornægterne tale.

Skulde der, sige de, som fornægte Udødeligheds- 

troen, være en sand og virkelig Forbindelse mellem et 

Her og et Hisset, saa maatte Livet i det Nærværende 

jo være at betragte som en Forskole for Livet i det 

Tilkommende. De Indtryk, Kundskaber og Færdigheder, 

vi tilegne os i en Forskole, maae naturligviis være an

vendelige under vor videre gaaende Uddannelse; de 

Indtryk, Kundskaber og Færdigheder, vi medbringe fra 

Livet her i det Timelige, maatte altsaa paa en eller 

anden Maade komme til Anvendelse i Evigheden. Men 

hvor urimelig en saadan Antagelse er, bliver strax ind

lysende, naar man begynder at tænke derover. Lad os 

vælge ret simple og fattelige Exempler. Det tør dog vel 

antages for givet, at en Sømand i den nærværende 

Verden, maa lære, prøve og erfare noget Andet end en 

Landmand. Er der nu virkelig Nogen, der er istand 

til at forestille sig et tilkommende Liv saaledes ind

rettet, at Evigheden skulde have særlig Brug for Sø

mands- og Landmandstalentet ? Men dersom der i 

Evigheden ingen Plads er for Agerdyrkere, efter som 

der intet Jordsmon er, som trænger enten til at pløies 

eller behandles, saa maa jo Alt, hvad Agerdyrkeren 

her har lært, Alt, hvad han paa denne Jord har ar- 

beidet, virket og opnaaet som Agerdyrker, være uden 

Værd, falde bort og glemmes. Er der i Evigheden selv 

ingen Brug for Søfolk, eftersom man ikke kan forestille 

sig, at der hisset skulde være enten Storm eller Hav



62

eller Fare for at drukne, saa maa jo Alt, hvad Sø

manden her har døiet og lidt og lært som Sømand, 

falde bort af sig selv, naar han først har naaet den 

sidste Havn.

Heller ikke vil Noget af det, som en Kunstner her 

har øvet, kunne faae Betydning. Al Kunst forudsætter 

nemlig en Splid mellem det Skjønne og det Uskjønne, 

mellem det Forkrænkelige og det Uforkrænkelige, det 

Virkelige og det Ideale; men i Fuldkommenhedens Land, 

hvor Idealet er naaet, hvor Alt er Skjønhed, Fred og 

Harmoni, har jo Kunstneren Intet at bestille. De op

standne Legemer lade sig ikke male; der bygges ingen 

Templer, der reises ingen Monumenter, der gjøres vist 

ingen Buster hverken af skjønne Kvinder eller af store 

Mænd i den anden Verden. Alle Talenter maae gaae 

tilgrunde.

Det skulde da være Dyderne selv, saasom Redelig

hed, Retfærdighed, Menneskekjærlighed, Taalmodighed 

o. s. v., der kom til Ære og Værdighed. Men betragte 

vi Sagen lidt nærmere, da vil det snart blive indlysende, 

at Dyder og Lyder tabe alt Indhold og følgelig al Be

tydning, naar Virkeligheden selv ikke frembyder Noget, 

hvorpaa de finde Anvendelse. Det er i denne Verden 

en Dyd at respektere Eiendomsretten, og derfor en 

Last at stjæle. Men i en fuldkommen Verden, hvor 

Enhver umiddelbart har Alt, hvortil han trænger, kan 

der jo lige saa lidt gives Tyve som Politi: Politi og 

Tyve ende med Døden. Hvad bliver der vel af Redelig

heden, naar Handel og Vandel hører op? Den almene 

Retfærdighed er en tom Forestilling. Virkelig Ret

færdighed finder kun Sted ved virkelig Fordeling af 

virkelige Goder til de Gode, af virkelige Onder til de
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Onde, af fortjent Belønning og forskyldt Straf. Kun 

hvor der udtrykkelig tages Hensyn til mine og dine 

Vilkaar, mit og dit Arbeide, mit og dit Værd, kan der 

være Tale om virkelig Retfærdighed. Hvad ligger nu 

heri, naar vi tænke nøiere efter? En timelig Gjerning 

kan dog vel umulig have evige Følger. Da de ufor

anderlige Naturlove hverken ere gode eller onde, saa 

kan den onde Handling stundom have gode d. v. s. ud

vortes fordeelagtige Følger for den Onde. Det oprører 

vor sædelige Følelse; vi søge da at komme Retfærdig

heden til Hjælp ved timelig Straf og timelig Belønning. 

Men er det nu muligt at forestille sig en timelig Hand

ling saa stor og god. at den virkelig kunde fortjene 

en evig Løn? Hvor urimeligt! Det Samme maa vel 

gjælde om evig Straf for en timelig Handling, Hand

lingen være nok saa ond. Ligesom timelig gode Gjer- 

ninger ret blive kjendelige ved deres Modsætning til 

de timelig onde, de timelige Belønninger ved Modsæt

ning til de timelige Straffe, saaledes bliver da ogsaa 

Retfærdighedens Haandhævelse kun mulig ved Hjælp af 

en tilsvarende Uretfærdighed. Virkelig Retfærdighed 

er betinget af, at Uretfærdighed er mulig; men i Evig

heden er Uretfærdighed umulig, følgelig ogsaa Ret

færdighed. Naar man nu ikke desto mindre bliver ved 

med at udmale sig den evige Retfærdighed saaledes, at 

den gjengjælder det til sin Tid Gode med evig Beløn

ning og det i Tiden Onde med evig Straf, saa er det 

ikke Fornuften, men den blinde Lidenskab, der reiser 

sin uoverstigelige Skranke mellem de Salige og de 

Fordømte, eller, med andre Ord. forvandler den evige 

Retfærdighed til evig Uretfærdighed.
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Det Evige er i sig selv ingen Virkelighed, det er 

kun en almindelig Tanke; først naar Indbildningen 

træder op og gjør sine Mirakler, befolker den Evigheden 

og viser os en overnaturlig Troens Verden med evig 

Salige og evig Fordømte. „Den gamle Verdens Byg

ning“, siger en aandrig, fransk Forfatter, „hvilede paa 

Tro. Religion, Politik, Moral, Litteratur, Alt bar Præget 

af denne Tro. Der var ingen Tvivl i Sjælene, ingen 

Tøven i Handling. Man kjendte kun to Aarsager, Gud 

og Djævelen, to Leire, de Godes og de Ondes, to Steder 

i Evigheden, tilhøire og tilvenstre for Dommeren. Hele 

Vildfarelsen var paa denne Side, hele Sandheden paa 

hiin. Nuomstunder er hos os Intet Sandhed eller Vild

farelse; man maa opfinde nye Ord. Vi see overalt 

kun Grader og Afskygninger; vi tilstaae endog Eens- 

heden af det Modsatte. Vi kjende ikke mere Religionen, 

men Religioner, ikke Moralen, men Sæder, ikke Prin- 

ciper, men Kjendsgjerninger. Den moderne Dyd er en 

Tolerance, som vore Forfædre vilde have betragtet som 

den yderste Svaghed.“

Hvad Menneskekærligheden angaaer, da glimrer 

denne Dyd jo især ved at husvale de Lidende, bespise 

de Hungrige og klæde de Nøgne. Men i Evigheden er 

der ingen Fattige, ingen Nødlidende; der behøves ingen 

Godgjørenhed, ingen Sygepleie, ingen Hospitaler i den 

anden Verden. I en Tilværelse fuld af Lidelser, Kum

mer og Nød, altsaa i det Timelige, er Taalmodighed 

en Dyd; men i en Verden, hvor der slet ingen Lidelser 

og ingen Nød er, er der slet ingen Brug for Taalmodig

hed. Denne paa Jorden saa skjønne Dyd hører jo 

hverken hjemme i Himlen eller i Helvede. I Himlen 

er den da ganske overflødig; thi naar man er salig,
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behøver man jo ikke at være taalmodig, og saa læuge 

man er taalmodig, er man endnu ikke salig, med 

mindre Saligheden gjøres til Eet med Taalmodigheden, 

og saa bliver smukt ved Jorden. At Taalmodigheden 

ikke kan slippe ind i Helvede, hvor den dog høilig 

kunde behøves, vil den orthodoxe Dogmatik strengt 

kunne bevise. For det Første er jo sand Taalmoclighed 

en ægte christelig Dyd og kan som saadan umulig 

komme i Helvede. For det Andet vilde Taalmodig

heden, hvis den kom i Helvede, lindre de Fordømtes 

Kvaler; men disse maae ikke lindres, thi de Fordømte 

skulle jo leve i evig Fortvivlelse. For det Tredie var 

der jo Fare for, at Taalmodigheden, hvis den ret fik 

Indpas hos de Usalige, tilsidst blev saa stærk, at den 

sprængte Helvedes Porte, og hvordan skulde det saa 

gaae til med Dogmatiken? De forfærdelige Aander, 

naar de kom løse, vilde slaae deres kritiske Tand i den 

fiintfølende Dogmatik og maaskee i deres Glubskhed 

endog opsluge den hele hellige Theologi. Her er 

et Punkt, hvori Fornuften kan være enig med Ortho

doxien.

Der er da, ifølge Troesfornægtelsens hele Tanke

gang, ingen virkelig Forbindelse imellem det Dennesidige 

og et Hiinsidigt. Det Hiinsidige er, reent ud sagt, en 

Phantasi, en Drøm: Alt er ude med Døden. Og dog, 

mærkværdigt nok, selv fra dette Synspunkt beholder 

Lignelsen sin Betydning, idet den i klare Træk viser 

os, hvorledes denne Verden er. Man skal være om sig, 

fortjene, erhverve, dersom man vil opnaae at blive til 

Noget; det siger Manden i Lignelsen, og — saadan er 

Verden. Kapitalisten, der har betroet En sine Penge, 

nøies ikke med at faae den betroede Sum tilbage; han

5
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vil have Sit med Renter, han vil have det Dobbelte. 

Saadan siger Manden i Lignelsen, og saadau er Verden. 

Hvor Penge er, kommer Peuge til, eller: den, som 

haver, ham skal gives, og han skal have til Overflod; 

det siger Manden i Lignelsen, og saadan er Verden. 

Den, der graver sit Pund i Jorden og lægger Hænderne 

i Skjødet, ham gaaer det tilbage for, og naar det først 

begynder at gaae tilbage for En, saa ender det gjerne 

med Elendighed; thi den, som Intet haver, ham skal 

endog fratages det, han haver. Det siger Manden i 

Lignelsen, og — saadan er Verden.

Vi have nu betragtet det store Billede fra tre 

Synspunkter, det katholske, det gammellutherske og 

det moderne troesfornægtende. Ifølge den katholske 

Udtydning bliver det Oververdslige saa udvortes vilkaar- 

lig herskende, at Livet i Verden falder udenfor Gud, 

tordi det falder udenfor Kirken. Fra det gammel

lutherske Synspunkt kommer Troeslivet kun i tvetydigt 

Forhold til Verden. Efter Troesfornegtelsens forstandig

kritiske Udtydning skal den nærværende Verden være 

Et og Alt, og det Overnaturlige forsvinde.

Det er heraf klart, at den moderne Troesfornegtelse, 

ihvorvel dens Betydning for en alsidig Udvikling af 

a idenskabelig Kritik ikke tør auslaaes for ringe, dog 

ingenlunde er, hvad den høirøstet udgiver sig for, et 

ira Livets Synspunkt storartet Fremskridt paa Kulturens 

Vei. Den er tvertimod et vrængende Modbillede til 

den middelalderlige Katholicisme; denne udvider det 

Positive i Troen, Kritiken det Negative i Viden ud over 

alle Grændser. I Middelalderen skulde Alt sættes ind 

paa det Oververdslige, i Nutiden skulde til Gjengjæld 

Alt sættes ind paa det Verdslige: den sidste Yderlig-
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første.

De, der paastaae, at Troen Intet har med Over

leveringen at gjøre, at al positiv Religion er et gammelt 

Paahæng, der kun gjør Skade, fordi Kulturmennesket 

nu allerede er naaet saa vidt, at det kan danne sig 

selv en Religion eller leve uden al Religion, disse ny

modens Viismænd have kun gjort et meget overfladisk 

Indblik i Menneskets Natur. At fælde Dom over en 

Religion, hvis indre Væsen man ikke kjender, er let

sindigt; for at forkaste den positive Religion, maa 

man kjende den. For at kjende en given Religion, 

inaae vi da allerførst undervises om, hvad det er, den 

sætter som evig Sandhed og ufravigelig Betingelse for 

denne Sandheds Erkjendelse. Det første Spørgsmaal 

kan altsaa ikke være, hvad den Enkelte troer, men 

hvad Religionen lærer. I et vel ordnet Samfund, hvor 

denne Religion er erkjendt som sædeligt Grundlag, 

maa der da omhyggelig drages Omsorg for, at dette 

Grundlag bliver i Statssamfundets Navn opfattet og for- 

staaet af alle Borgere. Kun under denne Forudsætning 

kan der være Tale om en sand Kritik af det Religiøse. 

Kritiken vil da kunne gaae i dobbelt Retning, idet den 

deels sigter paa hele Samfundets Krav, alvorlig prøvende 

og undersøgende, hvor vidt den givne Religion i Alt 

væsenlig fyldestgjør de sædelige Fordringer; deels gaaer 

ud paa at klare og retfærdiggjøre den egne, subjective, 

personlige Overbeviisning, som det fornuftige Stats

samfund kan og vil anerkjende, saa sandt deri ikke 

indeholdes Noget, som væsenlig undergraver Sædelig

heden. Under denne Forudsætning vil en ærlig Kamp 

imellem Fritænkerne og den positive Religions Forsvarere

5*
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kunne føres i Litteraturen uden Skade, nei tvertimod 

til Bedste, for den Overbeviisning, hvorpaa det sædelige 

Samfund er begrundet.

Fritænkerne og den positive Religions Forsvarere 

gaae nu hver sine Veie. De Førstes Maal er allerede 

bekjendt, men hvorledes vil det gaae med de Sidste? 

Som Orthodoxe maae de udtrykkelig paastaae, at den 

religiøse Overlevering slet Intet har at betyde, naar 

den ikke er kirkelig, streng dogmatisk; de maae paa 

det Kraftigste indskærpe, at den offenlige Sædelighed 

og med den Staten vil gaae tilgrunde, hvis Grundlaget 

ikke styrkes ved en Mirakeltro, som i hvert Øieblik 

formaaer at tage den menneskelige Fornuft til Fange. 

De Orthodoxe ville, hvis de gaae ærlig tilværks, blive 

nødsagede til at bryde Staven over hele den verdslige 

Videnskab og faae Kulturstrømmen imod sig. De kunne 

umulig trænge igjennem, og have kun Valg mellem Et 

af To: enten erklære Staten med dens almeenreligiøse 

Grundlag for en Hedning og arbeide for den orthodoxe 

Tro i frie Menigheder, eller slaae af paa Orthodoxien 

og lempe sig efter Omstændighederne; meu Tankens 

frie Mænd ville da have let ved at bevise, at en saadan 

beskaaren og forhutlet Kirkelære med sine halvtilslørede 

Mirakelstumper ingen Kræfter har enten til at styrke 

Religionen eller rense Sæderne.

Skulle Bestræbelserne for at vække den religiøs

sædelige Sands tillive virkelig lykkes, da er det ikke 

Dogmerne og ikke Bibelens Bogstav, men Personlig

hedens hellige Aand, der selv maa drive Værket. Denne 

Sandhedens Aand gaaer ikke uden om de virkelige Til

stande og kaster ikke de ydre Betingelser bort; heller 

ikke indlader den sig i vilkaarlig Strid med Noget-
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somhelst, der særlig angaaer enten Videnskaben eller 

Kunsten eller det borgerlige Livs mangfoldige Opgaver. 

Men Alt, hvad dens Lys falder paa, faaer Klarhed i 

Menneskets Indre, en Klarhed, hvoraf det kan sees, 

hvorledes det i Tid og Evighed maa forholde sig til 

det personlige Liv. Til en levende Tro paa Personlig

hedens og Sandhedens Aand maa den hele Religion 

væsenlig kunne henføres. Denne Aand er ikke et af- 

bleget Væsen, der lever af tilvante Talemaader; den 

er jo Kraftens Aand, en Sprogets og Tankernes Aand, 

der ikke vil nøies med forældede Billeder uden Friskhed 

i Farve, uden Frodighed i Væxt. Den Troens Aand, 

som i Personlighedens Navn randsager „Guds Dyb

heder“, randsager ogsaa Verdens Dybheder og magter 

Kulturens Tanker.

Den troesfornegtende Viisdom har Ret, naar den 

paastaaer, at alle de Billeder og Forestillinger, vi 

kunne danne os om en tilkommende Verden, nærmere 

beseete, opløse sig i Taage; men heraf følger ingen

lunde, at en saadan Verden ikke er til. Heraf følger 

kun, at vi, hvad Forholdet mellem det Nærværende og 

det Tilkommende angaaer, ikke bør fortabe os i Grub

lerier, men holde os til, livad der ligger nær, personlige 

Udviklingslove. Det er jo ikke den store udvortes 

Verden med dens Gjerninger og Arbeider, der skal 

følge os ind i Evigheden; men den Verden, der er i 

vor Sjæl, den Verden, vi her under Indtryk fra det 

Udvortes have dannet og bearbeidet i vort eget Sind, 

denne indvortes Verden er det, der følger os ind i 

Evigheden. At ethvert nogenledes udviklet Menneske 

bærer i sig en indvortes Verden, en Verden af Følelser, 

Forestillinger, Tanker og Længsler, er vitterligt; at
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denne indvortes Verden er desto rigere, klarere og fyl

digere, jo mere den Enkelte i sin Kreds har havt 

Kræfter og Villie til at røre sig og virke i den udvortes 

Verden, maa vistnok Enhver indrømme.

De indre Oplevelser blive forskj ellige i Forhold til 

de Vilkaar, indvortes og udvortes, hvorunder Enhver er 

sat, de Skæbner og Tilskikkelser, hvori han bliver 

prøvet. Statsmanden, Landmanden, Sømanden, Handels

manden, Haandværkeren, Videnskabsdyrkeren og Kunst

neren have ikke alene hver sit eiendommelige Kjendskab 

til den udvortes Verden, men det, som indenfra giver 

Enhver af dem . sit særegne Væsen, sit personlige Præg, 

er ogsaa forskjelligt efter de forskjellige Naturer. Hvor 

mange Indtryk af Følelser, Forestillinger, Tanker og 

Handlinger blive ikke paa Erindringens Maade optagne, 

bearbeidede og indsmeltede i et saadant personligt 

Væsen! Følelserne vexle, Tankerne komme og gaae, 

Meget af, hvad vi i det Enkelte sige eller gjøre, glemmes; 

og dog falder Intet af alt dette sporløst hen. Hver 

mindste Deel har, om end paa umærkelig Maade, 

bidraget Sit til at danne og bestemme vor indre Eien- 

dommelighed. Ligesom de nærende Safter i Legemet 

afhænge af Næringsmidlernes Beskaffenhed og særlige 

Omdannelse, saaledes er, om vi saa maa udtrykke os, 

vort aandelige Væsens Saft og Kraft afhængig af det 

Næringsstof, vi tilbyde vor Sjæl. Det er den Livs- 

atmosphære, hvori vi aande, de Kildevæld, hvoraf vi 

drikke, det samlede Indtryk af vore Gjerninger, der 

sætter Kjærne i os. Virksomheden i vort inderste Selv 

trykker et Evighedsstempel paa Godt og Ondt paa alle 

vore Arbeider.
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Tage vi igjen Lignelsen for os og betragte det 

guddommelige Billede, da faaer den verdslige Forgrund 

nu en anden Belysning. Vi see en Forskjel mellem 

det Fortjenstlige og det Nødvendige i Frihedens Brug. 

At vi ikke selv ved vore bedste Gjerninger kunne for

tjene den evige Salighed, er jo indlysende deraf, at de 

Kræfter og Midler, udvortes som indvortes, hvormed vi 

arbeide, alle høre ind under det Betroede. Men at 

Gjerninger og Arbeider ikke desto mindre ere nød

vendige, følger ligefrem af Selvudviklingens Lov. Den 

Tjener, som bliver dømt, fordi han grov sit Pund i 

Jorden, bliver ikke straffet vilkaarlig af en egennyttig 

Herre. Han bliver dømt, fordi han væsenlig har dømt 

sig selv; han har fornegtet Livets allerførste Lov, Selv

virksomhedens, Selvudviklingens, den sjælelige Selv

ernærings ufravigelige Lov: han har slet ikke brugt 

sine Kræfter.

Forholdet mellem Arbeiderne i det Timelige og 

Omsorgen for det Evige bliver ofte opfattet, som om 

det her kom an paa en Deling, en passende Udstykning. 

Man skal, hedder det, vistnok for en stor Deel arbeide 

med det Timelige; men ved Siden heraf bør man da 

heller ikke forsømme at arbeide med det Evige, og 

engang imellem ret alvorlig at sørge for sin Sjæl. Det 

skal nu villig indrømmes, at „Alt,“ som det hedder hos 

Salomons Prædiker, „har sin Tid, at der er Tid til at 

fødes og Tid til at døe, Tid til at græde og Tid til at 

lee, Tid til at sørge og Tid til at dandse, Tid til at 

favne og Tid til at sky Omfavnelse, Tid til at elske og 

Tid til at hade, Tid til Strid og Tid til Fred“; meu 

det vilde dog see sørgeligt ud, hvis Menneskets Liv blev 

ligefrem splittet i Tiden. Vi kunne dog ikke til en Tid
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og Samvittighed. Opgaven er at arbeide saaledes med 

det Timelige, at det Evige i alle Øieblikke kan være 

med, om end paa forborgsn Maade. Heri er ingen 

Overdrivelse, thi det Udvortes i vore Gjerninger staaer 

jo ikke blot nu og da, men i alle Øieblikke og paa 

alle Punkter i væsenlig Forbindelse med det Indvortes. 

I vort Indvortes, i Samvittigheden derinde sidde Sand

heden, Retfærdigheden og Menneskekærligheden, disse 

Evighedens Vogtere, og passe paa, hvorledes vi an

vende vore Kræfter.

Den, som nu arbeider saaledes, at han igjennem 

enhver Anstrengelse med det Udvortes efter bedste 

Evne stræber at gjøre Sandhedens, Retfærdighedens og 

Menneskekærlighedens Fordringer Fyldest, han faaer 

en stedse voxende Forvisning om Aandens Gyldighed, 

om det Eviges personlige Nærværelse. Jo mere han 

tilfredsstiller de hellige Vogtere, desto tydeligere for

klare de ham, at han ikke træller under en udvortes 

Lov, at Friheden boer i hans inderste Væsen, at han 

ved at tjene den Evige oprindelig tjener sig selv ved 

redelig Brug af sit betroede Pund. Jo mere hans 

Villie gjennemtrænges, beaandes og bevæges af de hel

lige Livets Vogtere, desto mere voxer hans Selvfølelse 

i aandelig Kraft. Er han end udvortes fattig, han 

bliver dog indvortes rig, og har han end Rigdom i det 

Udvortes, den forvandler sig dog til et Middel for det 

Indvortes; med to Talenter vinder han andre to, med 

fem Talenter andre fem: saa fuldkommes Ordet, at den, 

der haver, ham skal gives, at den, der har været tro 

over Lidet, skal blive sat over Meget.
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Den derimod, der arbeider sig saalecles ind i det 

Timelige, at han i sin Travllied, sin Iver og Stræben 

forglemmer det Evige, idet han forglemmer sig selv, 

han krænker og bedrøver de usynlige Vogtere. De 

minde ham, men han ændser det ikke; de tilhviske 

ham Formaninger, men han vil ikke høre. Saa skeer 

det, at jo ivrigere han arbeider med det Timelige, desto 

længere kommer han fra det Evige. Lad ham kun 

blive rig i det Udvortes, i sit Indvortes er og bliver 

han fattig. Der vaagner i ham et Suk, at det med al 

den jordiske Herlighed er idel Forfængelighed. Glimrede 

han end ved Talenter i Verdens Øine, det Bedste gik 

dog tabt, Evighedens betroede Pund nedgrov han i 

Jorden. Saa bliver han træt, og ønsker sig Døden. 

Og Døden kommer og byder ham til Løn den sidste 

Trøst, — det evige Mørke. Og saa har Aabenbaringens 

personlige Ord føiet til, at „der skai være Graad og 

Tænders Gnidsel“.



V.

Livets Alvor,

Der er iblandt os et Sagn om to ulykkelige, unge Piger, 

hvori det hedder: „den Ældste tog den Yngste ved 

Haand,“ og saaledes *maatte de vandre fredløse, for

skudte fra Sted til Sted. De turde ikke see sig tilbage; 

thi over den Borg, hvor deres Vugge stod, hang Uvejrs

skyer med Lyn og Torden. Deres Fader, den mægtige 

Marsk Stig havde jo myrdet Kong Erik Glipping i 

Finnerup Lade. De turde heller ikke see fremad, thi 

Veien foran dem var øde og mørk, hver Dør, de ban

kede paa, maatte jo lukke sig for Kongemorderens Døttre. 

Saa vandrede de, uskyldige i Brøden, tyngede af For

bandelsen ; det er et Optrin saa rørende, at det danske 

Folk endnu efter mere end fem hundrede Aars Forløb 

ved at see derpaa kan faae en Taare i Øiet: det er et 

Billede paa Livets Alvor.

Og Folkets Skjæbne i disse Aarhundreder! Snart 

er Afgrundsranden saa nær, at det seer ud, som skulde 

Danmark gaae under; saa vaagner igjen den gamle 

Heltekraft. Fjenderne vige, Mulmet spreder sig; Solen 

staaer op som af Ulykkens Nat, og Lærken kviddrer 

over de Faldnes Grave: det er atter Dag. Efter mang-
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foldige Omvexlinger af fjendtlige Overfald og tappre 

Forsvar, glimrende Seire og sørgelige Tab staaer end 

den danske Mand med opreist Mod paa Fædrelandets 

faste Grund. Seer han paa det Svundne og spørger 

sig selv: er det Skyld, er det Skjæbne, er det Forsynets 

Villie? vil Svaret lyde kort og strengt; det er Livets 

Alvor. Men et Emne saa rigt og saa storartet vil en 

kort Betragtning dog ikke magte; lad os gjemme det 

i Mindet, og gribe det Fællesmenneskelige, idet vi see 

os omkring efter fattelige Bidrag.

Foruden hine tvende ulykkelige Piger i det hjem

lige Sagn, finde vi i Digtningens Speil to Kvinde

skikkelser af endnu høiere Byrd, der vandre gjennem 

Landene, snart Haand i Haand, suart hver for sig for 

igjen at mødes, snart paa alfare Veie i Menneskenes 

Vrimmel, snart mere afsides paa eensomme Steder, hvor 

de træffe deres Udvalgte, den Ene kaldes Glæde, den 

Anden Sorg. Menneskene ere ikke enige om, hvorvidt 

de ere Heelsøstre eller maaskee kun Halvsøstre, af 

fælles Moder, men med forskjellig Fader. Lad os følge 

dem og see, hvad de kunne lære os om Livets Alvor.

At de, hvorledes det end forholder sig med Slægt

skabet, umulig kunne være Heelsøskende, synes klart, 

naar man betragter Sagen udvortes: Glæden, siger man, 

er en Datter af Lykken, Sorgen en Datter af Ulykken; 

de kunne ikke enes om at boe sammen i eet Huus: de 

skjendes paa Veien, de kives i Døren og gaae sjælden 

paa een Gang ind under samme Tag. For at vise 

dette tager man Billeder af Livet, men veed dog ikke 

ret, om man skal søge dem i det Udvortes eller maaskee 

i noget Ind^rtes. Sætter man Lykken i det Udvortes, 

i Rigdom og Herlighed, saa skulde man jo troe, at de
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Rige, de Mægtige altid maatte være glade, og de, der 

kun eie Lidt af timelige Ting, de Fattige, altid føle 

sig ulykkelige og tynges af Sorg. Hvor falsk denne 

Forestilling er, kan oplyses ved et Exempel.

Der var, saa fortæller man, engang en østerlandsk 

Konge, som havde umaadelige Rigdomme, prægtige 

Slotte og store Herligheder, men følte sig dog saa 

ulykkelig, at lian tilsidst blev syg, ja syg indtil Døden. 

De dueligste Læger bleve hentede, men Ingen af dem. 

kunde sige, hvad Kongen feilecle, og alle de Midler, der 

bleve anvendte, vare forgjæves. Tilsidst hentede man 

en gammel, klog Kone — thi kloge Koner har man 

naturligviis ogsaa i Østerland. Hun udfandt strax, 

hvori Sygdommen bestod, og befalede, at Kongen skulde 

have en reen Skjorte paa; men, vel at mærke, det 

skulde være et vel tilfreds og lykkeligt Menneskes 

Skjorte. Saa skulde Sorgen nok vige, og Glæden komme 

med Helbredelsen. De kongelige Tjenere blev strax 

sendte ud, for at finde den Rette. De gik da, som 

man let kan tænke sig, strax til Ministrene og de 

Store; men hver Gang de i Kongens Navn spurgte den 

Enkelte: Er Du tilfreds og lykkelig? — i Østerland 

siger man gjerne Du — saa mylrede det med Klager, 

Beklagelser, Ulykker og Sorger, som med Muus i et 

gammelt Klædeskab; Tjenerne bleve forskrækkede, de 

havde aldrig drømt om, at de Store kunde have saa 

mange Sorger. De forsøgte sig da hos de Smaa, men 

her gik det ikke bedre: den Ene havde Sorg, fordi hans 

Penge vare slupne op, den Anden havde Sorg af sin 

Kone, den Tredie af sin Søn, kort sagt, de mødte saa 

mange Bekymringer, saa mange Ulykker og Sorger paa 

deres Vei, at de, nedslagne og mismodige, vare ifærd
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med at vende tilbage. Pludselig høre de En med klar 

Stemme syngende i vilden Sky; det var en ung Hyrde, 

der ved Aftentid drev sine Gjeder hjem. Der har vi 

nok vor Mand, sagde den Klogeste iblandt dem. Hyrden 

blev examineret og svarede til Alles Tilfredshed, at 

han var altid lykkelig og glad, og kjendte ikke hvad 

Sorg var. Saa skulde han da med til Kongeborgen; 

men da man saa nærmere undersøgte ham, ak! saa 

havde han ingen Skjorte.

Kan nu det, hvad Menneskene kalde Lykke og 

Ulykke, ikke ligefrem søges i det Udvortes, saa kan 

Glæden og Sorgen det endnu mindre; de maae begge 

søges i Sindet, hvad enten de saa ere Hel- eller Halv

søstre. Det synes at gaae med Lykken og dens Mod

sætning som med Naturen, der har to Ansigter, et 

mildt og venligt, et mørkt og alvorligt. Naar Solen 

om Foraaret kommer med sine milde, varme Straaler, 

naar Alt vaagner op til Liv, naar Sommeren bugner 

med Frugtbarhed og Velsignelse, hvor er da Naturen 

rig og skjøn; men naar Efteraarsstorme og Vinterens 

Kulde røve al Ynde og Pragt, naar Havet opsluger 

Skibe, og Floderne gaae over deres Bredder, eller naar 

alt stivner i Frost og Snee, da er jo Naturen med de 

ødelæggende Kræfter saa haard og streng, som var 

den Menneskets Fjende. Saaledes kan Livet være lyst 

og skjønt, saa vi elske det inderlig; men det kan ogsaa 

være saa strengt og mørkt, at vi fristes til at foretrække 

Døden.

Skulle vi elske Livet eller er det ikke bedre at 

lægge sig til at døe? Dette Spørgsmaal kom en Gang 

under Forhandling i en Forsamling paa Landet ved 

en ganske særegen Anledning. Der vai* nemlig en
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Mand, hvis Gaard var bleven ramt af Lynilden og ned- 

brændt. Nogle meente, at han aldrig vilde forvinde det, 

da den Brandkasse, hvori han havde assureret, var 

ifærcl med at gaae fallit, og hans Jorder vare stærkt 

betyngede med Gjæld. Ja, sagde et ungt Menneske, 

som allerede havde seet sig om i Udlandet, Sligt hænder 

jo saa tidt og det, som er værre; men hvad er Livet? 

Man veed ikke ret, om man skal elske eller hade det. 

Nei, hade det skal man da ikke, svarede en Mand med 

et tørt Ansigt; kan man ikke elske det, maa man dog 

see at holde det gaaende saadan la-la, saa længe man 

kan. Og naar man saa ikke kan meer . .. her stoppede 

det, og han lod til at ville gaae i Staa, men en op

muntrende Stemme lød: siig kun din Mening frit ud, 

Christen Hjulmand, Du veed da ellers nok, hvordan 

Livets Hjul skal smøres. Saamænd, svarede den Til

talte, jeg veed da, hvad jeg veed, Livet gaaer op og ned 

ligesom et Hjul, det er som en Trædemølle, man er 

kommen ind i, og man maa bestandig blive ved at 

træde, indtil man omsider træder af. Han taug og saae 

sig omkring med en Mine, som sagde: har jeg ikke 

Ret? —

Denne lærerige Forhandling kunde nu godt have 

været endt, dersom der ikke tilfældigviis havde været 

en Trediemand tilstede, som med Talegaver og Læs

ning og Livsoverblik havde følt Kald til at tage Ordet 

og give Noget til Bedste. Livet, begyndte han, er ingen 

Trædemølle, naar det sees fra et høiere Standpunkt; det 

er ikke eensformigt, men rigt paa Omvexlinger, interes

sante Optrin, Masker og Forklædninger. Livet er et 

Skuespil, og vi ere Skuespillere. I gamle Dage, da en 

Mand var en Mand og en Kvinde en Kvinde, kunde
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Enhver nogenledes hjælpe sig igjemiem med een Rolle, 

Herrens eller Tjenerens, Fruens eller Kammerjomfruens; 

det gjaldt kun om, at Enhver især spillede sin Rolle 

godt; nuomstunder er det anderledes; Kvinderne spille 

Mandsroller, og Mændene maae da lægge sig efter at 

spille Kvinderoller. Det er ikke nok for En,, der vil 

frem, at kunne een Rolle, nei, den fremskridende Dan

nelse, den stigende Oplysning kræver nu af Enhver, at 

han maa kunne spille høist forskjellige Roller, mange 

Roller, helst alle mulige Roller . . . Forsamlingen, som 

begyndte at blive træt af hans Declamationer, sam

talede saa smaat, da i det Samme Døren gik op og en 

ældgammel Mand med Levninger af kridhvide Haar 

omkring Issen traadte ind. Oldefa’er, lød det fra de 

Mange paa een Gang, velkommen! Ja Oldefa’er kan 

sige os det; her er en Stol, men hvor er Harpen?

Den Gamle, som hele Byen kaldte Oldefa’er, var 

en rørig Mand paa 97 Aar; hans Aandskræfter vare 

usvækkede, men med det Legemlige var det kun saa 

som saa. Hvad er det, jeg skal sige Jer, Børn, spurgte 

han med et Smiil, da lian havde taget Sæde. — Hvad 

Livet er, lød Svaret, om vi skulle elske det eller ikke. 

I kan nok synge os en Vise derom, maae vi hente 

Harpen? Harpen, sukkede deu Gamle, er urørlig; den 

hænger i Krogen derhjemme i et Hylster af Spindelvæv. 

Hun, hvis Haand holdt Spindelvævet borte, er nu selv 

borte. Til at synge er min Stemme for svag; dog 

kunne mine Ord vel endnu høres. I spørge mig, om 1 

skulle elske Livet; et besynderligt Spørgsmaal. Ja, 

vist skulle I elske det inderlig, oprigtig, i dybeste Alvor. 

Naar 1 elske det saaledes saa vel i Modgang som i 

Medgang, i Sorg som i Glæde, ville I forvisses om, at
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det ikke blot lover noget Herligt og Stort, men ogsaa 

tilsidst ærligt vil holde Alt, hvad det har lovet. En 

besynderlig Ild tændtes i hans Blik, idet han taug og 

saae sig om i Forsamlingen. — Det er skjønt nok, 

Oldefa’er, men hvorledes skal vi forstaae det? lød en 

Stemme., Vi kunne høilig trænge til en Forklaring.

Lange Forklaringer, svarede Oldingen, holder jeg 

ikke af. De kunne jo være dybsindige nok, det nægter 

jeg ikke; men de ligge nu ikke for mig. Ville I der

imod tage til Takke med et Blad af mit Livs Dagbog... 

Lad os høre, lad os høre, lød det fra alle Sider. Den 

Gamle reiste sig i Sædet, hans Øme lyste og hans 

Stemme blev kraftig.

Det er nu, begyndte han, 71 Aar siden; jeg var 

dengang 26 Aar, fuld af Livsmod, Planer og Forhaab- 

ninger. Jeg var opsat paa at leve, jeg vilde ret prøve 

Livet, komme, hvad der vilde, Medgang, Modgang, 

Lykke, Ulykke, Sorg og Glæde; men jeg var, sandt at 

sige, nær ved at gaae under i mine mange Overveielser. 

Indtryk, Følelser og Tanker strømmede fra alle Sider 

ind paa mig; jeg grublede og gik omkring som en 

Drømmende. Jeg var da ogsaa forelsket; jeg havde jo 

seet hende, hende, der skulde blive mit Livs Vel

signelse — her blinkede en Taare, som han behændig 

bort vidskede.

En Sommeraften — fortsatte han — var jeg alene; 

jeg skulde just gaae til Ro, men blev siddende, hvor 

jeg sad, og stirrede hen for mig. Hvad der hændte 

mig, og hvad jeg nu vil fortælle, var, hvad I let ville 

forstaae, en vaagen Drøm. Lystaager med høist be

synderlige Figurer droge sig sammen omkring mig. I 

Taagemassen begyndte der at danne sig en menneskelig
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Skikkelse, dog saae jeg egenlig kun Ansigtet, især de 

lldøine, han fæstede paa mig. Fremmede, hvad vil Du, 

og hvad er dit Navn? spurgte jeg uvilkaarlig, greben 

af en forunderlig Følelse. Jeg vil, svarede han, hjælpe 

Dig med at finde, hvad Du søger; og mit Navn! Du 

kan jo kalde mig Livets Alvor. Hvad er da Livet? 

udbrød jeg. Det er vel en Slags Overfart, sagde han 

halvt smilende, see Dig omkring! I det Samme vare 

vi ude paa Havet. Bølgerne rullede, Vindene krydsede 

og Strømmene gik. Der var en Mængde Fartøjer, store 

og smaa, méd en Mængde Passagerer ombord. Hvert 

Fartøi styrede sin Kurs, men i det Hele gik Farten i 

samme Hovedretning. Stemningen derude var høist 

forskjellig, snart loe man og sang, snart græd man og 

klagede. Da vi kom længere frem, hørte vi Hyl og 

Jammerskrig. Ak, de Ulykkelige, raabte jeg, er der da 

ingen Hjælp? De synke jo i Malstrømmen, de strande 

paa Klipperne, de lide Skibbrud. — Spar dine 

Taarer og din Medlidenhed, svarede lian med et for- 

færdeligt Blik; paa denne Overfart skulle alle lide Skib

brud. Livet tager igjen, hvad det timelig har givet, 

Barndommens Uskyld, Ungdommens Drømme, Mand

dommens Styrke, Alderdommens sidste Kraft, Alt gaaer 

under i Bølgerne; som han sagde dette, saae hau saa 

iisnende, forstenende koldt paa mig, at jeg troede det 

var Døden selv, og begyndte at klage: hvor sørgeligt 

er dog Livet; vi haabe, men Haabet skuffer, vi troe, 

men vi bedrages, vi stræbe fremad mod et Maal, og 

dette Maal er Døden. Jeg tænkte reentud sagt, at han 

i samme Øieblik vilde have slugt mig; men da jeg igjen 

saae paa ham, var hans Mine ganske forandret. Han 

saae ud som Medlidenheden selv, idet han hoved-

6
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rystende betragtede mig og sagde: stakkels Menneske, 

Du er altsaa i den Grad betagen af det timelige Liv. 

at Du derover, glemmer Livets Alvor. Har Du da 

ganske forglemt, at der i Livet er Noget, som ikke 

forgaaer, at Livet selv er evigt. Du bilder Dig vel 

ind, at de Druknede blive paa Havets Bund; men see 

dog Kysten histheune.

Vee den, som ikke i Kjærlighed til Livet har vundet 

Noget, han kan frelse fra det store Skibbrud. Men, 

spurgte jeg, hvorledes komme de i Land? her er jo 

ingen Redningsbaade at opdage. Behøves' ikke, sagde 

han; naar Dødens Bølge er gaaet hen over dem, skylle 

de i Land. Lad os see os omkring derovre. Neppe 

vare disse Ord udtalte, før vi stode paa Kysten; jeg 

seer endnu Synet for mine Øine.

Den Første, jeg blev opmærksom paa, var-en 

gammelagtig Mand i tyk Vams, der endnu laa i Døds

søvnen og hvilede sit Hoved paa et stort Hjul. Hvad 

mon det være for En?, spurgte jeg, han seer ud til at 

være henved de 60, en ret kraftig Figur; hvad skal der 

skee med ham, naar han vaagner? Aa, svarede min 

Ledsager, ved ham er der ikke meget Mærkværdigt. 

Folk af den Slags have vi her i Dusinviis. Det er en 

tykhudet Egoist, som egenlig aldrig har kjendt enten 

Sorg eller Glæde. Han var altid sig selv og sig selv, 

og naar han engang imellem syntes at bekymre sig om 

Andre, var det kun for at have Fordeel af dem. Han 

har for Resten hverken myrdet, røvet eller stjaalet, og 

dog kan Du troe, det gaaer ham ikke godt, naar nu 

han vaagner. Jeg følte, at Blodet steg mig til Hovedet 

og at jeg knap kunde faae Ordene frem, da jeg spurgte: 

hvad skal der da blive af det stakkels Menneske? Vær
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rolig, svarede „Livets Alvor“, og glem blot ikke igjen, 

hvad jeg hedder. Han skal faae det akkurat, som han 

selv har villet det, thi han er en Mand med en Villie. 

Hans Valgsprog var, at Livet er en Trædemølle, see 

derfor tabte han Alt i Skibbrudet, undtagen Hjulet. 

Han skal ikke bindes til Hjulet, som en. Ixion i Under

verdenen — dertil er han for lille — nei, hans Prø

velse vil bestaae i at drive Hjulet rundt paa de skarpe 

Stene, og gjentage sit Valgsprog: Livet er en Træde

mølle. At han bliver træt, at Sved og Blod sprækker 

ud af ham, siger Intet, Fogdens Pidsk skal nok holde 

ham i Gang; først, naar han begynder at komme paa 

andre Tanker om Livets Alvor, skal jeg uærme mig og 

see at hjælpe liam til Rette.

Min Ledsager havde neppe sagt det sidste Ord, 

før jeg ved at vende mig til en anden Side fik Øie paa 

en Sovende, der laa saa smukt, at han oplivede mit 

Mod og vakte min Forhaabning. Han havde et ædelt 

Udseende og en kostbar Kappe over sig, der var vaad 

efter Skibbrudet; der brændte Lys over ham, lige som 

over de Rigé og Fornemme, og jeg tænkte derfor, at 

der maatte skee noget Ualmindeligt, naar han vaagnede. 

Det er da vist en Hædersmand, yttrede jeg halvt 

spørgende. Ja, hvad man saadan i Verden kalder en 

Hædersmand, svarede min Ledsager, men rigtignok 

med en Mine, som næsten fik mit Blod til at stivne; 

det er en Mand med et berømmeligt Eftermæle. Tænk 

Dig, hverken Tyv eller Røver eller Morder eller Meen- 

eder efter Ordenes ligefremme Betydning, men i dybere 

Forstand alle fire Dele paa een Gang, og det endog 

saaledes, at lian derved har vundet sin Samtids Be

undring og Bifald. Der er i disse Dage reist ham et 

6*
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Mindesmærke, som vil bringe hans Navn til sildige 

Slægter. Hvad troer Du vel han har været? Jeg turde 

ikke sige Noget, men saae spørgende paa — „Livets 

Alvor“. Saa lad mig sige Dig det, vedblev han, han 

har været, hvad Verden netop sætter Priis paa, en stor 

Skuespiller i Egenskab af en stor Politiker. Jeg tog 

Mod til mig og spurgte: Er det da i Evighedens Navn 

en Forbrydelse at være Skuespiller eller Politiker? 

Bliv ikke høirøstet, sagde han, og der laa i hans Blik 

Noget, som bragte mig til at skjælve. At man som 

Kunstner kan være Skuespiller og i Statens Tjeneste 

Politiker uden at krænke sit evige Menneskeværd, er 

en Sag, som nu saa ofte er forhandlet, at jeg ved denne 

Anledning ikke behøver at udbrede mig derover; men 

mærk det vel og læg det alvorlig paa Sinde: der gives 

en Sammensmeltning, som Timeligheden priser, men 

Evigheden fordømmer. Han der ligger, skal snart er

fare det, thi han ligger just der paa sine Gjerninger; 

jeg kjender ham. Man kan unægtelig give ham det 

Vidnesbyrd, at lian med alle sine Planer, under alle 

sine Bestræbelser altid har villet Eet: sin egen stor

ladne Egoisme, sin egen Forherligelse. 1 Begyndelsen 

bildte han sig rigtignok ind, at Fædrelandets Ære og 

Folkets Vel var hans egenlige Maal, at han for dette 

Maal var villig til at offre Alt, endogsaa Livet; men 

Erfaringen bragte ham snart til Besindelse. Ja, han 

er en Erfaringernes Mand; hvad har han ikke erfaret? 

Først optraadte han som streng Conservativ, holdt paa 

Adel og Geistlighed og alt det Bestaaende, skjøndt han 

dog ingenlunde var blind for Mangler og Misbrug, og 

villig indrømmede, at det Hele ogsaa kunde betragtes 

fra en anden S,ide; kun maatte man ikke glemme, at
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den historiske Ret var hellig. Han lod det ikke mangle 

paa liberale Bagdøre, hvorigjennem han med Anstand 

kunde smutte bort, hvis Omstændighederne skulde for

andre sig. Her gjorde han sine første Erfaringer. Stor 

var hans Hæder, dog maatte han med Bitterhed see, 

at en Anden blev ham foretrukken; det nagede ham, 

men han skjulte det saa godt, at selv den Foretrukne 

var nærved at ansee ham for sin bedste Ven.

Saa kom der en Revolution. Vor Politiker, skjøndt 

han naturligviis indtil det Yderste blev sine Grund

sætninger tro, undergik en mærkelig Forvandling. Havde 

han før været yndet af de Store, saa blev han nu, 

uden at den gamle Regjering kunde lægge ham Noget 

til Last, Folkets Øiesteen. Med Forholdenes Forandring 

maa man forandre sin Optræden, det var et Valgsprog, 

som Alle, baade Store og Smaa jo maatte finde billigt. 

Som Folkets Mand gjorde han i Stilhed en ny Erfaring, 

idet han fik Øie paa Massen. Massen, Mængden, den 

uvidende Hob, der altid er med i Røret, tik han paa 

en behændig Maade slaaet sammen med Folket. Han 

lo høit, at sige, naar han var alene; thi Massen for

agtede han dybt. Det var ham en Fryd at samle hele 

Horder omkring sig — forstaaer sig, det var jo ikke 

Horder, men Folket — og begeistre dem ved sine 

Taler: han havde grundig studeret Demokraternes Tale- 

maader. Skjøndt han meget godt vidste, at Mængden 

som Mængde ingen politisk Villie har, fordi den mangler 

Indsigt i, hvad - der tjener til det Heles Bedste, saa 

forstod han dog snildt at faae Mængden bildt ind, at 

den havde en Villie, at Mængdens Villie var Folkets 

Villie, og blev i enkelte Øieb’likke saa henreven af sine
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egne Ord, at det virkelig saae ud, som om han selv 

troede paa dem.

Jeg, Livets Alvor, der overalt fulgte med i Stilhed, 

fik inderlig Medlidenhed med ham, og tænkte, at han 

muligviis kunde være bedragen af sine egne Indbild

ninger; jeg satte mig for, at komme ham til Hjælp. 

Han havde, som jeg godt vidste, en gammel Ven, Fritz 

Bauman, et lyst Hoved, men et politisk Nul, med hvem 

han gjerne underholdt sig i ledige Timer. Denne Skik

kelse paatog jeg mig, gik til ham og foreholdt ham, 

at han ' med sine store umiskjendelige Talenter mis

brugte Folkets Tillid; han maatte dog ikke glemme, 

at der var Noget til, som hed Sandhed og Ret. Han 

klappede mig med et overlegent Smiil paa Skulderen 

og sagde: Kjære Fritz, Du er min gamle Ven og har 

ellers ingen Mangel paa Forstand, men i Politiken er 

Du et Barn. Sandhed og Ret! , det kan være Stor

magter i Ammestuen; men har Du cla ikke kunnet 

mærke, at det store Hele kun er et Skuespil?

Seer Du, vedblev Livets Alvor, han rører sig, 

han vil snart vaagne, men ikke kjencle mig. Under 

Dancis af Lygtemænd i Moser og Sumpe vil han faae 

sit politiske Skuespil, det samme hule Væsen, det 

samme Blændværk med de samme Talemaader vendt 

og clreiet og gjentaget saa længe, indtil han fortvivlet 

vrider sine Hænder, anraaber Sandhed og Ret, og beder 

om Naade. Jeg skal da være hos ham, og han skal 

erfare min Hjælp.

Jeg vilde nødig trætte Forsamlingen, fortsatte den 

Gamle; meß der er fra hine Syner endnu et Billede i min 

Sjæl, som jeg dog maa drage frem. Paa en solbeskinnet 

Brink laae der en sovende gammel Kvinde. To Genier
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med hinanden i Haanden sad ved Hovedgjærdet og holdt 

Vagt, at Ingen skulde forstyrre hendes Søvn. Kjender Du 

disse Væsner, spurgte min Ledsager. Det er jo Sorgen og 

Glæden, svarede jeg. Held Dig, at Du kunde kjende dem, 

vedblev han, thi saa er der Haab om Din Fremtid. Den 

gamle Kone har i hele sit Liv erkjendt dem for at 

være Søstre. Glæden smykkede hende som Brud, da 

hun fik den, hun elskede; men i Haaret sad en Blomst 

saa bleg som den stille Sorg, dog skjult som en Mulighed. 

Det unge Ægtepars Kaar vare gode, de levede lykkelig 

i nogle A-ar; men saa mistede hun ham, og sad Enke 

med Børnene. Alvorlig og mørk traadte Sorgen ind 

ad Døren og satte sig ved Arnen; Glæden kastede et 

Slør over sit Ansigt og tog Søsteren ved Haanden. Den 

stakkels Enke maatte arbeide liaardt, thi Velstanden 

svandt; men Børnene trivedes og voxte til: det var 

hendes Haab og Glæde. Den ældste Søn kom snart 

saa vidt, at han kunde hjælpe hende med Arbeidet. 

Men et Par Aar efter kom der en Krig; det uuge Men

neske vilde ikke blive hjemme som Enkens Søn; Moder 

og Søn vare enige om, at Fædrelandets Forsvar gik 

for Alt. Saa drog han afsted, og Sorg og Glæde om

favnede hinanden den Dag, han faldt. Den stakkels 

Enke arbeidede og græd; men den Glæde, hun følte, 

da Fædrelandet var frelst, og hun stod blandt de Faldnes 

Grave og læste sin Søns Navn, blandede sig i den dybe 

Sorg, og den forunderlige Sammensmeltning forlod hende 

aldrig. Hendes Børn og alle hendes Kjære ere gaaede 

forud, hun er i Slægten den sidste. Hvor de gamle 

Træk dog forynges! Snart vaagner hun af den korte 

Søvn og de tvende Søstre reise hende op. Naar hun



da staaer salig ung i Kredsen af sine Kjære, da feirer 

Livets Alvor en af sine skjønne Triumpher.

Hermed endte den Gamle sin Tale og lagde sit 

Hoved træt tilbage i Stolen; Forsamlingen stod endnu 

lyttende, taus og stille: det var, som om man ventede 

Mere; men Oldingen var sovet ind.










