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s v h ' t  jeg fremlægger denne Oversættelse for danske Læ
sere, finder jeg mig tilskyndet til a t sige et P a r  O r d  
angaaende m it F o rh o ld  til den. A f  egen D r if t  vilde det 

"v el næppe være faldet mig ind a t fordanske „die H a llig " ;  
m en , da jeg blev anmodet derom , vilde jeg saa meget 
m indre sætte mig derim od , som jeg, ved a t gjore n æ r
mere B ekjendtstab med Bogen» troede at finde, a t et 
S k r i f t  a f den A r t  netop v a r  særdeles hensigtsm æssigt 
for v o r T id . D e t dybe A lv o r , forbundet med sprud
lende L iv ; den poetiske A a n d , forklaret a f kristelig B e 
gejstring, g jorde mig Læsningen yderst tiltrækkende og 
vakte h o s mig det inderlige O n s te , a t B o g en , ifø rt 
M o d e rs -M a a le ts  D r a g t ,  ogsaa hos os m aatte bidrage 
til a t  vinde S jæ le  for F ad e ren s  R ige. M ed  dette 
H aab  stikker jeg den ud i V erdens anbefalende den til 
velvillige Læseres O p m æ r k s o m h e d  og O v e r b æ r e l s e .  
Uagtet B o gen  vistnok egentlig er beregnet paa saadanne 
Læsere, som have tilegnet sig en v is  poetisk, ja vel endog 
videnskabelig D annelse, saa holder jeg mig dog overbe
vist o m , a t den i sin H elhed, —  mauste med U ndta
gelse a f  et P a r  enkelte K ap itle r (7 og 1 2 ) , som dog 
ikke have nogen væsentlig Ind flydelse  paa F ortæ lling ens



G ang, —  vil være forstaaelig og underholdende fo r en
hver, ja kunne tjene til sand Opbyggelse ogsaa for dem , 
som ikke erc vante til at se de kristelige S an d h ed e r 
fremtræde i denne F o rm , dersom de blot ville læse B o 
gen til Ende og ikke blive staaende paa Halvvejen. 
Uden at være blind for de P le tte r, hvorfor dette S k r i f t  
vistnok ikke er fr it ,  og hvilke jeg e k s e m p e lv is  h a r  
antydet Ved et P a r  enkelte Anm ærkninger, tor jeg dog 
nok antage, at F o rfa tte rens lyse og kjærlige A and  vil 
have den M a g t, at Skyggerne derover glemmes og 
forsvinde.

H vorvidt nu Oversættelsen tilfredsstiller de F o r 
dringer, som nteb N ette kunne gjores til den, m aa jeg 
overlade til andre a t bedomme. D og  eet P u n k t tor 
jeg ikke lade ganske uberort, da jeg foler, a t jeg her bor 
gjore Læseren en Undskyldning, jeg mener N e ts k r iv 
n in g e n .  M in  S træ b e n  efter a t forsone den -Retskriv
ning, som jeg anseer for den eneste konsekvente, med dm 
almindelig brugelige, h a r  næppe været aldeles heldig: og 
navnlig har det P r in c ip , som jeg troede at maatte op
stille for de sammensatte O rd s  D e lin g , vist sig uefter
retteligt at være og givet Anledning til mangfoldig Vck- 
len. T o g  turde dette vel være B iting . HoVed-Sagm  
er, a t Bogen bliver læst, og at den svarer til sin Hen
sigt, a t bane Vejen for H erren  til m angt et tillukket 
H iærte. D ertil give G ud sin N aade og sin Velsignelt!

R ibe, i Oktober 1845.



I.
D et forste D lik mob Löset» ffodesiav». 

D et forste Baklcfjed i S to ve t,

Den forste svaqe Lyd af M oder-N av»: 

Kan biéfe M inder blive Sjcolen rovet?

^a n g s  Vest-Kysten af Souder-Jylland ligge, om
givne af Nord-Soens Bolger, adsiillige Oer — 
Levninger af-en sammenhængende Land-Strækning, 
der forlængst er bleyen Havets Bytte, — i hvilke 
Fastlandets Beboere kunne ligesom se en P'aamist- 
delse om, ved alle mulige Midler at sikre sig mod 
Storm-Flodens Raseri.

Dels ved Diger (kunstige Dæmninger), dels ved 
Dyner (naturlige Sand-Banker), ere de storre af disse 
Oer beskyttede mod Bolgerne, der, hver Dag stigende 
og faldende med Ebbe og Flod, synes bestandig at 
gjore nye Forsog paa at drage de sidste Rester af 
deres store Bytte ned i Havets graadige Svælg. 
I  Ebbe-Tiden gaaer Soen saalangt tilbage, at en 
milebred, blod Sand-Grund kommer tilsyne, hvis bol- 
geformige Udseende endnu giver os et Billede af
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O cean e t, font .fo r faa  T im er siden overskyllede den. 
M en  enkelte R ender og andre  L avninger blive heller 
ikke nu  vandtom m e, og i S æ rd e leshed  sno sig da 
synligt rundtom kring O ern e  de med hinanden ind
byrdes og med det tilbagevegne H av  sammenhæn
gende saakaldte D y b , ligesom S la n g e -A rm e , med 
hvilke den en T id lang  paa  andre  Kyster hærgende 
Kæmpe holder sit a ldrig  forglem te B y tte  omflynget, 
fo r a t  det in te t O je -B lik  sial glæde sig i H aab e t om 
a t  være opgivet a f ham . D isse D yb sætte endog 
ved den laveste V a n d -S ta n d  uoverstigelige S k ra n 
ker fo r den enlige V an d re r, som p aa  den biode H av- 
B u n d , hvor der en foje T id  undes ham  Fod-Fæste, 
leder efter K rabber, Rokker eller en a f  Ebben over- 
rasie t S æ l-H u n d ; og der kan saaledes aldrig  være 
T a le  om nogen Forbindelse mellem O e rn e  tillands, 
ikke engang da , n a a r  m an snarest siulde tro  en saadan  
m ulig. Ikkun enkelte S m a a o e r  kunne ved H ave ts  
Aflob komme til a t  nyde et kort Sam kvem  med hin
anden eller med F astlandet; men ve den V an d re r, 
som stoler for try g t p aa  den svigfulde K æm pe! O fte  
vender han  med usædvanlig H urtighed tilbage, forer 
T aag en  med sig som B u n d s fo rv a n t, og S lik-L oberen  
—  saa kalder m an den, der benytter Ebben til større 
V and rin g er —  seer den hjemlige Kyst forsvinde for 
sine O jn e ; han mærker F loden spille om sine F o d d e r; 
Rædsel betager hans S jæ l  ved denne L eg; i Dods-
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Angest iler han fremad; de allerede fyldte Render 
spærre Vejen for ham; han vender sig til Siden for 
at omgaa dem, forfejler Retningen, lober hid og 
did, er fangen uden Udvej, og med hvert Oje-Blik 
sniger Floden sig hojere opad ham, hans Skrig hen
doer t den stole, umaalelige Vand-Orken, og bliver 
tilsidst kvalt af de brusende Vover, som snart bedække 
hans Lig; thi et dybtstrommende Hav er nu der, 
hvor nylig den Ulykkeliges Fod-Spor vare synlige.

I  Modsætning til de storre Oer, som ere sik
rede vod Diger og Dyner, kaldes de mindre Oer 
Halliger. En saadan Hallig er en flad Græs-Plet, 
som knap ligger to til tre Fod over den daglige 
Vand-Stand, og som derfor, da den hverken er be
skyttet af Naturen eller ved Kunsten, meget ofte, ja 
i Vinter-Maanederne vel endog to Gange paa een 
Dag, bliver gæstet af Floden. De anseligste af disse 
Halliger ere ingen halv Kvadrat-Mil store; de min
dre, der ofte kun bebocs af een Familie, udgjore 
neppe et Par tusend Fod i Længden og Bredden; de 
mindste ere ubeboede, og levere kun en Smule kort, 
fint Hø, der dog tivt bliver (Tyllet bort af Floden, 
forend man naaer at saa det bjærget. Det bjær
gede Hø bliver sat i Stak og net1 tynget ved en Straa- 
Fletning, der paa begge Ender er forsynet med Stene, 
hvorved det faaer en saadan Fasthed, at man kun 
ved Hjælp af Jærn-Spader kan faa saameget stukket
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af, font man behøver; og disse Hø-Stakke ved S i
den af Huset cre ofte det sidste Tilflugts-Sted, naar 
Murene styrte sammen for BolgerneS Angreb. Paa 
opkastede Jord-Hoje eller Skandser starte de adspredte 
Bygninger, om hvilke der sjælden er mere Plads 
paa den nedstraaende Hoj, end der udfordres til en 
smal Gang omkring Hytten. Paa Halligerne træf
fet1 man derfor næsten aldrig en Plet Have-Jord 
t il en Smule Grønt, ikke en eneste Bust med et 
kvægende Bær, ikke et Træ, i hvis Skygge man kan 
finde Hvile. Skulde man have saadanne Nydelser, 
ntnatte Skandsen være større; men at opføre øg 
vedligeholde denne, koster, hvor lille den end er, dog 
mere, end den simple Bygning, som staaer derpaa. 
Paa Marken fremspirer formedelst Oversvømmelserne 
ingen frodig Vækst, ingen nærende Frugt. Den er 
en Ork, hvis bleggrønne Farve, der vvenikjøbet tid t 
afbrydes af stidengraa dynd ed e Steder, vel kan an
vise det nøjsomme Faar sin tarvelige Næring, men 
som ikke fjender noget til hine friste, duftende Græs- 
Gange, hvor den fede Ko magelig strækker sig, den 
vrinstende Hest overgiven tumler sig. Søger du en 
Læstedrik af sprudlende Kilder der, hvor S o l-S traa - 
lcrnc uden at brydes igjennem nogen løvrig Krone, 
svie den smægtende Jord? 'Vel sinder du Stranv- 
Brcddcr sønderrevne af Bø lge-S lag; vel dybe Indsnit 
af Havet, der ofte i store Krumninger strække sig langt
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ind i Landet, ret som om de vilde dele det i endnu 
mindre Stykker, for lettere at gjore sig til Herre 
over det; vel mange staaende Pytter, Levninger fra 
den sidste Oversvommelse, som minde om, at Landet 
allerede halv tilhorer og snart helt sial hjemfalde 
Oceanet; — men Drikkevand? Paa Skandsen graver 
man en Beholdning og udbeder den rundtom med 
Græs-Torv; deri kan der nu samle sig Negn-Vand 
ovenfra eller ogsaa sive igjennem fra Siverne; det 
tjener Faarene til Vand-Sted og deres Ejere til at 
lave deres The, endsiont det af Salt-Partiklerne, 
som findes i Jorden, antager den modbydeligste Smag, 
der næsten gjor det udrikkeligt for dem, der ikke ere 
vante dertil. Maasie bringer en Baad en enkelt 
Gang en Tollde Vand med fra Fastlandet, og ind
træder der Torke, kan en saadan Tilforsel blive en 
bydende Novvendighed. Een Glæde har dog vel 
Halligboerne — hver Dag en munter og rigelig Fi- 
ffe-Fangst? Nej, han kjender ikke det stolte sortladne 
Hav; et stygt, plumret Gult i Graat er Vandets 
sædvanlige Farve, og Fiffene betakke sig for at leve i 
et Hav, som i Ebbe-Tiden fremviser sin dynvede Bund, 
og overlade gjerne det lidet indbydende Opholds-Sted 
til Sæl-Hunden og den hæslige Rokke. Og dette 
Hav, som omgiver og saa tidt oversiyller Halligerne, 
og som paa sine forffjellige Punkter har Navn 
efter de deri begravne Land-Strækninger og deres
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Ejere, dette paa Gaver saa fattige, paa Rov fa o 
rige Hav er ovenikjobet endnu bestandig cn Rover, 
som snart med langsom, stille undergravende Magt, 
snart med vildtstormende Raseri, river eet Stykke 
Land efter et andet bort fra Den, saa at Hallig- 
boeren allerede kan tcelle Aarene til den Tid kom
mer, pa den sidste Plet Jord vil blive Hytterne og 
Hjordene fravristet.

Dog lykkelig vilde Halligen vcere, dersom vi 
hermed havde tegnet et fuldstændigt Billede af den. 
Men der bliver endnu een frygtelig Sive tilbage. 
T il Vane ere nemlig saadanne Oversvommclser blevne, 
som, efterat have overskyllet alt det flade Land, stige 
opad Skandsen og sprojte det hvide Skum mod Hyt
ternes Mure og Vinduer. A f den uhyre, rullende 
Vand-Masse stikke da disse Boliger frem som Straa- 
Tage, om hvilke man ikke fluide tro, at de fljule 
menneflelige Væsener, at Oldinger, Mænd, Koner og 
Born imidlertid maafle sidde ved deres The-Bord i 
god Ro og Mag, og næppe kaste et flygtigt Blik ud 
over det oprorte Hav. Mangt et fremmed Skib, 
som blev flaaet ud af sin Kurs, har under saadanne 
Omstændigheder ved Natte-Tider sejlet glatvæk over 
en Hallig, og de forbavsede So-Folk have troet sig 
omgivne af Trylleri, naar de paa eengang saa et 
venligt Lys skinne ved Siden af sig gjennem Vin
duerne paa en Stue, der, halv fljult af Bolgerne,
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ikke syntes at have anden Grund-Vold, end Bol
gerne selv. Men tilligemed Floden bryder Stormen 
los over den cengstede -O; Soen stiger indtil tyve 
Fod over dagligt Vande, Bolgerne blive til Bjærge 
og Dale; og Havet udsender i stedse nye, lange 
Slag sin hele Magt imod de enlige Skandser, for 
at fordrive dem af sin Bane. Jord-Hojen gjor en 
Tidlang sieelvende Modstand; endelig giver den ef
ter; ved de gjentagne Angreb gaaer eet Stykke los 
efter et andet og siyder ned. Stolperne af Huset, 
hvilke man af Forsigtighed nedrammer ligesaa dybt 
i Jorden, som de rage frem over den, blive efter- 
haanden blottede: Havet griber dem, rokker dem. 
Husets forfcerdede Beboer redver først sine bedste 
Faar op paa Loftet, derpaa feiger han selv efter, og 
det var paa den høje Tid. Thi allerede styrte Mu
rene, og kun enkelte Bjælker understotte endnu det 
vaklende Loft, det sidste Tilflugts-Sted. Med frygteligt 
Raseri husere nu Bolgerne i den underste Del af 
Huset; Skrin, Kister, Sænge, Vugger kaste de om
kring imellem hinanden, og tilkcempe sig bestandig 
friere Spillerum, idet de hige efter at rive Alting 
ud paa den større Tumleplads for deres utcemmede 
Kraft. Imidlertid blive Tagets Støtter bestandig 
færre; men falder først Taget, da er det Hele forbi, 
da synker en Familie, som for faa Timer siden ar
bejdede tilsammen i huslig Virksomhed, eller hvilede
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tilsammen i Sovnens Arme^ uden Redning ned i 
den vaade Grav. LEngsteligt lytter Oret, om ikke 
Stormens Brusen tager af; ængsteligt banker Hjær- 
tet ved enhver Rystelse; stedse tættere klynge de 
Ulykkelige sig til hinanden. I  det tykke Morke se 
de ikke hverandres rcedselsblege Aasyn; i Bolgernes 
Torden hores ikke de tunge Sukke; men enhver kan 

. slutte fra sig selv til den Kval, hans Kjcere maa 
lide. Med den visse Dod for Oje trykker Manden 
sin Hustru, Moderen sine Born til sit Bryst; Plan
kerne under deres Fodder blive loftede i Vejret af 
den indtrængende Flod; gjennem hver Sprække strom- 
mer Vandet ind; Taget giver efter for Bolge-Sla- 
get: Maanen kaster sin blege Straale gjennem de 
splittede Skyer ind pga Rædsels-Scenen, som nu 
forst fremtræder t hele sin Gru, medens enhver af 
de Arme spejler sig i sin Nabos af Angest fortrukne 
Ansigt. Nu knager en Bjælke. Et frygteligt Jam
mer-Skrig! Endnu et pinligt M inut! Endnu eet! 
Loftet sænker sig til den ene Side; et nyt Bolge- 
23j ær g styrter ind, og — i Stormens Hyl hendoer 
det sidste Dods-Suk. —

Og dog elfter Halligboeren sit Hjem, elfter det 
over 2llt, og den af Storm-Floden Frelste nedsætter 
sig aldrig noget andet Sted, end paa den Plet, hvor 
han mistede A lt, og hvor han snart igjen kan miste 
Alt tilligemed Livet.
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V i beundre den afrikanske Orkens Son, som op- 
flaaer sit Telt under Solens brændende Straaler midt i 
et uoversiueligt glodende Sand-Hav. Han har dog 
en anselig Land-Strækning for sig, som han fan gjen- 
nemstrejfe i alle Retninger paa sin flygtige Ganger. 
Han har dog sine Oaser, hvor han i Palmens Skygger 
horer Kilderne springe og synger Sange til Orke- 
nens 8Ere, eller lytter til en vivtberejst Karavane- 
Forers vidunderlige Fortællinger. Hjemmet, han el
fter, er dog ikke uden Afveksling, hans Liv ikke uden 
Forandring. Han henslæber ikke sin Tid i en evig 
Ensformighed, han finder dog Plads for sin Kraft,' 
har dog fjærne Egne, som ikke ganfte fattes Nyhe
dens Tillokkelser. Halligboercn derimod overftuer med 
eet Blik alle sine nære Grændser, hans Gjorcn og 
Laden er een Dag som den anden, naar man und
tager, at han en sjælden Gang kommer over til 
Fastlandet, for at sælge sin Uld; og som Folge af 
hans Afsondring fra menneskeligt Samkvem foler 
han sig fremmed blandt Fremmede, saasnart han nod- 
tvungen har forladt sin Jord-Klump i Havet. Alle 
hans Glæder og Nydelser blive, som hans Arbejder, 
saare begrændsede, uden heftige Tillokkelser, uden 
den Spænding, som det Usædvanlige forer med sig. 
T il hans storfte Fornojelscr horer et Bryllups-Gilde, 
som dog, paa Grund af Beboernes ringe Antal,



10

kun hderst sjælden finder S t e d  p a a  H all igen , ofte 
med A a rs  M ellemrum.

Endog de F are r ,  for hvilke Halligboeren er ud
sat, savne den eneste Tillokkelse, som F a ren  kan have. 
nemlig: M odvæ rget .  Lad Orkenens S a n d  blive 
ophvirvlet a f  S to r m e n  i tykke S k y e r ,  re t  som om 
selve Himmel-Hvælvingen vilde blive et S a h a r a :  lad 
det fare afsted, og begrave T e l t -B y e r  og K aravaner  
i sin kvcelende F a v n :  M uligheden til F lug t  er dog 
tilstede, og Mennestene forsoge p a a  Heste og Kame- 

.ler  a t  jage omkaps med S a n d - S t o r m e n ,  og ofte 
lykkes det dem, a t  un dg aa  den truende Fordærvelse. 
M e n  Halligboeren har  sin Fjende ru n d t  omkring sig; 
rejser h a n  sig i sin frygtelige K ra f t ,  da  m aa  han, 
mere hjælpelos end B a r n e t  overfor den rasende T yr ,  
hengive sig til den Vceldige og skælvende vente paa, 
om han medlidende vil d rage fo rb i ,  eller knuse A l t .  
i blindt R a se r i ;  som et villielost O ffe r  m aa  han 
modtage Liv eller D o d ,  uden a t  rø re  H aand  eller 
Fod til M odvæ rge  eller F lugt —  begge Dele e «  
lige umulige. Forstand og K ra f t  gavne ham I n t e t :  
ikkun Hengivelse er hans Lod t Bevidstheden om hans 
yderste Afmagt.

O g  det er ingenlunde Ubekjendtffab med andre 
Landes F o r t r in ,  som gjor Halligboeren hans  Hjem 
dyrebart .  Nej, han har de frugtbareste, rigeste Land- 
@ træfninger for O je .  B a g  de nære D iger  paa
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Fastlandet findes en Jord-Bund, der stænker fine Be
boere en Overflodighed, font faa Lande paa Jorden 
have i Eje. Der modnes det svoereste Korn; der 
ftræffer sig den fraftige Tyr i det duftende Klover; 
der fnejfe smukke Bonder-Gaarde, hvis Beboere ere 
fortrolige med alle Livets Nydelser, og som i Folel- 
sen af deres Betydenhed med Stolthed kalde sig 
Bonder. Tidt er det ogsaa Tilfældet, og forhen 
mere end nti, at Skibs-Tjenesten forer Halligboeren 
t hans Ungdom og Manddom til fjærne Lande. 
Ved sin Nojsomhed og Redelighed ogsaa i Ud
landet svinger han sig i Vejret og bliver SkibS-Ne- 
der; de rigeste Handels-Pladser, de herligste Egne 
blive ham ligesaa beftendte som hans eget Hjem. 
Men han har seet Alt, sammenlignet A lt og — glemt 
Alt. Med sin sammensparedeFormue vender han tilbage 
til sin elstede O, tilbage til dette glædelose Opholds- 
Sted, til den farligste Plet paa hele Jorden, til denne 
Orken, fulv af Savn og Selvfornægtelse, og takker 
Gud, at hans Hallig endnu ikke er styllet bort: og 
næppe er han bleven bosat der igjen, forend han i 
sit Væsen og sine Manerer er som den, der aldrig 
saa Verden.

Heller ikke er det Friheden, saaledes som hos 
Mavrerne i Orkenen, der gjor HalligboerenS lille 
Hjem til hans Paradis. Tværtimod fornæmmer han 
ved Skatter, Tolv, og deslige Civilisationens Tryk,
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uden at han benytter dens Fordele: hverken »ned 
Hensyn t il Ejendoms-Sikkerheden, hans Arrnod og 
hans Bolge-Foeftning beskytte ham jo tilstrcekkeligt; — 
eller Samkvemmet med andre, — til ham fører in
gen banet Ve j; — eller udvidede Kundskaber, — 
til ham forvilder sig sjcelden noget andet Skrift, end 
Bibel og Pfalme-Bog; — eller de fkjonne Kunster, — 
Kunsten sinder ikke Indgang i hans Hytter. Ja  han 
bekymrer sig end ikke om den Selskabelighed, som han 
kunde nyde. Han er som oftest kun. lidet snaksom, 
lever gjerne for sig selv paa sin Skandse, og, hvor- 
vel han agter sin Prcrst hojt, lykkes det dog vanste- 
lig denne at troede i nogen inderlig Forbindelse med 
ha»n, da han, iscer hos Kvinde-Kjonnet, naar »nan 
undtager Vet Religiose, ikke finder noget tilsvarende 
Dannelses-Trin, og desuden hans hojtydfke Sprog 
gjor ham mere fremmed for den frisisttalende Me
nighed. Ikkun paa disse-Der nemlig har det Frisiste, 
som er noer befloegtet med Engelst, og hvorpaa man 
ikke noksom kan henlede Sprog-Forsternes Opmærk
somhed, bevaret sig i fin fulde Ejendommelighed, me
dens det paa Kysterne af Fastlandet er noerved at 
udarte til en Blandings-Dialekt.

Paa en af disse Halliger, af hvilke vi ovenfor 
have sogt at udkaste et almindeligt og tro Billede, 
foregaaer den folgende Handling. Dengang, i Som
meren 1824, fandtes der paa en lille Fjoerding-
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vej 9  H y t te r  p a a  6  S k a n d s e r ,  beboede a f  o m tren t  
5 0  M ennesker ,  der  havde deres  ta rve lige  Udkomme 
ved F a a r e - A v le n .  T v en d e  Kirker v a re  kort efter 
h in a n d e n ,  1 8 1 6  og 1 8 2 1 ,  bortskyllede a f  H a v e t ,  og 
G u d s -T je n es te n  ho ld tes  n u  i cn ny Kirke,  som dog 
kun udmcerkede sig l idet f rem for de ovrige B y g n in g e r .

II.

D e t  ranke S k ib  udfolder fine B in g e r  
O g flyver p ils iia rt over salten  H a v ,
P a a  A fg ru » d v -D u b  det sig bel tr sstig  sv in g er :  
T r y g t  v i n k c r H a v n e n  b a g  d e n  a a b n e  G r a v .

D e t  v a r  en smuk stille E f te rm id d ag  d.  9de  S e p 
tem b er  1 8 2 4 ,  den klare H im m el  afspejlede sig i H a 
vets blanke B o l g e  (som ved dette  Gjenst in  tegnede 
sig smukkere den D a g  end e lle rs ) ,  saa  re n t  og tyde
l ig t ,  a t  selv den luftigste S k y ,  der havde kastet en 
let S k y g g e  p a a  d en s  K la rhed ,  ogsaa  vilde vcere ble- 
ven kjendelig p a a  S p e j l - B i l l e d e t ;  men hverken S k y -  
S t r i b e r  eller krusede B o l g e r ,  fordunklede de t  klare 
B l a a .

M a r i a  sad med sin M o d e r ,  en bedaget  Enke, 
ved Sp inderokken  i den lille lave  S t u e .  D e  b la a t
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og rodtmalede Vægge og Vindues-Karme, den med 
blankt Messing, smykkede Dragkiste, som indeholdt 
Husets Forraad af Lintos, Hojtids-Klæder og Silke- 
Torklceder, og tillige i en Skuffe enkelte Klenodier, 
Guld-Ringe og Guld-Kjeder, hvorpaa Halligboeren 
sætter saamegen Pris, alt dette i Forbindelse med den 
hojeste Renlighed gav det Hele et venligt Udseende, 
hvortil især de med brogede Malerier pyntede Al- 
kove-Dore syntes at (Tulle bidrage. Vistnok vare de 
med lose Hynder belagte Stole og Bordet, som ved 
fin Storrelse gjorde Pladsen i Stuen noget ind- 
strsenket, kun af umalet Tree og havde alene sin ide
lige Brug og den flittigt vaflende og bonende Haand 
at takke for sin Politur. Sjcelden afbrod et enkelt 
Ord fra ve flittige Spinderflers Mund Stilheden, 
som kun blev oplivet af de snurrende Hjul med deres 
ensformige Musik. Ligesaa stille sad den hvide 
Hyrde-Hund i Vinduet og saa med sine store kloge 
Ojne gjennem de smaa Bly-Ruder ufravendt ud 
over Havet, uden at dog noget lod sig se der, som 
kunde holde dens Opmærksomhed vedlige.

Dog ogsaa Maria kastede undertiden, naar hen
des Arbejde tillod det, et Blik ud paa Soen. Thi 
efter 9 Aars Fraværelse ffulde endelig i disse Dage 
Godber vende tilbage, som efter lange So-Rejser havde 
ffrevct sidst fra Hamborg, at han nu havde erhver
vet sig en lille Kapital, til at indlose sin Fædrene-
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B o l ig  og længtes efter a t  komme tilbage til sin 
Hallig og sin M a r i a .  M e d  ham havve hun efter 
Landets  Skik, allerede fra sin tidligste B a rn d o m  
været forlovet og havde bevaret en stille og ren  
Kjærlighed til h am , der vistnok va r  langtborte  fra  
hin u taa lm odige  Lidensiabelighed, der i vo r  T id  af  
mange bliver anseet for en nodvendig Egensiab hos 
Kjcerligheden, men som ikke destomindre ved sin Dybde 
og In d e r l ig hed  va r  sammensmæltet med hele M a r i a s  
Tilværelse, gansie udelukkede enhver an den ,  om end 
nok saa flygtig Tilbojelighed, og allerede forlængst 
havde henvendt alle P ig e n s  Tanker og Folelser alene 
p aa  hendes P l ig te r  som G o d b e rs  B r u d  og tilkom
mende Hustru. V el  forekom der megöt i G odbers  
B r e v e ,  som gik langt over hans  simpelt opdragne 
B r u d s  F a tteevne ,  og hun va r  ikke altid fri for en 
lønlig ALngstelse for h am , der m aatte  have sect og 
lært saam eget,  da  han forstod a t  strive saa klogt; 
men han havde dog heller ikke ladet den Lytte blive 
uomtalt ,  n a a r  han ligesom stulde lukke V erdens  D ø r  
efter sig, leve alene for sin Hallig og sin M a r i a  og 
glemme al den brogede forvirrede F æ rd ,  som v a r  
ham modbydelig, p aa  den lille, fredelige P le t ,  ved en 
elstet, ligesindet Hustrus S id e .  I  saadanne gj tringer 
fandt hendes H jærte  Hvile. D e  fremtryllede for 
hende en M orgen røde  a f  yndige Forhaabninger,  som
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let bragte hende til a t  overse den hende fremmede 
T one  paa  andre S te d e r  i hans  B rev e .

„ I d a g  ntact han komme," sagde hun ti l  sin .  
M o d er ,  „det aner mig nu saa vist."

M e n  med det samme spandt hun ligesaa ivrig 
som fo r ;  thi h u n ,  som alle hendes S os tre  p a a  hine 
O e r ,  kjendte ikke til en Kjcerlighed, som g jo r  u tro  
mod de beskedne huslige P l ig te r .

„ I d a g  onstede jeg hellere, a t  G odber  ikke va r  
p aa  S o e n , "  ytrede M o d e re n ;  „der er en S t o r m  
ivente. H ore r  du ikke, hvor M a a g e rn e  s ir ige?"

„ M o d e r ! "  raab te  M a r i a ,  „det gjor den gode 
G u d  ikke! J e g  har jo bedet saa inderlig ,  og han 
har  givet mig et saa g lad ,  frimodigt S i n d ,  a t  jeg 
bestemt veed, han gjor det ikke."

„H vad  gjor han ikke?" spurgte M o d eren .
„ H a n  lader ingen S t o r m  opkomme til G o d -  

bers Fordcervelse. H a n  slipper kun Vindene los ,  for 
a t  de siulle blcese S e jlene  fuldere og bringe ham 
hurtig t  hjem til mig, —  til o s ."

„ H an  gjore det efter sit V elbehag ,"  sagde den 
G am le  andcegtig. „H vad  G u d  g jo r ,  er ve lg jo r t!

-—  K o m , S p i d s  er allerede sprungen ned fra  V in -  
duet og venter urolig  paa  oS. Lad os drive F a a 
rene ind, forcnd V ejre t  b ryder l o s ! "

Dermed gik de ud paa  M arken . Hunden havde 
allerede længe sporet den kommende S t o r m ,  hvad
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enten det nu var ved dens skarpe Iagttagelse af de 
sædvanlige Forbud, eller ved Luft-Forandringen, der 
kun var mærkelig for dens fine Nerver: nu lob den 
i raste Spring foran dem, og drev ivrigt gjoende 
Faarene sammen og henimod dem. Allerede gik i 
enkelte V ind-Stod Stormens Forlobere hen over B o l
gerne. Disse brusede fortrædelige t Vejret og sank 
atter langsomt tilbage, som om de vare for lade 
til at rejse sig til Kamp. Endnu stod Aften-Solen 
i Syd-Vest, men kun opad kastede den sine Straaler. 
Under den var en mork Sky-Masse kommen frem, 
hvis Nand spillede i gulgraa Farve, og som næsten 
i et Kvarter hverken voksede i Længden eller Bred
den, men som et Slags Forpost stuete ud over Soen. 
Pludselig frembrusede en ny stærkere Luft> Strom, 
som dog endnu paa usikker Fod vandrede hen over 
Havet, saa at den kun hist og her oprorte en enkelt 
Bolge: og A lt blev atter stille. Men nu, ligesom 
loftede af en drivende Kraft, dukkede sorte Sky-Mas
ser i Vejret og tildækkede Solens Aasyn. Stedse 
hurtigere og hæftigere fulgte Vand-Stodene paa hin
anden, stedse uroligere rystede Voverne de dunkle 
Lokker. Da udfoldede det store, mørke Taage-Billeve 
paa Horisontens Nand sig til lange Arme, som 
strakte sig stedse videre og videre over den endnu 
klare Himmel, og hvis mørke Skygger jog hen over 
Oceanet. Paa disse Arme, ligesom paa banede

2
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Veje, for Stormen afsted i sin Kraft, bojede sig 
nev mod Havet, og det frygtelige Slag begyndte. 
Bolgernr optaarnede sig i brede, valdige Geledder, 
som vilde de neddrage Skyerne i deres Dyb; men 
Stormen pidsiede dem atter tilbage, saa at de, 
stummende af Forbitrelse, sank ned lig styrtende Fjald- 
Masser, for med nyt Raseri at hceve sig endnu hojere. 
Og stedse vildere brusede Stormen, og stedse hulere 
rullede Voverne.

Imidlertid var den lille Hjord i Hast dreven 
op paa Skandsen, og Maria vendte nu forst igjen 
sit bekymrede Blik mod Havet, som allerede var traadt 
over sine Bredder og adstilte de enkeltliggenve Hyt
ter fra hinanden. Da — og hendes Hjcerte ban
kede hastigere — da saa hun et hvidt Punkt, der 
snart dansede dristigt paa Skum-Toppen af en hojt- 
brusende Vove, snart forsvandt for hendes Oje i 
Afgrundens morke Skjod, som om det ikke mere vilde 
vende tilbage. „E t Skib, Moder!" raabte hun, og 
tankte paa Godber. Ogsaa Moderen vendte delta
gende sit Blik ad den betegnede Kant, hvor hun dvg i 
Begyndelsen In te t kunde opdage, da hendes Syn var 
svakket af Alderdom. Men det kom narmere og nar- 
mere, forst ligesom en hvid Vinge, der syntes at 
tilhore en forsinket Maage, som.snart bestrabte sig 
for at finde en Udvej gjennem den morke, trykkcnde 
Hvalving over sig, snart dukkede ned i de fraadcnde
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Bolger. Efterhaanden udfoldede Sejlene deres For
mer, derpaa bleve Masterne synlige og endelig kunde 
man ojne hele den stjonne Bygning, hvorledes den 
snart laa paa Siden og dukkede denne i Bolgerne, 
snart t'gjen, naar disse ligesom spogende havde givet 
Sejlene et flygtigt Kys, rejste sig, og som en stolt 
Sejer-Herre, der jublende iler sin hcederlige Grav 
imode, svcevede ned i Dybet. Men bestandig hæ
vede sig atter af Oceanet den lette Kjol med sine 
glatte Sider og sine smækre Master, med sit forvik
lede, men strængt ordnede, Tov-Værk og med sin fulde 
Pres af Sejl, der idag bar Mærke af Hav-Fruens 
Kys, og, stedse paany gjentagende den samme ©væ
ven op og ned, forfulgte den under idelige Drej
ninger en tilsyneladende regellos, men af erfaren 
Haand styret, Vej gjennem de talrige Rev i hine 
Farvande. —

„De have en god Styrmand," sagde Moderen 
og sagte lod fra Marias Læber Navnet: „Godber!"

Nu gjorde Skibet en ny Vending, som bragte 
det lykkelig og vel gjennem to nærved hinanden lig
gende Nev, og atter traadte det sejrende ud af de 
stummende Brændinger i den dybere Bolge.

„Nor i Læ!" raabte Moderen, som om hun 
med sin i Stormen hendoende Kommando kunde styre 
Skibet; men det drejede tilvenstre, og hvert Oje- 
Blik ventede de ængstelige Tilstuere, at det nu stulke

2 *
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komme til det dem velbekjendte farlige Sted, hvor 
vet ved den mindste Afvigelse til hejre eller venstre 
maatte stede paa den Grund, som laa der hojere, 
end sædvanlig, paa begge Sider af Dybet, og som 
nu stjultes af Soen. Dog pludselig faldt alle de 
forlængst rebede Sejl, saa at Masterne med deres 
negne Spir saa ud som forterrede Gran-Stammer, 
hvorigjennem Stormen farer uskadelig hen; og det 
vaklende Skib bevægede sig langsomt i en Halvcir
kel, indtil Bovsprydet kom til at staa imod Vinden, 
efterat det hidtil havde ligget med Vinden.

„De have kastet Anker!" raabte Maria for
nejet, og den gamle erfarne Enke bemærkede:

„Ifa ld  de, som jeg troer, ville ti! Husum, saa 
kan de igjen med Ebben komme i den rette Kurs, 
hvorfra Stormen har flaaet dem for langt nordpaa."

Befriede fra deres Frygk for de Sefarende, gik 
begge hjem. Saalænge Dags-Lyset var oppe, kastede 
Maria endnu mangt et Blik fra Bagftuen over til 
Skibet, som nu, efterat det var blevet Ebbe, blev 
liggende roligt paa sin Plads, uden at man fra Lan
det kunde opdage nogen Bevægelse derpaa. Da 
Tusmorket forhindrede Udsigten, spandt bun igjen 
mere uforstyrret ved sin Moders Side, medens begge 
havde mange Ting at forhandle angaaende Udstyret 
og den tilkommende Indretning af Huset. Thi og- 
saa Moderen var ved Marias Sikkerhed efterhaanden
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bleven fortrolig med den Tanke, at Godber var  paa 
Skibet. M ed glade Forhaabninger gik de omsiver, 
senere end ellers, til R o , dog ikke forend de andæg
tigt med hinanden havde befalet sig G ud i Vold 
med folgende simple V e r s :

N aar S to rm  og B o lg er  gaa,
O  Herre, du dem standse!
Lad dine ZEngle flaa 
Omkring m it H u s en Skandse,
S a a  Voven skyer din Kccmpe-Vagt,
S o m  Lammet flyer for Love-M agt!

D o g , G ud, din V illie ffe,
O m  end mit Liv du ender!
J eg  mig i Vel og Ve 
Wetroer i dine Hoender:
T rod s D odens Flod ffal Jesu B lod  
V el gjore mig min Udgang god.

III.

Lad H avet, n a a r  det vil.

Kun bruse frem med M ag t!

D et horer h a m  dog til ,  .

Hvem Alt er underlagt.

V i vende os nu til Skibet, som lod sig vugge 
af Bolgerne paa sin Anker-Plads, medens det ven
tede paa S to rm e n s  O phor.  S o m  M a r ia  havde
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anet og som man kunde (lutte sig t il af den kyndige 
Maade, hvorpaa Skibet var blevet fort i disse Far
vande, var Godber virkelig ombord som Styrmand, 
og foruden ham bestod Besætningen af Kapitainen 
og fire Matroser, tilligemed tre Passagerer: Herr 
Mand er, en Kjobmand fra Hamborg, som tillige 
var Ejer af Ladningen, og hans voksne Born, en 
Son: Osvald og en Datter: Ida lia . Det var ikke 
for Forretningers Skyld, men alene for at foje sine 
Born, der lovede sig stor Fornojelse af en So-Tur, 
at Mander havde foretaget sig denne Rejfe.

Kapitainens Haab om atter at komme i Kursen 
paa den af Marias Moder angivne Maade blev 
siuffet. Thi da det efter nogle Timers Forlob igjen 
blev Ebbe, lob Vandet paa Grund af den vedva
rende Syd-Vest bort med saa ubetydelig en Strom, 
at det ikke lod sig gjore, ved Hjælp af den at ar
bejde Skibet op imod Vinden; hvorved ogsaa God- 
bers Plan flog fejl, da han netop havde foreflaaet 
hin Anker-Plads, fordi Vandet der plejede at have 
et mere rivende Afløb. Nu kom man i den flemme 
Forlegenhed, at Skibet, som var nødsaget til at blive 
liggende, i Ebbe>Tiden maatte døje mangen en Torn 
mod Grunden. Da derpaa, efter nogle forvent
ningsfulde Timers Forlob, Floden vendte tilbage, 
og tillige Stormen brod los med endnu større Ra
seri, viste det sig snart, at Fartojet trak Vand gjen-
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nem adskillige Revner. Det gjaldt nu om at fatte 
en afgjorende Beslutning, da Nattens Morke oven- 
ikjobet forøgede Faren. Den Raadflagning, som 
var begyndt mellem Kapitainen og Styrmanden, blev 
imod deres Billie kun altfor snart endt. E t frygte
lig t S tod, der rystede Skibet gjennem alle dets Plan
ker, som om det med det samme skulde gaa fra hin
anden, robede, at en uventet Begivenhed var ind- 
truffen.

„Koettingen er sprungen!" Dette Skroekkens Raab 
indeholdt Gaadens Løsning. „Tovene ogsaa"? 
spurgte Kapitainen. Disse langt svagere, men mere 
bøjelige og stroekkelige, end JcernKjeden, holdt vel end
nu for Oje-Blikket to mindre Ankere; men det var 
at vente, at det noeste B ind-Stod ogsaa vilde bort
tage denne sidste Støtte. „O p med Sejlene! alle 
Klude t i l !  kap Anker!" lod nu Kommandoen efter 
hastig Overenskomst mellem de Sagkyndige; og, 
grebet af Stormen paa dens stoerke Vinger, fløj 
Skibet gjennem de flummende Bølger, der spredtes 
som en let Sne-Sky, hen imod Kysten. Denne var 
vel allerede overflyllet af Floden; dog vilde den 
dygtige Styrmand ikke have taget Fejl af den, om- 
endstjvnt Mørket allerede gjorde Skandserne utyde
lige. Men man havde presset Masterne for Haardt. 
De bojede sig. som om de endnu besad hele den seje, 
elastiske Kraft, hvormed de forhen paa Bjoergene i
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deres Hjemstavn havde trodset Stormens Angreb; 
de hceldede fremad, som om de vilde lade det tunge 

, Skrog langt tilbage; dog allerede bebudede stedse 
stærkere, mistænkelige Lyd en Overspænding af deres 
Krcester- Naabet: „Klar med Okserne!" bragte 
Matroserne paa deres Post, hvor de i spændt For
ventning med oploftet Arm lyttede efter den næste 
Kommando. Knak, knak! gik det pludselig, ovcrdo- 
vende Storm og S o, gjennem alle Dele af Skibet, 
og helo Takkelagen styrtede fkraa ned paa Forenden 
og gik overbord, saa de -nederste afbrudte Mast- 
Stumper vendte i Vejret. „Kap, for Guds Skyld, 
kap!" raabte Kapitainen til Matroserne, og, sijont 
Skibet, i forste Oje-Blik, da Masterne faldt, blev 
trykket saa dybt ned, fom om det aldrig mere stulde 
rejse sig af Afgrunden, parerede disse dog Ordre 
med beundringsværdig Rasihed, i Bevidsthed om, at 
deres Liv var afhængigt af den hurtige og sikre 
Udforelse. I  næste Minut svommede hele Takkelagen, 
— der nylig med sine brede Sejl og sine ranke M a
ster havde fnejset saa stolt og nejet saa tækkeligt, — 
som en styg og forvirret Masse paa Havets dunkle 
Overflade, og Skibet, som saa sig alt sit lobende 
Nedsiab og dermed sin bedste Prydelse berøvet, blev 
tumlet hiv og did, som en let Bold for de mægtige 
Vover. Det var fra et tilsyneladende levende Væ-
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sen, fuldt af Inde, Mod og Kraft, forvandlet til et 
dodt, klodset Stykke Trce, til et lak Vrag.

I  denne Stilling maatte hine, hvis Liv nu 
svavede i en ojensynlig Fare, fatte en Beslutning. 
Skulde de oppebie Udfaldet af den Kamp, som Storm 
og So holdt med hinanden om det afmastede Fartoj, 
idet denne, der stedse ustandseligere-trangte ind, sogte 
at drage det ned i sit Dyb, hin, der tumlede det 
stedse voldsommere, truede med at knuse det paa 
Sand-Bankerne? Skulde de anse det for muligt, nu, 
da Sjaluppen var sonderflaact af den faldende S tor
mast, at komme til Kysten med den lette Baad og 
i Nattens Mulm og Morke at naa en Skandse paa 
den oversvommede Hallig? De Rejsende dreve iv
rigt paa dette Forsog. Enhver Forandring i deres 
Stilling vakte nyt Livs-Haab hos dem; at blive paa 
Skibet syntes dem den visse Dod. Kapitainens 
Pligt-Folelse tillod ham ikke at forlade sin Post, 
saalange der var en hel Planke. Men han vilde 
heller ikke modsatte sig sine Passagerers Onske, og 
overlod det derfor til Styrmanden at satte dem 
i Land, ifald han holdt det for rimeligere, at man 
kunde redde sig i Baaden, end paa det lakke Skrog. 
Godber indlod sig derpaa, i Tillid til sit nojagtige 
Kjendsiab til Farvandet og Halligen, og til ham 
sluttede sig to Matroser, der, uagtet de, ligesom de 
ovrige, mistvivlede om al Frelse, dog hellere vilde
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vove den sioste Dyst for deres Liv og gaa under 
kæmpende, end uvirksomme og krafteslose blive paa 
Vraget og hengive sig i deres Skcebne. Havde der 
hidtil endnu været en Smule Haab tilbage om at 
frelse Skibet paa en eller anden Maade fra fuld
kommen Undergang: saa maatte dette Haab, som al
lerede hvilede paa en saare svag Grund-Vold, gansie 
falde bort i det Oje-Blik, da Godber gik fra Borde, 
han, som alene var fortrolig med dette Farvand, 
fuldt af Stromninger og Grunde. Ham selv for 
denne Tanke igjennem Hovedet. Allerede vilde han 
trække sig tilbage fra det paatænkte Nednings-For- 
sog; men den bedende Idalia stod for ham, og — 
enhver Betænkelighed maatte vige. Hækjollen blev 
firet i Soen fra Agter-Spejlet, de tre Matroser gik 
i den uden Vansielighed, og lagde den velbetænkt om 
under Læsiden. Men der behovedes over en halv Time 
for at faa de andre i Baaden; thi det lette Fartoj 
floj snart paa en stummende Bolge-Top langt bort fra 
Skibet og blev snart igjen stynget ind paa det med 
en saadan Kraft, som om det i næste Dje-Blik stulde 
knuses derimod. Derfor maatte Passagererne efter 
mange Forsog, der ligesaa ofte mislykkedes af Frygt, 
font af Ubehændighed, tilsidft lade sig fire ned med 
Tov, og, oversprojtede af Skum, vente i svævende 
S tilling, til Baaden igjen var under dem. Bleve 
de nu firede ned blot et halvt Minut for sildigt:
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faa dansede Baaden allerede langt borte i en svim
lende Hojde paa et Bolge-Bjoerg, eller forsvandt for 
deres Blik i den dybe Afgrund: og ned dukkede de 
i det salte Bad. Mander og Osvald, hvis Haab 
om at redde sig i Jollen allerede var gansie for
svundet ved den uventede Vansielighed, der var for
bunden med blot at komme i den, fandt sig dog 
villielose i alt, hvad man foretog med dem. Idalia, 
forfærdet over saadanne Tilberedelser, vcegrede sig 
længe ved at folge sin Fader og Broder, og den 
Utaalmodighed, som hendes Nolen vakte, var for
modentlig, da hun endelig havde befluttet sig, en 
medvirkende Aarsag til, at Tovet, som siulde holde 
hende saalænge, til hun var kommen i Baaden, gled 
ud af Matrosernes Hænder, og hun styrtede i Havet. 
Men Godber, som ikke havde vendt et Oje fra hende, 
sprang straks bagefter og holdt hende med stærk Arm 
t Vejret. Dog vilde selv den dygtigste Svommer 
aldrig have kunnet fravriste et sa'a oprort Hav sit 
Bytte. Heldigvis lykkedes det Folkene i Baaden at 
faa fat paa Enden af Tovet, som var befæstet om
kring Idalias Skuldre, og saaledes bleve begge.ha
lede ombord.

Dette Ophold og denne Tildragelse, som tog 
alles Opmærksomhed i Beflag, gjorde det imidlertid 
end vanskeligere at finde den rigtige Direktion mod 
den lille Plet Jord, hvortil deres eneste Haab var
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knyttet. Ikkun Godber, som noje kjendte Husenes 
Beliggenhed paa den nære Hallig, og som Dagen 
igjennem næsten ikke havde vendt Blikket bort fra sit 
kjære Hjem, var i Stand til i det tykke Merke, som 
omgav alt, at bemærke enkelte dunklere Pletter og 
deraf at forvisse sig om, hvilken Retning man maatte 
tage. Levvel! og: Gud være med jer! tilraabte de 
Afsejlende og Tilbageblivende hinanden gjensidig, og 
snart havde den mørfe Nat og det oprørte Hav 
stilt dem saa langt fra hinanden, at intet Sam
menstød mere var muligt, om man end havde prø
vet derpaa. Mander, Osvald øg Jbalia sad plat 
ued i Bunden af Baaden, og for kun af og til for
strækkede i Vejret, na ar en Vand-Masse styllede hen 
over den og truede med at drage den ned i Dybet. 
Matroserne roede, stjønt uden Haab, dog med sikre, 
taktfaste Slag, som om ingen Fare var paafærde, 
medens Godber snildeligen forstod med Roret at 
dreje af for Bølge-Bruddet og som en erfaren 
So-Mand at vælge den mindst farlige Vej for sit 
strøbelige Fartøj. Derfor spejdede han bestandig 
omhyggelig ud i det Fjærne, saasnart Baaden kom 
saa højt tilvejrs, at en videre Syns-Kreds derved 
aabnede sig. Men Mørket lejrede sig stedse tættere 
og mere uigjennemtrængeligt over Havet; og først 
efter to Timers Forlob, i hvilke hans Ror-Karle 
havde arbejdet, med den yderste Anstrængelse og han
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selv anvendt den mest spcendte Opmærksomhed, for- 
nam han paa det kortere Bolgc-Slag, at Baadcn nu 
havde naaet den oversvommede Hallig. En Pæl, 
som stod under Vand, eller Levningerne af en tid
ligere Skandse kunde nu fantre Baaden og styrte 
dem alle i Dodens Favn. Uafladelig vendte God- 
ber Blikket til begge Sider, for at se, om han ikke 
ved de hulere Soer kunde opdage en smal Hav-Arm, 
som han vidste, strakte sig langt ind i Landet paa 
denne Kant. Gud stcerpede hans Blik og styrede 
hans Nor, faa han fandt hin Indsejling der, hvor 
alt gik ud i eet for den mindre Kyndige. Nu opfor
drede han den unge Mander til at tage Noret. Men 
denne, som var ganste forstenet af Dods-Angest og 
ude af Stand til at handle, blev siddende ubevægelig 
ved hans Anmodning. Godber fandt imidlertid Fa
deren mere villig, der i det mindste halv bevidstlos 
satte sig ved Roret, medens han selv stillede sig i 
Forenden af Baaden med en lang Haand-Spage; 
dog vilde Mander næppe have formaaet at rette sig 
efter de hurtigt vekslende Kommando-Naab-, dersom 
ikke Matroserne med deres Aarer havde hjulpet til 
at styre Jollen. Da ingen kjendte noget til den 
Indsejling, hvori de nu befandt fig, men alle troede 
endnu at være i rum S o , kunde de flet ikke blive 
kloge paa de idelig stiftende Ordrer og den bestan
dige Krydsen til hojre og venstre; men den gamle
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M a n d e r  adlod font en S l a v e ,  der ikke vover selv 
a t  tænke og beslutte, M atroserne  som Folk, der ere 
vante  til a t  tage deres egen D om  fangen under 
den strængeste Lydighed. S a a l e d e s  gik det endnu i 
halvanden Time, snart med Vinden, snart Haardt op 
imod Vinden, uden a t  de derfor avancerede sonderlig; 
thi de ofte pludselige Drejninger brag te  bestandig 
nogen Forvirring i B a a d e n s  G a n g ,  og R o r  Karlenes 
Kræfter vare næsten udtomte. A tter b ragte  en kort 
Vending F a r to je t  i en anden R e tn in g ,  og, som om 
de pludselig vare  komne næsten ganske udenfor S t o r 
mens Enemærker, horte ve kun endnu dens S usen ,  
men følte den ikke m ere , og Voverne, hvis B rusen  
naaede deres O r e r  ha rtad  lydeligere, end tilforn, 
spillede dog lang t  roligere om B a a d e n .  H e r  kunde 
det lille Anker nok holde, hvilket de straks kastede ud 
p a a  G odbers  B efa l ing , og tog A arerne ind.

S tudsende  over den gaadefulde Forand r ing  i 
deres S t i l l in g ,  stirrede de erfarne S o -F o lk  og den 
gamle M a n d e r  ud i N a t t e n ,  medens hans  B o r n  
forst efterhaanven kom til sig selv efter deres A n -  
gest; men alt  omkring dem v a r  faa sort, a t  de knap 
kunde skimte hverandre, end sige noget udenfor B a a 
den, og spørgende vendte alle sig til G odber .  H a n  
alene, der havde ledet dem saa forunderligt, m aatte  
kunne give dem nærmere O p ly sn in g .  „ V i  ere ved 
M a a l e t l "  raabte  h a n ,  sprang hen til I d a l i a ,  loste
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Tovet fra hendes Skuldre, bandt den ene Ende om 
sig selv og besoestede den anden ved en Krog paa 
Jollen, satte verpaa Baads-Hagen paa straa ud af 
Baaden og svingede sig med et kraftigt Sået ud i 
Bolgerne. Et Forfærdelsens Skrig undslap alle. 
Derpaa stod de nogle M inutter og ventede i S t i l 
hed paa, hvad Udfaldet vilde blive af dette Vove
spil, der forekom dem'ganske hensigtslost. ^Allerede 
opgav de ham og med ham alt Haab om at blive 
befriede fra denne Nats Noedsler. Pludselig hortes, 
som om det kom fra Skyerne, et lydeligt Ohoj. 
Matroserne svarede uvilkaarligt paa dette velbekjendte 
Raab, uagtet de ikke begreb, hvorfra denne Stemme 
kunde komme, der lod saa noer, og dog igjen saa 
host oppe fra, ret som om en Koempe stod ved Siden 
af dem. Forgoeves anstramgede de Ojnene: deres 
S yn , som ellers var saa starpt for a lt, hvad der 
foregik paa Havet, kunde ikke gjennemtrcenge den 
dybe Nat. Atter henrandt nogle M inutter i spcendt 
Forventning. S e ! da stinnede pludselig et ven
ligt Lys ned paa dem igjennem Vinduerne af et 
Hus toet ovenover dem. Efter den forste stumme 
Overrastelse hilsedes det af Matroserne med et jub
lende Hurra, medens de andre med Gloedes-Taarer 
sank i hinandens Arme. Hele Tingenes Tilstand 
blev dem nu klar. Baaden havde kastet Anker ved 
Siden af en halv overskyllet Skandse, og blev af
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denne og den derpaa staaende Bygning beskyttet 
mod Stormen, imedens den rasede trindtomkring 
med samme Styrke, ja tilsyneladende brusede endnu 
vildere, da nemlig Bolgerne, der brod sig mod Skand- 
scn, optaarnede sig mod hverandre et lille Stykke 
bagved Baaden. Den ene Ende af Tovet, som God- 
ber havde taget op med sig, havde han allerede bun
det til Dor-S to lpen, trak derved Fartojet saa nær 
til sig, som muligt, og.dannede dermed tillige en 
god Stotte for de Opstigende', som faa Oje-Blikke 
efter vare i Hus-Ly.

Modtagne her med den godmodigste Gæst-Fri- 
hed og plejede med den omhyggeligste Iv e r ,  fik de 
Tid til at bringe deres glade Nednings-Mand den 
inderligste Tak, hvilket fra Matrosernes Side var 
afgjort med et varmt, djærvt Haand-Tryk, og den 
korte fyndige Lov-Tale: „D u  er en flink S tyrm andl" 
Den gamle Mander sagde ligeledes kun faa O rd, 
og sad derpaa tavs og eftertænksom. Osvald kunde 
ikke finde Talemaader nok, for at udtrykke sin evige 
Takncmmelighed; dertil var han overgiven som et - 
B arn , lo og spogedc over de laante Klæder, som 
de havde faaet paa, hvilke rigtignok ikke vare efter 
Moden, men dog staffede de Gjenuemblodte en beha
gelig Varme. Ida lia , som havde klædt sig om i et 
Kammer ved Siden af, traadte nu ind, og, medens 
Osvald omfavnede hende jublende og var nærved
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at le sig ihjel over hendes Dragt, hvori hun, efter 
hans Mening nodvendig maatte gjore Furore paa den 
nceste Maskerade i Hamborg, stirrede Godber paa hende 
som paa et Syn, der fyldte hans Sjcel med den 
saligste Henrykkelse. Hun var nu en Ungmø fra 
hans Hjem-Stavn. Det glatkcemmede Haar, ikkun 
halv bedcekket af den lille Hue; den grønne Trøje 
med sine korte Wrmer; det brogede Silke-Torklade, 
skjødesløft bundet i Knud^ det stribede Skjørt, der 
ikke var langt nok til at stjule de blaa Strømper: 
denne Dragt havde omftabt den pyntesyge Verdens- 
Damp til en bcfteden Arving af hans Stamme. 
Men den høje hvide Pande, de brune talende -Djne, 
de sijontformede Ansigts-Trcek, de fint rødmende 
Laber og Kinder, de yndigt afrundede Arme med 
den lille nydelige Haand: nej! hun var et- himmelsk 
Billede af en jordisk Hallig-Pige. Han var enrnu 
hensunken i hendes Beskuelse, da Ida lia  ende-lig ftap 
løs fra sin Broders Fjas, og nu, henreven af sin 
levende Følelse, forglemmende alt omkring sig, ilede 
hen til Godber, kastede sig med den lidenskabeligste Hef
tighed til hans Bryst og bedakkede ham med.Taarcr 
og Kys. Han var jo sprungen efter hende i det 
rcedsomme Dyb; han havde ved sin kloge og dristige 
Fard reddet hende, hendes Fader og Broder. Hvor 
kunde hun tanke paa at satte Grandser for I t r in -  
gerne af sin Taknemmelighed! Hvor kunde hun, som

3
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aldrig var vant til af Hensyn til andre at lagge 
Baand paa sin Fyrighed, i et saadant Oje-Blik 
holde sit Hjartes Folelse tilbage. En Aand, som 
hendes, i hvilken straks enhver Gnist blev til lys 
Lue, maatte nodvendigvis i Ncedselens Timer have 
varet, greben af den gruligste Angest: intet Under 
derfor, at Glceden over hendes Frelse rev hende ud 
over alle Skranker. I  de sodeste Toner, som nappe 
bleve til Ord, og som ædelig hensmaltede i nye 
Taare-Stromme, takkede hun Godber for sit Liv: 
og saa ofte som hun blev greben af Tanken om Do- 
den i Bolgerne, som hun nys havde undgaaet, for 
hun sammen af Skrak, og klyngede sig fastere om sin 
Rednings-Mands Hals, som siulde han endnu engang 
drage hende op af det radsomme Svalg. Og God
ber — der stod han, den mandig stjonne Angling, 
badende af Henrykkelse, som et Menneste, for hvem 
pludselig Indgangen er bleven aabnet til en ny, sa
lig, aldrig anet Tilvarelse. Ak! den stakkels Marias 
Stjarne gik ned i samme Stund, som endelig hen
des lange ventede Brudgom betraadte Fadre-Lan
dets Jord-Bund.
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IV.

O g  b r in g e r  du ti lbage 

D e n  g am le  Kjcvrlighcd: 

D a  skal dig a l t  modtage . 

S o m  i de g a m le  D a g e ,  

M e d  g am m el  Kicerlighed.

N este  M o rg e n  v a r  Himmelen klar og skyfri. 
B a g  Fastlandets D iger tittede M o rg e n -S o le n  frem 
og kastede nysgjerrig  sit straalende £>je hen over 
H a l l ig e rn e , for a t  fe efter den forrige N a ts  O d e -  

-- laeggelser og sporge, om der endnu vare V esener  
t i lb ag e ,  fom kunde fryde sig ved dens Lys. H ave t  
gik stille og ro ligt  inden sine vante G re n d s e r  og 
syntes smilende a t  sige til Mennesiene, i hvis D r e r  
B o lg e rn e s  B rusen  endnu gjenlod: I  have kun d rom t!

G o d b e r ,  som u ag te t  den Anstrengelse, hvortil 
han  v a r  bleven nodsaget ,  ved de i forrige Kapittel 
beskrevne F a r e r ,  dog kun fandt liden R o ,  t raad te  
udenfor D ore n  til den gestmilde B o l ig .  D e  for- 
stjelligste Folelser stormede ind paa  hans  H je r te .  
D e r  la a  hans Hallig for h am , efter hvilken han 
havde haft en saa inderlig Lengsel p aa  I t a l i e n s  
blomstrende Kyster, p aa  H ollands rige E n g e :  vet 
L and , hvori han alene kunde fole sig lykkelig, og 
hvorfra  det vilde have v e r e t  ham en Umulighed nu 
a tte r  a t  rive sig los. F o r  dette Hjem havde han

3 *
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slidt og slæbt i fremmede Lande; Tanken om det 
havde ansporet ham til den utrætteligste Virksomhed, 
til den villigste Lydighed, til den strængeste Opfyl
delse af alle hans Pligter; havde holdt ham borte 
fra alle hans Stands Forlystelser, idelig opmuntret 
ham til den sparsommeligste Husholdning. Ethvert 
nyt Bidrag til hans lille Kapital, som han altid bar 
paa sig og derfor ogsaa nu havde reddet, havde 
stedse 'været Begyndelsen til en kjær Drom om T il
bagerejsen, hvortil han paa saadanne Dage ofte hen
gav sig hele Timer i Ensomhed. Ikkun hans Be- 
gjærlighed efter Undervisning, hans Stræben efter en 
Dannelse, som var over hans Stand, kunde forfore 
ham til stundum i et saadant Djemed at angribe sin 
Skat; men han sparede da ogsaa desto omhyggeli
gere, for snart igjen at erstatte flige Udgifter. Nu 
havde han naact det. Der stod hans Fædre-Bolig. 
Salig Henrykkelse gjennembævede hans Indre; Glce- 
des-Taarer brændte paa hans Kinder. Hvo der, 
uden selv at være Halligboer, hapde betragtet denne 
nogne Plet, hvis tynde Græs endnu bar Mærke af ' 
Dyndet fra den sidste Oversvommelse, betragtet den 
med dens dybt furede og gjennembrudte Skandser, 
og derhos erindret den forlvbne Nat, som havde 
bragt alle Levende paa denne Klump Jord i Havet 
Doden i Bolgerne saa nær: han vilde aldrig have 
anet, at det var det te Hjem, som fremkaldte Zjng-
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lingens Glædes-Taarer. Men Godber havde for 
dette Syns Skyld i ni Aar udholdt et Liv, fuldt af 
Besværligheder og Farer, fuldt af Savn og Selv- 
forncegtelse; og skulde han end have lidt og stridt 
saaledes i tyve Aar, vilde dog Tilbagekomsten til 
denne Plet ikke have forekommer ham for dyrekjobt.

Og dog, ganste ren var hans Gloede ikke. Han 
kunde ikke boje Knæ for den Gud, der havde beva
ret ham mistundelig og fort ham hjem til hans Foe- 
dres Land. Havde han blot gjort det! Maaste 
vilde han da have gjenfundet sit gamle Hjcerte; maa
ste vare de forfængelige Dromme vegne fra ham, 
Trostabs-Loftet til den fromme Maria var ikke ble
vet brudt og Idalias forforerste Billede havde tabt 
sin Tryllekraft.

I  ethvert Mennestes Liv fremstige vel saadanne 
koglende Billeder, som fordunkle hans indre Klarhed 
og omtaage hans Blik, saa at Pligten bliver ham 
tvivlsom; og, dersom disse ikke rentud ere Fantasi- 
Spil, men snarere ere blevne fremkaldte ved overor
dentlige Tilstande og Forhold, da tykkes de ham at 
voere Bestemmelser af hans Skæbne. De gogie om 
hans Sjæl, som lokkende Sendebud i en Nydelses 
Tjeneste, hvorfra hidtil kun smaalige Hensyn og 
Mangel paa Selvtillid have afholdt ham, og som er 
ham vis, saasnart han blot vover paa at rejse sig i 
sin Kraft. De udmale ham en Fremtid, hvorimod
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alt det forekommer ham mat og farvelvst, ja endog 
uværdigt, som han kan vinde, ved rolig at blive i 
den vante Gang, ved trolig at holde fast paa sine 
hidtil haste Grund-Scetninger, ved villig at boje sig 
under Guds hellige Lov. Han er tilmode, som et 
Menneste, der kun behover at flytte Foden fremad, for 
at undfly en langvarig Trældom og gaa ind i et 
Paradis, hvis Porte hans Egensindighed kun altfor 
længe har holdt lukkede for ham. Han sporger sig 
selv, hvorfor han ikke gansie fluide sprænge de svage 
Skranker: Pligt og Samvittighed. Ja det tykkes 
ham, som om disse Skranker kun vare en Ammestue- 
Drom, han er voksen fra, eller som om han nu forst 
i Sandhed havde erkjendt, hvad Pligt og Samvit
tighed kræve af ham. I  saadanne Oje-Blikke har 
Menneflet i sig selv intet, der kan være ham til 
S  te tte eller tjene ham som Vejviser. Han har lige
som tabt sit vante sikre Fvd-Fæste: hele hans tid
ligere Livs Maal er bleven forrykket, og hans Tan
ker og Folelser have endnu ikke kunnet vænne sig til 
den nye Udsigt. Derfor har han ingen anden Hjælp, 
end den, som kommer ovenfra. Han vende Sind og 
Hu op mod Sandhedens faste Borg i dctHoje; han 
holde sig af ganfle Hjærte til det evige Ord, som 
dommer Levende og Dode; han lade Verden med 
dens Dromme tilbage og nedsænke sig med inderlig 
Hengivenhed i Betragtningen af ham, som ved sin
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Hellig-Aand formæler Himmelen med Jorden i den 
Troendes Bryst! og denne Aand vil bringe ham den 
Oplysning, som han trænger til. Naar han atter 
stuer tilbage paa sin Vej, ville Taage-Skikkelserne 
være svundne: han vil i dem erkjende Skyggerne af 
en i Baggrunden lurende Synd, og nu se sin Bane 
klarligen og vandre den tillidsfuldt.

Men Godber bad ikke, og hans Oje og hans 
Sjæl formorkedes, da han kastede et flygtigt Blik 
hen paa Marias Bolig. Han blev greben af en 
Folelse, lig Samvittigheds-Angest; men han vilde ikke 
gjore sig selv Rede for den og blev glad, da Erin
dringen om det forladte Vrag og det tilbageblevne 
Mandstab fortrængte alle andre Tanker. Hurtigt 
vendte han sine forstende Blikke til den vestlige Kant 
af Halligen, og — der laa Skibet kantret ikke langt 
fra Stranden. Med vingede Fj^d ilede han derned.' 
Men hans Vej forte ham lige forbi Marias Bolig, 
og han blev uhyggelig tilmode, da han kom i Nær
heden deraf; hans Blod strommede rastere gjennem 
Aarerue og forhojede Kindernes Farve. Uvilkaarligt 
traadte han sagtere til, som om han var bange for, 
at han ved Lyden af sine Trin stulde vække sin For
lovede af en lykkelig Drom og kalde hende ud i den 
til hans Glæde endnu tillukkede Dor. Da han var 
kommen forbi, faldt en Sten fra hans Hjærte, uden 
at han tænkte paa, hvorlidt der var vundet ved saa
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fort en Frist. Nu fængslede igjen Vraget hele hans 
Opmcerksomhcd, og snart havde han naaet Kysten. 
Dog, forgjæves anftrcengte han sine D jne: han faa 
ingen menneskelig Skikkelse. Han vadede saa langt 
ud, som muligt, raabte lydeligt: Ohoj! — Ingen 
svarede. Stum og ubevægelig laa den nu saa ufor
melige Bygning for ham, der tilfo rn , medens den 
endnu i sin'Skjonhed lystelig gjennemstar Bolgerne 
med udfoldede Vinger, blev oplivet as en munter og 
kraftig Virksomhed. Ester flere gjentagne Forsog paa 
at fremkalde et Svar, havde Godber nu Vished om 
sine forrige Kammeraters ulykkelige Skæbne. Den 
Tanke paatrængte sig ham, om det ikke havde været 
bedre for ham, at have fundet sin Grav i Bolgerne, 
ligesom de, end at leve med Bevidstheden om en 
dobbelt Utrostab, forst mod et Skib, hvis Nor havde 
været ham betroet, yg hvilket han, som So-Manden 
bestandig, havde elstet som sin Brud, og dernæst mod 
sin tidligste Ungdoms Forlovede. Længe stirrede han 
tankefuld hen for sig, indtil ved Tilbageblikket paa 
den forrige Nats Begivenheder Ida lias Billede traadte 
frem for ham og bemægtigede sig udelukkende alle 
hans Tanker og Folelser. Han blev greben af en 
usigelig Længsel efter at se hende igjen. Han var 
vred paa sig selv, fordi han ikke forst havde oppebiet 
hendes Morgen-Hilsen, og vendte med hastige Skridt 
tilbage.
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S a u s e s l o s  vilde han vcere g aaet  forbi fin F or
lov ed es  B o l i g ; men —  D o r e n  aabnede sig, og M a 
ria  traadte jtb med sin S p a n d .  H endes forste Bkik 
tra f  G odber .  R a st  kastede hun S p a n d e n ,  sprang  
ned ad Skandsen, floj jublende hen til ham, og greb  
h a n s  H a a n d ,  som han mekanist rakte hende, med et 
henrykt: „G odber,  Godber,  saa er du der dog ende
l ig ! "  Dersom  han havde trykket hende til sit Bryst ,  
da vilde hun uden Affektation have modtaget og  
gjengoeldt hans  K y s .  M im  at han ikke gjorde det, 
forstemte hende ingenlunde; thi H all igens D a tter  var  
v a n t  til en roligere Zjtring a f  Kjaerligheden, end man  
under lignende Forhold finder hos den mere lidenska
belige B e b o e r  af Fastlandet. H un var jo v is  paa ,  
at  han var  bleven hende tro; o g ,  om han end ikke 
havde strevet d et ,  han var jo en S o n  a f  hendes  
H j e m - S t a v n ,  hvor Utrostab mellem de allerede i 
B a rn do m m en  Forlovede er l ige saa uhørt, som imel
lem LEgtefolk.

„ M e n  hvor kommer du fra id a g ?  V i  ventede  
dig forst im orgen  fra Husum . D u  var jo dog paa  
det S k ib ,  som vi saa iga ar  kaste Anker der langt  
ude: ikke sandt? —  H v or  er da Skibet  blevet a f?"  
M e d  disse O r d  vendte hun sig mod Anker-Pladsen,  
hvorhen hun iga ar  havde seet saa tidt med lcengselS- 
fuldt H aab .
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„ D e r ! "  svarede G o d b e r ,  og pegede til S id e n  
henimod V ra g e t .

„H erre  G ud '!"  raab te  M a r i a ,  id e t .hun  trykkede 
sig fast til den Elstedes B rys t .  „ S a a kæmpede du 
med D o d e n ,  medens jeg dromte saa ro lig t  om dig. 
V i  horte kun lidt til Blæsten i den forreste S tu e ,  
og troede, a t  S to r m e n  for længe siden havde raset 
ud. J e g  sagde det nok til M o d er ,  a t  vi stulde sætte 
Lys i B agstuen ;  jeg vilde saa gjerne have vaaget 
derved. M e n  hun mentk, a t  det kunde lede S k ip 
pere v ild , der vare fremmede for Farvandet ,  og lo 
ad m ig ,  fordi jeg v a r  saa vis paa , a t  du v ar  p aa  
Skibet.  O g  nu  ere I  dog strandede. O ,  hvad du  
m aa  have udftaaet,  og hvor vilde jeg have grædt, 
dersom du v ar  gaaet  under! J e g  vilde bestemt og- 
saa være d o d !"  H u n  stjulte sine O jn e  med Forklæ
det, og græd baade af Skræk og G læ de.

G odber skælvede som en M isd æ d er .  P ig e n s  
T a a r e r  brændte ham lige ind i  S jæ le n .  E t  O je -  
B lik  vendte hans  gamle Kjærlighed .atter tilbage. 
H a n  omfavnede hende og trykkede hende til sin B a r m ;  
og da  hun saa saa inderligt op til ham med sine 
taarefyldte b laa  O j n e ,  va r  I d a l i a s  Billede ganste 
forsvundet a f  hans Hjærte. M e n  M a r i a  rev sig 
hurtig t  los fra ham og ra ab te :

„Stakkels G od b e r !  H vor du ryster! Kom dog 
med ind i en H ast ;  Theen stal straks være færdig.
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H vo r  M o d er  vil blive glad, n a a r  du staaer udenfor 
hendes S ceng! E r  du  den eneste, der er redde t?"

D ette  S p o r g s m a a l  bragte straks igjen G o d b e r -  
Tanker hen p aa  I d a l i a .  H a n s  forrige Kulde mod '  
M a r i a  vendte t i lbage ,  og han svarede hurtig t  og i 
afbrudte S æ tn in g e r :

„ D e r  ere ogsaa andre  reddede. —  Farvel saa- 
læ n ge ! —  J e g  m aa  bringe Efterretning om Skibe t ."

„T o v  dog l id t !"  svarede M a r i a .  „H v o r  ere 
de?  J e g  følger med. Lad 'mig bare forst lade M o 
der det v ide!"

M u n te r  sprang hun op ad S kandsen ,  og kom 
lidt efter tilbage til G odber, som v a r  bleven staaende 
paa  S te d e t  ubevægelig og i støb Fortvivlelse.

D e fulgtes nu ad, han mork og tavs ,  hun med 
straalendeOjne, og muntert  stadrende, noget, som ellers 
v a r  hende ganste uvan t .  H un  hayde jo saameget 
a t  fortælle h am , hvorledes hun havde længtes efter 
ham, hvorledes hun under alt  sit Arbejde havde tænkt 
paa  ham, hvor flittigt hun havde spundet til Udsty
re t ;  og saa -regnede hun op for ham hvert enkelt 
Stskke, som hun enten fik af fin M o d er  eller selv 
havde forarbejdet. G odber  v a r  tilmode, som om en 
flem D rø m  ængstede ham øg snørede hans B rys t  
sammen; men hun fortalte  videre, hvor tidt hun 
havve bedet den gode G u d  om a t  fore ham lykkelig' 
hjem; med hvilken Tillid hun havde haabet p a a  sin
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BonS Opfyldelse: hvor inderligt hun nu vilve takke 
den himmelske Fader for hans Miskundhed og Barm- 
hjærtighed: nu kunde hun for lutter Gloede knap 
komme til ret at takke; dog derover vilde Herren ikke 
fortornes. Naar hun med barnlig from Hjærtelighed 
talede saaledes snart med Gud, og snart med God- 
ber om den første Gang, de skulde gaa i Kirke sam
men, da var det for ham, som om der sank en Sten 
paa hans Bryst og B ly i hans Fodder; han maatte 
staa stille, for at trække Vejret, og var ncerved at 
synke i  Knæ. Maria mcerkede det; men, uden at ane 
den egentlige Grund, tog hun ham bekymret under 
Armen og skændte, fordi han ikke havde villet nyde 
nogen Vederkvægelse hos hende. Han var jo saa 
angreben endnu, og det var uforsvarligt, at han ikke 
forst havde hvilet ud; men, fojede hun til:

„B i kun! nu stal du heller ikke komme op af 
Lænestolen i de forste fjorten Dage. Jeg stal pleje 
dig som et Skode-Barn. Naar du faaer salig Fa
ders Skind-Pels paa og hans uldne Nat-Hue ned 
over Orerne, tænker jeg nok, at d* stal blive varm 
igjen."

„Nej, det er dog afstyligt, hvor du har sat din 
Sundhed paa Spil, ved saa haardnakket at undflaa 
dig for at komme indenfor hos os!" sagde hun, 
for Alvor vred og halvgrædende, da de kom til den 
smale Bjælke, som var lagt over den 16 Fod brede
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Hav-Arm og som rigtignok kun for den dertil vante 
Halligboer kunde kaldes et Gang-Træ, da ven, for 
at holde Faarene tilbage, vendte den siarpe Kant 
opad. Maria var hoppet over, som i en Dans: 
Godber'fulgte langsomt og vaklende bagefter.

Da de traadte inv i Huset, fandt de alle om
kring det store Bord ved Frokosten: hele Opdcek- - 
ningen bestod af The mcd Rug-Brod, Smor og 
Faare-Ost. Ida lia  bar endnu Hallig-Dragten; dog 
havde hun med opfinderisi Aand og smagfuldt Ud
valg givet den, uden Skade for dens Ejendommelig
hed, en indtagende Ånde, som den for havde savnet. 
Uagtet hendes Haar var stroget bort fra Panden,' 
var det dog kun forsaavidt bundet op under den lille 
Hue, at flere Lokker endnu faldt ned over hendes 
Skuldre. A f Familiens Smykke-ZEste, hvis Rigdom 
langt overgik hendes Forventninger, havde hun des
uden laant den lange Gnld-Kjede, der nu prunkede 
paa hendes Bryst og som et Slags Snorebaand, 
vidt foroven, sncevrere forneden, holdt Trojen sam
men, saaledes som man bruger disse Kjeder paa Hal- 
ligerne til Brude-Pynt. De store Medaillons, lige
ledes af Guld, der sædvanlig hænge ovcnpaa, tillod 
hendes bedre Smag hende ikke at benytte. Da God- 
ber traadte ind, stod hun rast op og gik ham imode 
med den uimodstaaeligste Unde i hele sit Væsen, ikke 
mere med den samme alt forglemmende Lidenskabelig-
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hed, font igaar, men med et Sm il, hvori syntes at 
ligge den Bevidsthed, at hun maatte indtage ham. 
Dog vilde man gjore Ida lia  Uret, dersom man vilde 
erklcere hendes Opforsel mod Godber for at være 
blot forfængelig Behagelyst. Nej, lidet vant til at 
agte paa Forholdene eller at betænke Folgerne, hvor 
det gjaldt om hendes Tilbojelighed, hengav hun sig 
ogsaa nu til sin Folelse; og denne Folelse var mere 
end Taknemmeligheb mod hendes Livs Rednings- 
Mand: det var, om end ikke fuldkommen altopofrende 
Kjærlighed, dog en Opbrusning af Kjærlighed med 
alle de Fordringer, som den sande Kjærlighed gjor 
paa den elffede Gjenstand. Hun vilde behage for 
at vinde den Anglings Hjærte, der havde saa stor en 
Plads i hendes Hjærte, og hun var langt fra den 
Tanke, at ville fængste ham som en Slave af sine 
Luner til sin Triumf-Vogn, endstjont hele' hendes 
Adfærd blev ledet as en Planmæssighed, som ellers 
kun findes hos en Kokette, aldrig hos den virkelig 
Elstende. Godber fortabte sig ganste i Beskuelsen af 
det henrivende Syn. Tryllet fast til det Sted, han 
stod paa, saa han hende svæve hen imod sig med et 
B lik, der gjennemtrængte hans Sjæls, inderste Dyb. 
Da hun nu greb hans Haand, trykkede den til sit Bryst 
og spurgte i den ommeste Tone, med det fortrolige Du: 
„Godber, min Rednings-Mand! hvor kunde du for
lade os saa tidligt, uden at oppebie min Tak for
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den M o r g e n ,  font jeg uden dig aldrig vilde have 
f e e t? "  —  da  havde han  ncer kastet sig for hendes 
F o d d e r  og I d a l i a  havde vundet den fuldstændigste 
S e j e r , hvilket, fom m an  kunde fe a f  det tilfredse- 
S m i l  om hendes Læ ber,  heller ikke blev ubemærket 
a f  hende. H a n  m aa t te  sætte sig ned ved S id e n  af  
hende ,  medens M a r i a ,  som , undselig og forlegen, 
ganfle blev b ra g t  til T avshed  i de Fremmedes N æ r 
værelse,  næppe vovede a t  sætte sig l igeoverfor 
hende, og kun kastede stjaalne Blikke, til I d a l i a ,  hvis 
blændende Skjonhed  o g ,  sijont velbekjendte, dog a t 
te r  fremmede D r a g t  drog hendes hele Opmærksom
hed til sig. H u n  kunde ikke blive H erre  over en 
uhyggelig Fo le lfe ,  der v a r  mere end blot F o rb a v 
selse over det  usædvanlige S y n  og over det fo r tro 
lige Forhold ,  hvori den fremmede D a m e  stod til G o d -  
ber. Uvilkaarligt m a a t te  hun sammenligne J d a l i a S  
blode F o rm e r ,  flanke Vækst og straalende Zjnde med 
sit eget solbrændte Ansigt,  sine arbejdsfore  H æ nder  
og Arme og sit ubetydelige U dvorte s ,  der kun vid
nede om N or ig h e d  og K r a f t ,  men ikke imponerede 
ved majestætisi Hojhed. H u n ,  der med Lethed kunde 
hævde sin P l a d s  som den smukkeste b landt  Hall ig- 
P igerne ,  stillede sig i sin Beskedenhed dybt under den 
Fremmede, maasie dybere, end hun virkelig fortjente 
a t  staa. H v a d  G o d b e rs  kolde Besvarelse a f  hen
des G læ d e s - I t r in g e r  ved Gjensynet ikke havde for-
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m aae t  a t  bevirke, det paatrcengte sig hende ved S y 
net a f  den Fremmede, nemlig: T v iv l  om sin F o r lo 
vedes T ros iab .  O g  det v a r  ikke blot I d a l i a s  O p 
forsel mod G odbe r ,  der trykkede hende denne B r a a d  
i Hjcertet,  men S k insygen ,  som endogsaa meddeler 
den enfoldigste P ig e  en Skarpsind ighed ,  der ikke let 
tager  Fej l ,  n a a r  hun med den Elsiede dvceler i et 
an d e t^ v in d e l ig t  Vcescns Noerhed, v ilde , endog uden 
den fremmede D a m e s  Fortrolighed mod G odbe r ,  have 
loert hende a t  gjore mangen en uvelkommen Bemcerk- 
n ing .  S n a r t  siulde M a r i a s  Hjoerte aldeles knuses.

„H vem  er den gode P ig e ? " '  spurgte I d a l i a  i 
den venligste T o n e ,  der imidlertid v a r  ledsaget a f  
et s ia rp t ,  forsiende B lik p a a  G odbe r ,  som om hun 
allerede vidste, a f  hvor megen Vigtighed dette S v a r  
vilde vcere for hende.

M a r i a  blev b lodrod ,  men saa dog tillige med 
et S l a g s  T r o d s  op til den Fremmede. G o d b e r  
rodmede endnu sterilere, flog O j e t  n e d ,  og h ans  
S te m m e  sioelvede, d a  han efter en P a v f e  svarede:  
„ M a r i a  N o m m e n s" .  —  D e t  lod, som om han  endnu 
vilde tilfoje n o g e t ;  men —  han  tav .  M a r i a  ly t
tede endnu et pinligt M i n u t ;  men —  han  tav .  D a  
sank hun blegnende sammen, knugede Hcenderne mod 
Hjcertet, hvori a l t  B lo d e t  standsede, og saa  og horte  
ikke mere. A t  han  ikke havde kunnet eller ikke havde 
villet t i lfoje : min B r u d !  det v a r  for hende tilstroek-
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keligt til hendes S kæ b n es  Afgjorelse. Ved hans 
T av sh e d  v a r  hendes Livs Lykke tilin tetgjort:  hun 
vidste nu, a t  han v a r  ta b t  for hende. I d a l i a  havde 
vel nogen Anelse om Forholdet. B egges  Bevce- 
gelse kunde ikke u n dg aa  hende; men Glceden over a t  
have erobret G odber  fik næsten ganske O verh aan d  
over hendes Medlidenhed med den stakkels M a r i a .  
O g s a a  G odber  fo l te ,  hvorledes h a n ,  ved a t  fortie 
sit Forhold til M a r i a ,  allerede havde sagt a l t ,  og 
tænkte aldeles ikke p a a ,  a t  M a r i a  muligvis flet in
gen Betydn ing  havde lag t  deri. H a n  vovede ikke 
a t  lofte O jnene  i Vejre t ,  og sad i den pinligste S p æ n 
d in g ,  indtil han til sin G læ de blev reven uv deraf  
ved M a n d e r s  S p o r g s m a a l ,  om han ikke havde seet 
noget til S k ib e t?  N u  sprang han op og fortalte  
med en I v e r  og en Deltagelse , som vansielig lov 
sig forene med hans  tidligere Tavshed  i dette Stykke, 
hvad han havde seet, og a t  de , som vare blevne 
t i lbage , formodentlig havde fundet deres D o v  i 
B o lg t rn e .

Alle befluttede nu  a t  gaa  ud til V rag e t .  M a 
r ia  fulgte ene og langsomt bagefter ,  og saa blot 
endnu, a t  I d a l i a  forstrækket for tilbage ved den for
nævnte svimlende O v e r g a n g ,  og a t  h u n ,  efter flere 
forgæves Forsog p a a  a t  g a a  over, ledet ved H aand en  
af Godber, tilsidst flyngede sin Arm om hans  H a ls  
og faaledes lod sig bære over til den anden S iv e .

4



50

Nu brod hendes Taarer »standset frem: hun tænkte 
ikke paa at folge med.de andre, men vaklede op ad 
Skandsen t il sit Hjem, og sank højt grædende ned 
paa en S to l.

M aria  blev ene med sin Smærte. Moderen 
havde Nysgerrigheden fort ned t il Stranden, hvor 
allerede ncesten alle Halligens Beboere vare for
samlede.

Dä Godber og de Fremmede fluttede sig til 
dem, traf man, efterat have budet den lykkelig Hjem
komne det forste hjærtelige Velkommen, Foranstalt
ninger til at træffe en Baad henover Grunden, ind
til Vandet blev dybt nok t i l at boere den og Mand
stabet. Derfra gik de ombord paa Vraget, som var 
halv fuldt af Vand, og undersøgte det paa det nøjag
tigste. Der var hverken Spor af levende Væsener 
eller af Lig. Sandsynligvis var Kapitainen og hans 
Folk, da Skibet kantrcde, blevne fiyllcve bort fra 
Dækket, Ug man kunde vente, at Ligene med det for
ste vilde drive i Land under Flod-Tiden. Enkelte 
Ting af Værdi bleve straks tagne med, og Godber 
glemte ikke en lille Kasse Syd-Frugter og en Kurv 
med et Par Flaster sod V in  t il Id a lia . Ogsaa 
gjorde man Forberedelser t il at bjLrge det Ovrige 
af Ladningen, der for største Delen bestod af V in- 
Fade og Citron-Kasser, idet adstillige Tov bleve ka
stede om Stumperne af Masterne og andre Dele af
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Vraget, for med den anden Ende at gjores fast 
paa Strand-Bredden.

De Tilbagekomne gjorde nu Mælding angaaende 
Skib og Ladning; men da den ældre Mander vilde 
til at tale med dem om Bjærgelonnen, afviste de til 
hans Forbavselse al Underhandling derom og over
lod alt til hans gode Villie, hvorhos de tillige lo
vede at tjene ham paa det bedste, med en Hjærte- 
lighed, som vidnede om deres uegennyttige Sinde
lag. Imidlertid havde Idalia, med sin Broders 
Hjælp, der, som han selv sagde, smægtede efter en 
tttenneflelig Vederkvægelse, aabnet en Kasse Appel
siner og en Flaste Vin, hvoraf Osvald straks gjorde 
et Par dygtige Drag. Derpaa strællede hun med 
sin hvide Finger een af de sode Frugter, delte den 
behændig- i to Parter, og bod Godber den ene Halv
part, idet hun takkede ham venligt for hans Op
mærksomhed. Smilende smagte hun nu ogsaa paa 
Flasten og rakte ham den med den Bon, at han ikke 
vilde forsmaa Læstedrikken, om han ogsaa derved kom 
i middelbar Berorelse med hendes Læber. Den hen- 
rvkte Zjngling trykkede sine Læber fast til det Sted, 
hvor hendes Mund havde hvilet, og blev forst reven 
ud af sin Begejstring, da Idalia spurgte ham, hvor
for han ikke hellere havde tænkt paa at medbringe 
hendes Koffert med hendes Klæder.

„O !" svarede han, „jeg vilde onste, at jeg aldrig
4*
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mere skulde se Dem i nogen anden Dragt, end i 
mtt Fodelands."

Han rodmede selv over den Tilstaaelse, som 
laa i disse Ord. Ogsaa Idalias Kinder glodede stär
kere, og forst efter en Pavfe svarede hun halv hvtb- 
stende, idet hun, fxlb af Ånde, bojede sig hen til ham:

„Jeg vil ingen anden boere, saalange jeg kan 
gjore dig en Fornojelse dermed. Men, saavidt jeg 
kan stjonne, ere I  alle beslagtede eller besvogrede 
med hinanden paa denne O ; thi jeg har endnu ikke 
hort nogen anden Tiltale, end det fortrolige Du. 
Dersom du altsaa antager mig som en Pige af din 
Hallig, hvorfor stal da jeg alene hore det kolde De?"

Overrastelse og Henrykkelse fcengstede Ordet 
paa GodberS Tunge. Endnu et Sekund hvilede 
hans Oje sporgende paa hendes B lik ; men dette 
venlige Sm il, denne kjcerlige Stemme bar altfor 
tydelig Prceget af en dybere Folelse. Han kunde 
ikke lcengere drage i Tvivl, at hans dristigste For- 
haabninger vare opfyldte. Da nu de lange silke- 
blode Ojen-Haar seenkede sig, ligesom for at straffe 
O jet, fordi det havde fortalt for meget, og da de 
tattere tilsluttede Laber syntes at robe Frygt for at 
sige mere og tillige Forventning om, hvorledes det 
Sagte var blevet optaget: da blev han af en nimod- 
staaelig Trang dreven til at kaste sig for hendes Fodder. 
Dog, hun undsaa sig for de Tilstedevarende, og, hur-
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tigt besindende sig, ffjont overraffet ved den unge 
Mands lidenffabelige Opbrusning, greb. hun hans 
Haand, og, idet hun med en let Bevoegelse vendte 
sig fra ham, bragte hun ham atter inden de rette 
Skranker. Men hvo kunde forteenke den af Kjeer- 
lighed berusede Ungling i, at han i hendes Haand- 
Tryk og i det Blik, hvoraf det var ledsaget, leeste 
Svaret: „D in !" Hun kaldte nu paa sin Fader og 
opfordrede ham til a't tage Del i den Vederkvægelse, 
hvormed Alikante havde betcenkt Strand-Bredden af 
en Hallig.

V i maa ikke undre os over, at Ida lia  saa hurtigt 
og paa en saa lidet kvindelig Maade fremskyndede 
Forvisningen om sin Sejer over Inglingens Hjcerte, 
hos hvem hun allerede paa Skibet med Velbehag havde 
bemcerket det Indtryk, hendes Zjndigheder gjorte paa 
ham. Det laa alveles i hendes Karakter, ikke at finde 
Smag i den anende Kjcerligheds Lcengsel og Trceng- 
sel. Hun vilde have sin Villke raff afgjort, uden 
den for hende kjedsommelige Svcrven mellem Frygt 
og Haab; og dertil kom endnu, at Opholdet paa 
Halligen sandsynligvis vilde blive kort, og at hun 
saaledes maatte frygte for, maaffe om faa Dage 
at blive for bestandig ffilt fra Godber, som hun 
virkelig elffede, forsaavidt hendes egenkjoerlige Sind 
kur.de elffe. Ogsaa havde hun ved tivlig Roman- 
Laesning for laenge siden lcert at afloegge hint bly
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og tilbageholdne Væsen, der, — ligesom den bløde, 
duftende Fernis paa Blomsternes Farve-Pragt for
milder og saaledes forstjonner disse Farver, — med
deler de jomfruelige Følelser det Kydstheds Præg, 
font. er noget mere end blot tillært Anstand, ja som 
netop udgjor Kvinvens dybeste Ejendommelighed og 
højeste Inde, men hvis Efterligning bliver til mod- 
bydelig Affektation.

Denne stjonne Arve-Lod, denne jomfruelige Kvin
deligheds-Duft, som aldrig kan vindes tilbage, gaaer 
idetmindste altid tabt for eders Dotre, I  sorglose 
Forceldre, som lade dem uden Undtagelse lcese ncesten 
alt, hvad den belletrististe Litteratur frembringer. 
Med eders Anstands-Regler, med eders Klogstabs- 
Forffrifter, med eders Begreber om 8Ere,'kunne I  
kun fremsminke, ikke paany stabe hin sig selv ubevid
ste hellige Ustyldighed, der besjæl er hele Jomfruens 
Væsen og Birken som med en'Aande fra renere 
Himmel-Egne, saa at v i, ved at betragte hende, 
komme til at tænke paa Herrens Ord om Lilierne: 
„Jeg* siger eder, at end ikke Salomon i al sin Her
lighed var saa klædt, som een af dem." Men med 
Tabet af denne Medgift for hele Livet er ej alene den 
Inde svunden, som ingen nok saa blændende Skjon- 
hed, ingen nok saa glimrende Dannelse kan erstatte- 
men der bliver tillige aabnet en vid Ädgarig for 
enhver vild Lidenstab, hvorved der saa let fren»kal-
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des en Opforse!, som gjor alle ederS gode Forma
ninger tilskamme, og bringer eders graa Haar med 
Sorg i Graven. I  pleje eders Blomster og vogte 
dem omhyggeligt for den kolde Natte-Luft og den 
brcendende M iddags-Sol; og eders Dotre sætte I  
ved Roman-Læsningen ud i en Verden, hvori gejle 
Lysters kvcelende Damp og vilde Lid'enstabers fortce- 
rende Lue hartad ere den eneste Drivefjer, og som 
er saameget farligere, fordi den lokker ved sit glim
rende Zjvre og lader Fantasien bestandig videre S p il
lerum. Religionen, som ene endnu kunde staa imod, 
bliver derhos forvandlet til en Blomster-Dronning, 
der sidder, smykket med friste Kranse, som en venlig 
Tilfluer ved det frivole S p il,  og kun aander Kjcer- 
lighed, Godhed, Mildhed, Overbærelse og Eftergi

venhed.
Pigens og Konens Oje burde overhovedet være 

mindre aabnet for Lidenstabernes styre Marked i  
denne Verden; snarere stulde de i enfoldigt Ubekjendt- 
stab med Mennestenes brogede Færd bevare en »for
vansket Folelse.for det Sande, Gode og Skjonne i 
et stille, fromt S ind , uden forst, som Manden, at 
ove sig i skarp Sondren og Skjelnen, og under hel
digste Omstændigheder at vende tilbage fra Kampen 
med langsomt tilgroende Ar. Deres hele bestednere 
Stilling i Verden, deres svagere Legems-Bygning, 
deres medfodte finere Folelse, hvorved de mere ere
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bestemte til at ligne den ved den mindste Berorelse 
sitrende Mimose, end det i Stormen opvoksende Trcr 
med den haarde Bark, — alt dette anviser dem et 
mere stille Liv, en mere rolig Virkekreds. Derimod 
blive de ved deres scedvanlige Lektyre forte ud pact 
et Gebet, der hellere maatte vcere blevet tillukket 
for dem, og hensatte i Stillinger, som, om de end 
ere opdigtede, dog rive dem Bindet-fra Ojnene, 
vcekke Utilfredshed hos dem med deres Lod, og give 
dem cn Kundstabs Frugt at smage, som den, Eva fik 
i Synde-Faldet, hvorved et Paradis gik tabt.

Langt vcere det fra os, kun at tcenke paa Kok
ken og Vugge, naar der er Tale om Kvinde-Kjon- 
nets Dannelse. Men vistnok er enhver fandan Dan
nelse falsk, som gjor Kokken og Vugge utaalelig. 
Bort med hin Overfladiskhed, som kun giver Glimre- 
lysten Ncering! — Men dog maa deres Aand hel
lere vinde Modenhed af Videnflabens Resultater, end 
fortabe sig i Grundenes og Bevisernes Dybder. 
Bort med hin ustadige Svceven i tomme Folelfer, 
som ingen fast Stotte har at holde sig t i l!  — Men 
dog maa det fintfolende Hjoerte have Forrangen for 
den overlceggende Forstand; maa moerke det Urene og 
Syndige, forend denne faaer det gjennemfluet; maa 
allerede have Villien henvendt til det Sande, Gode 
og Skjonne, medens denne endnu ikke er fcrrdig med 
at veje For og Imod. Og over denne Dannelse
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svceve, gsennemstra alende og forklarende den, Reli
gionen som den himmelbaarne M o, omflynget af 
Anelsen mcd et duftende Rosen-Slor, der ikke frister 
til at drage de hellige Londomme frem, men ikkun 
vedligeholder en from Lcengsel og Kjcerlighed. Alene 
for Manden, aldrig for Kvinden, burde Religionen 
fremtrcede i Skikkelse af Theologi, som hin straalende 
Dronning, der rejser sin Trone paa Overtroens, 
Vantroens og Tvivlens Ruiner.

V. ,
S aa  rifl paa Godt 

Og bvfl frta a rm ;

S a a  kunstig bed,

Og dog ej varm ;
S a a  favr og fin,

Og dog saa fa d ;

Kun idel Lyst 

Og aldrig glad;

Kun Glands og Pragt, 

Ej Lys og L iv :

Kom, D sd ! og bryd 

D et uSle S iv !

T il dem, font vare forsamlede ved Stranden, 
kom nu ogsaa Prcesten Hold, som hilste venligt paa 
Godber, hvilken han, stjont han forft for faa Aar
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(Iben var bleven ansat paa Halligen, dog allerede 
kjendte af Marias Fortællinger.

Da det Hus,, som forst havde optaget de Frem
mede, ikke var stort nok til fremdeles at rumme dem 
alle, tilbod Hold og andre af Menigheden deres 
Lejligheder, hvorved der dog ogsaa, ligeledes af 
Mangel paa Plads, maatte finde en Adskillelse Sted. 
Da nu Godber kom med det Forstag, at indrette sit 
Fcedre-Hus, der stod ganske ubeboet, med de nødven
digste Møbler og Husgeraad til dem alle, ligesom 
der ogsaa i hans tomme Faare-Stald var bedst Plads 
til Ladningen, naar man fik den bjærget, og da de 
Tilstedeværende beredvilligt lovede at bidrage hver 
S it til denne Indretning, stemmede Ida lia  straks 
derfor. Hun klappede i Hænderne og jublede af 
Glcede over, at hun fluide regjere der som Dron
ning i Huset, og virkelig udmalede hendes Fantast 
hende af denne huslige Virksomhed det stjønneste 
idylliste Billede. Dog fandt Mander det passende, 
at bede en ældre, mere erfaren Marta om at gaa 
hende tilhaande. Nu flyttede altsaa Mander og 
Osvald, Godber oz Ida lia , tilligemed en aldrende, 
forstandig Hallig-Kone, ind i Godbers Bolig, og 
de Ovrige begav sig hjem, hver til S it, for der at 
udsøge det Nødvendigste til at afhjælpe ben frem
mede Families første Fornødenheder.

Hele Dagen havde Ida lia  fuldtop at bestille
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med at indrette alting efter Omstændighederne faa 
venligt og hyggeligt fom muligt. Over ti Gange 
maatte her en S to l stilles paa en anden Maade, der 
et Bord flyttes et andet Sted hen, og der horte al 
en Halligboerskes ufortrødne Lydighed til, for ikke at 
blive hel led og kjcd af alle disse Forandringer, der 
maatte forekomme hende aldeles overflødige. Godber 
smilede inderlig fornøjet over Idalias Geflceftighed 
og hjalp felv til med at pudse og pynte Stuerne 
under hendes Overopsyn, som om det gjaldt om at 
gjore Kapitainens Kahyt i Stand til at inodtage 
fornemme Gæster. Selv Mander glædede sig over 
den Lyst, han aldrig før havde bemærket hos sin 
Datter, til det Slags Arbejde. Kun Osvald gjorde 
den spotsie Bemærkning, at det var godt, de fik 
Middags-Mad fra Præstens, — og sammenlignede 
sirt Søster med Fætter Frits, som, da man ved en 
Dispyt beflyldte ham for, at han blev bestandig mere 
konfus, øjeblikkelig svarede: „Nej, jeg ordner kun 
mine Tanker."

Det turde her være passende at tage den unge 
Manders Karakter nærmere i Oje-Syn. Naar han 
hidtil kun har vist sig fø f os, som et af hine fade 
og usle Mennesker, paa hvem alene det Sanselige 
har Indflydelse, og som ikke formaa at hæve sig over 
Nydelsens Verden, faa have vi ikke dermed lært ham 
saaledcø at kjende, at vor Dom over ham nu kan
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ficta fast som en ubestridelig Sandhed. Snarere var, 
stjont han ncesten var to Aar yngre end sin 23aarige 
Softer, heller ikke hans Opforsel længere et tro 
Spejl af hans Hjcerte; men, ligesom hos hende 
beregnet Væsen og virkelig Folelse var saaledes sam- 
mensmæltet, - at selv den mest erfarne Menneste-Kjen- 
der oste stulde have ondt ved at st;elne, hvoraf hen
des Hanrlemaade blev bestemt og ledet, — som da 
ogsaa en saadan Adsiillelse næppe vilde have været 
hende selv mulig — : saaledes besad han et Hjærte, 
der kunde sole varmt for alt virkelig S tort og LEdelt, 
og* dog næsten udelukkende havde sanselig Nydelse 
og legemligt Velbefindende til Formaal. Det var in
genlunde blot en Maste, han tog paa, nnar han ta
led e og handlede saaledes, som om han intet Hojere 
kjendte, end Kjodets Lyst og Ojnenes Lyst og Livets 
Forfængelighed; nej, han horte til den Sværm af 
unge Mode-Herrer, som kalde det Livs-Filosofi, at 
forstemme alle Hjærtets alvorlige Strenge i Frivoli-, 
tetens Tjeneste, og kun at have Tanke for Theater, 
Gæstebud, Drikkelag, Baller og Bolener. Hin Filo
sofi, fostret af en falden Aand, som vilde sminke sin 
Fornedrelses Billede og overdove Samvittighedens 
Stemme derved, at han, til at betegne fin Dyristhed, 
misbrugte Navnet System, havde vel endnu ikke flaaet 
faa dybe Rodder i hans unge Sjæ l, at den havde 
kvalt og undertrykt alle ædlere Livs-Spirer. Men
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han havde dog siddet ved denne Sjcrle-Morderskes 
Fodder som en altfor lcervillig Discipel, til at han 
ikke skulde bilde sig selv ind, at han virkelig var, 
hvad han gav sig ud for, og idetmindste for andre 
give sig Mine af at vcere en Mester i den Kunst at 
vcere jammerlig. Naturligvis maatte saadanne Timer 
t hans Liv, som hine paa det stormende Hav, vise 
ham hans Nogenhed; men just derfor søgte han desto 
ivrigere at udslette dem af sin Hukommelse og at 
blive det Indtryk kvit, som i slige Oje-Blikke hans 
saakaldte Verdens-Anskuelses bedrøvelige Skikkelse 
kunde have gjort paa ham selv og andre, ved hur
tigt at vende tilbage i sit gamle T rit, ihvormeget 
end den advarende Stemme af hans vakte bedre Fø
lelse talede derimod. Derfor var ogsaa hans Latter 
og Skjemten, straks efterat han var bleven reddet 
fra den mest truende Fare, snarere en unaturlig 
Overspcending af hans Krcefter imod ham selv, env, 
hvad han vilde bilde sig og andre ind, et Bevis paa 
hans lette Sind.

Der vilde hore en Profets Noft t i l ,  for at 
vcrkke disse Natte-Vandrere, der gaa samme Vej, 
som Osvald havde betraadt — disse Herrer og Da
mer, som, i Besiddelsen og Nydelsen af alle Livets 
Goder, kun mangle een Ting, nemlig: Lived selv. 
Men intetsteds tydeligere, end>paa dem, seer man 
Sandheden af Christi Ord godtgjort: „hvo, som ikke
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troer, er allerede domt!" Hele deres Tilvcerelses smaa- 
lige Tomhed midt i Overflodi^heden er deres Dom. 
Lig en Forbandelse virker alene Skildringen af een af 
deres „himmelske" Dage paa Sjcelen. Dette timelange 
Toilette med alle dets ynkelige Kunster, denne Hen
rykkelse over en vcllvkket S lo jfe  eller over cn moderne 
Kjole, dette sidste triumferende B lik i Spejlet, denne 
fortryllende Tanke, saaledes at hoste Beundring! Nu 
aflcegger eller modtager man et Par Visitter, hvorved 
Samtalen bevceger sig i intetsigende Floffler eller holder- 
fast ved' den forste Melon, den nyeste Opera, det 
sidste B a l, med en Sejhed, som om man vidste med sig 
selv, at, naar man kom derudover, vilde alt Tanke- 
Forraad vcere fluppet op. Held dem, dersom lidt B y- 
Snak, en ny Roman, eller en Smule Bagtalelse, der hur
tigt aagrer i den frugtbareJord-Bund, befrier dem fra den 
Forstands-Tortur, at stulle vaere underholdende, og for
sia sier de Talende Berommelse for at vcere interessante 
Selsiabs-Mcend! Nu kommer Taffelet med sine Lcekker- 
bidsiener og fine Vine. En god Lejlighed til at tale om 
svag Konstitution, om Krig og Fred, om Misvcekst 
og Kolera, om Folke-Opstande og Militcrr-Parader, 
i  ligesaa forvirret en Blanding, som dcnj hvori Koge
kunstens Frembringelser ere silstede! Derpaa Concer- 
ten, hvor de blödeste Toner ikke soge Vejen til Hjcer- 
tet, men kun til de betalende og klappende Haender; 
eller Thcatret, hvor Thekla lytter til Su fflo rens*
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Aande-Stemme, og den myrdede Wallenstein tcenkcr 
paa Taksigelsen til Publikum, naar han bliver frem
kaldt, medens dette tankelost koketterer fra Loge til 
Loge! Eller Ballet, som i en rasende Gallopade op
puster den sidste Gnist af Lidenskab i det udtomte 
Bryst, for atter med kunstig I s  at doempe det kun
stigt hidsede B lod! Og dette Liv, hvis smudsige O r
gier vi ikke ville drage for Lyset, hvor godt de end 
lade sig forene med hine MennesterS fine Smidig
hed og Pyntelighed, — dette Liv skulde ikke vcere 
ynkvoerdigt, sinlde ikke i sin usle Fadhed fremstille 
os en bedrovelig Skikkelse, i Sammenligning med 
hvilken den frcekkeste og plUmpeste Overtrceder af
alle guddommelige og mennestelige Love dog endnu 
er et Menneste? Han er dog endnu et Voesen, som 
er Noget, og derfor kan han ogsaa endnu lcrre den 
store Dommer at kjende og vende om fra sin Vejs 
Vildfarelse. Men i hin Kulde fryser Duggen fra 
Himmelen til I s ;  i hin Usselhed bliver ethvert Manna- 
Korn fra det Hoje til tomme Avner. Hvor en Kraft 
stal virke, maa der ogsaa vcere en Kraft, hvorpaa 
den kan virke, dersom ikke Virkningen stal fare hen 
og blive til intet. Men hvorledes stal man gribe
hine luftige Skygger? De oplade deres Mund og
kalde deres Skvalder sin Dannelse; de vandre ad
Vejen med hinanden og udbrede deres Lig-Lugt som 
Nsring for Aand og Hjcrrte. Troeder Livet dem
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i,node, da vende de sig foragteligt bort, fom om det 
var Dod og Forraadnelse, de havde seet. Deres Ar
mod er dem en Rigdom, deres Fornedrelse Hojhev, 
deres Vanvid Visdom, deres Fordommelse Salighed.

Saaledes ere de, om end for den overfladiske 
Betragter Skallen tager sig yndigt ud, dog hel igjen- 
nem en raadden Frugt, som, affalden fra Livets 

, Trce, ligger t Stovet og finder Behag i Stovet, 
uden at lcenges efter at komme op til den friste, 
grønne Krone.

Da Hold senere lærte den unge Mander nær
mere at fjende og i sin Erindring gjenkaldte sig de 
Erfaringer, han selv havde gjort i Verdens-Livets 
Kredse, maa han have tænkt sig meget af samme 
A rt, som det vi her have udtalt. V i finde nemlig 
i et Manuskript af ham, som han har givet den no
get paafaldende Tittel: „Syner", og hvoraf vi maa- 
ste engang endnu ville fremlægge nogle Brud-Styk
ker, blandt andet ogsaa fra hin Tid folgende Syn:

Jeg" saa en lille Pige sidde ved Vejen, med 
alle Hungerens Spor paa de blege, indfaldne Kinder, 
og sparsomt tildækket af de usleste Pjalter. Hun 
kunde vel være en 10, 12 Aar gammel; men hen
des Legeme var lille og svagt, som den sygelige 
Vækst i et Drivhus. — Og en Kvinde, tarveligt 
men renligt paaklædt, gik forbi, med en smilende 
Glut ved Brystet og en springende Dreng ved Haan-
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den. En Kurv hang paa hendes Arm. Hun stand
sede lidt sine hastige Fjed, da hun naaede Pigen ved 
Vejen; hun gav siip paa Drengens Haand og saa 
t il sin Kurv. Men hun gik forbi og ilede hen over 
en M a rk -S ti til en Arbejder. Med kraftig Arm 
torrede denne sig Sveden fra Panden og tog det x 
grove Brod uv af Kurven, medens Drengen hentede 
Vand t il ham i Flasien fra den ncere Kilde. Da 
saa Pigen ved Vejen over efter Brodet, og M an
den brod det i to Stykker og gik hen og gav den 
Hungrige det ene. Den Begjerlighed, hvormed hun 
forte Gaven til Munden, >var hendes Tak. Da gled 
Mandens B lik  endnu engang hen over hendes Skik
kelse, og han lagde nu ogsaa det andet Stykke Brod 
i hendes Skod. Pigen glemte sin Hunger og saa 
forbavset efter ham, idet han gik tilbage over Grof- 
ten. Men hans Hustru for med Haanden over 
Ojnerie, som om hun grced, og torrede derpaa omt 
Sveden af hans Pande med sit Forklcede, og det 
forekom mig ogsaa, at hun kyssede ham. Da satte 
han sig ned med hende i Skyggen af en Torne-Bust, 
og ved Siden af dem stod den tomme Kurv. Men 
de legede med den smilende G lut. Im idlertid korte 
en Karet forbi paa Vejen, og de, som sad deri. 
vendte Ojnene bort fra Menneskene t il højre, og jeg 
horte kun Theater-Beretninger af Herren, der red

5
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pact venstre H a a n d : A a !  de t  dum m e S ty k k e :  den 
F o ræ ld re lo se !

D a  tænkte je g :  „de ere allerede d o m te ! "
J e g  g ik -v ide re  og f a a  b lo t en d n u ,  hvorledes  

M a n d e n  p a a  M a rk en  nikkede venligt,  d a  jeg, ro d  af 
Undseelse over  den u s le  G a v e ,  rakte den fatt ige P i g e  
to  S o l v - P e n g e .  H v o r  m eget  mere havde han  ikke 
g ivet!  —  S t e d s e  skjonnere udfoldede E g n en  sig fo r  
m it  B lik .  S o m  en G u d s  H a v e  l a a  den klcedt t 
h a n s  P r a g t ,  opfyldt a f  h a n s  R ig d o m s  Herl ighed ,  
d ryppende  a f  h a n s  M is tu n d h e d s  Velsignelse, duftende 
i h a n s  Allestedsncervcrrelses A a n d e .  Hist R a n d e n  
a f  de hegnende Bjcerge,  hv is  frie T o p p e  hcevede sig 
op a f  F y r r e - K r a t t e t ;  her de r i g e ,  g ro n n e  G rc e s -  
G a n g e ,  h vor  den mcettede Ko strakte sine brede Lem
m er  i K lo v e re t ,  m edens den modige G a n g e r  ovede 
sine K ræ f te r  i v inget Lob. D y b e re  nede den bu g 
tende S t r o m ,  et velkomment F a rv a n d  for den frem 
mede S e j l e r  o v en p aa  O c e a n e t s  F a r e r ,  og en Kilde  
til nojsom V in d in g  for Fiskerne ved B r e d d e n .  V i 
dere  gik jeg ,  dog kun d e rh en ,  hvor  E g en  stod med 
sine toetlovede G re n e  p a a  den g ronne  Bakke. D e r  
blev m it  Hjeerte o v e rv æ ld e t ,  og det v a r  m ig ,  som 
om jeg horte  en R os t  fra  H im m elen .  „ S e  og fo r -  
Nkem,' hvor  god G u d  e r ! "  M i n  Fod v a r  i dette  
G u d s  T em p el  stodt p a a  de t  A l te r ,  som ingen kan 
g a a  f o r b i , uden a t  kaste et B lik  omkring sig p a a
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G u d s  Miskundheds udfoldede G e v a n d t ;  uden a t  op
sende et beundrende Hscertes Tak-O ffer til den, hvis 
G jern inger ere saa mange og store, som ordner dem 
alle viselig og fylder J o r d e n  med stite gode G a v e r .  
O g  det varede længe, forend jeg, henrykt og forkla
re t ,  som d en ,  hvis T ro  er bleven til Skuen , næ r-  
mede mig Huset ved Foden af  Bakken. M e d  sine 
rode T a g - S t e n  ragede det hojt op over den styg- 
gelose P la n ta g e  a f  fremmede Buff-Vcekster, og stjulte 
ved sin S to r re l se  næsten ganske den bagved liggende 
L a n d s -B y .  O v e r  D o re n  prunkede med gyldne B o g 
staver Jn d s tr i f ten :  „Landlige G læ der  helliget!" I  
G a a rd e n  holdt flere Kareter ,  og rigtbroderede Liberi- 
Tjenere svirede og sværmede p aa  den nære Kegle- 
B a n e .  M e n  Gæsterne derinde forlystede sig stojende 
ved B il la rde t ,  og da jeg sogte hen til et stille S id e -  
Værelse, blev jeg truffen af  forstyrrede K o r t -S p i l le re s  
morfe Blikke. F r a  deres uvenlige K nurren  flygtede 
jeg ind i en anden S t u e .  M e n  her sad flere H er
rer og D am er  og bladede i J o u r n a l e r  og M o d e-  
T idender ,  indtil Afbildningen af  en P a r i se r  Maske- 
ra d e -D ra g t  vakte almindelig Opmærksomhed og frem
kaldte allehaande længselsfulde U draab  og vittige 
Bemærkninger. D og  lod den ene af  de unge D a 
mer sig ikke forstyrre heraf, som , saare glad ved sig 
selv, sang en Arie a f  F ra  D iav o lo  med hoj Rost 
til Fortep ianoet.  D a  hun nu rejste sig, trængte alle

5*
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sig om hende, for at deromme hendes henrivende 
Sang og ypperlige Foredrag.

Da randt den Guds Have rundt omkring disse 
„landlige Glæder" mig i Hu, og jeg tænkte: „de ere 
allerede domte!"

Pludselig raadte en Stemme ud ad Vinduet: 
^ „Syng du nu ogsaa noget for os!" og da alle 

vendte sig t il den Kant, saa jeg ogsaa derned. — 
Der stod Pigen, som jeg havde seet ved Vejen. 
Hun havde lyttet t il Sangen og vilde atter undse
lig liste sig bort, forstrækket over den Opmærksom
hed, hun havde vakt. Men den ene Herre viste 
hende en S o lv-M on t og befalede hende at blive og 
synge, medens den Rytter, som jeg ogsaa havde be- 
mærket paa Vejen og nu gjenkjendte iblandt Gæster
ne, med sammenrrukne O jen-Bryn og truende Stemme 
raabte til hende: „Pak dig T os !" „Nej, hun stal 
synge!" paastod de Ovrige. Men Rytteren kastede 
en Rigsdaler ud til hende og streg endnu engang: 
„Afsted med d ig !" Da kalvte de Andre paa en 
Tjener, for at han siulde spærre Vejen for hende, 
og vilde ikke for alt i Verden miste den kostelige 
Spas, at hore Omkvædet paa en Gade-Vise fra 
den stælvende Uskyldigheds Læber. „Jeg kan ikke 
synge," stammede den Lille forstrækket. „S a a  frem
sig i det mindste en Sang, som du kan udenad! 
For maa du ikke rore Daleren." Pigen saa til
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P e n g e n e ,  som laa  ved hendes F od d e r ,  d e rpaa  til 
R y t te r e n ,  som vran ten  havde trukket sig tilbage fra  
V induet, og begyndte endelig med bævende S te m m e :

H v o  ikkun lad e r  H e r r e n  raade.

O g  scrtter f a s t ---------------

M e n  ved den S k o g g e r la t te r ,  som disse O r d  
vakte, for den arme P ig e  sammen; Undseelsens 
R ødm e farvede hendes Kinder, og som en jaget Hind 
flygtede hun afsted over Vejen. D a le ren  stak Tjene
ren  til sig og siyndte sig tilbage til Skænkestuen. 
M e n  indenfor udbad m an  sig af Kunstnerinden efter 
dette Mellemspil en Arie  a f :  R o b er t  le Diable.

D a  tænkte jeg :  „de ere allerede d ø m te !"
D e t  blev mig for snævert i dette H u u s  og jeg 

vandrede hen ad V e jen ,  som førte igjennem L ands-  
B y e n .  I  Nærheden a f  een af  de yderste H ytte r ,  
hørte jeg en arr ig  F ru e n t im m e r -S le m m e  siælde: 
„ D u  Skarns-U nge ,  kom aldrig for mine O jn e  m ere!"  
og en gammel forbitre t  B onde-K one  puffede den 
Lille fra Vejen ud af D øren .  M e n  hun satte sig 
paa en S t e n  og græd bitterlig. J e g  gik hen til 
hende og fegte a t  trøste hende, og spurgte hende 
derpaa, om hun havde læ rt  den S a n g ,  som hun før 
havde villet fremsige, a f  sine Forældre. „ A f  mine 
F oræ lvre?"  gjentog hun spørgende og saa forundret  
paa mig, „ M o d e r  stænder jo altid paa  mig. N ej!
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men jeg har leert den af at lytte ved Doren efter 
vor blinde Nabo: han synger den hver Aften." — 
„S aa  lov mig at fremsige et Vers af denne Sang 
for dig selv hver Dag, ligetil du bliver stor!" Hun 
aflagde med ©leede dette Lofte og grced ikke mere. 
„Her er ogsaa Daleren," vedblev jeg, „fordi dn 
begyndte paa den oppe ved Vinduet." Den Lille 
greb begjerlig efter Pengene. „Tak, Tak!" raabte 
hun, „nu kan jeg kjobe et Tceppe til Moder." Jeg 
fik nu at-vide, at hendes Moder var meget syg og 
havde sendt hende ud, for at hun stulde bede sin 
Bedstemoder i Lands-Byen om et varmt Tceyye. 
„N u  kan jeg kjobe et Tceppe," gjentog hun, idet 
hun halv trodsig saa hen til Bedstemoderens Hytte, 
hvorfra hun nylig var bleven jaget ud. Da blev 
hun den Gamle var ved Vinduet, al Tvist var 
glemt, og glad ilede hun t il hende, loftede Haanden 
hojt i -Vej ret ' og viste hende Daleren. Og hvem 
gjaldt denne Glcede: Moderen, som jo altid stcentte! ~ 
„H o r, du L ille !" raabte jeg efter hende: „har du 
aldrig kjendt din Fader?" Forskrcekket saa Pigen sig 
om, som om en Fare truede hende; derpaa trykkede 
hun sig tcettere til mig og hvidstede sagte: „Faderer 
rig og fornem, men jeg maa ikke kalde ham Fader;" - 
og endnu mere sagte og med en Hurtighed, som' 
om hun var bange for sine egne O rd , tilføjede
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hun: „Det var ham, som kastede Daleren til
mig."

Da tcenkte jeg: „De ere allerede domte!"

VI.
Bel Aanden kalder frem til Live, 

Hvad uden den blev evig skjult.

Og M agten Vidnesbyrd kan giv«

B el am sig selv, hel undcrfuldt; 

M en hvis du vil et Hjcerte fjende, 

Som  kan for al din Jammer slaa, 

M a a  Hjcertet i dit Hjærte brænde 

Og LyS af fit Lys i dig tænde: —  

D in  Gud dig Christus være m aa!

Om Eftermiddagen, da det var blevet Ebbe, 
.begyndte Forsogene paa at bjcerge Godset fra Ski
bet, hvori Mander og Osvald ligeledes tog Del; 
Godber derimod ikke, da Idalia rentud erklcerede, 
at hun ikke kunde undvcere hans Hjcelp, ifald Her
rerne onstede en rolig Nat.

Hold var gaaet hen til Maria, for at bringe 
, hende sin Lykonstning i Anledning af hendes Forlove- 

bes Tilbagekomst. Men der saa det ganste ander
ledes ud, end han havde ventet. Maria svommede 
i Taarer, medens Moderen trippede oengsteligt om-
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kring, og snart venligt trostede hende, snart ogsaa 
lod et Ord falde om Uforstandighed og Scerhed.

„Gud ste Lov!" raabte hun, da hun blev Hold 
var: „Gud ste'Lov, at De kommer, Herr Pastor! Jeg 
ved flet ikke mere, hvad jeg stal gribe til med Pigen. 
Der kommer hun imorges hoppende og springende 
hen for min Soeng, og raaber: Godber er kommen! 
saa jeg gamle Kone kan moerke Skrækken endnu i 
alle mine Lemmer; og nu har hun siddet lige siven 
jeg kom hjem fra Stranden, grædende og hulkende 
paa een Plet, fordi hun bilder sig ind, at den frem
mede Kjobstad-Dame, der seer snorrigt nok ud i vor 
Dragt, har gjort ham Hovedet kruset med sine lange 
Lokker. Som om saadan en stibbrudden Pynte-Dukke 
stulde uden videre kunne stikke den netteste og flit
tigste Pige paa hele Halligen ud hos hendes Kjæ- 
reste!"

Og nu fortalte hun, idet hun alt imellemstunder.  
henvendte sig til den jamrende M aria, hvad hun 
lidt ester lidt, stjont uden rigtig Sammenhæng, havde 
faaet at vide af den stakkels Pige, hvilket rigtignok 
i hendes Mund, i  Forbindelse med den undstyldende 
Maade, hvorpaa hun forklarede Godbers Opforsel, 
ikke var stikket til at overbevise Præsten om dennes 
Utroflab. Dog var han ogsaa saa overrastet og' 
dybtgreben af at finde et Hjærte trængende til Trost, 
hvis Jubel han havde villet stemme til en glad Takke-
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Bon, at Han mod mere Alvor, end han maafle 
ellers havde gjort, gik ind paa Marias Forestillin
ger. Tillige troede han, at han bedre vilde kunne 
virke til hendes Beroligelse, naar han ikke ved Mod
sigelse pirrede hendes oprsrte Sinds-Stemning, og 
sagde derfor:

,,Lader os nu ogsaa antagd, kjcere Maria, at 
din Kjcerlighed til Godber virkelig ikke har lagt Mer e  
ind i hans Opforsel, end der laa deri; at den na
turlige Deltagelse, som han maa fole for henve, 
hvis Liv han har frelst, virkelig gaaer videre, end du 
kan onsie: vil han faa dog ikke, naar det forste le
vende Indtryk er forbi, vende tilbage til den Tro- 
fkab, han har svoret dig? V il han ikke snart gjen- 
sinde sit gamle Hjeerte, hvilket, som du ved af hans 
Breve, har slaaet for dig alene t de ni Aar, han 
var udenlands, uagtet vist mangen endnu sijonnere 
Skikkelse, end denne Fremmede, har modt ham paa  
hans Vej?"

Maria rystede stiltiende paa Hovedet.
„Scet ogsaa," vedblev Hold, „at den unge Da

mes Tilbojelighed for Godber for Oje-Blikket over
sidder Venskabets og Taknemmelighedens Grcendser: 
behover det da straks at Deere en alvorlig Kjcerlighed? 
Vil du forlange af hende, at hun, frelst ved ham af 
Dodens Svcelg, straks sial holde sine Folelser in
den de Skranker, hun for Fremtiden maa sLtte for
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dem? Dette lokkende Sprog og denne forforerske Ad- 
fcerd, hvorved hun nu bereder dig saamegen Kum
mer, vil tidsnok forvandle sig til en venlig Tak, til 
en besindig Betragtning af Forholdene, og Godber 
vil, forudsat, at du bcdommcr hans Opforsel imor- 
ges rigtig, snart erkjende, at han däarlig har ladet 
sig-lede af en flygtig Opbrusning."

Maria gav endnu bestandig intet Svar.
„Dog hvorfor tale videre herom?" sluttede Præ- 

sten fin Trostetale. „E r da din Tro paa Godbers 
Kjærltghed ikke fastere, end at et Oje-Blik kan rokke 
den? Er Eders Pagt ikke sluttet for hans Aasyn, 
der bojer Menneskenes Hjcerter som Vand-Bække? 
Og siulde den Gud, som efter ni Aars Forlob fo
rer ham hjem til dig, frelst fra enhver Fare, nu ikke 
ogsaa fremdeles vaage, virke og hjælpe til en lyk
kelig Udgang? Giv din Fremtid i Herrens Haanv! 
Han vil mage alt efter sin vise og gode Villie. 
Befal ham alle dine Veje! Han har aldrig ladet 
nogen uden Trost og Haab, som byggede paa ham."

„Amen!" sagde Moderen, som andægtig have 
foldet sine Hænder; men Maria kunde ikke sige Amen: 
hun hulkede kun endnu stærkere og udbrod endelig: 
„Han har forkastet min Bon og ikke agtet paa min 
T illid !"

„Barn, forsynd dig ikke!" raabte Moderen æng
stelig, og bad med oploftede Hænder: „Herre, til-
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regn hende ikke denne Synd!" medens Taarerne 
trillede ned ad hendes furede Kinder.

Hold saa til sin Forbavselse, hvor lidenskabelig 
Marias K/ærlighed pludselig var bleven, som under 
den lange Adskillelse og under Godbers farefulde 
Liv paa Soen havde vceret saa rolig. — Flyder ikke 
ogsaa den lille Mark-Bæk lige rolig, saavel naar det 
stormer fra Himmelen, som naar Solen skinner? Men 
kaster man en plump Sten i dens Skjod, da bruser 
den hceftigt i Vejret. Der kunde nu ikke lcenger være 
Tale om, enten hendes Anstuelse var sand eller falst; 
men hendes Sjcel trængte til en hurtig og kraftig 
Hjælp. Han greb derfor Marias slapt nedhængende 
Hejre og sagde i en alvorlig og rolig, men indtræn
gende Tone:

„Ve de Hjærter, som mistvivle om Gud, og de 
Hænder, som ej holde ham fast! Men vi se op til 
Jesum Christum, Troens Begynver og Fuldender. 
Han kom, for at bringe Fred paa Jorden. Han 
havde ikke det, hvortil han kunde hælde sit Hoved. 
Han blev haanet af sine Fjender, forraadt af sine Ven
ner. Han græd blodige Taarer i Gethsemane, bar den 
pinefulde Torne-Krone og var lydig indtil Doden, ja 
indtil Doden paa Korset. Han har fuldbragt alt. T il 
ham komme alle de, som arbejde og ere besværede 
og finde Hvile for deres Sjæle. Hvi ville vi græde 
og klage i vore Lidelser, naar vi mindes hans Li-
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delser for os? Hvi ville vi groede og klage over 
vor forte, forgængelige Jorde-Lod? Have vi da ikke 
annammet mere, end Verden kan fratage os? Have 
vi ikke Del i hans Velsignelser og i dem den Gud- 
frygtigheds Nigdom, som er nyttig til alle Ting og 
har Forjættelse baade.sor dette Liv og for det til
kommende? Men jeg lofter mine Ojne bort fra Ver
den til Herren og sporger: hvad er et Menneske,
0 Herre, at han forlanger mere, end din Villie, be- 
gjerer mere, end din Kjærlighed, som er bleven syn
lig aabenbaret paa Jorden, og, selv forsogt i den 
bitreste Lidelse, træder hen til det modige Hjærte 
og siger: „Se paa mig og græd ikke! Himlen staacr 
dig aaben." Men de, hvem Verdens Uro og Be
kymring stiller fra Christo og hans Kjærlighed, de 
korsfæste ham paany og styrte sig selv i Fordær
velse. Derfor giv ham dit Hjærte og bevar ham 
din Trostab; og den Fristelse, hvori du er kommen, 
stal ikke faa Magt med dig; men ved din jordiske 
Kjærligheds Smærte stal vin Kjærlighed til Frelseren 
lutres, helliges, forklares. De, som saa med Graad, 
stulle hoste med Frydesang!"

Og nu greb og oploftcde han Marias Haand
1 sine folvede Hænder, og raabte, ivet hun lydlost 
sank i Knæ:

„Herre vor Gud! Fader til alt, hvad som har
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Borne-Navn i Himmelen og pact Jorden! Her er 
din Tjenerinde. Ske din V illie ! Amen."

Maria gjentog de sidste Ord sagte med bcevende 
Stemme. Hendes Taarer randt mildere, hendes Blod 
strømmede roligere. Derpaa rejste hun sig, løftede 
O jet, hvori endnu den sidste Taare perlede, mod 
Himmelen, soldede Hænderne over Brystet, drog Aan- 
den dybt, som om hun var bleven befriet fra en 
tung Byrde, og sagde endnu engang højere og med 
mere Fasthed: „Her er din Tjenerinde! Ske din 
V illie !"  Nu gav hun tillidsfuld sin Moder det Lof
te, at henstille alt med Rolighed og Taalmodighed t 
Herrens Haand, og kun at leve for hende og stabe 
hende Glæde i hendes Alderdoms Dage.

Da Hold gik, takkede hverken M aria eller hen
des Moder ham for hans Trost, undtagen med et 
hjcerteligt Blik. De vare jo vante til at se. Præ
sterne paa Halligerne tilstedeværende ved saadanne 
Timer og at fornæmme paa sig selv det gejstlige'Em
bedes Velsignelse. Moderen, som under et Paastuv 
afholdt M aria fra at folge med ud, bad endnu ved 
Doren Præsten, at han dog ved Lejlighed vilde tale 
et alvorligt Ord med Godber, noget, som han alle
rede as sig selv havde foresat sig.

Paa Hjemvejen anstillede Hold adstillige Be
tragtninger over, hvorfor Henvisningen t i l Christum 
øjensynlig virker saa kraftigt paa den Bekymrede.
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Han troede ikke alene at maatte udlede denne bero
ligende Indflydelse deraf, at Herrens Ihukommelse 
forer Sjælen ind i et hosere Rige, hvori de verds
lige Glæder og Sorger vise jtg for den som idel 
Skygger og Dromme; men han fandt ogsaa en 
Aarsag deri, at Freds-Fyrsten og Verdens Overvin
der ikke fremtræder for os uden sit Kors og sin 
Torne-Krone.

Mennesiet vil flue, og det ikke alene det Men- 
nesie, der forkaster Troen som en Nedværdigelse af 
Fornuften, men ogsaa den, der med et barnlig ly
digt Hjcerte lytter til den evige Faders Ord. Hos 
ham staaer denne Higen i Forbindelse med den 
almindelige Trang, som findes hos vor svage Stov- 
Natur, hvilken idelig fordrer en Henvendelse til 
Sandserne, ogsaa der, ja maasie allerhceftigst der, 
hvor det gælder om at hæve sig over disses Ene
mærker, ligesom Ornen, der stræber op mod So
len, ikkun i den lavere Luft-Kreds kan give sine 
Vinger den Svingkraft, hvormed de lofte den ro
ligt svævende i Vejret. En Tro, som ikke gaaer „ 
ud fra hint: „Hvo' mig seer, seer Faderen," vil 
fattes den Formidling, hvorigjennem Menneste-Aan- 
den vinder op til den ene, den evige Aand; lhi 
for Menneskets Aand er det Legemlige ikke blot en 
Overklædning, men horer med til dens Væsens 
Ejendommelighed, faa at den, naar denne jordisie
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Hytte nedbrydes, dog atter bliver iklcedt et andet, 
om end forklaret, Legeme. Lad ogsaa den alminde
lige Andagts-Folelse lofte Mennesket op til de him
melske Boliger, og overvceldende den bange Sjcel, 
lcegge ham op til.Guds Fader-Hjcerte med en I n 
derlighed og Tillid, som om Troen allerede var ble- 
ven til en Skuen: han fortaber sig dog let igjen i 
Guds Dybheder, uden at have fundet en fast Anker- 
Grund, og Frugten af hans Andagt flyder bort i 
en Strom af ubestemte Tanker og Folelser. Men 
ister bliver det ham vanskeligt i Lidelser at hente en 
blivende Trost derfra, hvor ingen Lidelse er, hvor 
han intet Tilknytnings-Punkt finder for de smcertelige 
Folelser, som bevcege ham, og derfor ofte kcemper 
forgjceves, for at give flip paa den ene Ende af 
fin Tanke-Kjede, hvormed han er bunden til Smcer- 
ten, og at gribe den anden, hvormed han sial svinge 
sig op paa Himmel-Stigen. I  Christo ere disfe 
Ende-Punkter sammenknyttede. I  ham seer den Li
dende den fredstele Himmel og den smcertcrige Jord 
forenede. Han seer sine egne Hjcerte-Vunders blo
dige Skikkelse og med det'samme Blik tillige den 
Sejer, som overvinder Verden, den Fred, som stam
mer fra Himlen og forer til Himlen. Saaledes er 
ved Christi Haand Vejen banet for ham til Faderen. 
Det er ikke mere et pludseligt Opsving ud over hans 
Kummers Afgrund, men en gradevis Overgang fra
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Tornene i det Dybe til Palmerne i det Hoje. Idet 
han stiger op med den lidende Frelser, bærer han 
ligesom sine egne Lidelser med op og foler derfor den 
lægende Haand nærmere og sikrere. Ogsaa i denne 
Forstand er det sandt: „Ingen kommer til Faderen, 
uden ved Sonnen!" —

Frelser! al din bitre Smærte 
Paa den rornefulde S ti 
Raaber til hvert saaret Hjærte:
„Kom til mig! kun eet er vi."

Frelser! al din Sejers-Styrke 
I  din Skændsel, i  din Kval 
Kaster Lys i Dodens Merke,
Himmel-Glands i Jammer-Dal.

/

Dug af Paradiset runden,
Taare-Strøm af jordisk Blik,
Perler to, til eet forbunden,
Kalken een, tvefoldig Drik!

Afgrunds-Svælg af Natten baaren,
Kors-Træ, fuldt af Haan og Spot,
Dog til Salighed udkaarcn,
Livsens Vugge, Fredens Slot!

Skillevæggen maatte vige,
Se bag Sky det lysner klart;
Opad ter nu Sukket stige,
Tidens Drøm er svunden snart.-------



Men hvad er det dog, som klinger? 
Hvilket dejligt Jubel-Kor! — . 
Stille, stille! ALnglen bringer 
Mig derhen. Farvel, o Jord!

' m .

Sælsomt griber Lerdciis-Aaildeit 

Tidt i BerdeuS-Lvbet ind! 

Trældom avler Friheds-Sind,

Uret flatter sig selv paa Haanden.

Da Hold font hjem, traf han Mand er og Os
vald. De vare'komne, dels for at takke for bevist 
Velvjllie, dels for at fe om de, under deres Op
hold paa Halligen, i det mindste i een Familie kunde 
finde en Omgang, der svarede til deres Dannelse. 
Deres Forventninger vare, kun ringe, og baade det 
Zjdre og- Indre af en Bolig, i Forhold til hvilken 
Gartner-Huset ved deres Land-Sted udenfor Hamborg 
var et Pallads, tjente kun lidet til at spående deres 
Forventninger hojere. Simpelhed og Tarvelighed 
syntes ret at have hjemme her: Renlighed maatte 
troede i Stedet for Pragt, ,Nethed for Skjonhed,, 
Orden for Overflodighed; og fa av el Proeste-Konens 
fom hendes lille Datters Dragt vidnede om, at man 
forstod at benytte Klæderne saalcenge, som muligt,

6
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og at give dem et bestandig nyt, vel klædeligt, men 
kun lidet moderne Udseende. Forovrigt blomstrede 
Moder og Datter i Sundhedens Fylde, og det 
Indtryk, som hendes hjcertelige Velkommen gjorde 
paa de Fremmede, blev ikke alene forhøjet ved hen
des behagelige Ansigts-Trcek og vakre Id re , men og- 
saa ved hendes utvungne Vcesen, der robede, at hun 
tidligere havde levet i højere Kredse. Osvald blev 
herved ganste forstyrret i sine Planer, da han havde 
gjort Regning paa at hoste rigelig Ros her, ved at 
kaste Kjcerligheds Kaabe over de Anstød, han sikkert 
ventede, vilde blive begaaede, og ved venligt at 
nedlade sig til de indskrænkede Forestillinger og 't r i 
vielle Indlings-Materier hos en Familie, hvis Syns- 
Kreds, han mente, maatte være meget begrændset; 
men nu mcerkede han snart, at han ikke havde andet 
at gjore, end mev samme Lethed at træffe den pas
sende Omgangs-Tone for et Bekjendtstab, som han 
havde gjort under saa ejendommelige Omstændighe
der. Ogsaa Mander, den fintdannede Verdens- 
Mand. som forstod at bedømme øg vurdere et saa- 
dant Væsen, var højlig overrastet deraf, da han lige -' 
ledes forud havde ventet at træffe kejtet Undseelse 
eller besværlig Hoflighed. Ester de forste Hilsener 
søgte han derfor snart med en passende Vending 
Lejlighed til at forespørge sig, øm hun virkelig kunde 
søle sig lykkelig i denne S tilling?
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„Det er et Samvittigheds-Spørgsmaalsva
rede hun smilende. „V i Kvinder ere i een Hen
seende mere end Mændene afhængige af udvortes 
Indtryk. Vor Barndoms Hjem, vor Ungdoms Ven
inder, de Selskabs-Kredse, hvori vi glædede os med 
de Glade og græd med de Grædende, en tidligere 
Tids Vaner og Skikke blive mere tro indgravede i 
vor Hukommelse og hævde deres Indflydelse paa 
vore Tilbojeligheder, Dnfler og Forhaabninger læn
gere, dnd dette er Tilfældet hos Manden, for hvem 
hans Kald og hans Embede er hans Verden, som 
han lever sig ind i med al sin Tænken, Villen og 
Virken, hvorved da Erindringen om det Forbigangne 
bliver svagere og Drommen om )>e kommende Dage 
mindre levende."

„Altsaa behager Deres Stilling her Dem min
dre, end Deres Mand?"

„Jeg har," svarede hun, „ligesom kun berørt een 
Side af det kvindelige Hjærte; den anden vil tale 
mere for min Tilfredshed. Vort ydmyge Kjon er 
jo henvist til Skabningens Herre, som Manden kal
der sig selv. T il ham slutte vi os, ham folge vi; 
og Kvinden forlader Fader og Moder og holder sig 
til sin Husbonde. Hvorfor fluide hun da ikke og- 
saa ligesaa let kunne opofre ham sine kjæreste Sæd
vaner, sine tidligere Tilbøjeligheder? O , det falder 
ganfle af sig selv ved den gode, kjærlige Wgtefæl-

'  6*
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les Sive. Fortid og Fremtid blegne for Nutirens 
Rosen-Skær, om end dette ikke strcekker sig ud over 
de fire Vcegge, om det end kun straaler mig imode 
fra Mandens E je , ikke fra Omgivelserne. Det fin
der dog Indgang i det aabne Hjærte og kaster sin 
TrylleglandS over -alle Ting omkring mig. Den her
lige Lykke blomstrer endogsaa paa sn Hallig trods alle 
dk Savn og Selvfornægtelser, dens Beboere maa 
vcenne sig til."

„Men det er mig ubegribeligt," sagde Osvald, 
„hvorledes Herr Pastoren kan fole sig vel her, i 
det han jo dog i sine Studenter-Dage maa have
lcert er rigtbevceget Liv at kjende."

„Ikke alene sine Studcnter-Aar har han for
en Del tilbragt i Tydskland, under jævnlige Nejser 
i de skjonneste Egne der og i Sve jts ; men ogsaa 
sin Barndom og tidligste Ungdom har han henlevet 
i Nydelsen af alle de Behageligheder, som den større 
Verden kan sicenke."

„Saa bringe vel lærde Granskninger ham til
at glemme, hvad han nu maa undvære?" bemærkede 
Mander, som imidlertid havde kastet et B lik  paa 

den lille Bog-Samling.
„De mener," svarede Præste-Konen smilende, 

„fordi deres Oje moder de pralende T itle r paa 
arabiffe og persiste Boger. Nej, det e r  endnu fro 
den Tid af, da, som Hold siger, vor salig Bedste-
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get ligesaa Tiltrækkende for os, som den livsglade 
Datter-Datters duftende Blomster-Krans; eller da 
den beske og -terre Frugt, som kommer fra langt- 
bortliggende Egne, smager os langt bedre, end den 
friske Blomme fra vor egen Have. Ved mange af 
disse Boger maa jeg nu sorge for, at Stovet ikke 
bedækker de prægtige T itle r: kun faa ere endnu 
Gjenstand for den forste Kjcerligheds Varme."

„Naturligvis," ytrede Mander, „maa de enkelte 
Zjndlings-Studier hos den dannede Mand vige for 
den Interesse, han maa stænke Videnstabens store, 
nye Fremstridt; og ihvor lidt jeg end er bekjendt 
med den ideologiske Litteratur, ved jeg dog. at den 
Theolog, som blot vil bevare et almindeligt Over
blik over Gangen i sin Vivenstab, allerede er t il
strækkelig forsynet med Lektyre."

„Dersom det blot var Hallig-Præften forundt," 
lod Svaret, i hvis Tone man kunde spore Frygten 
for at sige mere, end der passede sig for frem
mede O rer, „dersom det blot var ham forundt, at 
anvende noget til at tilfredsstille sin videnstabelige 
Trang! Hold klager ofte derover, og ytrede for 
nylig, at blot et Fjerdingaars Gage til en af de 
ringeste Opera-Sangere eller Ballet-Dansere vilde, 
.være tilstrækkelig t il at give de fra den boglige Ver
den udelukkede Gejstlige paa Halligcrne saavanne



86 .

Værker og Tids-Skrifter i Hænde, hvorved de kunde 
undgaa Huller i deres videnskabelige Dannelse. 
Dertil kommer den daglige Skole-Undervisning, som, 
da Halligboerne kun staa paa et lavt Dannelses- 
Trin og Forceldrene folgelig slet ikke kunne hjælpe 
t i l,  alene indskrænker sig til de forste Begyndelses- 

' Grunde."
„Hvorledes!" raabte Mander og Osvald for

bavsede, „Præsten er fordolnt til at lære Abc og
'strive Bogstaver for?"

„Dersom De vil kalde det en Fordømmelse, stal 
jeg ikke have noget derimod. Ogsaa mig stærer 
det tivt i Hjærtet, naar jeg maa hore paa den ens
formige Staven ved Siden af og jeg saa kaster et 
Blik paa disse Bogen Men Hold finder sig godt 
deri og ganer ligesaa munter ind i Skole-Stuen,
som han vender tilbage derfra. Paa alle Halliger 
er iovrigt Præsten tillige Skole-Lærer."

„Men jeg vilde holde mig en Medhjælper,"
sagde Osvald temmelig ubetænksomt.

„Den samme Aarsag," svarede Præste-Konen, 
idet hun rødmende flog Ojnene ned, „som gjdr For
bindelsen af disse Embeder nødvendig, forbyder os 
ogsaa at tænke paa at holde en Medhjælper."

Ved Holds Ankomst blev hans Kone befriet fra 
denne Samtale, der var bleven hende noget pinlig, 
da Kvinderne overhovedet ere mindre tilbøjelige md
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Mandene til at blytte de svage Sider ved deres 
- Hus-Vasen 'for Fremmede, og gjerne, faa lange som 
muligt, strabe at bevare det ydre Skin.

Hold bod de Fremmede Velkommen med aaben 
Hjartelighed, og forstod straks at mode deres Tak 
for den gastfri Modtagelse paa Halligen, hvortil 
ogsaa han havde bidraget, med den Indvending, at 
han snarere maatte vare dem Tak styldig, fordi ve 
vare komne og kunde meddele ham noget om Ver
den udenfor.

Medens nu Hus-Moderen sorgede for The-Vand 
og Smorre-Brod, det.eneste, Halligboeren kan byde 
sine Gaster, og som han selv nasten hele Ugen igjennem 
nyder til Middag med sin Familie, — havde Mandene 
i Samtalens raste Gang allerede faret det Meste af 
Verden rundt, gjennemvandret Politikkens vildsomme 
Stier, besaget sig i Verdens-Anstuelsernes luftige Hoj- 
der og nedsanket sig i Videnstabens Dybder. Men de 
kunde ikke blive enige med hinanden i nogensvmhelst 
Retning, intetsteds lykkedes det dem at sammensmalte 
de forstjellige Toner, enhver flog an, til een melodist 
Harmoni. Vilde Osvald fare let hen over de opstil
lede Sporgsmaal. faa viste Mander og Hold ham 
deres dybe Alvor og den afgjorende Indflydelse, som 
en rigtig Besvarelse af dem maatte have paa Men- 
neste-Slagtens Ve og Vel. Vilde Mander beun
dre den mcnnestelige Aands Skarpsiudighed i den
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Maade, hvorpaa man havde sogt at lose disse kivS- 
Sporgsmaal: da rykkede Hold frem med den Erfa
ring, hvorlidet hine Forsog havde frugtet.

Men da nu Politikken er, hvad Theologien for
dum saa ofte var, — den Kamp-Plads, hvorpaa 
Aanderne helst tumle sig; den Almen-Ejendom, som 
næppe er ganske fremmed'for nogen, og som forener de 
forskjelligste stænder og Folke-Stammer til Raadslag- 
ning med lige Stemme-Ret; og endelig for den 
finere Iagttager den Dom-Stol, hvorved manges Hjær- 
ter blive aabenbare, og. kaste et dybere Blik i hinan
den, end blot til Krig og Fred i Aviserne: saaledes 
kom ogfaa vore Venner bestandig tilbage til dette Emne.

Da Hold bemærkede dette, ytrede han:
„Det er hestandig en ussel T id, der ikke har 

nogen Gjenstand for Samtale, fom gaaer udenfor ' 
de fire Vægge og er fælles for alle; dens Foster er 
en væmmelig Kaste-Aand, et smaaligt M it -  og 
D it-Liv, en ynkelig Nyttigheds-Prosa. Oven over 
vor dagligdags Færd', oven over vor Digten og 
Tragten for den Duodes-Verden, som er forstjellig 
for hvert enkelt Mennesie, maa der oplades et Rige, 
der giver alle Adgang, uden at sporge om Pas og 
anden Berettigelse; der giver deres Tanker frit Sp il
lerum, opdrager deres Folelfer ti! at tage Del i man
ges Ve og Vel. Af denne Grund vil jeg.ikke gan- 
sie kaste Vrag paa de nu faa almindelige polittifke



89

Samtaler, — hvortil ogsaa vi bestandig uvilkaarlig 
komme tilbage, — som cn blot Tidsspilde, hvorvd 
Politikken selv, saaledcs som den drives som Viden- ' 
stab og. udoves af Staterne imod hinanden, er i 
mine Ojne det foragteligste Misfoster, jeg kjender."

„Hvorledes," raabte Mander forbavset, „maa 
De ikke agte den Stats-Mand, som vejer i sin A and 
Nationers og Landes Skæbne; som forstaaer at kom
binere Fortid, Nutid og Fremtid, og ofte mcd eet 
Penne-Strog udretter mere, end de stolteste Armeer; 
som. i de farligste Storme styrer Statens Skib forbi 
alle Skær, og forer det ad tnsende Omveje lykkeligt 
til M aalet?"

„For mig maa hans ftlogstab være saa beun
dringsværdig , som den være v i l, "  svarede Hold; 
„men seer jeg, at netop hans Krog-Veje forst have 
bevirket Stormene og fremkaldt Skærene; seer jeg, 
hvorledes han graver en Grav for sine Fodder, me
dens han selvbehagelig gjor sig til af sit Fremsyn; seer 
jeg, hvorledes han leger med Tro og Love, med 
Traktaters Hellighed, med Nettens Bydende,'som 
mcd tomme Skaller, hvilke man kaster bort, naar 
den saftige Koerne er taget ud, og kun fanf er op 
engang igjen ved Lejlighed, for at presse den sidste 
Draabe Olie ud af dem; seer jeg ham boje det ene > 
Knæ, og med hej Nost kalde Gud og all? Hellige 
til Hjælp for sin gode Ret og til S tra f over Men-
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eden, medens han lofter den anden Fod, for at 
.troede Retfærdigheden i © tovet: da vcemmes jeg 
ved en saavan Stats-Mand eller snarere ved den 
Politik, han repræsenterer, som ved vor Tids store 
babyloniske ©koge, der moetter sig med Folkenes 
Fordærvelse."

„De v il dog vel ikke fore de sædvanlige M o
ral-Love, der have deres fulde Gyldighed i det hus
lige og borgerlige L iv , ogsaa over paa Styrelsen 

'a f Folkenes Skæbne?"
„J o  visselig vil jeg det," gjensvarcde Hold iv

rigt. „Retfærdighed og Trosiab er intet Mennesie- 
Paafund, hvormed man kan dreje og vende efter Be
hag. De ere Bud af den levellde Gud, som styrer 
Verdener efter sit vise Raad og dommer Jord-K lo
dens Folk med Retfærdighed. Den Tanke, at jeg, 
fordi jeg paa denne Klump Jord overstuer et Punkts 
Miniatur-Historie og stal fere den et Par Sekunder 
videre, dvrfor stulde være ophojet over den Lov, som 
Himmelens og Jordens Skaber og evige Styrer 
har givet: denne Tanke er saa usigelig ynkelig, at 
man maatte bele den, dersom den ikke'tillige var 
saa foragtelig? I  Sandhed! saalænge Guds Lov 
som eneste Rettesnor endnu ikke har fundet Plads i 
vore S tats-S tyreres kolde Hjærter, saalænge b il 
Staten blive et Mastineri, der drypper af B lod og 
Taarer, og, i vild Uorden snart gaaende frem, snart
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tilbage, kun geraader sine Opfinddre til Skam. Paa 
deres Frugter siulle I  fjende dem. Hvad er da 
Evropa? Et evigt Bræt-Spil, hvorpaa der kastes Tær- 
ninger med Jcern-Handsier, en stedse aaben Kirke- 
Gaard for myrdede Millioner! Derhos hver enkelt 
S ta t cn forgældet Bank, som ikkun nye Kreditorer 
bevare fra at sprænges? Allevegne vakle Folkene og 
deres Fyrster i ængstelig Bekymring for, at Mastmen, 
som lykkelig og vel er bragt i No, atter stal sætte 
sig i Gang: og for at vedligeholde denne urolige 
Rolighed, maa store staaende Hære bestandig hol
des færdige til Kamp midt under den jhojtpriste Fred, 
Diplomatikkens Mester-Stykke." -

„Denne Tilstand kan De dog ikke lægge Stats- 
Mændene til Last." ",

..Ingenlunde, men vel den falste, tvetydige, 
trolose Gudinde, de hylde. Kan De tænke Dem 
Evropas Tilstand, værre, ifald Diplomaterne, istedet- 
for at optage Moralens Tilsidesættelse i deres S y 
stem, havde fulgt dens Love som hojeste Norm i alle 
Staternes gjensidige Forhold?"

„Men," erindrede Osvald, „den polittiste-Lige
vægt maa dog bevares. En prædominerende Stat 
vilee bringe Ensidighed ind i Folkenes Intelligens, 
vilde hemme den nationale Ejendommeligheds frie 
Udvikling, vilde nedværdige de andre Hcrstere til at 
være Slaver af een almægtig Billie. Og al Poli-
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tik ganer tilsidst dog kun ud pan at vedligeholde 
denne Ligevægt imellem Folkene." .

„Hvad Folkene angaacr, fan vide de af Histo
rien , at al Overvægt hos en enkelt S ta t, som har 
sin Grund i ,  at denne griber ud over sine natur
lige Gra>ndfer, er Faldet nær, ogsaa uden Politik
kens Anftrcengelfer, netop fom Folge af felve den 
falste Politik, der forførte den til en faadan Udskejelse. 
De vide, at denne forroste Ligevægt, der altid man 
tilkcempe.s paany med tufende Opofrelser' fra deres 
Side, stedse bliver en indbildt, og under de heldig
ste Omstændigheder dog hejst vaklende Ligevægt mel
lem de større ©tater, medens de mindre, som et Ror, 
der bevæges hid og did af Vinden, snart hælde til 
den ene, snart til den anden Side, ja tidt endogsaa 
maa lade sig sonderlemme, for at gjenoprette Ba- 
lancen paa hin diplomatiste Vægt-Skaal. Dette er 
heller ikke ubekjendt for Fyrsterne i disse S ta te r; og 
de droge sikkert g jente sig selv og deres Lande ud 
af hin Konflikt, hvor Retten sidder i Spyd-Stagen, 
og den helligste Pagt bliver krænket, faafremt den ikke 
understøttes af nogle hundrede tufende Bajonnetter. 
Men hin Ligevægt vilde heller aldrig lide eller have lidt 
saadanne Rystelser, hvis ikke den enkelte Freds-For
styrrer netop faa sine Planer fremmede ved sine Mod
standeres diplomatiste Fægter-Kneb. Har man med 
Held begyndt at modsætte sig en faadan, da kom-
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mer Politikken straks med sit gvkndsyge 331 tf og gjor 
med fremsynet Klogt opmcerksom paa, hvor let 
den ene Llllierede kunde vinde formeget ved den an
dens- Sejer, medens den ikke, førend det er for sil
d ig t, faaer Ojet op for den Overvcrgt, som man 
ved flig M is tilliv  forflaffer Modstanderen. Eller er
det ikke gaaet saaledes til med alle Ligcvcegts-Krige 
i det sidste Aarhundrede?"

„For at gjendrive Dem," udbrod Osvald, „be
hover jeg blot at erindre om Befrielses-Kampen mod 
Napoleon, hvori ogsaa min Fader har taget Del."

„Netop -denne Kamp taler fo r  m ig," svarede 
Hold. „Det var et Begejstringens O je -B lik , 'fom 
lurvede' de underkuede Fyrster og Folk over Politik
kens diplomatiske Nceve-Streger. Dersom denne 
Krig var bleven fort med den samme kolde, lurende 
Beregning, med de samme polittiste Side-Blik, som 
de tidligere Kampe mod hin Erobrer: hvad vilde da 
Udfaldet have vceret? Men den storartede Karakter, 
som Stats-Klogten antog i hine Dage, var kun en 
ydre Folge af den Opvækkelsens S torm , som for
hen over Altere, Troner og Hytter; det var ikke 
nogen Del af dens Natur. Fordi den gamle Hyk- 
l'erste engang i Nodens Stund tog sin T ilflugt t il 
Bonnen: er hun derfor ikke lcengere nogen Hykler
ste? Og har hun ikke allerede under Bonnen, me
dens hun anraabte Guds Netfcerdighed, udklækket ny-
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U re tfæ rd ighed?  H a r  hun ikke krummet de foldede 
H æ n d e r  efter N o v  og udsaae t  p a a  V a lp lad sen  ny 
T v e d r a g t s  S l a n g e - T æ n d e r ? "

„ D e r i  kan D e  ved have R e t , "  indromm edc M a n 
der,  „m en  D e  m a n  dog ogsaa  tilstaa mig, a t  m a n 
gen en S t a t  vilde have beredet sig sin Undergang ,  
ved a t  holde strængt over M o r a l e n s  G r u n d - S æ t 
n in g e r ,  og kun er fluppen ved a t  betjene sig a f  en 
snedig Politik ,  der  lempede sig efter Fo rho ld  og O m 
stændigheder."

„ V e l  sand t!  M e n  det er jo netop den F o r b a n 
delse, som hviler de rover ,  a t  det er kommet saavidt ,  
a t  D jæ ve len  kun kan u ddr ives  ved B ee lzeb u b ,  a t  
N o d v æ rg e t  b ringer o s  A n g r ib e rn es  uvæ rd ige  Vaa-. 
ben ihænde: Forg lem  dog ikke, a t  ogsaa  m angen  en 
S t a t ,  u a g te t  sit polittisie R æ n k e - S p i l ,  ja  m aafle  
netop som Folge  d e raf ,  h a r  fundet sin U ndergang ,  og 
a t  vi kun kjende S t a t e r n e s  Historie, saa ledes  som den 
h a r  gestaltet sig ved en sa ad an  polittisk F æ r d ,  og 
a l tsaa  flet ikke kunne p a a f t a a ,  a t  en enkelt - S t a t s  
B e s taa en  havde l igget udenfor  M u lig h ed e rn es  Række, 
i fa ld  dens  S t y r e r e  kun havde haf t  ven strengeste 
Redelighed og den samvittighedsfuldestc Trofasthed 
fo r  O j c  i al deres  Tænke- og H a n d le m a a d e ."

„ D e t  turde jeg dog ikke r a a d e  n o g e n , "  mente 
O s v a l d ,  „ faa læ n g e  ikke alles Po li t ik  h a r  om vendt  sig 
til deres G r u n d - S æ t n i n g e r ,  og derti l  vil det a ldrig  
komme."
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„Og hvorfor skulde det ikke komme dertil?" fy te. 
rede Hold. „Hvad som er sandt og ret, har sin 
Nod histoppe i Himmelen og bojer sine blomstrende 
Grene ned mod Jorden, for der at ud sir o en god 
Seed. Lad nu end denne Sæd her savne Spire
kraft paa Sten-Grunden, eller hentorres i Orkenens 
Sand: saa har dog den samme Himmel ogsaa Dug 
og Sol-Skin i Eje, for efterhaanden at berede 
Jord-Bunden og gjore den modtagelig for den gode 
Sæd. A f al Forvirringen herneden vil fremgaa et 
Retfærdighedens, Glcedens og Fredens Rige, hvis 
lykkelige Borgere næppe ane, med hvormeget Blod 
den Jord er godet, som de betræde; med hvilke 
mangfoldige Skuffelser de, som hvile i Gravene, 
have stræbt efter en Fred, der gik forud for dem, 
uden at de bleve den var; med hvilket gruligt Van
vid man opstillede tvende Love, een for det enkelte 
Menncffe: Du sial elsie Herren din Gud over alle 
Ting og din Næste som dig selv! og en anden for 
Mennesie-Samfundet,-for Staten: Du stal dreje 
Kappen efter Vinden, snart elsie, snart hade og for
fordele din Næste, som du bedst kan!"

„E t saadant Freds-Nige paa Jorden," sagde 
Mander smilende, „v il bestandig kun blive en smuk 
Drom af et kjærligt Hjærte, og vilde ikke engang, 
om det lod sig bringe i Stand, være gavnligt for 
Mennesiehcdens Udvikling; thi netop Kampen sial-
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Aanden. Historien maa vcere en Epope og kan al
drig blive en Id y l. Ogsaa i den ovrige Skabning 
finde vi lignende Kampe. Hvilke Forandringer, som 
tyde hen paa frygtelige Omvæltninger, bemærke ikke 

- Astronomerne paa Himmel-Legemerne! Hvilke Jord- 
stælv, Oversvommelser, vulkanste Udbrud, Perioder 
af Torke eller' voldsomme Skybrud hore ikke med til 
Jord-Klodens Historie! Hvilken rastlos Kamp mellem 
Dyrene, hvilken Andendelfe af den Stærkeres Net, 
hvilket: Plyndring og Undertrykkelse af de Svagere!"

„O g dette," svarede Hold, „v il De anvende 
paa Mennestene, der ere skabte efter Guds Billede, 
og hvem han gav Evne t il at benytte Fortidens 
Erfaringer til Nutidens T arv ; hvem han forkynder 
fine hellige Bud, som alle have ikke alene deres 
evige Salighed, men tillige ogsaa deres jordiske Vel 
til Ojemed og M aa l; for hvem han i Christo Jesu 
lod sin Herligheds Glanes stinne paa Jorden, uttld 
Retfærdighed og Kjærlighed, Kraft og Fred?"

„Maatte ikke ogsaa Christus kæmpe, lide og 
do, og er ikke ogsaa ved ham ny Tvedragt rigeligen 
bleven vakt paa Jorden?"

„Og derfor skulde vi evig og altid blive ved 
at V'ærc hans Mprdere, idet vi fornægte hans Lære, 
hans Velsignelser og Forjættelser; skulde gjore ham 
til en Hus-Gud for vort lille huslige og borgerlige
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Samfund, men som Verdens-Historiens Gud tilbede 
den, der bar en Morder fra Begyndelsen? Nej, saavist 
som det er, at, — ikke at tale om Christus, der er 
ophøjet over al Sammenligning — .Apostlene, som 
uvraabte Evangeliet i al Verden, have bragt Men- 
nestens Born mere Velsignelse, end alle Le, der 
have levet før og efter dem: ligesaa vift stal ogsaa 
dette Evangelium trænge igjennem baade i det Høje 
og i Let Dybe, og da først sindes i Menneste-Slcegten 
den rette Stræben og Bevcegelse, som ikke viser sig 
virksom i Tvedragt, men i Kjarrlighed; da stal mangt 
et Navn, som nu prises højt i Historien, men som 
opførte sin Berømmelses Bygning Paa Brand-Tomter 
og Pande-Skaller, >ikkun fylde en korr Spalte i For
tidens Bog, som et Mindes-Mærke om menneskelig 
Daarlighed, medens man ivrig forster efter hans 
Bedrifter, som var mev at føje en Sten til Grund- 
Bolden for en bedre Fremtid."

„O g dog," bemcerkede Osvald, „have de tilsy
neladende mest fordærvelige Krige ogsaa bidraget 
deres til Mennestehedens Fremgang."

„Ja . fordi den himmelste Fader har sin Finger 
med i Spillet og styrer alt til det Bedste. Uvej
rene rense Kuften, og en smuk Dag følger terpaa. 
Men selve denne smukke Dag maa beredes ovenover 
Skycrne og Stormene, Uvejrene stabe den ikke; de

7
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udlade kun deres egen fordærvelige Kraft, der er 
fodt af de Dunster, som de adsprede."

Her afbrod Præste-Konen smilende sin Mand, 
der blev hende vel højrøstet mod de Fremmede, idet 
hun sagde: „Dunsterne af min The vilde ogsaa for 
længe siden have haft Tid til at samle sig til et 
Uvejr, dersom de ikke havde været af en saa frede
lig Natur."

Men Mander fortsatte efter en kort Afbrydelse 
den alvorlige Samtale. Ham havde et rigtbevæget 
Livs Erfaringer givet hin besindige Dom, som næppe 
vover at kaste et Blik ud over Virkelighedens Grænd- 
ser; dog horte han gjerne en Mand tale, som i sin 
egen indskrænkede Stilling, der lod saamegct tilbage 
at ønske, kun dromte om Idealer for Mennesie- 
Slægten, og med Forsæt havde han kun ytret saa 
meget, som var nodvendigt for at holde Præsten i 
Aande, hvorved imidlertid mangen en forlængst ned
dysset Folelse syntes tilbøjelig til atter at vaagne 
i hans Bryst.

„Jeg kan godt tænke mig, hvorledes Videnstabs- 
Mæntæite maa have den ftørste Betydning for Dem, 
med Deres Dannelse til Folke-Lærer og i Deres 
Stilling som saadan."

„Der gives kun een Videnstab," svarede Hold, 
„hvorfra det sande Liv udgaaer i Tid og Evighed, 
Videnstaben om Mennesteiys Frelse i Gud. I  dens
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dommende Lys mao alt, hvad der er til og hvad 
der steer, beskues; og kun forsaavidt har vor Viden 
og Erkjenden Værd og Gyldighed, som den i os 
selv og andre vækker Bevidstheden om vor Afhæn
gighed af Gud, hellig Lyst til bans Billie, glad T il
lid til hans Forsyn, med eet O rd: gjor os til hans 
Born. Ikkun da bærer vor Villen og Fuldbringen 
en levende Spire og en blivende Frugt i sig, naar 
den tjener hin Frelsens Videnstab, saa at denne maa 
vinde Skikkelse i vort Liv og i Menneste-SlægtenS- 
Liv."

„Paa den Maade," bemærkede Mander, „vilde 
jo alle Videnstaber kun have een Opgave, medens 
de dog gaa ud fra saa forstjellige Punkter, staa 
ind i saa ganste forstjellige Retninger og ofte be
kæmpe hverandre."

„Lad mig bruge et Billede!" var Holds Svar. 
„Denne ene Videnstab er Solen paa Mennestehe- 
dens Himmel; de ovrige Bestræbelser af Videbegjer- 
ligheden tjene kun til at bære Straalerne as denne 
Sol ud i Mørket paa alle Sider. Forglemme de 
dette Kald og gaa omkring med deres egen Blind
lygte: saa ville de fortabe sig i Ørkener og komme 
paa tusende Vildspor. Men de ville dog ogsaa 
fuldstændigere udvikle deres Viden, klarere uddanne 
og fastere begrunde den, og derved modnes i Er- 
kjendelsen as deres egentlige Kald og lære at fore

7 *
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komnere Vildfarelsens S tie r ere gjenncmvandrcde, 
desto sikrere blive de ogsaa lagte tilbage og tjene 
da som Vejvisere paa den rette Vej."

„De er Thcolog, og enhver holder sin Vivenstab
for den forste."

„Theologien er ikke den Videnstab, jeg mener; 
den leder kun hen til den. Naar den forst har be
grebet sig selv, stiller den sig den Opgave, at bringe 

. a lf, hvad som var, er og steer, ind under den ene 
guddommelige Videnstabs Brændpunkt, hvor det rene 
Metal sondrer sig fra de urene Tilsætninger: og { 
denne Forstand bor enhver være Theolog, idet han 
lader al sin Tænken, Villen og Handlen, alt sit Ar
bejde og al sit Livs Erfaring, al sin Længsel og alt 
sit Haab gjennemstinne og gjennemrense af den sande 
Videnstab, som er af Gud og forer til Gud. Kun 
mati den egentlige Theolog ikke alene betragte det, 
der bevæger hans eget  L iv , men alle Tiders
og alle Slægters Bestræbelser og Erfaringer, Me
ninger og Forhaabningcr, i den evige Visdoms 
dommcnde Lys, og derved vinde Skarphed og Be
stemthed i at bekomme sin Tids Færd, i at gjen- 
nemstue Skinnet, i at erkjende Aarsagerne til hele 
Mennestehedens og det enkelte Mennestes Vildfarelser 
og Bortfjærnelse fra Gud. Derved vil han blive 
dygtiggjort til at vejlede de Blinde, til at undervise
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de Uvidende, t il at formane de Letsindige, til at 
troste de Svage i Troen, til at vcekke de Lunkne og 
Ligegyldige og til at fælde Dom over dem, som for- 
smaa Frelsen for sig selv og spærre Adgangen dertil 
for andre. Og efterdi vi alle, ifolge vor Svaghed 
og Syndighed, snart hore til den ene, snart til den 
anden Klasse, saa tor ingen, han være nu Præst el
ler Lægmand, unddrage sig fra at bygge videre paa 
den sande Vidensiabs Grund-Vold, eller forsømme 
nogen Lejlighed til at modnes i al Kundstab, Dyd 
og Guds-Frygt."

„Men hvor er den sande Videnstab at finde," 
spurgte Mander, „ t il hvilken vi skulle fore alt tilbage 
og efter hvilken vi stulle prøve alt?"

„Den er ikke der og kan ikke være der," sva
rede Hold, „hvor Vildfarelse og Skuffelse i det 
mindste ere mulige, — i noget filosofist System; 
den kan kun oses af selve Sandhedens Kilde."

„Jeg kunde næsten," sagde Mander, ikke uden 
at robe en smærtelkg Bevægelse, „jeg kunde næsten 
fristes til at svare Dem med Pilatus's Sporgsmaal: 
hvad er Sandhed?^

„Guds O rd !" erklærede Hold bestemt og al
vorlig. Men en svag Hoved-Rysten hos den gamle 
Mander og et næsten spottende Smil hos hans 
Son viste ham, hvorlidet dette Svar havde tilfreds
stillet hans Tilhørere.
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Osvald erindrede nu om, at det allerede var 
blevet sildigt, og Gæsterne gik med det med Glæde 
modtagne Lofte, snart at gjore Besøget om.

¥ 111.
D » flar,er over dunkle Skvgger. 

Som SaudhedS-Lysrt have flu ft?  

De i dit eget Hjwrte bvggfr,

De ere Synden- bitre Frugt.

Det kom Idalia for, at hun aldrig i sit Liv 
havde været faa lykkelig, fom hun nu følte sig. Jo 
mere uanet denne huslige Virksomhed, hvorpaa hun 
henvendte al fin Opmærksomhed, var for hende, desto 
større Tillokkelser fandt hun ogsaa deri, hvilke des
uden bleve forhøjede ved det Ejendommelige i hen
des Stilling og i Opholdet paa en Hallig. Kjær- 
ligheden kaldte nu alle Anelser om den sande Kvin
delighed og Sansen for en Hus-Moders Vcerdighed 
tillive i hendes Bryst, som tidligere kun havde huset 
en forfængelig Piges ustadige Væsen. Tillige vidste 
hun jo, at hun netop saaledes behagede ham mest, 
af hvem hun vilde være elstet. Hun benyttede ikke 
engang alle de Fordele, som hendes Faders Midler 
gave hende ihænde, til at gjore sin Stilling behage-
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ligere ved saadanne Bekvemmeligheder, der ellers 
vare fremmede for Halligen; nej, bun fandt sig netop 
vel i sit nuvcerende Hjems Simpelhed og Tarvelig
hed, og gjorde tusende, ncesten altid uudforlige For
siag, for end mere at omsiabe det Hele t il en Ges- 
ner'si Id y l.  Randen af den faakaldte Sood, hvori 
Regn-Vandet famlede sig, omkranfede hun med et 
bredt Lag Musling-Skaller, som hun mojsommelig 
havde maattet sanke sammen ved Stranden, der og- 
saa er sparsom hermed i disse Egne. Det nodven- 
dige Drikkevand maatte imidlertid siaffes over fra 
Fastlandet til de forveente Tunger. For at erstatte 
eet Skyggefulde og Hyggelige ved en Lov-Hytte, 
havde hun med GodberS Hjcelp opflaaet et Telt af 
Sejl-Dug paa Skandsen, og, saaofte Vejret tillov 
det, blev der drukken Kaffe under dets Tag. Hun 
laa ogsaa idelig i S trid  med sin Broder, idet hun 
gav Livet paa denne £) Fortrinnet for alle den store 
Verdens Herligheder, og saaofte hun, om end kun 
for Spog, opløftede een af Halligens Ejendomme
ligheder med de storste Lovtaler, folte Godber sig 
dragen stedse ncermere til hende og hengav sig til de 
sijonneste Drømme om en gylden Fremtid. Hos 
ham var ' jo  Kjcerligheden til hans Hjem saaledes 
sammenvokset med hans inderste Vcesen, at han an
tog alt, hvad Ida lia  sagde i denne Henseende, blot 
for en naturlig Anerkjcndelse af Sandheden, for et
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øjæ le; og met hver Berom melse af hendes Mund 
voksede derfor ogsaa hans Kjærlighed til hende, der 
kun fandt sin Jævnlige i hans Kjcerlighed til sit Fæ- 
dre-Land, men ellers langt overvejede alle hans andre 
Tanker og Folelser. Marias Billede trnatte stedse 
mere i Baggrunden,^ og kom der end enkelte £)jc- 
Blikke, der mindede ham om hans Trosiabs-Lofte. 
saa ovede han sig i den Kunst at gaa paa Naad 
med sin Samvittighed saaledes, at han beholdt Net. 
Hvad kunde han gjore for, at han itu forst havde 
fundet den Stjcerne, der var bestemt til at lyse for 
ham paa hans Pillegrims-Nejse gjennem Verden; at 
han nu forst ganske havde fundet sig selv ved Foi> 
bindeisen med et Væsen, hvori hans Tanker og Fo
lelser ligesom afspejlede sig, saa at han selv derved 
blev begejstret og oploftet til en aldrig anet Hojde? 
Han ræddedes nu over den lave Sfære, hvori hans 
Aand og Hjærte maatte være bleven, dersom han 
siulde have tilbragt sit Liv med den ubetydelige 
M aria , — dersom ikke Ida lia  med et Trylleslag 
havde aabnet hans Sjæls I enligste Dyb.

Saaledes var det hos ham og saaledes er det 
hos alle Forfængeligheden, som i de forsijelligste For
mer og Skikkelser, med de forsijelligste Vendinger og 
Forklædninger blander sig i vore Selvbetragtninger 
og giver Tingene et falsk Udseende, der gjor os blinde
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for don klare Bedommdse af Forholdene, for de 
aabenbare Fordringer af Ret og Pligt. Derfor er 
det saa nodvendigt for Mennesket, at han holder sig 
til det faste profetiske Ord. I  saadanne Timer, hvor 
han seer sig paa Skillevejen, stal han hverken blindt- 
hen folge de udenfra givne Indtryk, eller forsoge 
paa, ved flersidigt Overlceg at udfinde den rette Vej. 
Ved et saadant Overlceg vaagne alle onde Aander 
i ham, ret som om den Overtro fandt sin Udtyd
ning og Bekrcrftclse, der gjor KorS-Vejene til en 
Tumleplads for natlige Dcemoner. Sanselighed, 
Egennytte, Forfængelighed ville gjore sig Umage for 
at vildlede hans Dom, og selv med den hedste V il. 
lie vil han ncrppc vide rettelig at vurdere, hvad der 
lader sig anfore for begge Sider. Snarere stal 
han ogsaa i dette Stykke tage Fornuften, der ved 
hine onde AanderS Opvaagnen bliver hindret i at af>< 
give et sanddru Vidnesbyrd, fangen under Troens 
Lydighed. Han stal sporge, hvad der er Herrens 
Villie, og ikke soge Svaret herpaa hos sig selv, som 
om hans Bryst var en Bolig for den Hellig-Aand, da 
han isaafald flet ikke havde haft Behov at sporge; 
men han stal soge Svaret i Guds Bud, faaledes 
som de ere ham givne i den rene og pure Aabcn- 
baring af den guddommelige Lov. En saadan fast 
og bestemt, simpel og dog ophojet Lov, hvorved der 
ikke lader sig dreje og vende, ihvormeget man end
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beflitter sig derpaa, og som ikke taaler, at man læg- 

ger noget t i l  eller tager noget fra, dersom man ikke 

ganske v il forandre den og bringe den i Modsigelse 

med sig selv: et saadant Bud uden Udflugt, en saa- 

dan Vejviser uden S ide -S p ring , et saadant Ja  og 

N ej, uden et O rd derudover, maa alene være af- 

gjorende. Uden en saadan Lovens Klippe v il det 

komme saavidt, ja det er allerede kommet saavidt, at 

hvert Menneske har sin egen M o ra l, og at denne 

M o ra l ovenikjobet er et sandt Janus-Hoved med to ' 

Ansigter og med Ojne, for hvilke det, som idag var 

sort, imorgen er hvidt, og omvendt. Beraaber du 

dig paa din Samvittighed, saa er denne jo, dersom 

den fortjener det N avn, du tillægger ven, flet ikke 

andet, end den levende V and-S tro m  fra Lovens 

Klippe, og er den ikke dette, saa kan man endnu 

mindre forlade sig paa den, end paa en Vejr-Hane, 

der bevæger sig for enhver V in d , og som endog 

har Fortrinnet deri, at den dog ivetmindfte angiver 

den Retning, hvorfra Vinden blæser. Den rene, 

klare, g i v n e  Guds L o v , som ikke forst stal lænipes 

og tildannes efter Forhold og Omstændigheder, være 

dig et urokkeligt S in a i for al din V illen og Hand

len. For dens Stemme gjennem Skyerne maa alle 

andre Stemmer tie, og love de end nok saa smig

rende og tillokkende omkring dig, som om de vare 

Stemmer af Sandheden selv: de ere dog Logn mere
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eller mindre, i samme Grad, som dc fjærne^sig fra 
Lovens simple, tydelige Mening. Tænker du paa 
Følgerne? Et lifligt So l-S kin  smiler dig imodc,' 
dersom du blot engang ikke vilde tage det saa strængt 
og nøjagtigt med Guds Bud, eller dog klcede dem 
om i en bekvemmere Sandheds-Dragt. Tunge Skyer 
derimod hænge ned over din Vej, beredte til at 
udsende deres Lyn og Hagel over dig og dine, 
over din Næstes Sæd, dersom du uden Vaklen og 
Svæven holder fast ved Lovens Ord. Hold ud 
indtil Enden, saa stal du vinde Livsens Krone. 
Tænk paa din udødelige Sjæl, at den maa bestaa 
for de Levendes og Dødes Dommer. Lad ham sørge 
for Følgerne; de staa jo  i hans, i den almægtige 
Guds, i den naadige Faders Haand. De ere ikke 
din Sag. Men din Sag er det, at blive befunden 
tro. Det maa være dig nok, om end ikke Erfarin
gen saa ofte viste dig, hvor let vor Beregning af 
Følgerne er Vildfarelse underkastet, hvorledes Lyset 
foder Nat, Natten Lys. Alle Ting, det være flg 
Rigdom eller Armod, Lykke eller Ulykke, Liv eller 
Død, maa jo bestandig tjene den til Bedste, der kan 
sige: Her er jeg, Herre! D it Ord har været en
Lygte for min Fod!"

Hvoraf kommer da al den Usselhed selv hos de saa- 
kaldte „ g o d e  Mennesker"? Hvoraf disse mange „uskyl
dige Svagheder" hos dem, disse behændige, ængstelige
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Undvigelser, naar Gud engang fordrer et Brænd- 
offer paa Pligtens Alter? Det kommer deraf, at 
de selv have fabrikeret deres Dyd, for at de kunne 
lægge den, som en bekvem og magelig Hoved-Pude, 
snart til den ene, snart til den anden Side, og so
delig slumre ind paa den. Det kommer deraf, at 
de have plantet en skyggefuld Park omkring Sinai i 
Orkenen, hvilken skjuler Bjærget for deres Ojne, 
medens de vandre paa Blomster-Stier over Dal og 
Høj, fuldkommen fornojede, dersom de blot ikke steje 
saa langt ud, at de øvrige Gæster i Parken ikke 
ville erkjende dem for deres Lige. I  Sandhed! 
denne Slægt trænger til Lovens Flamme-Spejl, der 
kan brænde Avnerne, som de kalde en god Sæd, til 
Aste, ej engang stikket til at bedække det tørre Sted.

Det stemmer vistnok daarligt overens med vor 
Tids saakaldte Oplysning, at binde sig til et saa- 
dant fast Ord. Nej, vi ville hellere være os selv en 
Lov og tale derfor meget om det Bud, som er stre- 
vet i Hjærtet; men, dersom vi ville være ærlige, 
forstaa vi herved kun en blod Voks-Tavle, hvori 
de ydre Indtryk male allehaande Figurer, af hvilke 
vi da udsoge et Orakel, som svarer mest til vore 
Tilbøjeligheder, og følge det som et guddommeligt 
Udsagn. Derfor har det m r ogsaa været os saa 
let at blive rigtig gode og stikkelige Folk, fordi vi 
blive fri for at hedde Tyve og Mordere, dersom
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blot vore Lyster ved lykkelige Omftoendigheder, ved 
, Opdragelsen og Frygt for Verdens Dom ere 

blebue holdte saameget i Tomme, at det ikke kom
mer ril noget voldsomt Udbrud af Lidenstaberne. 
En Smule Hovmod, Verdslighed, Bagtalelse, Hævn- 
gjerrighed, Bedrageri, ja endog en Smule Utugt, 
faaer saa gaa: Livet er jo nu eengang ikke anderledes, 
og der er jo ingen Dommer i vort Bryst, som tager 
det saa nøje; der er ingen Lov, som, starpere end 
noget tvccegget Svcrrd, stjelner mellem Gud og Ver
ven, Net og Uret, Dyd og Last. Ligesom i lunket 
Vand Varmt og 5toldt er blandet sammen, saaledes 
er i vor selvgjorte Lov Lys og Morke lobet ud i 
en Skygge, som ikke angriber Ojnene. Ligesom Slange- 
Linien snart gaaer tilhøjre, snart tilvenstre, og, me
dens den lober til den ene Side, dog allerede er 
i Fcerd med at vende sig til den anden, saaledes for
holder det sig ogsaa med vor Vandel: vi stride ikke 
uafbrudt frem paa Livets Vej, ikke heller fare vi 
fuldkommen vild paa Dødens Vej. Men, naar den 
Tag oprinder, paa hvilken Gud dommer alle Jor
dens Slagter; naar han krcever Regnstab ogsaa for 
ethvert unyttigt Ord, som er gaaet ud af vor Mund; 
naar Flamme-Ordet lyder fra hans Trone: „ I  skulle 
vLre hellige, thi jeg ^ r  hellig!" — da vil v.o r Lovs 
blove Voks smcelte for hans Lovs beendende Straa- 
ler, da vil vor magelige Middelvej blive aabenbar
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som en KjodetS og Fordærvelsens Vej, der i sine Slyng
ninger ikkun derfor strejfede ind paa Livets Vej, for 
at vi ingen Undskyldning flulde have, som om det 
var forblevet os sijult, hvad Herren vor Gud krce- 
ver af os. — Fabelen om Samvittigheden, i den 
Forstand, hvori dette Ord scedvanlig tages, maa hore 
op: for vil ingen virkelig Dyd kunne trives. Ja 
en Fabel, og det med en meget flet Moral, er Sam
vittigheden, forsaavivt den, som hos de fleste Men
nesker, ikke er andet end en Sammenblanding af Livs- 
Klogflab, Omsorg for det gode Rygte, Iagttagelse 
af-den ydre Anstand, parret med en Del naturlig 
Godmodighed, der ligesaa godt kan hedde Karakter- 
loshed, og en Del Erkjendelse af den guddommelige 
Villie, som dog ikke ret veed, hvorledes den stal fore
nes med hin Mikstur, og kun synes at tjene til 
Bundfald, der, naar Samvittigheden engang kom
mer i Bevcegelse, flyder ud i den hele Masse. Den 
sande Samvittighed er ikke nogen Lovgiver, meir 
kun det aabne Oje for den givne Lov. Den spor
ger ikke om, hvorledes der stal bestemmes, men viser 
kun, hvorledes der er bestemt af ham, som sagde: 
Du stal, og: Du skal ikke! Den tillader sig ikke at 
domme om Forhold og Omstændigheder, men erin
drer dig kun om Guds Dom i det paagceldende 
Tilfalde. Derved alene hcevder den sig i  sin Fri
hed mod onde Lysters og BegjerlighederS Anløb, at
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den hen te r  sit Lys og sin K ra f t  f ra  de t  Hoje ,  h v o r
hen disse  ikke kunne n a a .  V i l  den selv finde den 
V e j ,  d u  h a r  a t  vandre ,  d a  bliver den  T ræ ld o m m en  
h jem falden ,  og er kun en, om endog hovmodig, saa  
dog villig T jener  for a l t  ugudelig t  Vcesen og for  
de v e rds l ige  B eg je r inger ,  og bæ rer  sin H e r r e s  F a rv e .  
S a m v i t t ig h e d e n  behover a ltsaa  en fast P o l ,  et sikkert 
S t a n d p u n k t ,  hvorf ra  den kan overvinde V erd en .  
D e n  h a r  ikke selv Lyset i sig, men den m aa ,  ligesaa 
vel som det  legemlige O j e ,  hente Lyset udenfra ,  for  
a t  kunne se. E r  d a  maaste det indvor tes  M e n n e -  
ste saa ledes  delt  og udstykket efter sine forstjellige 
A a n d s -  og S j æ l s - E v n e r ,  a t  hver enkelt h a r  sine 
Enemærker for sig, fri for  a l  B e r o r in g  og I n d v i r k 
ning a f  de a n d r e ;  a t  enhver a rbejder og virker for 
sig s e lv , uden tildels a t  lade sig bestemme ved de 
andres  B ev æ g e lse?  M e d e n s  a l tsaa  H jæ r te t  krympe, 
sig ved a t  bringe D y d e n  et O f f e r ;  m edens S a n 
seligheden higer efter den onde Lysts Tilfredssti llelse;  
medens Klogstaben egennyttig r a a d e r  til a t  vælge 
den brede V e j :  skulde S a m v it t ig h e d e n  d a ,  under  
alle disse B ev æ g e lse r ,  uden  a t  have nogen F o re r ,  
kunne holde sig a ldeles fri for P a a v i rk n in g  a f  saa -  
danne N a b o e r ?  V i l  den ikke sna r t  stemme i med i 
den forforerste  S i r e n e - S a n g ,  eller i de t  mindste 
snart  blive o ve rdovet ,  dersom den ikke f a a e r  H jæ lp  
uden fra?  N a a r  lang  V a n e  gjor letsindig og ligcgyl-
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dig Nied den V e j ,  vi vandre p aa ;  naar ve S p o r ,  
hvori vi troede, eengang ere blevne faa bekvemme 
og naturlige for vor Fod, at det stet ikke mere fa l
der o s  ind at vælge andre: mon da ikke ogsaa din 
Sa m v it t ig h ed  synker nev i samme B o n e ,  som t u ?  
V i l  den vaage,  naar du sober? V i l  den staa stille, 
naar du gaaer frem? V i l  den se, naar du er b l ind? 
V i l  den ta le ,  form ane, straffe anderledes, end du 
v i l ,  ret som om den ikke var en Del  af dig selv, 
og det ,  uagtet  du henviser den til dig selv alene, 
som den K ilde ,  hvoraf den stal ose fin Erkjendclse? 
Dermed forlanger du jo, at du stal modsige dig selv, 
at du selv stal overvinde dig selv; du forlanger 
Lys af Ni orke, Kraft a f  S v a g h e d ,  S v a r  af S p o r g s -  
m aalet.  —  D er  maa vcere noget udenfor o s ,  vi 
kunye stue hen ti l ,  fom til en fast P o la r - S t jæ r n e ;  
et Lys, fom er ophøjet over denne V erdens T a a g e-  
S k y e r ;  en V ejv iser ,  hvorpaa vi ikke felv forestrive 
v s  den V e j ,  vi holde for ven r ig t ige ,  men hvorpaa  
ven er forestreven af ham , hvis O rd  er et Lys for 
vor Fod og en Lygte paa vor S t i .  D er  maa vcere 
o s  kundgjort en hellig V il l ie  fra Lysenes Fader.  
Ellers leve vi som i et revolutionært Land, hvor 
den gamle Lov og N e t  er afskaffet, og ingen ny indsat;  
hvor enhver raavforer sig med sine egne M eninger  
og Tilbøjeligheder om, hvad han stal gjøre og lade;  
hvor den ene med ven bedste S am vitt ighed  as V e r -
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den bliver en Manddraber, og den anden med lige- 
faa god Samvittighed rover Byttet til sig. Ikke 
fordi man handlede uden Samvittighed, blev der 
rejst Baal og opfort Guillotiner; men fordi man glemte 
Guds Lov: Du stal ikke staa ihjel! og gjorde si::c 
egne Meninger og Anstuelser til en Samvittigheds- 
Sag. Ikke imod sin Samvittighed lever han, for 
hvem Tilfredsstillelsen af den kjodelige Begjerlighed, 
Sysselscettelsen med de timelige Forretninger, den 
rolige Nydelse af Verdens Fred er alt; han, som 
aldrig kaster et andoegtigt Blik ind i den aabne Him
mel, hvis Hjcerte aldrig bevæges ved noget alvorligt 
Sporgsmaal om, det Guddommelige, der aldrig har 
fat Helliggjorclfen af Aand og Hjærte som sit Livs 
Opgave. Snarere marker han flet ingen Modsigelse 
hos sig mod en saadan Levemaade, fordi han enten 
ikke har lært, eller igjen har glemt det Lærte, nem
lig : at betragte sit Liv i den guddommelige Lovs 
Spejl, og ikke desto mindre har ogsaa han sin point 
d’honneur, som hans Samvittighed ikke tillader ham 
at krænke. jDen Tone, der maaste i enkelte Timer 
bliver flaaet an ogsaa hos ham, ligesom fra en Højere 
Verden, er kun en Gjenklang af den tidligere er- 
kjendte guddommelige Lov, eller en Anklang deraf, 
fremkaldt ved Guds Styrelse. Men Samvittigheden 
i sin Sandhed og Renhed er hverken mer eller 
minvre, end en Afglands af den guddommelige Lovs

8
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Herl ighed. D en  er et S p e j l ,  hvori  vi fjende den 
E v ig es  Villie, n a a r  vi holde denne B ill ie  for S p e j 
let. M e n  ville vi stille v o r t  eget B i l lede  hen for 
d e t ,  faa  fe vi heller ikke andet,  end v o r t  eget B i l 
lede ,  og vo r  Villen og H an d len  vil d a  heller ikke 
være andet, end en Efterabelfe af dette  Billede,  ikke 
en B i l len  og Fu ldbringen  af, hvad H e r ren  vo r  G u d  
kræver a f  os. P i l legr im en ,  som ikke h a r  noge t  M a a l  
for  sig, hvorefter  han  stræber, eller nogen  A nv isn ing ,  
hvorledes og hvorhen han  stal v a n d r e ,  re t te t  sig 
efter sine Lemmers R o r ig h ed  eller M o d ig h e d ,  ef
ter  V e jen s  Behagelighed eller B e sv æ r l ig h e d ,  efter 
D a g e n s  S o l - S k i n  eller R e g n - V e j r .  S a a l e d e S  g a ae r  
det ogsaa  med P i l l e g r i m s - G a n g e n  gjennem Livet 
uden den ydre Lov. M e n  hvor denne  lyser for os 
som et M a g t - S p r o g  fra  h a m ,  der d o m m er  Levende 
og D o d e ,  der gælder hverken N o len  eller Vaklen, hverken 
F ry g t  eller Lyst, hverken Liv eller D o d ; der gælder 
alene de t  strænge ubojelige O r d ,  som ikke tillader 
nogen D re jen  og Venden,  som ikke t ag e r  imod P a a -  
stuv og Undskyldninger, som ikke a n e rk e n d e r  F o r fo -  
relser og Fristelser, som vil Lydighed og kun Lydig
hed. Uden et s aad an t  T u g te n s  og K ra f te n s  O r d ,  
som er lang t  hævet over vor  indbildte  K log t  og 
kortsynede D a d e l ,  ville vi a ld r ig  overv inde  S y n d e n ,  
a ldrig  vandre  i sand R e tfæ rd ighed  og Hellighed. 
D e r fo r  stal vor  S am v it t ig h e d  ingensinde være  andet.
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end en Paaagten og Overvejen af dette O rd ; og 
hcevede sig end tusende Stemmer derimod, og lyste 
end hele Verden sit Anathema over dette Udsagn,
og raabte end alle dit Hjærtes Suk og Taarer mod 
dets Opfyldelse, og gjaldt det end den sidste Krumme 
af vor timelige Velfærd, det sivste Haab for vor 
jordisie Tilværelse: — lad fare tilhobe! Du har 
kun een Lov, Herrens Lov; hold fast ved den indtil 
Enden! Guds Rige vi dog beholde.

Godber var opdragen i  Herrens Frygt og i 
Lovens Tugt. Derfor faldt det ham ikke saa let at 
tvinge sin Samvittighed, der i det mindste med den 
ene Fod endnu stod paa fast Grund, ind i  sine nu
værende Anskuelser. Na ar han allerbedst troede, at 
den gik rolig med ham hen ad den V e j, hvilken
han for Fremtiden søgte at vænne sig til at betragte 
som den for ham nødvendige, ved Skæbnens Tilskik
kelser foreskrevne Livs-Bane: fem traadte den egen
sindig ud af Sporet og stod paany som rodfæstet t 
Skriftens Formaning: „Lad ikke enhver Vind føre 
dig og følg ikke enhver Ve j, som de ubestandige
Hjærter gjore; men vær fast i dit Sind og bliv
ved dit O rd !" Dog vi ere aldrig mere snilde eller 
kløgtige, end, naar det kommer an paa, at bedrage 
os selv; og saaledes gjorde ogsaa Godber bestandig 
større Fremskridt i den Kunst, at gjøre en Voks-Tavle 
af Lovens Kobber-Tavle og at forvandle sin Sam--

8*
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vittigheds stedige G anger  til en stadig Parade-Hest.  
M en Himmelens Herre vilde vise ham, hvor daarlig  
en saadan Kunst er, og hvorlidet man kan stole paa 
den Tomme, ved hvilken den soger at lede en S a m 
vittighed, 'd e r -e r  vant til en anden B ehand ling .  
G ud talede igjennem de D o d es  M u n d ,  og —  ZEn- 
gelen med F la m m e -S v e r d e t  traadte frem for P a r a 
diset, hvis P o rte  Godber bildte sig ind ,  stode ham 
vidt aabne.

 -

IX .

F o rv a n d lin g s-T im e n  H erren  sender.

N u  v aa g n c r  H jcertet a f  sit L l i in d ;

H v ert dunkelt B la d  i S jcv len  vender 

S ig  mod den lyse M o r g e n - S tn n d :

Ligene af de forulykkede Skibs-Folk  bleve fundne.  
Godber havde paa, den gamle Kirke-Skandse bem er
ket en S t e n  af Form som en stor D obefont,  og var  
efter JdaliaS  Onske gaaet ud , for at f e ,  om den 
ikke lod sig bruge til hendes Hensigt, at give hanø  
Skandse en nv Prydelse. Der laa hans K apitains  
Lig for ham, og siden fandtes ,ikke langt  derfra de 
to andre S o - F o lk ,  tro selv i D ød en .  E fterat de 
l en ge  havde v e re t  omtumlede af B o l g e r n e ,  havde
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de omsider fundet Hvile mev hinanden i Hulningerne 
af den aldre Kirke-Gaard, der nu nasten ganske var 
hjemfalden til Havet, men hvor den tidligere Bestem
melse dog var kjendelig nok ved den Mangde Ben, 
som Bolge-Bruddet idelig bragte for Dagen.

„Have ikke de Dode," ytrede Hold, da han 
kort efter blev kaldet til, for at traffe de nodvendige 
Foranstaltninger til Begravelsen, „have ikke de Dode 
der i deres halvaabne og hensmuldrende Kister lige
som medlidende udstrakt deres Arme, for at modtage 
disse Lig iblandt sig? Ak! hvor snart vil ogsaa den 
Plads, hvorhen vi bringe dem, vare udflettet af 
Floden, og Bolgen forny sin Leg med de fredlose 
Ben."

Den Afsondring, hvori Halligerne ofte kunne 
holdes i siere Uger af Vind og Vejr eller Drivis, 
tvinger Hus-Faderen til ogsaa at tanke paa, at have 
en Lig-Kiste i Beredstab. Blandt hans ovrige Indbo 
tor heller ikke dette Memento mori fattes, t hvor 
vanskelig og ugjerne man end andetsteds vilde banne 
sig til, hver evige Dag at have den snavre Bradde- 
Sattg for Dje, som er bestemt for en af vore Kjare 
eller for os selv. Det manglede derfor ikke paa 
Kister til de fundne Ligs hurtigst mulige Begravelse, 
og denne blev fastsat til den folgende Dag, en 
Sondag.

Den nasten uhorte Begivenhed paa Halligen:
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tre Lig paa een Dag, de overordentlige Omstændig- 
heder, hvorunder denne Tildragelse var foregaaet, 
de Ovriges forunderlige Redning, alt dette bevce- 
gede Hold til at knytte hele denne Dags Guds- 
Tjeneste til Jordefcerden. Ved Kirke-Tiv bleve alt- 
saa de tre Kister nedsatte ved Kirke-Doren, da der 
indenfor ikke var Plads nok baade til dem og til 
Menigheden. Efterat Evangeliet (Luc. 17, 11—19) 
for denne Dag, 14de Sonvag efter Trinitatis, var 
oplæst, greb Prcedikeren som Thema det Sporgs- 
maal: „Hvor ere da de Ni?" ud af Teksten, og, 
hvorlidet end en saadan Uvpillen af et enkelt Ord 
eller en enkelt Biomstændighed ellers lader sig ret- 
fcrrdiggjore efter Homilitikkens Regler, saa maatte 
dog i dette Tilfælde den blytte Nævnelse af et saa- 
dant Thema gjore en rystende Virkning, da der netoy 
ogsaa havde været ni Personer ombord i Skibet. 
Dette ene Sporgsmaal stillede de Reddede og For
ulykkede ved Siden af hinanden, forte Tankerne til
bage til deres tidligere Samliv og hen til deres nu 
saa forskjellige Tilstand, saa at nodvendigvis den 
Betragtning maatte paatrænge sig: hvad om nu 
Loddet var faldet omvendt? „Hvor ere da de Ni?" 
Dette Ord var nok til en uforglemmelig Prædiken for 
de Fremmede. Det lod ogsaa til, at Hold, ved at 
udhæve dette Sporgsmaal, havde villet fore et kort, 
men kraftigt Slag mod de tilstedeværende Fremmedes
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H j æ r t e r ;  thi i Besvarelsen talede han lan g t  mindre, 
end m an g e  af h a n s  T ilh o re re  maaske havde ventet, 
om det paagceldende T il fæ ld e ,  gjorde straks a f  det 
S æ r e g n e  Anvendelser p a a  det Almindelige, og glemte 
ikke M enigheden  over de Enkelte. M e n  maaste v a r  
det netop derfor,  a t  hans  O r d  ogsaa fand t  I n d g a n g  
hos disse Enkelte. D e  havde n u  ikke den Ubehage
lighed a t  vide alles O jn e  og T anker  henvendte p a a  
sig /  og kun a t  hore tale om og til sig selv. D e  
kunde nu  folge O r d e t  med udelt  Opmærksomhed, da  
deres Fantas i  ikke bestandig p a a n y  blev for t  tilbage 
t il de oplevede R æ d se l s -S c e n e r .  D e  bleve n u  ikke 
forstyrrede ved en falsi Udm alen a f  Omstændighe
derne ved ' de res  F a re  og R e d n in g ,  ved Opdigtelse  
a f  Fole lser ,  som de a ldrig  havde haft  og ved P a a -  
duttelse a f  O n s ie r  eller Lofter, som aldrig vare  faldne 
dem ind.

Efte r  Prædikenen bleve Kisterne b a a rn e  ud p a a  
K i rk e -G aa rd en ,  som la a  et lille Stykke fra  Kirken, 
av  tre G a n g e ,  da  der ikke v a re  B æ re re  nok, til  a t  
det kunde sie p a a  eengang. M e n  een G r a v  m od
tog dem alle t r e ,  og det store S k ib s -F la g ,  som de
re s  sidste Tjeneste i Livet havde væ re t  helliget, fluide 
nedsænkes over Kisterne. G o d b e r  havde b a a re t  dette 
Flag , om vundet  med sort F l o r ,  f o r a n ;  men d a  han 
vilde nedsænke det i G r a v e n ,  gled det ud a f  hans  
flælvende H æ n d e r ,  og den faldende F l a g - S t a n g
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fljrnlet» dumpt i Kisterne. Men Godber fan? vod- 
bleg og rv st ende pan alle Lemmer tilbage mod de 
Omkringstaaende.

Dog her maa vi vel først gaa lidt tilbage, for 
at forfølge Gvdbers indre Kampe indtil dette Oje- 
Blik. Dengang, da hans druknede Kammerater bleve 
fundne, havde en mørk Sky lagt sig over hans Sjcel, 
hvilken han med den største Anstrcengelfe søgte at 
fordrive eller i det mindste at sijule for andre. Hans 

Capitains kolbe, strcenge Ansigts-Trcek syntes at spørge 
ham, da han stod bos hans Lig ved Strand-Bred
den mellem de brustne Grave: „hvorfor har min 
Styrmand forladt Skibet for mig?" — og da han 
faa sig om med et forstyrret B lik , gik Maria netop 
med langsomme Skridt op ad SkaUdsen til sit Hjem, 
og han troede at hore hendes Suk: „hvorfor har 
du forladt din Brud, Godber?" Da sortnede det 
for hans Ojne, en iskold Haand greb fat om hans 
Hjcerte, og fom en Haan-Latter lod det i hans O rer: 
„D u  to Gange Mensvorne!" Som om en Forban
delse var t hans S por, ilede han bort fra dette 
gyselige Sted, og stod, inden han endnu ret kom til 
Besindelse, for Ida lia . I fa ld  hun var traadt ham 
imøde med Taarer i Ojnene, eller endogsaa med 
Brede og Bebrejdelse, da vilde han vcere falden hende 
om Halsen og ved hendes Barm have grcedt ud og 
lettet sit beklemte Hjcerte. Men hun viste sig in cd
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sit sædvanlige hulde Sm il, med det Smil, der faa 
ofte havde henrevet ham, som med en Tryllemagt; 
men i ben Stemning, hvori han nu var, virkede det 
kun frastodende paa ham; det stred altfor meget 
mod alle hans Folelser, og det faldt ham flet ikke> 
ind, at hun, som endnu var ubekjendt med, hvad 
han nys havde feet, heller ikke kunde vise nogen 
Sorg over de Omkomnes Skæbne. Jstedetfor at 
n(ernte sig til hende, veg han ængstelig tilbage, og 
maatte, toet han stirrede stift paa hende, sporge sig 
selv: „E r dette hjcertelose Afguds-Billede et dobbelt. 
Trostabs-Brud værd?"

Idalia traadte stolt tilbage. Hun var altfor me
get vant til en udelukkende Hyldest, til at hun stulde 
kunne bekvemme sig til deltagende at sporge, hvad 
han fejlede. Om end Kjærlighed, ligesaameget fem 
Nysgjerrighed, tilskyndede hende til at foge Oplos
ning paa Gaaden hos den aldeles forstyrrede God- 
ber, der havde kastet sig paa en Stol med begge 
Hænder for Ojnene: saa fik dog hendes Pirrelighed 
Overhaand. Hun satte sig surmulende i en anden 
Krog, flottede Hovedet paa Armen, og, idet hun 
med et trodsigt Træk om den lille Mund lod, som 
om hun torrede en Taare af Ojet, medens hun af 
og til kastede et flygtigt og stjaalet B lik til Godber, 
spillede hun ligesaa meget den Fornærmedes Rolle, 
som hun virkelig var det. Thi saameget var i det
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mindste blevet hende klart, at hun ikke var Eneher- 
sierinde i hans Hjcerte, men at der endnu gaves 
noget i Verven, som kunde gjore ham ufølsom for 
hendes IndighederS Magt, og at hendes Sejer alt- 
saa ikke var saa fuldstændig, som hun hidtil havde 
troet. Og havde hans Forstemthed maaske endog- 
saa sin Grund i et Mode med Maria? Dersom 
denne Tanke gjorde noget Afbrcek i hendes Kjærlig- 
hed, der ligesaamcget fordrede Tilbedelse af den 
Elstede, som udelukkende Hengivelse af hans Hjcerte: 
saa vakte den dog tillige hendes Stolthed, og med 
denne den Beflutning, at fængsle ham ganske ved 
alle mulige Midler. Selv gjenuemstuede hun dog 
vel nceppe sine Følelser aldeles, men tilstrev ogsaa 
Kjærligheden en ikke liden Andel i denne Beflutning.

Men Godber syntes at være aldeles aandssra- 
værende. Snart sad han med mork Tavshed inde- 
fluttet i sig selv, snart vidnede enkelte Suk og kramp
agtige Bevægelser om hans Sjæls Opror. Ida lia  
kunde næsten ikke udholde denne Spænding mellem 
Nysgjerrighed og Wrgrelse. Ikke engang hendes Hul
ken havde den Ufølsomme lagt Mærke til. T il hen
des Glæde kom endelig hendes Fader, og as den
nes deltagende og trostende Ord til Godber, som 
ved hans Indtrædelse opmandede sig og søgte at 
tilkæmpe sig et roligere Udseende, erfarede hun nu 
Fundet af Ligene. Var nu allerede Godbers Smærte
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over de forlænge siren opgivne Kammeraters Skæbne 
hende ubegribelig, saa følte hun sig fanmeget mere 
krænket over, at en efter, hendes Skjon faa ubety
delig Anledning havde kunnet forlede ham til en 
faadan Opforfel imod hende. D e t  havde hun dog 
i det mindste vundet, at Skinsygen ikke mere blan
dede sig i hendes Betragtninger over hans Adfærd, 
og, i det hun kastede et B lik i Spejlet, maatte hun 
smile over sig selv, at hun et eneste Oje-Blik havde 
kunnet nære den Tanke, at en Hallig-P ige skulde 
gjore hende Rangen stridig. Im idlertid maatte God- 
ber straffes alvorligt; for hendes Fodder siulde han 
trygle om Tilgivelse, og forsi efter mange Bonner, 
vilde hun, som det forste Skridt til en Forsoning,
række ham Haanden at kysse; den egentlige Forso
ning siulde opsættes nogle Dage endnu, for at han
ikke saa snart igjen siulde glemme, at hans Lykke
var afhængig af bendes Kj ærlig hed, og at denne 
Lykke maatte kjobes med fuldkommen Selvopofrelse 
og Selvforglemmelse.

Og det kalder man Kjærlighed!
For idag syntes Godber endnu ikke at ville til 

at gjore Bod; thi, uden at værdige Id a lia  et Blik, 
gik han med Mander til Præsten, for at træffe A f
tale angaaende Jordefærden. Hold nævnede de Mænd, 
som han antog, havde passende Lig-Kister, og til 
dem gik Godber. Da han siden kom tilbage til
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P r c e s t e - B o l ig e n ,  v a r  M a n d e r  allerede g a a e t ,  og 
H o ld  havde nu  Lejlighed til  a t  ta le  et O r d  med 
G o d b e r  om h an s  Forhold  til  M a r i a  og I d a l i a .  
M e n  nceppe begyndte han a t  gjore  en H en tydning  
derti l ,  forcnd G odber ,  dog ingenlunde trodsende, men 
snarere  som cn Fortv iv le t ,  afbrod  ham med de t  Ud- 
r a a b :  „ J e g  veed alt,  hvad D e  vil sige!" og styrtede 
ud  a f  Huset.

J v a l i a  ventede forgjcrves om Aftenen p a a ,  a t  
han  siulde vende t ilbage. H u n  fceldede nu virkelig 
b i tre  T a a r e r ,  som i Begyndelsen  kun bleve fremkaldte 
a f  den dyb t  forncermede S t o l t h e d ,  men som dog, 
d a  h u n  kun saa den krcenkede Kjcerligheds S m c er te  
d e r i ,  hcrvede hendes Folelser til  virkelig Kjcerlighed.

Nceste M o r g e n  m anglede G o d b e r  ved Frokosten, 
og der v a r  ingen i Huset ,  som vidste, om han  havde 
voeret der om N a t te n .  I d a l i a  saa ham forst igjen, 
d a  han  bleg og forstyrret ravede fo ran  Kisterne med 
S o r g e f a n e n .

G o d b e r  havde v a ag e t  ved Ligene om N a t te n ,  
og udtrykkelig f rabedt  sig alle a n d res  Noervoerelse, hvor  
nodig  end de to reddede M a t r o s e r ,  a f  gammel V e l -  
villie for de res  K ap i ta in  og deres  K am m era te r ,  lode 
sig afvise. H a n  vilde vcere ene,  ene med de lykke
lige Hensovede og med sit ulykkelige Hscertc. I  
N a t te n s  S t i lh e d  oploste h an s  Sm cer te  sig i vem o
dige T a a r e r .  Hele h a n s  lykkelige B a r n d o m ;  h a n s
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Lege mcb M aria ; det Troskabs-Lofte, han havde 
givet hende; de Breve, han havde skrevet til hende; 
de Tromme, han havde haft om en skjon Fremtid 
ved hendes Side, midt under Havets Farer, midt 
under So-Livets larmende Foerd; de ensomme Ncet- 
ter ved Roret, naar fremmede Strandes Bolger 
spillede om Kjolen og hvidskede Hilsener fra Hjem
met og Himmelens Stjcerner talede om dette Hjems 
Fred: alt dette gjentog sig i hans Erindring og gik 
ham forbi, som Billeder fra et tabt Paradis. Hvor
for kunde han ikke gjenvinde dette Paradis? Hvor
for ikke afkaste de Lernkcr, hvormed Utrostaben om- 
siyngede ham? Saa spurgte han sig selv, og B ille
det af Ida lia  formaaede ikke et Oje-Blik at foengfle 
hans Aand paany. Snarere vaagnede i ham en 
uendelig Loengsel efter at gjenfe Maria, hans M ariax  
Ved Midnat forlod han Lig-Stuen, traadte sagte 
ud i det Frie, og se! Stjcernerne smilede saa ven
ligt ned til ham, som om de vilde velsigne hans 
Gang. Hurtigt ilede han fremad og sprang over 
flere Grofter, for ikke at blive opholdt ved Omvejen 
ad Stierne. Da blinkede allerede i det Fjcerne et 
Lys-Skeer ham imode fra hans Lcrngsels M aal. 
Det var ham ikke paafaldende i denne sildige Time. 
Han mente, at det maatte saa veere: hun ventede 
jo paa ham, hun viste ham jo dermed Vejen tilbage 
til hans TrostabS-Lofte. Hastigt, men omhyggeligt



126

undgaaende al Larm, gik hän opad Skandsen. Ved 
Hjælp nf en Sten i Muren kunde han se ind over 
de lave Vindues-Skaadder. Maria sad ved Mode
rens Sæng, med de foldede Hænder i sit Skjod, 
idet hun, ligesom drommende, lostede de halvtillukkede 
Ojne i Vejret. Forstenet blev Godber staaende, 
holdt Aanden tilbage i sit Bryst og vendte ikke Blik
ket fra Pigen, der nu, ifald han i dette Ole-Blik 
havde kunnet anstille en Sammenligning, vilde have 
forekommet ham som et himmelsi Syn ligeoversor 
Idalias jordisie Skygge-Billede. Længe, lcenge blev 
han staaende faaledes. Maria begyndte stundum 
at nikke, overvældet af Sovnen, og da bankede 
Godbers Hjærte horligt af Frygt for, at hun siulde 
falde.. Saafnart hun flog Djnene op igjen, ventede 
han idelig, at hun siulde faa ham at fe og ligesom 
den forste Dag ile ham imode med det Udraab: 
„Godber, Godber! saa er du der da endelig igjen!" 
Var det da ikke virkelig den forste Dag idag? Det 
kom ham for, som om han havde hast en flem Drøm, 
og som om han først nit var landet paa Halligen. 
Men Maria tog Lyset, holdt det omhyggeligt hen 
imod Moderens Leje og lyttede ester hendes Aan- 
dedræt. Saaledes vare flere Timer forløbne; for 
Godber var det kun Minutter. Det begyndte alle
rede at gry ad Dag; for Godber var det endnu 
Midnat. Dog den Kulde, fom gaaer forud for
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Solens Opgang, rystede ogsaa ham. Han moerkede 
det ikke: kun bleve derved hans Tanker forte bort 
fra Maria hen til Anledningen til hans Natte<Vagt 
„Ak!" toenke han, „hendes Moder er bestemt 
syg, og det er ene, ene din Skyld! Du loegger 
Moderen i Graven, og Datteren — — " han 
kunde ikke fuldfore Scetningen — „v il folge ef
ter." Han maatte ind, angre sin Brode fer hen
des Fodder, vaagne til nyt Liv ved hendes Bryst. 
Allerede havde han Haanden paa Dor-Klinken. Da 
galede Hanen i Honse-Husct toet ved Siden af ham, 
og bebudede Morgenens Komme. Han for sammen 
som en greben Misdoeder. „Forroedderen Petrus!" 
mumlede han ved sig selv, drog Haanden rast bort 
fra Doren og stirrede vildt omkring sig. Stjcer- 
nerne vare forsvundne, og en graa Taage stjulte 
endnu det forste Dag-Skoer. Gvdber indsugede i 
dybe Drag den kolde, tunge Luft. Han følte at
ter paa eengang Trykket af de Baand, hvori han 
havde indviklet sig, og styrtede afsted. Aandelos 
naaede han Lig-Stuen. Lampen var ncesten ganste 
udbroendt og kastede endnu kun et svagt Skin ud i 
Mørket. Hans raste Fodtrin stødte an mod en af 
Kisterne, dumpt gjenlod de tørre Fjoele, og bevidst
los sank den Levende ned hos de Døde.

Efter en saadan Nat maatte den folgende Dag 
vcere en sand Tortur for Godber. Den fuldkomne
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Udtømmelse af hans legemlige Kræfter bidrog til at 
give hans Fantasi uindskrænket Herredomme over 
ham. I  alt saa og horte han kun Hentydninger 
til hans Troflabs-Brud. I  denne Kirke havde M a
ria jo opsendt Bonner for hans lykkelige Tilbage
komst; herhid havde hun ventet at stulle vandre ved 
hans Side. Hele Menigheden kjendte jo hans Lofte; 
alles Blik robede den dybeste Foragt; hver lønlig 
Hvidsken fceldede Dommen over ham; ingen vilde, 
dvæle i hans Ncrrhed. Ja  endogfaa Bogstaverne i 
Pfalme-Bogen veg tilbage for hans Oje, og Tonerne 
flyede hans forpestede Aanve. Bed Holds Sporgö- 
maal: „Hvor ere da de N i? " hilfede de Dodes 
blege Aafyn ham, og sagde spottende: „De N i ere 
igjen sammen!" A t disse Ord horte med til Prædi
kenen, faldt ham aldrig ind; han saa og horte kun 
de Dode, som bestandig trængte sig nærmere om 
ham, og hvis iskolde Aande-Pust bragte hans Ben 
til at stivne, medens varme Sved-Draaber perlede 
paa hans Pande. I  denne Tilstand blev han efter 
Guds-Tjenesten villielos trukken ind i Lig-Toget, 
som den, der fluide bære Sorgefanen. Men Fla
get fra det Skib, som havde været ham betroet, 
blev ham til en stor, tung Bølge, der rullede foran 
ham og trak ham med sig. Han klemte saa fast 
om Flag-Stangen med sin Haand, at det gjorde 
ondt i hans Arm; og jo mere han følte S  mærten,
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desto tættere pressede han sine Fingre sammen; thi 
desto mere forvisset blev han om, a t  han va r  kastet 
t  S o e n  og havde grebet den sidste Planke af  det 
sonderflaaede Skib . T re  G ange  hqvde han, p int af 
frygtelige Billeder, m aatte t  gaa  den tunge G a n g ,  og 
traad te  nu  hen til den aabne G ra v .  H an  stirrede ned i 
den og anstrængte forgjæves sine O jne , for a t  fe en 
E nde  paa  Afgrunden for sine Fodder. S tedse  dybere 
og dybere udfoldede sig den um aadd ige  G ra v .  S o m  
han nu hældede sig stedse længere fremad, for mev 
sit vilde Blik at udmaale D yb e t ,  vilde han v æ r e 1 
siyrtct ned, dersom han ikke va r  bleven holdt tilbage 
a f  M an der  og O s v a ld ,  der i ham ikke saa andet, 
end den over sine Skibs-K am m eraters  T ab  dybtsor- - 
gende M a n d .  D a  herte han Hold sige, med H en
syn til K apita inens V ægring ved at  forlade det ham 
betroede S k ib :  „D e r  er en Velsignelse over Troska
ben, om tffe t Tiden, saa i Evigheden!" Disse O r d  
knækkede hans  sidste Kraft. S o m  en Doende stam
mede han med knust H jæ rte :  „ O g  en Forbandelse 
over Utroskaben t T id  og Ev ighed !" Allerede nu 
vilde han være segnet o m , dersom han ikke havde 
slottet sine matte Lemmer mod F la g -S ta n g e n ,  som 
v a r  stukken ned i J o rd e n  ved hans S iv e .  Hold 
waatte  erindre ham om a t  sænke Ftaget ned over 
de Dode. H a n  greb det med pn krampagtig B e -

' 9
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vtegelse, og valkede atter  hen til G raven .  D e r  stode 
de tr<e Kister; men ligesom for Dybet forekom ham 
bundlost, saaledes kom nu de sorte Kister stedse hans  
D jne  nærmere. Laagene gik op, og de D ode  rejste 
ftg harmfuldt truende imod ham. Forfærdet tumlede 
han t i lbage, og Flaget faldt ud af  hans  afmægtige 
H ænder ned p aa  Kisterne.

X.
I  -Hyttens R um  hin t lille, 

D er modnes mildt og stille 

D et rige Hjcerte-Skud,

Hvis Scw r er Sjcelens Loege, 

Hvis T ag re r Aanden kv«ge, 

Hvis Suk  er S e jrens  B ud .

M a r i a s  Adfærd i disse D.age ba r  ganste P r æ 
get a f  hendes gudhengivne Hjærte. H un  opfyldte
de huslige P l ig te r ,  der p a a la a  hende, med samme 
I v e r  og Udholdenhed, som tilforn. Hvo som ikke
havde kjendt hende, dengang da hun oplivedes a f  
H aabe t  om en sijon F rem tid ,  kunde aldrig ane, 
hvilken dyb S m æ r te  denne P ig e ,  hvem dette stille; 
rolige Væsen syntes a t  være medfodt, hver D a g  
m aatte  stræbe a t  overvinde i B o n  til G u d ,  og hvor-
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megen Krast hun behøvede, for at blive sin Beslut
ning tro, at vcere Herrens Tjenerinde. Gud, som 
sorger for de knuste Hjarter og ikke paalagger nogen 
mere, end han kan boere, lettede hendd Kampen ved 

- den Sygdom, hendes Moder faldt i. Og som 
om Maria havde folt, at denne Sygdom stulde 

, bringe hendes Hjarte-Saar Loegedom, helligede hun 
sig til sin Moders Pleje med en saadan Omhygge
lighed og med saamegen Opofrelse, at hele hendes 

. Sjoel ligesom var optagen af Dette nye Kald. Lage- 
Hjoelp var ikke at faa paa Halligen, og at soge den 
langvejsfra vilde langt have oversteget Enkens For- 
mues-Omstoendigheder, om end ikke Villie^dertil havde 
manglet; men som oftest lader Halligboeren sig i 
Sygdoms-Tilfoelde nøje med Rolighed, god Pleje og ' 
nogle fa a Hus-Raad. Hold besøgte joevnlig den 
Syge; og naar denne undertiden berørte Godbers 
Utroskab, faldt Maria hende hastig i Talen og sagde: 
„Lad nu det vcere, Moder! Nu kan jeg jo pleje dig 
meget bedre, end naar jeg- gik og tankte paa ham." 
Talte hun med Hold i Enrum, da lod vel af og til 
endnu en Smcertens Tone sig hore; men, som om 
den kun havde villet fremlokke en himmelsk Freds- 
Hilsen fra 'S ja le-S ørgerens Laber, gik den straks, 
igjen over til den fromme Hengivenheds oprigtige 
Sprog.

Ved et. af disse Besøg kunde Hold ikke tilbage-
9 *
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holde et Smil, da Maria leverede ham et Par Ro
maner, som dengang vare meget læste, med den 
Bon, at han vilde give dem tilbage til ven unge 
Herre. Han fik nu at vide, at Osvald, maaske 
blot for at bringe en Smule Afveksling efter fin 
Smag ind i det ensformige Liv, han var nodt til at 
fore, havde sogt at stifte Bekjendtstab med Pigen, 
og den ene Dag havde bragt en Flaste V in til Mo
deren, den nceste Dag Bogerne til Datteren.

Men hun mente, at hun kunde ligefaa lidt 
komme ud af det med hans Tale, som med hans 
Boger. Hun blev ganste uhyggelig tilmode derved; 
thi det var netop det Sprog, som Godber ogsaa 
undertiden havde fort i sine Breve, og som vel 
sagtens var Skyld i,  at han nu foragtede sin For
lovede; og ubekjendt med den Blomst, som knytter 
Erindringen til sit Navn, tilfojede hun med et dybt- 
saaret Hjærtes skarpe Spot:

„Der tale de om Forglemmigej, som om man 
kunde plukke noget saadanj af, ligesom en Blomst, 
der er bestemt til at visne. Intet Under, at de 
glemme saa let!"

„O , disse fine Herrer," tænkte Hold paa Hjem
vejen, „som udkaste deres Garn efter ethvert.smukt 
Ansigt, og ikke lægge Mærke til,  naar de have den 
enfoldige Ustyld for sig, hvorfra alle deres Gift- 
Draaber glide af, som fra det klare Krystal, uden at
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efterlade sig Spor! Nej, nej, min kloge Osvald! 
med dine Romaner vilde du nok forsi forberede 
Jord-Bunden til at modtage dit Bolcri. Men her 
er ingen Jord-Bund, hvori saadanne Snylteplanter 
kunne flaa Rod. Her er Guds Ager-Land, ikke 

- hemmelige Lysters Mose-Grund. Forend Maria kom 
saa vidt, at hun forstod dig og saaledes gav din 
G ift Magt til at stade, maatte t>ri forst længe have 
hende i Skole. Og endda vilde du intet udrette; 
thi den Forglemmigej, der blomstrer i hendes Hjærte, 
som en Vækst fra Guds Have, den faaer du ikke saa 
let afplukket, den bestytte Guds Wngle mod ethvert 
lønligt og aabenbart Angreb."

For at staane Mander, oppebiede Hold en Lej
lighed til at levere Osvald Bogerne under fire Ojne, 
idet han tilføjede:

„Tro kun ikke, at jeg har taget dem fra Pigen. 
Hun gav mig dem ganste af sig selv, fordi hun ikke 
kunde forstaa saadant noget."

„Jeg tænkte," stammede Osvald forlegen, „at 
den udvortes saa vcldannede Pige ikke vilde have 
Skade af en større indre Dannelse."

„Og derfor,"' svarede Hold alvorligt," „paa 
Grund af hendes nette Zjdre tænkte De ogsaa forst 
paa den indre Dannelse? Men, siden De sætter saä- 
megen Pris paa hendes saakaldte Dannelse, hvorfor
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udannede, men mindre begavede med legemlig Ånde?"

„Det er saa naturligt, at selv den blot ydre 
Skjonhed vækker en mere levende Interesse."

„O  ja, ganske naturligt," bemærkede Hold, „naar 
vi ere vante til at lade vor Interesse bestemme af 
sanselige Tillokkelser."

Imidlertid var Osvald kommen sig af sin oje- 
blikkelige Forvirring, og udbrod leende: „De tager 
Sagen altfor alvorligt, min kjcere Herr Pastor! Nu, 
det forstaaer sig, som Hyrde maa De jo ogsaa passe 
paa, at intet Faar af Deres Hjord kommer til Skade."

. „Altsaa var det dog lagt an paa at gjore Skade?" 
spurgte Hold med skarpt Eftertryk, og forst efter en 
Pavse svarede Osvald, som nok mærkede, at han 
havde fanget sig i sit eget Udtryk:

„Jeg har jo allerede sagt Dem, at jeg onsiede 
at skaffe Pigen, som — det negter jeg ikke — straks 
ved forste Ojekast behagede mig, en rigere Aandens 
og Hjærtets Dannelse, og at jeg derfor gav hende 
Bogerne."

„For Marias Skyld," tog nu Hold Ordet, 
„vilde jeg ikke spilde et eneste Ord mere paa den 
Sag. Hun.besidder hin Uskyldighed, som kan drikke 
G ift, og det siader den ikke, som kan troede paa 
Hugorme, og Foden bliver ikke saaret; thi hun har 
et enfoldigt og gudfrygtigt Sind. For hendes For-
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stand er Synden for hoj, og hendes Hjcerte er for 
højt for Synden. Men for Deres Skyld, unge 
Mand! onstede jeg nok, at sige et Par Ord endnu. 
Sammenlign engang i Deres Samvittighed Dem 
stiv med denne Maria. De veed meget, Maria 
faare lidet. De kjender Folkenes Historie, deres 
Sprog, deres Sæder; Marias Kundflab om alt 
dette er hartad indstrcenket til denne O . De har 
seet og erfaret en hel Del og kan tale om tusende 
Ting, som Maria ikke engang kjender af Navn. De 
gælder yed Deres fine Levemaade, ved Deres beha
gelige Vcesen, og ved klogt at benvtte alle Opdra
gelsens Fordele, for en dannet Mand; Maria gaaer 
sin jævne Gang, med Hjærtet paa sine Læber, flet 
og ret, uden Prunk og Sminke. De soger endvidere 
Adspredelse efter deres Forretninger i allehaande 
Fornojelser, som pirre Sanserne og tilfredsstille Kjo- 
dets Lyster. Maria beder og arbejder Dag ud, 
Dag ind, og plejer sin syge Moder med opofrende 
Kjærlighed. De tager Glæder og Lidelser for T il
fældets Sp il; Maria takker Gud og sætter Lid til 
sin himmelfle Fader. De staaer højt over hende, saa 
højt som Jorden med sine Gaver og Nydelser kan 
opløfte nogen, og" — her greb han Osvalds Haand 
og hævede sin Stemme, — „jeg siger Dem, ifald 
De troer paa en Gud, i denne sanddru Guds Navn:
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Maria staaer hojt over Dem; thi hendes Vandel er 
i Himmelen."

Den unge Mander vaklede mellem Vrede og 
Undseelse, og svareve halv trodsig, halv forlegen:

„En Smule mere Dannelse vilde vel ikke gjore 
den fromme Jomfru nogen Fortred."

„Marias Dannelse," bemcerkede Hold, „er til
strækkelig for hendes Stilling i Livet; og hvad det 
ellers endnu kunde være hende til Gavn at vide, 
det leerer hun sandelig ikke af disse Boger. Ja, — 
forlad mig, om ogsaa jeg, som en Lands-Mand af 
Maria, taler flet og ret og bærer Hjertet paa Lcê  
berne! — hvad De kan lcere af hende, er langt, 
mere og langt mere værd, end den Undervisning, 
som De med alle Deres Kundskaber og af alle De
res Boger kan meddele hende. Sæt engang, ad 
hun kunde modtage den Dannelse, som De vil lade 
hende blive til Del — hvad havde hun saa vunder 
derved? Utilfredshed med sin Stilling, Længsel ester 
et Liv, hun aldrig kan naa, og hvad der er endnu 
værre, Bevægelser af Lidensiab, som nu finde hendes 
Hjærte utilgængeligt. Men mistet, uigjenkaldeligt 
mistet havde hun et gudhengivent Sinds stille Taal- 
mod og den Fred, som bygger i en Sjæl, der har 
overvundet den jordisie Smærte, mistet havde hun en 
ubesmittet Samvittigheds No og en barnlig Tros 
glade Frimodighed."
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„Men hvor kan De dog tillceggc disse uskyldige 
Romaner en faa fladelig Indflydelse? De ere jo 
kun bestemte til et Oje-Bliks Underholdning, og danne 
derhos lidt efter lidt Forstanden."

„V i tage saadanne Boger," var Holds Svar, 
„for, hvad de ere, nemlig: Fostere af Jndbildnings- 
Kraften; og vi ere altfor bekjendte med det Liv, de 
flildre, til at vi fluide se andet deri, end os selv, 
blot i andre Klcedcr. Men for Maria vilde de aabne 
en ny Verden, dersom hun kunde forstaa dem; en 
Verden, der vilde soette hendes Lyster i Bevoegelse 
og derfor blive ligesaa fordcervelig for hende, som 
Amerikas Opdagelse blev for Spanierne. —  Dog 
jeg glemmer, at Deres Forsog paa at danne Maria 
kun var en Forlober for et lignende Spil, som det, 
Deres Softer driver med Govber."

Osvald indlod sig ikke paa at afflaa dette gjen- 
tagne Angreb. Derimod greb ban Lejligheden til at 
gjore Idalia til Stridens Gjcnstand med en Iver, 
der robede hans Gloede over at se Samtalen fort' 
over paa et andet Gebet.

„Hvad kan hun da gjore for, at hendes Skjonhed 
virker faa uimodstaaeligt? Hun har saamoen seet ganske 
anderledes Folk for sine Fodder, end denne Godber."

„Hvad kan jeg gjore for!" svarede Hold med 
bitter Spot. „Denne Tale forekommer mig som en o-p 
given Post, der paa Lykke og Fromme bliver kastet den
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fremrykkende Fjende imode, fordi det fattes paa ordent
ligt Modværge. Men det vilde være unyttigt at tale 
herom med Dem, da De jo nu allerede bilde vcere 
traadt i Deres Sosters Fod-Spor, dersom det ikke var 
ligesaa vansteligt at erobre et sonderknust Hjcerte, 
især, naar Guds hellige ALngle have lejret sig deri, 
som det er let at indtage et Hjcerte, hvor Forfæn
gelighed og «sanselighed holde Vagt."

Da Osvald nu, glodenoe af Harme, greb ef
ter sin Hat, tilfojede Præsten:

„Endnu et, Hr. Mander! De stal stedse finye 
mig beredt til al ven Velvillie, som jeg stylder Gæ
sterne paa vor Hallig. Jeg vil være Dem meget 
forbunden, ifald De ved Deres Underholdning vil bi
drage til, i disse Uger at staffe mig et selstabeligt Livs , 
Nydelse. Det vil være velgjorcnde for mig, atter 
engang at kunne tale med Dem og Deres Fader om 
Gjenstande, der tidligere have udfyldt mig mangen 
en stjon Time med mine Venner. Men De maa 
tillade mig, at jeg, bejler til Deres Agtelse paa min 
Vis, og at jeg derfor ved given Lejlighed viser Dem 
Sjæle-Sorgeren i mig. Undlod jeg dette, bragte 
jeg Dem til at glemme hos mig det Embede, Gud 
har betroet mig: da vilde jeg jo forstjertse en for
nuftig Mands Agtelse. Gaa De derfor Deres Vej, 
fom De vil; men lad mig blive paa den Vej, som 
Pligt og Samvittighed forestriver mig! Imidlertid
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ville vi føge gjensidig at gjore hinanden vort Sam
livs faa Timer, behagelige, og jeg haaber da, at 
vi ville M es som Mcend, der have haft Gloede af 
at gjore hinandens Bekjendtstab.'^

Osvald var noget forbløffet over denne Ven
ding og gik, efter at have fremstammet nogle livet- 
sigende, dog ikke uvenlige Ord.

XI.
Op fra Jordens Natte-Ly 

Lcerken sine 'Linger h«ver.

Mod det lyse Morgen-Gry  

Lystigt kvidrende den svcever :

S a a  man Troen op fra Jorden stige 

Og . fra  Himlen hente Himmerige.

For Godber vare hans Fantasier ved Graven, 
der omsider endte med en Afmagt, Begyndelsen til 
den i disse Egne soedvanlige Feber, som i to Dage 
angriber den Syge hceftigt og under ham Ro den
tredie Dag, til at forberede sig til det nceste Anfald.
Idalia viste nu igjen hele sin Karakters Hceftighed. 
Hun kastede sig ned vev Godbers Leje; hun bedcek- 
kede hans kolde Lceber med brcendende Kys; hun 
kaldte' Himmel og Jord til Vidne paa, at hun ikke
kunde leve uden ham, og gjorde sig selv lydelige
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Bebrejdelser over sin ukjoerlige Opforsel imod ham. 
Mandcr saa med Forbavselse, hvilken Magt Kjcer- 
ligheden havde over hans Datter. Vel var hendes 
Tilbojelighed for hendes Rednings-Mand ikke bleven 
ham en Hemmelighed; men han troede dog, at, naar 
forsi Tiden havde svækket hendes Taknemmeligheds- 
Folelse, vilde Adskillelsen snart bringe den flygtige 
Opbrusning af en derfra udsprungen Kjærlighed i 
Forglemmelse. Det gjorde ham ondt for Zjnglingen, 
der ingenlunde var ham ligegyldig, da han bemcer- 
keve, hvilket Indtryk JdaliaS Skjonhed havde gjort 
paa ham. Men som den, der var vant til at vcere 
sine Born mere en deltagende Ledsager paa deres 
Livs Bane, end en faderlig Opdrager, havde han 
ikke, ved at lægge det rette Forhold klart for Da
gen, villet indvirke forstyrrende paa den ojeblikkelige 
Tilbojelighed, hvorved de folte sig saa lykkelige. 
Nu glædede han sig over, at han havde afholdt 
sig fra al Jndblanden; thi var Jdalms Kjærlighed 
virkelig saa dyb og inderlig, som han nu maatte 
antage, vilde han ikke lcegge nogen Hindring i Vejen 
for hendes Valg. Hun havde jo Formue nok til 
at kjobe Godber et Skib, og af den unge Mands 
provede Dygtighed og Retsiaffenhed, saavelsom af 
hans gode Hjcerte og faste Karakter, kunde han vente 
at finde i ham en værdig Svigerson, i hvis Haand 
Idalias Lykke vilde vcere betrygget. I  Betragtning



141

heraf var hans Datters indstændige Bonner ikke 
engang nodvendige, for at bevæge ham til at sorge 
for Læge-Hjælp. Osvald sejlede derfor over til 
Husum og kom næste Dag tilbage med Lægen, som 
Id a lia  havde ventet i den ængsteligste Spænding. 
Denne, for hvem Anglingens Sjæ ls-Tilstand var 
ubekjendt, kunde i hans Sygdom ikke se andet, end 
en almindelig Feber, og erklærede, at der nu blot 
kunde være Tale om Diæt og Pleje, og, at der 
forst ester nogle Dages Forlob kunde tænkes paa 
at lade ham faa Medicin.

- Ida lia  maatte give sig tilfreds med denne Kjen- 
delse, hvor vanskeligt det end faldt hende. Næsten 
hele den forste Nat havde hun vaaget ved GodberS 
Sæng og lod sig kun med Meje overtale til selv 
at soge R o, da den Syge endelig var flumret ind 
efter de hæftigste Fantasier, i hvilke de Folelser, der 
rorte sig i hans Bryst, krydsede hverandre i de sæl-' 
fernste Billeder. Det lov, som om GodberS Ung
doms-Kraft ved en lang Sovn vilde faa Bugt med 
Sygdommen. Da han vaagnede, var Feber-Kul
den allerede forbi, og den begyndende Hede forle 
de gamle Fantasier med sig. Id a lia  sad atter ved 
hans Leje. Han stirrede stist paa hende, uden at svare 
paa hendes Sporgsmaal til hans Befindende. Han 
syntes at gjore sig Umage for at samle sine Tan
ker; men længe lod det til, at Id a lia  var ham en
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fremmed Skikkelse, som han ikke kunde bringe ind i 
sin Forestillings-Kreds. Pludselig-for han sammen; 
hans Trcek fordrejedes, som om han blev greben 
af en grulig Dods-Ang'est, og under Udraabet: „Tre
dobbelt Meneder!" skjulte han sig stormende i Pu
derne.

Ida lia  kunde kun tildels gætte, hvad der havde 
rystet Zjnglingen saa dybt; tidt var hun ogsaa til- 
bojelig til at anse det Hele for Feber-Fantasier, der 
ikke havde nogen C9runV i hans virkelige Folelser. 
Dog glædede hun sig hojligen, da i de næste Dage 

.disse Fantasier ikke vendte tilbage med Feber-Anfal
dene, men derimod Godbers fulde Kjærlighed til 
hende udtalte sig paa det tydeligste, langt blidere 
og inderligere, end nogensinde for. Hans legemlige 
Svaghed formildede Kampen i hems Sjæl. Idalias 
omhyggelige Pleje rorte ham dybere, end alle tidli
gere Beviser paa hendes Kjærlighed; thi havde disse 
vakt en mere lidenskabelig Henrykkelse hos ham, saa 
var dette mere overensstemmende med hans eget 
Væsen. Han hengav sig ligesom i sin Skæbne,, uden 
videre at dvæle ved Tanken om det Forbigangne. 
Kun paa hende hvilede hans matte B lik; kun, naar'  
hun sad hos ham, var han tilfreds; kun hendes 
Smil oplivede ogsaa hans blege Ansigt. Som Bar
net sin Moder, saaledcs fulgte hans Oje alle hendes
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B evæ gelser ; o g ,  sijont han snarere v a r  t a v s ,  end 
ordrig , ud ta lte  sig dog netop i hans  Tavshed  den 
dybeste, rigeste Kjcerlighed. Ligesom efter en stor
mende D a g  Aftenroden meddeler den gjenfodte N a 
tu r  den yndigste K olori t :  saaledeS v a r  der nu ud
bredt en ganske særegen M ildh ed , B lidhed  og I n 
derlighed over G odbers  Væsen. D enne  Forandr ing  
i hans forhen mere hæftige Folelser, havde tildels 
sin G ru n d  d e r i ,  a t  hans Kjærlighed til I d a l i a  nu  
virkelig va r  dybere, end t i lforn ; tildels ogsaa deri —  
hvad der dog vel. næppe v ar  ham tydelig bevidst— , 
a t  han nu  v a r  nodt  til ganste a t  lade sin T i lvæ 
relse sammensmælte med hendes, for a t  gjenvinde sit 
Livs F red. 1

Denne Inderl ighed  hos Godber blev ikke uden 
betydelig-Indflydelse p aa  I d a l i a :  hun havde aldrig 
staaet den sande Kjærlighed saa nær, som nu. Denne 
uvante, aldrig  anede, for hendes Karakter fremmede 
B lodhed ,  denne fuldkomne Enhed i Tanker og Fo 
lelser med den Elflede, tiltalte hende vidunderligt, 
og noget saadant følte hun i enkelte T im er .  I  en 
saavan Time sang hun, til Akkompagnement a f  Lut
ten, hvorpaa hun spillede fortrinligt, og som lykkelig 
v a r  bleven reddet a f  Skibbruddet,  folgende S a n g ,  
som hun nu i det mindste engang om D a g e n  m aatte  
synge for G odber:



144

Hvordan fo r jeg leved'?
©aabe uden ©oar! .
Nu jeg veed: jeg lever,
Liv af dig jeg har!

Liv fuldbaaret ved dit 
Forste Kys jeg stk,
Doden vinker ad mig 
I  dit sidste Blik.

Kan vel Blomsten trives 
Uden Duggens Kyß?
©aa du Bolgen hvile \
Sig hos Stjcrrnen nys?

Er der for din Skabning 1 
Andre Verdner til,
Hvor den ej sin Skaber ' ,
Ene folge vil? .

Kun hvad du mig skoenkcd',
Skænker jeg bered,
Naar mit Liv jeg sænker 
I  dit Hjcerte ned.

I  disse og lignende Udtryk faa Godber de stcer- 
kefte Beviser paa den inderligste Kjoerlighed, og de 
tjente til at styrke ham i hans Stræben efter at 
dække det tidligere Forhold til Maria med Forglem
melsens Kaabe, idet de desuden ligesom gjorde ham 
det til cn Pligt, i hvis Opfyldelse hans Hjcerte dog
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havde mest Del, at besvare en saadan Kjærlighed 
ubetinget.

Saaledes forlob næste« fjorten Dage, og paa 
Matheden nær, som var en nødvendig Folge af en 
saadan legemlig og aandclig Spænding, var God- 
bers Sygdom næsten ganste hævet, og ved den var 
Pagten mellem de Elskende bleven knyttet fastere, 
end nogensinde for. Tillige sif deres Tilbojelighed 
for hinanden^ der hidtil uden videre Betænkning havde 
overladt sig til Lje-Blikkets venlige Drønt, som t i l  
en flygtig Gunst af Skæbnen, nu ved den Maade, 
hvorpaa Mander talte om denne Forbindelse, en 

, afgjort Retning mod Fremtiden og saaledes den mere 
bestemte Karakter af F o r l ov e l s e .

Uagtet Ida lia  maatte tilstaa sig selv, at ogsaa 
i  hendes Bryst mangen en ny Streng var bleven 
flaaet an ved hendes Kjærlighed til Godber, saa be
tragtede hun dog ham, tværtimod Ordene i hendes 
Sang, som sin Skabning. Havde hun ikke hævet 
ham op fra en en indskrænket Tilværelse, hvori han 
tidligere havde flaaet sig til Ro: Havde hun ikke 
aabnet for ham en ny Verden, t il 'h v is  Indgang 
næppe hans dristigste Anelser nogensinde vilde have 
fort ham uden hende? Maatte han ikke i hende se 
den ledende Stjærne, der viste ham Vej til en skjon- 
nere, rigere Fremtid, end den, hvortil hans Fodsel 
og hans forrige Liv syntes at have bestemt ham?

10
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At hun kunde gjøre sig denne Tanke klar og, mev 
sjældne Undtagelser, bedømme hele sin Stilling til 
Inglingen og indrette hele sin Opførsel imod ham 
derefter, viser noksom, hvor lidet tilgængeligt hendes 
Hjærte var for den cegte, kvindelige Kjærlighed.

Maasie turde en Begivenhed paa den niende 
Dag i Gødbers Sygdom end mere bidrage til at 
føre Idalia tilbage til en siarp Betragtning af de
res Forhold.

Det var en smuk Efteraars-Dag. Den dalende 
Sol siinnede mildt øg venligt ind i den lille hygge
lige Stue. Medens forsijellige Forretninger holdt 
de øvrige Beboere borte fra Huset, sad Idalia ene 
ved Godbers Leje og 'bevogtede hans rolige Slum
mer. Hans blege Ansigt, hvorfra alle Spor af det 
raa Sømands-Liv vare forsvundne, medens den til
bagevendende Sundhed havde beaandet Kinderne 
med sin første svage Rødme, viste sig i en dcemrende 
Halvbelysning, der fremhævede dets mandige Skjøn- 
hev paa den fordelagtigste Maade. Aldrig for havde , 
hun fundet ham saa smuk, og hun kunde ikke lade 
være at trykke et let Kys paa hans Læber. Skjont 
han ikke vaagnede deraf, maatte han dog have mær
ket denne Berorelse, der, efter det stille Smil om 
hans Mund at dømme, enten havde fornrælet sig med 
en behagelig Drøm eller ogsaa selv havde fremkaldt 
denne. Idalia lænede sig tilbage paa sit Sæde,, og
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idet hun i et S l a g s  sod D vale  vendte Blikket mod 
den S o v e n d e ,  faldt hun snart ogsaa selv hen i hin 
blundende Tils tand , der danner O vergangen  mellem 
det virkelige Liv og Drommencs Verden, hvori vi snart 
ni ed halvaabnede, snart igjen med lukkede O jne  lege 

- ni cd vor Fantasis yndige B illeder:  ligesom B arn e t ,  
der veed, a t  M oderen  bojer sig over V ug g en ,  ofte 
i sine lette D rom m e titter op til hende gsennem 
B ry n e t s  halvaabnede G itte r .

O verrasie t ,  men endnu uvis , om hun va r  vaa -  
gen eller dromte, for I d a l i a  op af  denne S lu m m er ,  
da  hun saa en mork Skikkelse staa ved Enden af 
Soengen og stirre paa  hende og Godber.  D a  I d a 
lia slog O jnene  o p ,  lagde den Fremmede Fingeren 
p a a  M unden  og bøjede sig over imod G odber,  lige
som for a t  bede om Tavshed  for hans  Skyld. 
Dette  Tegn havde næppe været fo rnø d en t ,  da det 
blotte S y n  af M a r i a  —  thi hende v a r  det — 
virkede som et L y n - S l a g  paa hendes Medbejlersie. 
Hertil kom desuden det af N a tte -V aag en  og S j æ l s -  
Lidelser dodblege Ansigt, der stak forunderligt af 
mod hendes dybe S o rg e d ra g t .  M en  i Sæ rdeleshed  
gav det sorte Torklæde, som v a r  bundet omkring 
Hovedet saaledes, a t  næsten hele Ansigtet blev fljult 
deraf og ikkun de blege Kinder og O jnenee matte 
G lands  traadte  endnu stærkere frem , dette S o n  
noget Spogelseagtig t. M a r i a  havde med Varsomhed

10*
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stroget den simple G uld-R ing , som Godber havde 
faaet af hende og spm han endnu bar, af Hans 
Finger, og skjulte den t Folderne af sit H a ls -T o r- 
kleede. Derpaa tog hun langsomt sin Forlovelses- 
Ring af og bojede sig over imod Id a lia , som om 
hun vilde give hende den. Hendes Lceber bevcegede 
sig, idet hun forsogte at hvisle nogle O rd ; men Tun
gen negtede hende sin Tjeneste, kun et lydeligt Suk 
undflap hendes Bryst, en hed Taare faldt paa Id a 
lias Haand og Ringen i hendes Skod. Men M a
ria vendte sig rast om, kastede ved Doren endnu et 
langt smcerteligt Blik paa Godber, faa paa Id a lia  
'med.et indstændigt bedende Sm il, som vilde hun der
med lcegge hende Godbers Lykke paa Hjcerte, og — 
forsvandt. »

Id a lia  blev siddende længe paa samme Sted, 
inden hun af sine vekflende Tanker og Folelser kunde 
komme til en klar Forestilling om, hvad der var steet. 
A t hun havde knust en elskende Piges Hjcerte, derom 
havde hun nu faaet fuld Vished, og denne Forvis
ning havde opvakt hendes inderligste Medlidenhed. 
Tillige folte hun sig paa en Maade ubehagelig ind- 
sircrnket i den frie Raadighed over sit eget Hjcerte 
derved, at det nu var blevet hende en ufravigelig 
P lig t at erstatte den Angling, hun havde berovet 
M aria, en saadan Kjcerlighed, som denne lagde for 
Dagen. Stemmede nu end denne P lig t overens
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nteb hendes Tilbojelighed, faa  va r  ben dog et B a a n d  
p a a  hendes F rih ed ,  og herved blev hos en faadan 
Karakter selve Tilbojeligheden snarere neddcempet, 
end opflammet. Ringen, som hun havde faaet, stjulte 
hun for Godber og fortav omhyggeligt M a r i a s  N æ r-  
vcerelse ved hans S yg e le je ,  og saaledes bragte hun 
ovenikjobet en Hemmelighed ind i deres Forhold. 
H un  maatte  fole med sig selv, a t  h e n d e s  Kjærlighed 
ikke var  enhver P ro v e  voksen: hvorledes siulve hun 
da  kunne sætte ret fuldelig Lid til h a n s  Kjcerlighed.

M a r ia  va r  vel næppe nogensinde kommen til 
p a a  denne M a a t e  a t  erindre I d a l i a  om sig, dersom 
ikke M oderens D od  havde sat alle hendes Folelfer i 
en endnu stärkere Bevægelse, end den, hvori de vare 
komne ved hendes Forlovedes Utrosiab, og foraar^ 
saget en S pæ nd ing  hos hende, der drev hende ud 
af  hendes sædvanlige jævne G ang .

Lægen, som for G odbers  Skyld besogte Halligen, 
havde efter H olds Anmodning ogsaa feet til den 
syge Enke, uagtet  hendes Upasselighed ikke blev an-  
seet for a t  være sonderlig farlig. M e n  hvor forfær- 
dedeS Hold, da  Lægen erklærede ham, a t  her kom al 
Hjælp for sildig, og a t  den G am le  med stærke S k r id t  
ilede sin O plosn ing  imode. S a a  skulde da  M a r i a  
staa ganske ene med sin S m æ r te ?  Hendes tungter- 
hvervede Tillid til G u d s  faderlige S ty re lse  siulde 
rokkes ved et ny t  S l a g  ♦ Hold  fegte faa siaansomt
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som muligt at forberede hende paa hendes nærfore- 
staaende Tab. T il hans Forundring horte hun med 
Rolighed den gradvise Meddelelse af Lægens Udsagn. 
Kunde efter den Smærte, hun havde overvundet, 
endnu noget vcere hende for Haardt at bære? Hun 
syntes ligesom at udfordre Himmelen til at forsøge, 
om den kunde ramme hende endnu dybere. Ikkun, 
da Hold gjorde hende opmærksom paa, hvorlidet en 
saadan Hengivenhed fortjente dette Navn; hvormeget 
hun forsyndede sig ved ikke at ville fole den Smærte, 
som den himmelske Fader paany beredte hende; da 
han med skarpe Ord kaldte en saadan Rolighed ukri
stelig og hedensk: da brast hun i Graad og spurgte 
vemodigt: „Hvav forlanger De da af mig?"

' „ 3 cg forlanger," svarede Hold, „et aabent Hjær^ 
te, hvori den guddommelige Barmhjærtighed, som og- 
saa aabenbarer sig i Lidelser, finder et frugtbart 
Sted for sine varmende S o l-S traa le r: ikke et iskoldt 
tillukket Bryst, som Stormene fare forbi uden at 
berore det; jeg forlanger barnlig Lydighed, ikke egen
sindig Trods; jeg forlanger L iv, ikke Død. Herren 
stal fe dine Taarer og hore dine Sukke, paa det 
din Idmyghed maa aabenbare sig deri, og det maa 
blive vitterligt, at du har fornuntmet hans Revselse. 
D in Bon og dit Raab om Kraft og om Styrke 
stal trænge ind i hans Himmel. Du stal ikke tie 
for hans Ansigt, som om du allerede havde, hvad
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du behover. Du stal leere af vor Tros Begynder 
og Fuldender, for hvem det havde været en let Sag 
at tilegne sig hin kolde Jcevnmodighed, hvormed du 
vil taale og lide, men som græd og bad: „Fader! 
er det muligt, da gaa denne Kalk fra mig!" Se, 
Maria! der er kommen en Aand over dig, som ikke 
er den rette, hvormeget den end monne rose sig af 
sin Stilhed og Taalmodighed. Lader oS, der have 
en Fader i Himmelen, ogsaa vende os til denne 
Fader i Sorg som i Glæde. V i ville tale fortro-' 
ligt med ham, med Borns Aabenhed og Hjærtelig- 
hed; vi ville spørge ham, og han stal svare for sig 
og sige os, hvorfor han har gjort saaledes! Ja 
visselig, vi stulle faa Svar, som Frelseren fik, da 
han fra Korset raabte til Himmelen: „M in  Gud, 
min Gud! hvi haver du forladt mig?" — og havde 
Svaret, da han i Dods-Stunden bad: „Fader! i 
dine Hænder befaler jeg min Aand." Gaa ind i 
dit Kammpr og udgræd din Smærte for din Fader 
t det Høje: da stulle dine Taarer ikke mere falde 
som brændende Draaber paa det tørre Sted, men 
blive til en himmelst Dug, som lindrer dine Hjærte- 
Saar!"

Marias Taarer randt stærkere, og endelig ud
brod hun: „Nu mærker jeg paa mig selv, hvad det 
vil sige: „Herre, jeg troer; hjælp min Vantro!"

„Ja, saaledes er det," svarede Hold: „først lidt
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efter lidt leere vi at forståa Skriften. Den vilde
bestandig blive os ctt Bog med syv Segl, dersom
ikke vort Livs Erfaringer kom til og aabenbarede 
os Guds Aabenbaringer i deres Fylde, som Sand
hedens og Salighedens Ord. V i leve os ind i 
Skriften, og derved bliver den os atter til Lys og 
Liv; den blotte Læsen lader os paa mange Maader 
blive i Morke, selv der, hvor vi bilde os ind at se 
klart. 'Saa bank du ogsaa kun paa denne hellige 
Port med dine Erfaringer og med alt, hvad som 
endnu monne forestaa dig, — og den stal blive op
ladt for dig, og indenfor vil du finde en rig Skat 
af Trost og lære en Hengivenhed i -den himmelste 
Faders Villie, som er vemodig og dog glad, som
bæver og dog sejrer, som foler smærteligt, hvad der 
bliver taget, og dog hviler saligt i Gud, som
tog det."

Marias Moder dode, som hun havde levet, 
stille og gudfrygtig. Hun modtog Sakramentet, ikke 
til en, Dods-Timen forbeholdt, Beroligelse af den 
truende Samvittighed, men som den sidste Besegling 
af en Tro, hvori hun var bleven bestandig indtil 
Ejiden. Hendes hoje Alder gjorde hende ustikket til 
at bedømme Dybden af det Saar, hvoraf hendes 
Datters Hjærte blodte. Da hendes Tanker nu paa 
Gravens Rand vare ganste boxtvendte fra de jor- 
diste Ting, og det Forfængelige i vore timelige On-
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ster og Forhaabninger stod klarere for hende, der 
var det himmelske Hjem saa nær, formaaede hun 
ikke mere at sætte sig ind i et ungdommeligt Hjærtes 
Folelser, der ikke saa let opgiver sine Fordringer paa 
Lykke i denne Verden. Derfor1 ængstedes hun heller 
ikke for sin Datter, saameget mindre, som hun i den
nes religiöse Sind fandt en sikker Borgen for, at 
hitn ikke vilde savne Bistand fra det Hoje til at 
overvinde alt. Hendes sidste Ord til Maria var 
den Formaning: „B liv  fast ved Herren og hold dig 
paa hans Veje; thi saadanne stal det gaa vel!" og 
hun dode med det Udraab: „Herre Jesu, annam min 
Aand!"

Saaledes var en Kones Endeligt, der havde
tomt mangen bitter Kalk i sit Liv, men aldrig havde

, mistet sin faste Tro og sin indre Fred. Hun forlod
en Verden, hvori hun havde kjendt saare faa, og 
hvor hun næsten alene blev savnet af sin Datter; 
og dog turde mangen een, hvis Liv blev beundret 
af Millioner, og hvis Eftermæle blev berommet af 
Millioner, komme til at misunde denne fattige, i sin 
lille Kreds snart forglemte, Enke hendes Plads ved 
Guds Trone.

Den, hvem hans Kald ofte forte ril Dods-Lejer 
og son fik Lejlighed til at bivaane et enfoldigt kriste
ligt Sinds Afsted fra et ligesaa enfoldigt og stille 
Liv —, ham bliver al Pomp af jordist Storhed mod-
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byde lig ,  selv d e r ,  hvor  den ikke er b lotte t  fo r  sand 
Fortjeneste, og, hvor  denne Fortjeneste fa t tes ,  fa lder  
de t  hatn vansteligt,  ikke a t  lade sin M edlidenhed  g a a  
over til F o r a g t .  —

XII.

F a lsk e  B i s d o m ,  dig  jeg  v il  a n k la g e , 
2)t?öt l ié  Loenker sig om  (S jæ le n  sn o :  
G iv  m ig  kun e t  A i e - B l i k  t ilb a g e  
B a r n e -H jo e r te t  og  m in  B a r n e - T r o !

D e t  turde  være r e t  godt  for m ange  M ennester ,  
der  m ang le  det stille K a m m e r  i de res  H u s ,  og og- 
saa  for  de fleste a f  d e m ,  der ikke m ang le  d e t ,  om 
de engang p a a  kortere eller længere  T id  havde Lej
lighed til a t  t ræde ud a f  deres  sædvanlige O m g a n g s -  
og Virkekreds,  og i en uforstyrret  N o  saa sig hen
vist til stille S e lv b e t r a g tn in g .  D a  b liver meget ly
d e l ig t ,  som overdovedes a f  den dag lige  T u m m e l ;  
meget kommer for Lyset, som la a  fljult i H jæ r te ts  
Lonkroge; m angen  B lom st  flyder frem, som tidligere 
savnede frifl Luft eller en passende J o r d - B u n d ,  

r m edens m an  p a a  den anden  S i d e  bliver O r m e n  
v a r  i m angen  en p ra lende  F r u g t .  V i  ere ogsaa i 
aandelig  Henseende mere eller mindre S l a v e r  af
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vort jordiske Kald og af den Kreds, i hvilken vi 
leve. I  de Baand og Lænker, hvormed vor S t il
ling her i Verden omsnoer os, tabe vi saare let 
Sansen for et frit Omblik og et kraftigt Opsving 
over vor sædvanlige Sfære. De Fordringer og Ny
delser, ja endogsaa de Fordomme, der f̂indes hos 
den Stand, vi tilhore, eller som flyde af de For
hold, hvori vi staa til andre, udove et umcerkeligt 
Herredomme over vore Tanker og Folelser, og ere 
ligesaa mange Hindringer for en rent menneskelig 
Opfattelse af vort Standpunkt i Skabningen og i 
Guds Rige.

Det leerte Mander at indse paa Halligen. 
Han havde ligesom asfort sig den Klædning, han 
hidtil bestandig havde baaret; og vilde han nu end 
paanh svobe den om sig, saa blev der dog altid en 
Rift, hvorigjennem han følte sig berørt af en Aand, 
der ikke led den gamle Dragt. Han havde troet, 
at han endelig engang i Filosofien, hvilken han hel
ligede alle sine Fritimer, skulde sinde det rene Straale- 
Bad, der vilde sætte ham i Stand til at kaste et frit, 
uhindret Overblik over det Guddommelige og Men
neskelige, over det Blivende og Forgængelige, om- 
endskjont han maatte tilstaa sig selv, at han hidtil 
ikke var kommen videre end til de første Vinge-Slag 
af Fuglen-, som endnu ikke er voksen fra Reden, og 
at der er et svælgende Dyb befæstet imellem at lede
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og at blive forklaret ved og i denne. Nu paa- 
trcengte sig ham ovenikjobet det Sporgsmaal, om det 
overhovedet var muligt for Filosofien, nogensinde 
gansie at afryfte Stovet fra den lavere Verden, 
hvorover den vilde trone som Dommer, og om ikke 
Tids-Alder, Nation, Livs-Forhold", nedarvede Sæd- 
vaner, Forgængeres Vildfarelser maatte, selv paa den 
skarpsindigsic Tcenker, have cn Indflydelse, som al
drig fuldkommen lod sig besejre? Erfaringen syntes 
at besvare dette Sporgsmaal bekræftende. Thi det 
T rin , man havde anseet for det hojeste, havde jo 
bestandig kun været Begyndelsen til et endnu hojere, 
og Filosofien med sine vekslende Systemer lignede en 
Slange, som evig stifter Hud. Hvor glimrende end 
den nye Ham saa ud i Begyndelsen, den kunde dog 
ikke undgaa sin Skæbne, snart som cn aflagt Klæde- 
Dragt blot at tjene til Folie for en anden.

Disse Betragtninger ledede Mander til mange 
alvorlige Samtaler med Præsten, i hvilke han, naar 
Osvald ikke var tilstede, efterhaanden lod denne gjore 
et frit Indblik i sit i religiös Henseende utilfredsstil
lede Hjærte.

„Hvor ofte," sagde Mander, „har jeg dog glædet 
mig til et nyt bebudet filosofist System, som et Barn 
glæder sig til Jule-Gaven, og, naar jeg endelig havde 
arbejdet mig igjennem det vanstelige Sprog, saavidt
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uden S var, nye Gaader uden Oplosning; vel dybe 
Indblik t Hjcertet, men ingen Nsering for Hjcertet; 
vel aandrige Forstninger, men intet könnende Ud
bytte. Filosofferne forekom mig at ligne Skatte- 
Gravere, der grave efter en Skat, hvis hule Klang 
ceggcr dem til stedse nye Anstrengelser, medens dril
agtige Aander drage den bestandig lcengere ned t 

Dybet."
„Lad os blive staaende," svarede Hold, „ved en 

tilsyneladende B iting, nemlig Filosoffernes vanskelige 
Sprog. I  Ordet ligger en vidunderlig Magt. Id e t 
Mennesket giver en Ting Navn, gjor han sig derved lige
som til Herre over den. Den er nu ikke lcengere et ube
stemt Noget, som forvirrer hauS Tanker og fr it kan und
drage sig dem hvert O je-B lik; nej, den er under
kastet hans aandelige Anstuen og maa staa ham
til Tjeneste, saasnart han kalder den ved Navn. 
Der ligger en dyb Betydning deri, at Gud efter
den bibelste Skabelses-Historie forer Dyrene frem 
for Mennestet og lader ham ncevne dem ved Navn. 
Dermed havde han vundet et fast Herredomme over 
dem, fordi nu tilligemed Ordet deres Skikkelse, deres 
Egenstaber, deres Drifter straks traadte frem for Sjoelen 
i eet Total-Indtryk, og han nu med eet B lik kunde 
overstue deres Lighed og Ulighed, deres Nytte eller Ska
delighed. Da før ft have vi ogsaa i Virkeligheden tileg-
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net os en Forestilling, naar oi have fundet det t il
svarende Ord for den. Vor Tcenkning er Tale, 
hvad enten det blot' er en Tale i os alene, eller 
ogfaa tillige for vort Ore. For nu at tilegne os 
Gud fa a led es, som jo Filosofien v il, der drager de 
guddommelige Ting indenfor den mennestelige V i
dens Enemcerker, maatte vi ogfaa fore et Sprog, 
der kunde tilegne sig ham. Men dersom vi mangle 
dette Sprog, — og jeg mener, at Filosofiens hid- 
tildags hule og forstruede Sprog, der vrider sig 
som en levende Begravet under Lig-Stenen, noksom 
viser os, at vi mangle det — : saa tor vi heller 
ikke vente nogen Oplysning om de guddommelige 
Ting af denne Filosofi."

„O g vi tor overhovedet flet ingen vente," suk
kede Mander, „th i enhver Oplysning maa jo dog 
meddeles os igjennem et Sprog?'

„Ikke med noget mennesteligt Sprog," bemær
kede Hold, „men med det guddommelige Sprog, med 
Troen."

Mander rystede stiltiende paa Hovedet.
„Forekommer det Dem da saa underligt," ved

blev Hold, „at Gud, den Usynlige og Uendelige, aaben- 
barer sig for os ad en anden V e j, end den, ad 
hvilken de synlige og endelige Ting komme til vor 
Kundskab? Disse kunne v i, saa at sige, mane;  vi 
kunne gribe, omfatte, bemægtige os dem med den
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A a n d s - E v n e ,  som har  sin U dgang  og sin K ra f t s  Hojde> 
P u n k t  i O r d e t .  S k u ld e  n u  denne E v n e ,  hvis Ud
vikling og Fuldendelse er betinget  a f  S p r o g e t ,  d e r 
for ogsaa  strcekke til a t  berede G u d  en P l a d s  her 
i S t o v e t ,  fa a  a t  vi kunne b e tra g te ,  h aand tere  og 
fastholde ham , som en G jenstand,  der lader  sig m a a le  
med vore  Foresti ll ingers Maalestok, eller indestutte i 
v o re  B e g reb s -B es te m m e se r ,  med eet O r d ,  der lad e r  
sig m a n e ?  M a a  vi ikke snarere  vente forud,  at,  n a a r  
h an  vil erkjendes og t ilegnes a f  o s ,  bliver han  er-  
kjendt og ti legnet  ad en anden  Vej.  T r o e n  er nu  
den M a a d e ,  h v o rp a a  G u d  kommer til os ,  og vi til 

Jham ; det S p r o g , hvori  Himmel og J o r d  alene 
kunne forstaa h in an d e n :  og vi ophceve denne F o r -  
staaelse imellem dem og bringe os selv og andre  til 
a t  tale  u fo rs taae l ig t ,  dersom vi i det S p r o g ,  hvori  
vi ligesom gjore  o s  det Jordiske  anskueligt,  tro  a t  
have ef M id d e l  til a t  anstue G u d . "

„ M o n  ta le r  D e  ikke ogsaa p a a  Prcedikestolen 
om h a n s  Vcesen, h a n s  Egenstaber,  h a n s  F o r s y n ? "

„ S a a l e d e s  som jeg ta le r  om A a n d en ,"  svarede 
Hold ,  „om dens  Usynlighed, Udelelighed, Udodelighed, 
a lt id  kun med Hensyn til det Legemlige og til dens 
F re m trå d en  i T ro e n .  A ldrig  kunde det falde mig ind, 
a t  ville afsondre den de rfra  og fore den som et u o -  
geut  B eg reb  ind i m in e  T i lh o re re s  Bevidsthed. S a a  
o g ,m e d  G u d .  Prcedikenen kalder ham S k a b e r ,  O p -
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holder og Bestyrer; den efterviser ham t alle hans 
Vidnesbyrd, i Naturen, i Jorde-Livets Skcebner, i 
Troen, i Mennestenes Samvittighed, i Aabenbarin- 
gen; men paa denne Maade baner den kun Vejen 
for ham til Menneske-Hjærtet, og vil ikke selv vcere 
denne Vej: ja var Gud ikke selv gaaet i Forvejen, 
da vilde den ikke kunne fremkalde ham. Deri me
ner jeg netop, at Filosofien begaaer et Misgreb. 
Den vil gjore sig gældende som Vej til Gud; den 
griber den Hellig-Aand iny i Embedet, men forval
ter det saare flet, fordi den enten aldeles ikke, eller 
kun som en Nov-Hjælp, bruger hans Nedstab, Troen, 
der dog er den eneste Himmel-Stige, det udelukkende 
Forbindelses-Middel mellem det, som er oventil og 

det, som er nedentil."
„Men taler da Troen klart og tydeligt nok i 

alles Hjcerter?" spurgte Mander. „Maa ikke Filo
sofien bekæmpe den Hær af Vildfarelser, der trænge 
sig ind i vore Forestillinger om Gud? Maa den 
ikke idelig bygge paa en Dæmning imod Overtroen, 
der stedse paany truer med som en rivende Strom 
at oversvomme Menneskeheden? Har den ikke derfor 
bestandig sat de ædleste Kræfter i Bevægelse?"

„Lad mig besvare det Sidste forst!" tog Hold 
til Orde. „ I  Profeternes Udsagn: „Herren taler!" 
— eller i Jesu Kristi O rv: „min Lære er ikke min, 
men hans, som mig udsendte," — var der Filosofi?
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J a ,  endog b lo t  S o k r a t e s ' s  Dcemon eller P l a t a n s  
M y th e r  —  er det Filosofi?  B l iv e r  ikke snarere  i 
a l t  dette G u d s  O r d  tænkt som g aaende  fo rud  for 
O r d e t  om G u d ?  Ligger ikke deri  den A n tydning  for 
vore  Filosoffer,  a t  F o r s ta n d s - P r o d u k te r  ikke aaben-  
bare  os noget  om G u d d o m m e n s  D y b d e r ,  hvilke in
gen udforsker, uden G u d s  A an d  og hvem den vil 
aabenbare  d e t?  M e n  hvad det a n g a a e r ,  a t  D e  t a 
ler om Filosofien som en D æ m n in g  mod O v e r t ro e n ,  
saa  ha r  jo h a n ,  der kom til V e r d e n ,  for a t  være 
V e rd en s  Lys, og hvis Lære, —  D e  dom me nu  om 
h an s  P e r s o n ,  hvad D e  vil,  —  h a r  væ re t  den kraf

t ig s te  D æ m ning  mod O v e r t r o e n ,  ja  kraftigere og 
virksommere, end alle S k o l e - S y s t e m e r  t i lsam m en,  
hverken læ rt  i H ore sa lene ,  eller t a l t  Horesa lenes  
dunkle og forskruede S p r o g .  H a n  h a r  jo altid 
v idne t ,  a t  han  ikke tal te  a f  sig selv, men kun for
kyndte, hvad A a n d en  havde givet ham a t  forkynde. 
H v ad  nu de V ildfare lser  a n g a a e r ,  som Filosofien be
kæmper: da  ni a a D e  tilstaa, a t  den, —  som de hin
anden modstridende Filosofcmer lægge k lart  nok for 
D agen ,  —  i sin K am p mod disse V ild fare lser  endnu 
ikke selv h a r  fundet  S a n d h e d e n ,  ja  ofte h a r  frem 
kaldt V i ld fare lser ,  der  vilde være  endnu fo rdæ rve 
ligere, end de angrebne, dersom ikke G i f ten  fan d t  en 
M odg if t  i de aandclige  G i f t -B la n d e re S  tungefærdige 
Foredrag. I  det mindste ha r  D e  allerede selv til-

11
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staaet, a t  Filosofien ikke har mcegtet a t  stcenke D em  
Fred og for D eres  Vedkommende altsaa har for
fejlet fit O jem ed."

„ J a  det er netop derover, jeg grcemmer mig," 
sagde M an de r .  „ J e g  kan ikke hendose mit Liv og 
grave mig ned i J o rd e n  som en M u ldv a rp .  Af en 
uimodstaaelig M a g t  bliver jeg dreven bort fra  denne 
smaalige S y s l e n ,  fra  denne lave S ansel ighed , fra  
denne elendige V e rd e n s -B e k y m r in g ,  og m aa  stedse 
paany spørge og sukke: hvad er S a n d h e d ?  —  stedse 
paany stirre og lcenges efter Lyset, der som en Lygte- 
M a n d  leder mig paa  falst S p o r ;  efter Freden, der 
lokker og flyer mig."

„ N u  saa kast dog.engang bort, hvad du veed og 
ikke veed!" raabte  Hold ivrig. „ B o r t  med din egen 
Forstens og G ranstens gamle Klcedebon! G iv  dog 
engang igjen den himmelste Fader et aabent B a rn e -  
H je r te ,  som ikke vil andet, end modtage! Lad A an
den engang igjen frigjort dukke op af de Afgrunde, 
hvori du har nedscenket d ig; stam dig ikke ved dine S u k  
og T a a r e r ,  o g ,  sandelig! ogsaa du stal erfare, a t  
Stjcernerne have D jne  og T a a re r  for et saadant 
søgende og higende M enneske-Hjerte; a t  der endnu 
bestandig falder D ug  fra Hermon p a a 'Z i o n s  Hoje! 
—  T ro  mig, M a n d e r !  vi stulle blot holde alle H in
dringer og Skranker borte ;  vi stulle ikke scette et 
G la s  over Blomsten og bilde os ind, a t  der af dens



J 63

egne Uddunstninger sial fodes vederkvægende Dug;
. men vi siulle stille Blomsten ud under Guds frie 

Himmel, og Vederkvægelsen vil ikke fattes den."
Mander folte sig truffen af Prceftens begejstrede 

Tale; en Taare bævede i hans O je , og hans Fo- 
lelse blev endnu forstærket, da han saa Hustruen rort 
trykke sin Mands Haand og med et B lik, fuldt af x 
den inderligste Kjærlighed, hælde sig 'til hans Bryst. 
Han kunde ikke straks svare, og forst, da Hus-Mo
deren, som for at mægle imellem Mændene, ytrede, 
at det ikke altid maatte være saa let for Manden, 
som for det blödere Kvinde-Kjon, at glemme sig selv 
og sin Viden, og at lade Aandens Selvvirksomhed 
gaa op i Hjærtes Modtagelighed, — sagde han:

„Nej, tro mig, aldrig have saadanne Timer 
været gansie fremmede for mit L iv , i hvilke alle 
Sporgsmaal og Tvivl er blevne overvældede af den 
religiose Folelse, og jeg har aldrig holdt op med at 
elste dem og onsie mig dem tilbage, som mit Livs 
Sabbats-Timer. Men netop det, at de kun have 

.været Sabbats-Timer i de lange,Sognedage, kun 
Straaler i Natten, ikke Morgenroden for cn sijon 
Fremtid: netop det er det, som bedrover mig, ja 
gjor mig mistroisi imod dem. Hvor siulde ogsaa 
disse dunkle ubestemte Folelser, hvilke vi ikke formaa 
at styre og ordne, men hvoraf vi snarere blive hen
revne, som af en fremmed Magt, kunne give os en .

11 *
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Guds-Bevidsthed, der er tilfredsstillende ogsaa for 

den roligere Betragtning?"
Herpaa var Holds S var:
„Hvorfor kalder De ogsaa det, der rører sig i 

Dem i saadanne Sabbats-Timer, Følelse? Jeg vilde 
langt hellere kalde det en Pintse-Prædiken, som Him
melens og Jordens Herre i sin Forbarmelse holder - 
for Dem over Deres svage Tro. Ordet Følelse 
bringer os straks til at tænke paa Dunkelhed, Ube
stemthed, Upaalidelighed; vi tyde det som noget os 
Eget, ja som noget Sanseligt. Erindre Dem imid
lertid, hvad jeg før sagde om Sproget, hvori Gud 
aabenbares for sine Børn i Støvet. Betragt De 
hin religiøse Opvækkelse, hin andægtige Hvile i De
res Ind re , font et saadant Guds Sprog, — De 
sammenligner jo desuden selv Indtrykket tøras mei
en fremmed Magt — ; da vil De fæste mere Lid 
dertil! Naar Barmen bruser, som om den blev hæ
vet af en ny, frist Livs-Aande; naar der gaaer en 
Bæven igjennem Marv og Ben, som om ogsaa de 
kunde fornæmme Aandens Nærhed; naar Taaren 
rinder op i Ojet fra Hjærte-Dybet, naar Sjælen 
strømmer over af en Fylde, der gjor den saa rig og 
faa salig; naar Aanven hæver sig ren og fr i over 
Støvets Skranker: hvorfor ville vi da i saadanne 
Oje-Blikke ncgte og ikke bekjende: Herren taler! Hvor

ledes stal vel den evige Aand meddele sig til den
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endelige, uden ved at optage den i sig; men dette 
maa vcere forbundet med en Overvceldelse af S tov- 
Dragten, der fremkalder ganste andre Forncemmelser, 
end de scedvanlige. Det tvetydige Udtryk: religiös 
Følelse, berøver en faadan Ncerhed øg Virken af den 
Helligaand sit Vcerd for os og sin Indflydelse paa 
os til Oplysning, Helliggjørelse og Saliggjorelse."

„Kunde ikke hin Opvcekkclse og Opløftelse af 
Andagten vgsaa vcere Skuffelse, en Følge af vore, 
muligvis falske, Barndoms-Forestillinger om Gud?"

„E r det Menneffe-Verk," svarede Hold, vort 
eget Verk, der bevceger os i saadanne Timer, hvoraf 
kommer da denne Opløftelse øver alle vore scedvanlige 
Tanker og Følelser? V i kunne ikkun frembringe det, 
der er vs lig t; ikkun formere, hvad vi have; ikkun 
bevcege os et Skridt videre paa vor Bane; men vi 
kunne ikke springe over Dybderne, ikke flabe det ganfle 
Nye. Men jeg spørger Dem, jeg spørger enhver, 
for hvem nogensinde en faadan Andagts-Time op- 
randt, om han ikke da var en ganfle anden, end til
forn; om ikke det gamle Mennefle faldt, som et 
Klædebon, og et nyt Mennefle blev født i ham, hvor
ved han selv blev en ny Skabning, fuld af Lys og 
Liv, saalcrnge indtil det forrige Mørke igjen kom over 
ham, og han gjenkjendte sig selv i den gamle Dragt? 
Men hvo kan saaledes flabe det Nye, uden Skaberen 
alene?"
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„A lt  dette indrømmet," sagde M an de r ,  „saa er 
dermed endnu intet S p ø rg S m a a l  besvaret. O gsaa  
d e r ,  hvor de religiøse Forestillinger ere mangelfulde, 
turde der maasie findes saadanne Indvie lsens O je -  
Blikke. D e  ere muligvis en Aabenbaring af G u d 
dommen, men en A abenbaring ,  hvorved intet er 
vundet for vor Viden om G u d ."

„ D e r  er i det mindste vunden Gloede, Fred og 
S a l ig h ed  for Oje-Blikke, vunden den V ished ,  a t  
G ud  har Veje til Mennesie-Hjoertet, der ikke, saale- 
des som vore Veje til ham , ere fulde af  Anstøds- 
S t e n e ;  vunden den Fortrøstning, a t  han ikke vil lade 
sit B a r n  i S tø v e t  blive i Vildfarelse og Forblin
delse, men vil meddele ham af  sin Fylde , hvad han 
har  nodig a t  v id e , for a t  ham ikke s id  fattes den 
rette Modtagelighed for hans H ell igaand , og for 
a t  han fra  hine hellige T imer kan bringe den rette 
F ru g t  med sig ud i Livet. J a ,  hvad vi vide om 
ham, sial vcere hans frie G ave ,  ikke det tvivlsomme, 
vaklende, siuffende Ubytte a f  v o r e  Gransin inger.

„ M e n  er ikke ogsaa Fornuften  G u d s  G a v e ? /  
bemcerkede M ander .  „ N a a r  vi nu  bruge den som 
M iddel for vor G ud s -E rk je n d e ls e ,  saa udlede vi 
jo dermed ogsaa, om end'ikke umiddelbar,  saa dog 
tilsidft, al vor Viden i de guddommelige Ting  fra 
en og samme Kilde, som d e ,  der tro  paa  Aaben- 
baringen."
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„ V o r t  O je  skylder D a g e n s  Lys sin Sekraf t ."  
svarede H o ld ;  „men vil det se ind i S o l e n ,  synker 
det blændet tilbage. D e t  har fornemmelig  været 
vo r  Tid forbeholdt a t  negte en guddommelig Aaben- 
baring til Menneskene udenfor Fornuftens Grændser.  
H in t :  H erren  ta le r !  træffe vi ellers hos alle R e l i 
gioner paa  Jo rd e n .  V il  D e  indvende mig herimod, 
a t  det kommer deraf, a t  den udannede Fornuft  for- 
bavses over sin egen selvvundne I n d tæ g t  og ikke vo
ver a t  tjlffrive sig selv W r e n ,  eller a t  de enkelte 
Vismænd have troet a t  m aatte  foregive en gud
dommelig A vtori te t ,  for a t  kunne være det blinde 
Folks Ledere: saa kan jeg sige med ligesaa stor 
Sandsyn lighed:  det kommer netop deraf, a t  man vid
ste, a t  man havde modtaget en guddommelig Aaben- 
baring. — D og hvorfor tale vi om disse T in g ?  E r  
det ikke, fordi D e  har gjennemvandret Fornuftens 
R ig e  baade i Hojden og Dybden, baade i Længden 
og Bredden , og nu  kommer og sporger:  hvad er 
S a n d h e d ? "

„M en  ere der ikke saamange, der gjennemvandre 
deres Liv i F red ,  uden at  holde sig til ande t ,  end 
F o rnuf t-R e lig ionen?"

„Kalder De disse ubestemte I d e e r  om G u d ,  
om Villiens Frihed, om Udodeligheden, F o rn u f t -R e 
ligion: saa m aa D e  ikke glemme, a t  det endnu ikke 
er afgjort, om disse I d e e r  virkelig ere Fornuftens
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Gave, eller om de ikke snarere ere laante fra Aaben- 
baringen. Og hvorfra skriver sig da denne Fred hos 
faamange? Mon ikke derfra, at ve ikke soge nogen 
Næring udenfor disse tilfældig opsamlede Brod-Sm u
ler, eller at de holde deres Fornuft, der higer ud 
fra TuSmorket efter klarere Lys, ængsteligt i Tom
me, som om det var en sky Ganger, der ved sin 
Jlfærdighed kunde styrte Rytteren i en Afgrund? 
Hvor tidt horer man ikke saadanne ytringer: „S lig t 
maa man ikke tænke paa, ellers kunde man gaa fra 
Forstanden, som man har Eksempler nok paa i Daare- 
Kisterne." Retfærdige Himmel! Det Baand, som 
stal holde mig fast i Samfundet med den Evige; det 
Lys, der stal forklare mit jordiske Liv t il et Liv i 
Guds Borns herlige Frihed; den Vej, der stal være 
mig en Bro over Tidens Forgængelighed og Dodens 
Forkrænkelighed til den evige Salighed, — derpaa 
fluide jeg ikke vove at tænke; deri fluide jeg frygte 
for at kaste et klart B lik ; derfra fluide jeg æng
steligt trække mig tilbage? Hvor det gælder om at 
tilbede Gud i Aand og Sandhed; hvor mit egent
lige Bæsen, min Fortrostning i Liv og Dod, min 
Frelse i Tid og Evighed staaer paa S p il: der fluide 
jeg lade Myggenes Skæbne tjene mig t il et adva
rende Eksempel, nnar de brænde veres Vinger i 
Lyset."

„Men er dette ikke ofte blevet deres Skæbne,
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som forstede videre?" sagde Mander. „Om  de end 
i deres Interesse for dereS glimrende Systemer ikke 
selv have mcerket det: saa udtaler det sig dog i 
disse Systemers hurtige Veksel, i de Modsigelser, 
som aabenbare sig deri, i de ubetydelige Folger af 
deres M stom , der noeppe forplanter sig hos nogle 
faa Disciple^ og allerede hos disse faner et andet 
Udseende, end da den forst udsprang af Mesterens 
Hoved, som en tilsyneladende „saa velrustet Minerva."

„Hvad have vi mere Vidnesbyrd behov?" sva
rede Hold. „Ere vi ikke komne til Nodvendigheden 
af en guddommelig Aabenbaring?"

Maaste vilde Samtalen have varet til langt 
ud paa Natten, dersom ikke Osvald var kommen, 
for at hente ;fm Fader, da det allerede vgr blevet 
meget sildigt. Prcestens Kone tilstod, at hun glcedede 
sig over, at Fortscettelscn af denne Underholdning 
blev opsat til en anden Gang, da hun ikke kunde 
lade vcere at hore t i l,  uagtet hun mcerkede, at saa- 
danne Undersogelser virkede isnende paa henves 

Hjarte.
Osvald sagde leende:
„M in  Fader lader sig bestemt omvende af Dem 

endnu, Herr Pastor! Men foreNd jeg bojer Knce 
for Bileams Asen, stal mit Haar blive saa graat, 
som dette Asens Skind formodentlig har vceret."

Hans Fader tilkastede ham et misbilligende Blik,
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og vilde maafte med Strænghed have bebrejdet ham 
hans usommelige Spot, dersom ikke Holv hastigt 

, havde taget til Orde:
„Hold Deres Son en Smule Djærvhed til 

Gode! Han giver kun igjen paa sin Maner, hvad 
han har provet af min Maner ved vor sidste Sam
tale. Jovrigt vilde jeg onfte," vedblev han, hen
vendt t jl Osvald, der halv smilede, halv rodmede, 
over hin Hentydning, „a t Deres Haar snart maa 
blive saa graat, som De vil have det, for at boje 
Knce, vel ikke for Bileams Asen, men for den, der 
af et saadant Dyr blev baaren ind i Jerusalem, for 
at bringe, ikke en tvungen, men en frivillig Velsig- 

, nelse, ikke til eet Folk, men til alle Folk."
„Forlad mig, kjære Herr Pastor!" bad Osvald, 

„ifald jeg udtrykte mig for haardt. Men det har 
altid været mig ubegribeligt, hvor fornuftige Folk 
kunne lade være at tage Anstød af flige Fortællin
ger i det saakaldte Guds Ord."

Hold svarede:
„Anseer De hint Sprog: „D u flal elfte Herren 

'  din Gud af ganfte Hjærte, Sjæl og Ssnd!" eller
dette: „Hvadsomhelft der er sandt, hvad der er ær
bart, hvad der er ret, hvad der er tugtigt, hvad der
er elfteligt, hvad der har godt Navn, enhver Dyd 
og enhver Nos: derpaa giver Agt!" — for god 
og ren Lærdom?"
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„ J a  visselig!"
„ N u ,  saa gjor hvad disse S p r o g  byde! •— 

H vad  vilde D e  vel kalde det Menneste, der gik forbi 
et med kostelige S p is e r  rig t  besat B o r d ,  fordi han 
bemærkede en R e t ,  hvori han ikke fandt S m a g ? "

J e g  stal vel vogte mig fo r , "  svarede O s v a ld  
smilende, „ a t  kalde et saadant Menneste en D a a r e ;  
ellers sender D e  mig med mine egne O r d s  Extrapost 
i Daare-Kisten. M en  D e vil dog ogsaa indromme 
mig , at D eres  hilvende S p o r g s m a a l  kun er en 
Undvigelse, intet S v a r . "

„Lad mig blive ved Billedet," sagde Hold. „D en  
Gæst, der sætter sig ved det for ham dækkede B o rd ,  
og stiller sin H unger og Torst med de N e tte r ,  som 
han  maa stænke R o s ,  han har Lov til a t  sporge, 
hvad den ene N e t  har a t  betyde, der forekommer 
ham smaglos. M e n  hvem der for den ene R e t s  
Skyld  forsmaaer de andre, han er ikke befojet til a t  
sporge."

„Krogveje!" raab te  O s v a ld ,  drejede sig omkring 
p aa  Hælen og gik bort  med sin Fader.
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XIII.

O fre m aa  du, for a t  vinde.
H v is  du kun dig selv har fjerr, 
K om m er Lykken dig ej n æ r;
G iv !  —  saa  skal du L o n n e»  in d e.

D u  B a rn l i l  i H avets  Vugge,
Nogen lagt ril M o ders  B r y s t ;
P le t  af  Jo rd e n ,  bolgelukket,
Elst te  Hjem, mit  Hjcrrtes Lyst!

I n g e n  K l ipp e -M ur  dig dcrkkcr, 
I n g e n  S kov  med S kygge sval: 
Bolgen er saa tun t  et Teppe,
Hoj t il  Loftet er din S a l .

T ru e  S t o r m  og V o ve r :  —  aabent 
E r  G uds  D je  D a g  og N a t ,
S e lv  han er dit faste Vaaben, 
S t o r m  og Vover tie b ra t .

Freden bo ' r  i dine H y t te r ,
Gloeden er din gyldne M ø n t ,  
Efterslægten trofast bygger 
P a a ,  hvad Foedre h a r  begyndt.

Dyd og Fromhed huse gjerne 
. I  din stille Arne-Krog,
H vo r  sig aldrig Avind noermed'. 
H vor  tilfreds hvert Hjoerte flog. .

D u  B a r n l i l  i Havets  Vugge,
Nøgen lag t  til M o d e r s  Bryst!  
Verden kold sit Hjoerte lukker, 
ZEnglen favner dig med Lyst. —
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Disse Vers fandt Godber paa et lost Stykke 
Papir, der laa som Mcerke i een af de Boger, 
Mander havde laant af Hold. Denne simple Sang 
maatte i hej Grad tiltale ham, da dens Indhold 
var grebet lige ud af hans eget Hjcerte. Han lcrste 
den næsten aldrig uden Taarer, og han havde gjerne 
ret inderligt takket Præsten, som alene kunde være 
Forfatteren, dersom han ikke ved ethvert Sammen
træf med denne folte en Forlegenhed, som den Skyl
dige for sin Anklager. De sidste Ord af Sangen: 
„AEnglen favner dig med Lyst!" anvendte han paa 
Id a lia ; og hun tog ogsaa godt derimod, fordi hans 
Kjærlighev virkelig gjorde hende Dagene ret behage
lige, og hun jo desuden vidste, at hendes Ophold 
paa Halligen ikke vilde vare saa meget længe. Der
for kunde hun ogsaa gaa ind paa hans Fremstillin
ger af deres tilkommende Samliv paa hans Fodeo, 
faaledes at det varede længe, for han mærkede, at 
hun kun saa Dromme i  disse Skildringer af en saa 
nøjsom og verdensforagtende Lykke. Havde hun i 
mindste Maade holdt det for muligt, at Godber for 
Alvor kunde vakle imellem at besidde hende og for
lade Hjemmet: da vilde hun med Stolthed, ja med ~ 
Foragt, om end med saaret Hjærte, have trukket sig 
tilbage fra ham. Folte hun sig endog lykkeligere i 
denne Ensomhed, end tidligere i Verdens Larm: saa 
skyldte hun jo dog ingenlunde denne usle Plet sin Lykke,
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men den opofrende Kjcerlighed af en Angling, om 
hvem hun antog, at alt uden hende var ham lige
gyldigt. Fandt hun end Behag i den Lcvemaade, 
hun nu forte: saa var det dog kun den ojeblikkelige 
Tillokkelse, som var forbunden med eet Uscedvanlige, 
med det fra de daglige Forhold aldeles Forskjellige, 
og tillige det Tiltrækkende ved hendes Hverv som 
Hus-Moder. T il Underholdning for nogle faa Uger 
var dette Liv godt nok; det kunde jo i al Fald 
gælde for et nyt Slags Baderejse; men at blive 
for bestandig paa denne Plet, der gjor det til en 
Rodvendighed for sine Beboere at forsage og und
være alle Livets Goder, ja hvor Livet selv altid er 
i den yderste Fare, — det var en Tanke, ver var 
saa langtfra hende, at hun aldrig kunde formode 
den hos en anden, i hvis Magt.det stod at gjore 
et Bytte, og det ovenikjobet et Bytte, hvorved al 
den Lykke, som feiger med Kjærlighed, Rigdom og 
Samkvem med Verden, blev lagt paa Vægt-Skaalen.

Men dersom vi havde ladet Godber blive for
trolig med den Tanke, at opgive sit Hjem for en 
saadan Lykke: da vilde vi ikke have stileret nogen' 
ægte Halligboer i ham.

V i have seet den Hallig, der er Skuepladsen 
for vor Fortælling, paa en T id , da den ene Halv
part af Hytterne var styllet op i Ruiner paa Fast
landets Diger, og den anden Halvpart, ikkun nogent
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ligere Menneske-Boliger; da eet eneste Hus paa den 
gjennembrudte Skandse nceppe stod saameget, at det 
kunde tjene som Tilflugts-Sted for dem, der vare und
slupne Doden i Bolgerne; da Udsigten til den noer- 
meste Hallig ikkun frembød en bar Plet, hvorfra 
Skandser, Huse, Hjorder og Mennesker vare revne 
bort af Floden i en eneste N at, uden at efterlade . 
noget Spor af deres Tilvaerelfe. V i have ta lt med 
dem, hvem Livet, blottet for alt, nceppe kunde vcere 
nogen kjcerkommen Gave, talt med dem midt t den 
gyselige Forstyrrelse, hvori de havde mistet a lt; un
der den levende Erindring om Nattens Ncedfler, i 
Forbindelse med det Ind tryk, som 'Kulde, Hunger 
og Vaadhed gjor paa Legeme og Sjcel: i denne 
Tilstand have vi talt med dem; vi have foreholdt 
dem, hvorledes den næste Nat kunde fuldende Dde- 
loeggelsen med alles Undergang; og ikkun to hojtbe- 
dagede Folk, der stode ene i Verden og vare f o r . 
svage til at sammentømre sig et Brcedde-Tag, kunde 
vi forman til at modtage et sikkert Asyl. Alle de andre 
bleve. og, da senere den i Sandhed kristelige Velgjøren- 
hed af Høje og Lave, af Nlge og Fattige i hele Landet 
gjorde dem det muligt, nedsatte de sig igjen paa den 
elsiede Plet. De kunde have faaet Boliger, hvor 
de onsieve sig, saa rigeligt strømmede Hjælpen t i l ;  
men de følte, at Hjemve vilde blive deres Død selv
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i de yppigste Egne. De udtalte endog det Onste,
at vi vilde blive hos dem for bestandig, og i deres
Forkjærlighed for deres Hjem mente de ikke dermed 
at forlange noget Offer, som kunde falde besværligt 
for vore Fordringer til Livet; thi i deres Ojne var
en Hallig, selv efter de nyeste Erfaringer, et Sted, 
der tilfredsstillede alle Onster.

Disse Bemærkninger maatte vi indflette paa 
dette Sted, for at gjore vore Læsere begribeligt,
hvorledes Godber var langtfra den Tanke, nogen
sinde mere at forlade Halligen, og hvorledes han
kunde smigre sig med det Haab, at Idalia gjerne 
vilde dele dette Hjem med ham. Længe kunde vist
nok denne Skuffelse ikke vare, og Osvald var den 
forste, der aabnede Ojnene paa Drommeren.

„Bare man dog kunde faa et gammelt Og her
over!" ytrede han engang ved Bordet. „Det gaaer 
altfor langsomt med Vare-Transporten. Skal vi 
være ligesaa længe om at flæbe dem ombord igjen, 
som vi have været om at faa dem flæbt ud af 
Vraget: saa kan Vinteren komme imidlertid og svobe 
os tilligemed dette „Barn lil i Havets Vugge" ind i 
I s  og Sne ligetil Foraaret. Det var desuden 
ogsaa ret godt, om min tilkommende Herr Svoger 
ovede sig en Smule i Ridekunsten."

„Her behoves ingen Ridekunst, og her vil jeg
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for Fremtiden leve og do med min Ida lia ," svarede 
Godber.

Osvald saa forbavset snart paa ham, snart paa 
Id a lia , der heller ikke i Godbers Tone kunde finde 
det Spogende, som jo dog nodvendigvis maatte 
ligge i hans Ord.

„ Id a lia  her!" udbrod Osvald, saasnart hans 
Forundring lod ham komme til Orde. „Her. paa 
denne Klump Jord midt i Oceanet! Her, paa dette 
Amfibie, om hvilket man ikke veed, enten vet er et 
Land-Dyr eller cn Fisk! Her, i denne Stue, fulv af 
Himmelblaat og Purpurrodt! Her, hos den evindelige 
The-Potte og dens tro Kammerater: Faare-Ost og 
Rug-Brod! Jvalia her! Idalia, Ballernes Dronning; 
de unge Herrers Afgud; hundrede Tilbederes Hen
rykkelse og Fortvivlelse; den uovervundne Hersterinde 
i Mode-Damernes Rige! Det var et kosteligt In d 
fald af dig, Godber! hvorover jeg ikke fa aer mig 
leet mcet i aatte Dage."

Godber vendte sig, glodende af ttvillie, bort 
fra ham, og, ivet han tillidsfuldt greb Idalias Haand, 
gjcntog han for hende med det ommeste Udtryk fol
gende Vers af hendes egen Sang:

„(Sr der for din Skabning 
Andre Verd'ner til,

> Hvor den ej sin Skaber 
Ene folge vil?"

12
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Efter Ordene var det tvivlsomt, om han der
med vilde udtrykke sin Beredvillighed, til at folge 
hende overalt, eller om han vilde udtale hendes 
Tanke med hendes egne Ord. Han troede at tale 
hende lige ud af Sjcelen, da han jo ogsaa kun 
betjente sig af hendes Zjtring, hvori han saa ofte 
med Henrykkelse havde seet sit højeste Onsfe bekræf
tet. Men hun, — om hun virkelig ikke anede, at 
hun kom i Strid med hans Mening, det ville vi 
laye staa ved sit Vcerd, — hun tog Ordene som 
hans Hjærtes Sprog, og uden endnu at lægge dette 
ganske tydeligt for Dagen, sagde hun:

„V or Kjærlighed vil gjore enhver Plet af Jor
den til et behageligt Hjem baade for mig og for 
d ig ." Den siarpe Betoning af dette: „for dig", 
traf Godbers Hjcerte som en Braad; en mørk Rødme 
for op i hans Kinder, og med et Sporgsmaal paa 
Læberne fæstede han længe et alvorligt forsiende 
Blik paa Idalia. Dog Ordet døde paa hans Tunge, 
ret som om det, i bange Anelse om et saarende 
Svar, frygtede for at træde frem. Smilende ud
holdt hun hans Blik og trængte Sporgsmaalet al
deles tilbage, idet hun berørte hans Læber let med 
sin Haand. Osvald derimod lod - ikke Samtalen 
falde saa hurtigt.

„Det klinger jo som en Hyrde-Roman," sagde 
han leende, „og jeg for min Part siulde saamæn ikke
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have  n o g e t  derimod, stjont jeg ikke er nogen M y r -  
ttl og ikke tilbeder nogen  D a f n i s ,  dersom de r  blot 
ikke v a r  T a l e  om en H a l l ig ,  som ikke engang  et el
skende S æ l h u n d e - P a r  vilde finde beboelig ."

M a n d e r ,  der hidtil  havde ly tte t  til  S a m t a l e n ,  
som til en S p o g ,  erindrede nu  fin S o n  o m ,  a t  de 
flet ikke havde A arsag  t il  a t  tale  saa  fo rag te l ig t  om 
denne O ,  hvilken de, næst G u d s  Hjcelp og G o d b e r s  
M o d  og D yg t ighed ,  havde  a t  takke for deres  R e d n in g ,  
og hvor den F red ,  som T usender  forgjeves jage  efter 
i  de store S t æ d e r  lige indtil  deres  D o d ,  syntes a t  
have hjemme hos alle B e b o e rn e  f ra  V u g g e n  til 
G r a v e n .

G o d b e r  greb med Gloede denne L o v -T a le  over 
sit H jem. „Ikke sa n d t ! "  r a ab te  han,  „ e r  Livet her 
ikke stjont? N e top  disse  m angfoldige  S a v n ,  denne 
Afsondring f ra  V e r d e n ,  denne M a n g e l  p a a  ydre 
Tillokkelser fo re r  M enneste t  ind i sig selv og lærer  
ham  i sit eget B r y s t ,  i sin huslige  K red s ,  a t  finde 
en Lykke, som netop d e rfo r  er fast og v a r ig ,  fordi 
den, uafhængig af  det Zjdre, h a r  sin R o d  og G r u n d ,  
saavelsom sin N æ rin g  i M enneste t  selv. E n d o g  de 
F a r e r ,  som ere fo rbundne  med O p h o ld e t  h e r ,  tjene 
kun til a t  vedligeholde hos os det b a rn lig  ydmyge 
og troende S i n d ,  h v o ra f  vi læ re ,  med Till id  og 
Fortrostning a t  stue frejdigt op til  den himmelste 
F ad e r .  Her bliver M enneste t  a tter  M enneste  og af-

12*
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kaster al den brogede Flitter, font dog tilsidst volder 
ham mere Sorg end Gloede. Her er han fri for 
de Loenker, i hvilke han bliver smeddet af den store 
Verden derudenfor med dens tusende Vaner og 
Fornodenheder, som hans Hjcerte ikke fjender til og 
ikke behover at fjende t i l ,  for at vcere lykkeligt, ja 
som kun altfor ofte vare ham trykkende Baand, hvilke 
han dog for Verdens Skyld ikke vovede at afkaste. 
Her er han, hvad han er; ikke hvad Skik og Brug 
gjor ham t i l ,  og hvad han maa voere for andre. 
Her kan han le og groede, virke og hvile, elste og 
fly, nnar, hvor og hvem han vil. Han er sin egen 
Herre, og ingen kan gjore ham hans Ret til at 
voere det, stridig. Ikke for alle Jordens Skatte lod 
jeg mig igjen spoende i Aaget af den forkerte Ver
den, som raaber Fred, Fred! og der er ingen Fred, 
men idel Tvedragt, Avind og Jagen efter et Maal, 
der ligger langt bagved den; som lober blindthen 
efter Lyst og Gloede, og aldrig finder den, men kun 
Vcemmelse, Kjedsomhed, Overmoettelse uden sand 
Nydelse; som idag tripper paa 2Eg, imorgen tram
per paa L ig ; som rækker Gift-Boegeret med det so- 
deste Sm il og med dpt samme i sin Taabelighed 
forgifter sit eget Livs-Boeger."

„Ikke engang m ig vilde du folge ud i denne 
forkerte Verden?" spurgte Id a lia  med det ormnefte
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Blik, medens Mand er og Osvald spøgede over den 
gyselige Beskrivelse af deres Verden.

„Dig?" sagde Godber forfærdet, som for et plud
seligt Lyn-Slag; men beroligende sig selv tilføjede han: 
„Just derfor knytter min Sjæl sig faa fast til dig; 
just derfor er du mig den kostelige Perle i Oceanet, 
fordi dens rene Lys-Glands ikke har modtaget nogen 
Smitte af de tidligere Omgivelser; fordi du, omhyl
let af det dunkle Svøb, dog har bevaret din uplet
tede Aand modtagelig for den sande Lykke, som Ver
den ikke fjender til."

Idalia kunde ikke straks finde Svar paa disse 
Ord, og hendes Blik, hvori Forbavselse og Forle
genhed stod præget, udgød en isnende Kulde over 
Godbers Begejstring. Men Osvald udbrod med 
tragikomisk Pathos:

„Lev vel, Idalia! I  dyb Beundring bojer jeg 
mig for den tilkommende Primadonna i den grønne 
Trøje og det brogede Skort; men for din Berøm
melses Skyld maa jeg forlade dig. Et vinget Bud 
vil jeg indtræde i din sørgende Fædre-Stads The- 
Cirkler og forkynde din salige Martyr-Dom paa 
dette havomflydte Kjærligheds-Alter. Dit .Navn 
stal straale paa den verdensbesejrende Kjærligheds, 
i den senere Tid noget blegnede, Stjærne-Himmel. 
Portofrit vil jeg hver Uge sende dig hundrede klang
fulde Sonnetter og halvtredsindstyve vingede Oder,
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der tone fra ulykkelige, under deres Kurves Vægt 
sukkende, Poeters Læber til dit verdensforagtende 
Hjærtes Pris. Et gloende Kul sial du blive en
hver Ungmø, som ikke vil følge dit Forbillede.

En Plet Jord. en Hyttes ©læber,
ZEgtemand og Hyrde-Hund,
Faare-Uld til Kiste-Klæder,
Vand og Br»d i allen Stund,
Symfoni paa Spinderok —
Det er for Idalia nok!"

Ida lia  bemærkede vel, at, naar hendes Herr 
Broder for Fremtiden vilde gjore Vers over hende, 
haabede hun, de maatte blive noget pynteligere baade 
af Form og Indhold; imidlertid lo hun dog ad 
Osvalds Spog, og Godbers Smcerte over denne 
Latter dæmpede hans opblussende Vrede og kvalte 
de haarde Ord, der svævede ham paa Tungen. 
Mander blev Godbers Bleghed og krampagtige Skæl
ven var, og sagde derfor smilende:

„Vor Ven kan bedre selv spøge, end taalc 
Spøg." Med mere Alvor føjede han terpeta t il:  
„Jeg vilde heller aldrig tale saa foragteligt om en 
Plet, der eengang var os faa velkommen. Det vil 
falde Godber tungt at forlade sit Hjem; thi Kjær- 
ligheden dertil synes jo at være bleven til den anden 
Natur hos alle dem, som ere fødte her. Men han 
er derhos for fornuftig, til at han ikke ogsaa hos
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Idalia fluide forudscette den samme Kjcerlighed til 
Hjemmet, som den, der besjæler ham selv, og han 
vil derfor ikke forlange et Offer af hende, som han 
ikke troer sig selv i Stand til at bringe, især, naar 
han maa indtomme, at det dog kun for Halligens 
Son er muligt, at give Halligen Fortrin for Ham
borg."

Godber fo!te sig truffen af denne Bemærkning. 
Det var endnu ikke faldet ham ind, at, ligesom han 
alene kunde leve lykkeligt i sit Hjem, saaledes kunde 
ogsaa Idalia kun finde sig tilfreds i sin Fodeby, og 
at den samme Ret, hvorpaa han gjorde Fordring for 
sin Person, nemlig, at vedblive at vcere Halligboer, 
ogsaa maatte indrommes hende, naar hun ikke vilde 
opgive Verdens-Livet. Dersom han folte, at paa 
et fremmed Sted vilde Hjemve fortcere ham, endog 
ved hendes Side: hvor kunde han da fortcenke hende 
i ,  om hun folte Hjemve paa Halligen, uagtet hun 
var hos ham! Denne Betragtning gjorde ham stum. 
Dybt Tungsind lagde sig som en trykkende Byrde 
paa hans Sjcel. Hans Tanker forvirredes, Erin- . 
dringen om hans Utrosiab mod Maria vaagnede 
paany og med denne en Folelse af Anger.

Osvald afbrod den forlegne Pavse, idet han 
løftede Glasset, for at klinke paa en glædelig Sam
menkomst i Hamborg. Mekanisi greb ogsaa God-



184

ber sit Glas og klinkede, men satte det fra sig, nden 
at drikke.

Fra denne Dag af indtraadte der en Spen
ding mellem de Elskende. Idalia blev mere alvor
lig, mere eftertænksom og tilbageholdende, og, fljont 
hun ikke tvivlede om, at Godber vilde lade sin Grille 
sare, var det hende dog ubehageligt, at han havde 
haft en saadan, og at han ikke i det mindste straks 
havde kunnet glemme den, da han mærkede hendes 
Modbydelighed for at blive en Hallig-Kone. Han 
derimod var vemodig stemt, men tillige faa hengiven, 
faa opmærksom og faa omhyggelig for, altid at vise 
den inderligste Kjærlighed, som om han endnu næ
rede et lonligt Haab om at kunne bevæge hende til 
det Offer, hvoraf hans Livs Lykke var afhængig. 
Begge undgik, endog blot med det mindste Ord, at 
berøre hin Forskellighed i deres Krav til Fremtiden.

Den forældreløse Maria var imidlertid bleven 
optaget i Holds Familie og var derved flyttet God- 
bers Bolig nærmere. Det kunde ikke fejle, at ve jo fra 
nu af oftere maatte sees, om end kun i Afstand. 
Ja det hændtes vel endog, at deres Veje førte dem 
forbi hinanden, hvormeget de end fogte at undgaa 
ethvert Mode. Dog stødte de en Dag sammen ved 
Gang-Træet, og vare, paa deres tankefulde Van
dring, allerede komne hinanden for nær, til at kunne 
gaa forbi uden en Hilsen. Der stode de, begge



med nedslagne Ojne: M aria, knugende Haanden mod 
sit beklemte Hjærte; Godber, med skælvende Læber, 
uden at være i Stand t il at fremføre et Ord. En
delig greb han hendes Haand og sagde hvidskende: 

„M aria , det skulde saa vcere!"
Hun saa i Vejret, og en Taare perlede i hen- 

des Oje.
. „Det var Herrens V illie !"  sukkede hun. Han 

gjore dig lykkelig!"
„Ogsaa dig, M a r ia !"  svarede han.
Men hun hævede Blikket mod Himmelen, og der 

straalede som en Lys-Glands gjennem hendes Taarer: 
„Hans Kraft er mægtig i den Svage." 
„M a r ia !"  raabte Godber, og trykkede hendes 

Haand fastere: „kan du tilgive m ig?"
„Da jeg trak Ringen nf din Finger." svarede 

hun, „da tilgav jeg dig."
Godber slap hendes Haand og saa efter sin 

Ring. For første Gang bemærkede han, at han ikke 
havde den mere. Han stirrede paa Stedet, _hvor 
den havde siddet; han kunde ikke begribe, naar dette 
Troskabs-Pant var kommet af hans Haand, og det 
forekom ham, som om nu først hans Utroskab var 
fuldendt, som om nu først Baandets Fornyelse var 
bleven umulig. I  dette Oje-Blik havde han givet 
meget til, at han endnu havde haft Ringen; i dette 
Oje-Blik havde han ikke for nogen Pris sluppet den.
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Den Tanke, at Ringen var borte, blev for ham til 
et svælgende Dyb, der skilte ham for evig fra Ma
ria. Nu forst var hun tabt, uigjenkaldelig tabt, — 
som om de ikke allerede for længe siden havde væ
ret stilt fra hinanden. Da han saa op tgien, var 
Maria forsvunden.

Idalia havde i en Afstand været Tilstuer til 
dette Optrin, og, uden at spilde et Ord derpaa, blev 
hun bestandig mere kold og fremmed mod Godbdr. 
Men han omflyngede hende saameget fastere med 
sin Kjærlighed. Hun var ligesom det Anker, der 
stulde holde ham i de modstridende Følelsers Storm, 
i Kampen mellem Tankerne, der anklagede hinanden 
indbyrdes. Han følte, at, naar hun opgav ham, 
var hans Livs-Kraft brudt; at det da vilde være 
ude med hans Bevidsthed om, hvorfor alt var gaaet 
faaledes; at han da vilde tumle om paa det vilde 
Hav, som et Lig, der fra Klippe-Kysten trindtomkring 
idelig bliver kastet tilbage i Bolgerne.
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XIV.
LriS og Liv er ené for alle,

F r ed  öS ff«a?iiFer Naadens Ord:

B it  du LlZnqle Hl dig kalde.
D e maa lade ©tigen falde,

D  u den løfter ej fra Ford.

Mander vilde maaske have lagt mere nøje 
Mærfe til de Elskende, og saaledes snart have er-' 
fjendt sin Pligt som Fader, i Tide at opløse et 
Forhold, der ved den fuldkomne Mangel paa Over
ensstemmelse t Livs-Onsker og Forhaabninger umu
lig kunde blive lykkeligt, dersom han ikke havde væ
ret altfor meget besiæftiget med sig selv. Han turde 
ikke mere vove noget Forsøg paa at bygge Himmel- 
Stigen ud af sig selv, og dog kunde hans Aand 
heller ikke gjore sig fortrolig med den Tanke, at Gud 
t sin Kjærlighed og Barmhjærtighed forlængesiden 
havde nedladt den.

„Hvor kan De dog antage," ytrede han i de 
Samtaler, han havde med Præsten om Aabenba- 
ringen, „at Gud, som regjerer siere Verdner, end 
Jord-Klodens Aar tæller Sekunder, end Havet har 
Draaber og Orkenen Sands-Korn, at denne Gud 
siulde gjore saa store Ting for denne usle Menneske- 
Slægts Skyld, hvis største Aander, — flet ikke at 
tale om blotte Volds-Hersiere, — ere som Myg, der 
sværme i Sol-Skin?"
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„O g hvis store og smaa Aander dog mene," 
sagde Hold, „a t de kunne sætte den Gud, de ere 
kaldede til at tilbede, uden videre hen paa deres 
Verdens-Systems hvide B lad , som en Blæk-Klat, 
man tager af med Klak-Papiret, for at strive oven

over!"
„Lad os ikke tale derom!" faldt Mander ham 

ind i Talen. „Jeg mærker nok, at her paa denne 
flade P le t, med den vide Himmel over sig og det 
vide Hav om sig, hvor hartad intet minder om den 
smaalige Menneste-Færd, udvides Hjærtet, og Tan
kerne ville ikke mere lade sig holde i Ledebaand af 
Begreber og Slutninger, men svæve fr it ud i det 
Uendelige, som om de vare flupne ud af et Fængsel. 
Da jeg igaar Aftes sad paa Dobestenen paa den 
gamle Kirke-Gaard, og ikke saa andet, end Hav og 
Stjærne-Himmel, da forekom det mig, som om ogsaa 
jeg svommede i Verdens-Rummet, selv en lille Ver
den, bevæget af Guds Liv, baaren af Guds Kraft, 
forklaret af Guds Aand, stille og salig, ligesom de 
andre Stjærner, prisende, ligesom de, Skaberen, Op
holderen og Styreren. Og det er endnu for mig, 
som om jeg, siden jeg har været saa rig, ingensinde 
i Fremtiden kunde blive saa fattig igjen paa Tro 
og Tros-Glæde, som jeg har været fo r."

„N u  saa lyse da ," udbrod Hold. som med en 
Velsignelse, „den Morgen-Stjærlle, der er oprunden
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i Deres Hjcerte, for Dem evindelig! Maa det dog 
ikke vcere en kjcerlig Gud, der forunder Mennestene 
saadanne Timer? Skulde vi negte, at Guds Sprog 
lyder igjennem en faadan Andagt, negte det, fordi 
vort Sprog fattes D id, til at efterstamme det? Men 
De spurgte, hvorledes Gud skulde gjore faa store 
Ting for denne usle Menneste-Slcegt, at han vilde 
aabenbare sig for den i sin Herlighed og bringe den 
Lys i Mørket, Fred i Spliden, paa en faadan Maadr, 
som Evangeliet om Christus udsiger. Jeg vil endnu 
gaa videre. Jeg kalder ikke alene Mennestene en 
ussel, svag, afmcegtig, forgængelig, men ogsaa en 
ved sin egen Skyld blind og syndig Slcegt. Der 
er ingen befunden retsindig for Gud, end ikke een. 
Vort Hscerte-Spejl er besmittet med vanhelligt Vce- 
sen, vor Vandel med Sløvhed til alt Godt og Uly
dighed mod Guds Bud. Enhver Tanke om Gud, den 
hellige og retsindige Dommer over Levende og Døde, 
maa vcere et Skrifremaal øg en Bøn om Naade, hvor
ved endog den mindste Forbeholdenhed af egen Fortje
neste og egen Netsindighed tages bort, ligesom Guds 
Sol-Straale borttager Regn-Draaben, der ligger paa 
en Lig-Sten. Dog ikke alene for denne usle Slcegt 
paa et S tov-Gran i hans Verden, men ogsaa for 
denne, ved sin egen Skyld fordcervede og daglig ny 
Skyld ovdyngende, Slcegt har Gud gjort saa store 
Ting; thi det er hans Kjcrrlighed. Og havde der paa
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denne J o r d  endog kun været een eneste S j æ l  blandt 
alle dens M ill ioner ,  font var modtagelig for hans  

-Velsignelser og Forjcettelser: —  for denne ene S jce l  
vilde han have bevæget Himmel og J o r d  paa sine 
Akser, om han dog maatte drage denne ene til sit 
Fader-H jærte;  thi det er hans Kjærlighed! O g  var  
denne ene S j æ l  atter syv G a n g e  halvfjerdsindstyve 
G a n g e  falden tilbage i sit M o r fe  og t sin Fordær
velse: —  syv G a n g e  halvfjerdsindstyve G a n g e  vilde  
han have bevæget Him mel og J o r d  paa sine Ak
ser, for at fore denne ene hjem igjen i R etfæ rdig 
hedens, Fredens og G læ d en s  R ig e ;  thi det er hans  
Kjærlighed! V i  tale om hans A lm a gt  og V isd o m ,  
som fylde det u m å d e l ig e  R u m  med deres V id n e s 
byrd; vi fe den mindste O r m  i S t o v e t  faa  fint og  
kunstigt dannet, og ligefaavel ihukommet, som S e r a 
fen, hvis Halleluja toner gjenuem Him lene: og G u d s  
Kjærlighed stulde ikke være ligefaa fuldkommen, som 
alle hans andre Egenskaber? D e n  stulde have en 
BegrændSm'ng, en Jndstrænkning, en Forhindring,  
som hans A lm agt  og V is d o m  intet kjender t i l?  
M a n  bor og tor aldrig fporge: stulde G ud  n ogen
sinde have villet være saa naadig og barmhjærtig, 
som Evangeliet  prædiker ham i Læren om Forsoneren?  
Thi det er et S p o r g s m a a l ,  som frakjender ham en 
Fuldkommenhed, >en Fuldkommenhed- netop i det H e r 
ligste, Himmel og J o r d  fjender, i Kjærligheden.
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D e r  er kun eet S p ø r g s m a a l :  er det nødvendigt for 
Mennesket til hans rette Helliggjørelse i hans S i n d s  
A and , til hans Fred i Liv og D ø d ,  at G ud  aaben-  
barer sig for ham, som V ejen, S an d h ed en  og Livet, 
som Frelser, Forsoner, Forløser, Freds-Fyrste? M a a  
Mennestet besvare dette S p ø r g s m a a l  bekræftende, naar  
han oprigtig prøver sin Viden , sit Væsen og sin V a nd e l ,  
naar han har lært at foragte al Halvhed og Lun
kenbed i Tæ nke-  og H andlem aade:  da kan han 
dristigt gribe efter H im m elen; da kan han frejdigt 
istemme: saa elstede G u d  V erden!  D a  stal han ikke 
mere sp ø r g e : hvorledes kan dette ste? Thi eftersom 
hele G u d s  V æ sen  gaaer over Mennestets Forstand 
og V id en ,  stulde dette da ikke ogsaa være Tilfældet  
med hans Kjærlighed?

„ D e  har en T r o ,  som er i S t a n d  til at flytte 
Bjæ rge,"  sagde M a n d er  dybtbevægct.

„ J e g  vilde onste, jeg havde den," svarede H old ,  
„da stulde vi snart være af ens T ro ."

„ J e g  kunde fristes til at spørge: hvad stal jeg 
gjøre, at jeg kan arve det evige L iv?"  sagde M a n 
der, mere talende til sig selv, end henvendt til H o h x

„ S p ø r g  D e  S k r i f te n , som bærer Vidnesbyrd  
om Christus! Lad fremfor alt  D e r e s  Tanke først 
dvæle ved Loven! P r ø v  hele D e r e s  Væsen og Vir> 
fen med ubøjelig S træ n gh ed  efter G u d s  B u d  og  
efter Herrens Forbillede! G jor  ingen S y n d  til S v a g -
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hed, ingen Urenlighed til Stovets Natur, ingen Fri
stelse til en uovervindelig Magt, ingen Sammenlig
ning med andre til en Undskyldning for Dem selv! 
Udmal Dem ikke en saadan Guds Kjærlighed, der 
seer igjennem Fingre, bærer over og skriver i Glem
mebogen, saaledes som Menneskets sygelige Kjærlig- 
hed, men en Kjærlighed, der gaaer Haand i Haand 
med den strængeste Retfærdighed; paa det at Dom
mens Lyn-Straale maa gjennemtrænge Deres I n 
derste; paa det at De maa ligge sonderknust i S to- 
vet, og Deres indbildte Dyd og Wrbarhed henvejres, 
som Straa og Avner; paa det at De maa lære at 
skælve og bæve for ham, der kræver til Regnskab 
for ethvert unyttigt Ord, De haver tatet; og Deres 
Sjæl, — hvorlidt tilbojelig De end monne være til 
at tro, at det nogensinde kan og skal komme saavidt 
med den, — maa være nærved at forgaa af Ræd
sel og Forfærdelse for Dommerens Flamme-Blik! Kun 
igjennem Sorg tid Glæde! Kun igjennerrr Dom til 
Naade! Kun igjennem Splid til Fred! Kun igjen
nem Dod til Liv! Kun de, som fornedre sig selv, 
blive ophojede, og de, som ydmyge sig selv, blive 
kronede. Saalænge vi tykkes os at være noget for 
Gud, ere vi intet, blive vi intet, arve vi intet. Men 
en saadan Bods-Smærte lader sig ikke prædike ind 
i Sjælen; den maa komme herovensra, som en gud
dommelig Naade-Gave. M it Ord kan kun raade
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dertil; fan kun ryste ved Bolverket, som staaer i 
Vejen; kan kun rore sagte ved Hjærte-Doren, for at 
den lettere maa dreje sig paa sine Hængsler, naar 
Herren kommer til Dom. Sog De hen til de en
lige Timer og betræd den tornefulde S t i! "

„Har De vundet Troens Glæde ad den samme 
tornefulde S ti? " spurgte Mander med dæmpet 
Stemme.

„Jeg gaaer endnu daglig denne Vej og er dog 
glad og salig i Herren," svarede Hold.

„Det er vidunderligt!"
„Ikke faa vidunderligt, som Pagten mellem den 

guddommelige, forsonende Kjærlighed og den strængt- 
dommende Retfærdighed; ikke saa vidunderligt, som 
Christi Skælven for Korset og — Opofrelse paa 
Korset! Dog derover giver jeg Dem ingen Forkla
ring, forend De er kommen i den Time, hvilken jeg 
forst maa fordre af Dem, hvilken Gud fordrer af 
Dem, fordi han allerede har bragt Dem den saa nær, 
— forudsat at De da endnu siulde sporge om en 
Forklaring!"

Men det var ikke faa let .xn Sag at bringe 
Mander til at betræde den Torne-Vej, hvor hans 
Selvtilfredshed skulde blode. Mangen Aften gik 
endnu hen med levende Samtaler, i hvilke Hold 
fornæmmelig bekæmpede Manders opvaagnende T il-

13
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bojelighed til at ville konstruere sig et Slags filo- 
svfist Kristendom.

«„Ere da ikke alle Materialier givne dertil, saa- 
vel i  Skriften, som i Guds øvrige Vidnesbyrd?" 
ytrede Mand er til sit Forsvar.

Materialier mer end nok for Dem," svarede 
Hold; „men Bindemiddelet mangler, nemlig: Hjoerte- 
Blodet, som er udpresset af Angeren, og Taare- 
Kilden-, som udspringer af Lcengselen efter en Fred, 
som denne Verden og denne Verdens Visdom ikke 
mcegter at give. De staaer Fare for at blive paa 
Halvvejen, fordi De begynder med at føje Styk
kerne sammen, førend hele Bygningen staaer for 
Deres Sjcels Oje i sin Højde og Dybde, i sin Lcengde 
og Bredde.

„Men Vejen til Troen turde maaste ikke vcere 
ens for alle," mente Mander.

„Uden Zjdmyghed kommer ingen ind paa denne 
Vej; og uden den dybe, gjennemgribende, ja sønder
knusende Synds-Erkjendelse; uden den lydelige, op
rigtige, bodfcerdige Synds-Bekjendelse, er ingen Om
vendelse mulig for den, der, saaledes som De, er fa
ren vild paa den aandelige Selvtilbedelses Vrang- 
por.^) At de nu allerede vil vcere Bygmester, førend

») Rettere burde det vel hedde: uden Mmyghed er over
hovedet  ingen Omvendelse mulig.

 ̂ (Doets. Anm.
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De selv er i Sandhed opbygget, eller, medens De 
dog i alt Fald endnu skulde leve i den saliggjorende 
Opbyggelses forste Foraars-Gloede, det synes mig 
at antyde, at De endnu er fangen under Deres egen 
Aands Troeldom og ikke er troengt igjennem til 
Guds Borns herlige Frihed, hvis Tro ikke er nogen 
dorist eller korinthist Sojle-Bygning, men een dristigt 
opadstræbende Sojle, hvis Fod staaer i  Hjærte-Dy- 
bet, og hvis Top erkranket afForjættelsens Regn-Bue."

„E n fast Begrundelse," indvendte Mander, „kan 
ikke siade Troen, men alene gjore den antagelig for 
Fornuften, faa at den tager Del i Hjoertets Trang."

„  „Troen er en Bestandighed i det, som haabes, 
en fast Overbevisning om de Ting, som ikke sees,"" 
siger allerede Apostelen," var Holds Svar. Blandt 
de T in g , som ikke sees, maa man vel ogsaa 
henregne de Ting, som Fornuften ikke seer ved Be
greber og Slutninger; thi hvad der knytter sig saa- 
ledes sammen, Led for Led, det seer den, det ho
rer op at være Gjenstand for Troen og Haabet, og 
bliver Gjenstand for Viden, men er med det samme 
Stykverk, som al vor Viven er Stykverk. Men 
Troen er noget Helt, noget Fuldstændigt, en Dag 
uden Skyer, et Klenodie, som vi fryde os ved, uden 
at frygte for Tyve og Rovere. Den er intet Rov, 
men en Gave. V i skabe ikke den, men den staber 
os. Den tilhorer ikke os, men vi tilhore den. V i

13*
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komme ikke til den derved, at vi drage den indenfor 
vort Omraade, men derved, at vi troede ud af v o r t  
og ind i dens Omraade. Derfor bygger De for- 
gjeves paa et Pinde -V e rk ; det bliver.et Stillads, 
gjennem hvis Fjoele enhver Vind blcefer, og hvor Guds 
Aand aldrig tager B o lig ."

„M en gjor da ikke de loerde Thcologer det samme, 
som det, jeg prøver paa?"

„Desvcerre gjor de tidt ikke andet; men det 
gaaer da ogsaa mange af deres Tilhørere faaledes, 
føm det gik mig," svarede Hold vg nedtog fra Reo
len et Hoefte fra hans Studenter-Dage, paa hvis 
sidste Sive følgende „Epilog til Dogmatikken," stod 
streven:

Hvor skal jeg sinde Sandheds dyre Kilde,
Som Sjælens Blindhed ene kan helbrede?
Forgjeves jeg om Lys i Mulm maa lede,
Af Hjærtet svunden cr Guds Fred den milde.

Jeg tumler om paa Havets Bolger vilde,
Hvor ej Kompasset gjor for Vejen Rede,
Hvor aldr g bunder nogen Anker-Kjede,
Hvor Mande-Mod i Srorm-Gny gaaer tilspilde.

Een Lods tilhøjre, een tilvenftre peger,
-Se dog, hvor liflig t Hjemmets Stjcerne leger! - — 

Rcj, kom med mig! der er en Klippe-Grund.-

Den Tredje nikker Ja tit  begge Sider,
Med alle under eet en Fjcrrdc strider,
Og Skibet — ligger dybt paa Havsens Bund.
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Dog holdt! Lad hore, hvad han  har at mælde ?
-M in  Son! ben ægte Visdom har du smagt:
Lad for den blinde Hob dit Lys uboælbe!" —
Og jeg — ja jeg skal holde Sjæle-Vagt.

„Det maa være flemt nok at skulle bære Fo
rer sagde Mander, „naar man selv endnu statt er 
uvis paa Kors-Vejen. Men det er dog klogere, 
forst at sætte Stigen tilrette og prove Trin for Trin, 
inden man tager sig for, omsider paa det oberste 
Trin at lede efter et sikkert Standpunkt og se til, 
om Trinnene kunne holde."

„O , dertil," svarede Hold, „lader Troen det 
siet ikke komme. Den behover ingen Stige. Den 
er en D rn, som straks lofter sig op over Skyerne 
paa sine Vinger. Den b l i ve r  ikke, metf den er. 
Den vanner ikke efterhaanden, men den staaer der i 
sin Herlighed. En svag, lunken og halv Tro er en 
Uting. Vel kan den stundum vige tilbage i Fri
stelsens Timer eller for det ugudelige Væsens og 
de verdslige Lysters Tillokkelser; men en Blanding 
og Deling fjender den ikke. Den er A lt eller I n 
tet, gansie eller flet ikke. Ikkun i Viden, Villen og
Virken gives der Halvhed, ikke i Troen. Den kan 
kun saliggjore eller fordomme, ikke troste en Smule, 
oplofte en Smule, ryste en Smule, gjore en Smule 
bange. Den kæmper ikke, men den sejrer kun. Den 
siriver frem i sin Kraft og fylder Hjærtet med sin 
Rigdom, nedlyner det i Afgrunden og lofter det at-
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ter jublende op af Afgrunden til Himmelen. Der- 
oppefra, ikke fra neden af; med Loddet, ikke med 
Kikkerten, kunne vi undersoge Troens Vej."«-)

Mander folte sig ofte fristet til at bf sipibe Hold 
for at vcere ensidig og indsircenket. Paa den an
den Side var han ofte, i sin smcertelige Kampen 
efter Forvisning den ydmygste og loervilligste Disci
pel. Saa klagede han snart over Dunkelhed i Holds 
Udtryk, hvorimod Hold indvendte:

„Ordet er et Frø-Korn, hverken mer eller min
dre. Men i Froet ligger Spiren sijult under Skallen 
og venter paa Sol-Skin og Dug herovenfra, for at 
gjennembryde Skallen og blive til Blomst og Frugt."

Snart klagede han over det Dunkle i de gud
dommelige Aabenbaringer. Derimod bemcerkede Hold 
folgende:

„Den ene Aabenbaring af Guds saliggjorende 
Naade i Christo er den Fakkel, som spreder sin Glands 
over de mangehaande Veje for de guddommelige 
Aabenbaringer. Er denne ene gaaet op for Hjcer- 
tct i sin fulde Herlighed, da udgyder den sin Lys- 
Strom over hele det mørfe Land, og alt bliver 
klart. Ikkun Lys foder Lys. Vor indsircrnkede 
Forstand kan vel lede os til at erkjende, at vi ikke

*) Ovcrs. ff al blot tillade sig at holde paa T r o e n s  K a m p  
og T r o e n s  Vaks t ,  hvilke Forf. synes at angribe.
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to r  vente S andheden  of den. V o r  Syndighed  kan 
vel vække Længselen hos os efter G u d s  N a a d e ;  
men hvad S an d h e d  er, lære vi forst af Sandheden , 
og Forlosningen  fjende vi forst ved Forlosningen. 
M e n  D e  kæmper efter begge D e le ,  som om D e al
lerede havde ransaget deres Vcefen og fornummet 
deres K ra f t ;  og, a t  dette dog ikke er Tilfældet, vi
ser fig a f  D eres  Kamp med enkelte Dunkelheder: thi 
Skygger  vise bort  fra Lyset, ikke hen til Lyset, som 
D e  synes a t  antage, siden D e dvæler saalænge ved 
dem."

XV.

O m  et H jem  i Evigheden  
E f t e r  a t vor S tr id  herneden  
B id n e r  S t j e r n e r s  lyse H « r ,
H vad  i dem ftaact* klart afspejlet, 
B « r  ej i dit B ryst forseg let.
V i s  det frem  i  K am p en s Faerd!

E n  Em beds-Forretning nodte Hold til a t  gjore 
cn Rejse til den nærmeste O ,  som laa  en M il  borte. 
O s v a ld  fulgte med, dels for a t  ordne adstilligt an- 
gaaende pen bjergede Ladnings hurtigere T ra n s p o r t  til 
Husum, dels for a t  bringe en S m u le  Afvekfling ind i 
det for ham saa kedsommelige O phold  paa  Halligen,
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ved at tilbringe en Dag i andre Omgivelser. En 
gunstig Vind bar i den maaneklare Nat Skibet, lig 
en roligt svommende Svane, henimod Rejsens Maal, 
oz Osvald, der havde feet dette Hav i det grulig
ste Opror og havde svævet i Dods-Fare derpaa, 
udtalte den ene Gang stærkere end den anden sin 
Forundring over Modsætningen.

„Id a g  saa stille og med næppe mærkelige B o l
ger vuggende det lille Skib; dengang at se til, som 
een uhyre Vovc^ paa hvilken det stærke Fartoj tum- 
ledes op og ned, som en Fjer, Drengene blæse i 
Vejret! Idag det sagte Pust, der netop fylder Sej
let og synes at være bange for at gjore mere, end 
vi ville have; dengang en Hylen og Tuden, som 
om den rasende Orkan vilde rulle vort Skib sammen 
som et Nogle og kaste det op imod Himmelen! Man 
har givet V i n d e n  saamange Navne, for at beregne 
dens vekflende Natur: H a v e t  hedder Hav, hvad en
ten-det tjener os, som en lydig Slave, eller det, som 
en grusom Tyran spiller Tærninger med vort Liv."

„Mennesket hedder Menneste," bemærkede Hold, 
„hvad enten han i barnlig Uskyldighed leger med 
Blomster eller i blind Lidenstab optaarner Lig-Dyn
ger; og Overgangen hos det samme Menneste fra 
den. ene til den anden Maate at være paa er tidt 
ligesaa overrastende, som hos Havet, og det er en
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god T ing, at de brusende Bolger i vort Bryst kun 
sjcelven have Magt til at gjore Skade."

„Derfor," sagde Osvald, „holder jeg paa at 
tage Livet fra den lette Side og holde Blodet smukt 
i Orden. Al Opbrusen, saavel i Kjcerlighed, som i 
Had, er ikke min Sag. SaaledeS har jeg bragt 
det dertil, at jeg spøger og leer, hvor andre næsten 
græmme ̂  sig ihjel og ere ude af sig selv af Angest 
eller af Forbitrelse."

„Saa fryd dig vcd Livet,
Og brug det som bedst,
For Doden dig byder .
I  Graven tit Gæst!"

„Dersom De i flere Aar fluide smægte i et 
Fængsel, i flere Aar ligge henstrakt paa et Syge
leje, mener De da, at De vilde kunne smykke de 
nøgne Vægge mev dette Vers eller dysse Deres 
Smærter i Blund med denne Melodi?" spurgte 
Hold.

„Det tor jeg just ikke paastaa," svarede Osvald; 
„men derfor glæder jeg mig over', at jeg ikke maa 
udholde en saadan-Prove."

„Men hvorfor tragter De ikke hellere efter en 
Fortrøstning, som ogsaa kan gjenncmgaa saadanne Prø
ver? Kan De holde en Anfluelse for Sandhed, der 
er afhængig af udvortes Omstændigheder, hvilke ikke 
ftaa i vor Magt? Negner De Glimmer-Skiferen ti!



202

Mdelstenene, fordi den funkler i Solen som Dia
manter?"

„De har fuldkommen Net, min tjære Præst! 
netop fordi De er Præst; men for mig Uret, efter
som jeg synger:

Vid, Glemsel er Gloede.
Og Tankning kun Tant:
H old  Skinnet fo r Sandhed —
Og Skinnet er sandt!

„Jeg kan ogsaa bidrage min Skærv," sagde Hold.

„For fjantede Taaber 
Et kosteligt Raad!,
Saa tumles paa Voven 
Den vildsomme Baad.

Og ved dette Vers falder det mig ind at spørge 
Dem om en Ting: hvad tænkte eller følte De i de 
Timer, da De for nogle Uger siden svævede mellem 
Liv og Dod her paa dette Hav?"

„Jeg tænkte og folte slet intet. A l Tanke og
Følelse var rent stuppen op for mig. Jeg var en 
hul Skal, hvori Kærnen først kom tilbage efter min 
Redning. Hvad kunde ogsaa al Verdens Tanker og 
Følelser have hjulpet mig? De mægtede jo ikke at
tæmme det fnysende Hav eller at sammenholde den 
skrøbelige Baad."

„Deres  Tanker og Følelser kunde rigtignok
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ikke hjælpe Dem stort; men anderledes vilde det have 
vceret med den, der i Storm og Bolgegang kunde 
istemme folgende Ord af den Sang, hvoraf De kun 
vil kjende det Halve:

Hvo strider og falder 
Med Haaber paa Gud,
Har vundet og foestet 
Den dejlige Brud.

' Den Elskte hun forer 
For Alteret frem:
T il Stovet kom Stevet,
Men Aanden gik hjem."

„Jeg vil ikke stride med Dem, Herr Pastor!" 
svarede Osvald. „Jeg giver Dem, som sagt, fuld
kommen Net. Jeg ærer Deres Overbevisning og 
for dens Skyld Dem jelv. Jeg vilde bygge fastere 
paa Deres Redelighed og Trofasthed, end paa min 
egen. Men — jeg bliver den jeg er, ifald jeg ikke, 
som jeg halvvejs har lovet Dem, kommer tilbage til 
Dem engang, naar mit Haar er blevet graat, for 
at lære at fvobe mig ind i Lig-Klædet med Anstand. 
I  Sandhed, kjære Hold!" tilfojede han, da han 
mærkede, at Præsten vendte sig fortrydelig bort ved 
den sidste Zjtring; „jeg vil ikke spotte, om det end 
mangengang lyder saaledes: det er kun en tom Lyd, 
hvori De ikke maa lægge en Betydning, som den 
ikke stal have. Men vi ere saa forstjellige i Menin-
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ger og Anskuelser, at ingen Forening lader sig toenke. 
De staaer fast paa Zion, og jeg driver, som en let 
Baad, ned ad den forste den bedste blomsterkranscde 
Boel, der v il boere mig."

„Den tomme Lyd tager jeg Dem ikke ilde op," 
svarede Hold; „men at der har kunnet voere en 
Time i DereS Liv, hvori De ifolge Deres eget Ud
tryk var en tom Skal, og at De dog endnu, efter 
en ja at an Tilstaaclse, kan finde Dem vel ved Deres 
hule og tomme Anskuelser, der egentlig, som De 
selv siger, ikke ere andet end Tankeloshed: det for
stå a er jeg ikke. Jeg frygter, at Gud endnu engang 
vil ramme Dem Haardt, eller rettere sagt, jeg haa
ber det!"

„De tillader," sagde Osvald leende, „a t jeg 
sparer min Tak for Deres fromme Onjke."

Hold forte Samtalen over paa andre Ting, 
og da de vare trufne sammen i Bekjendtjkabet til 
den Sang, hvoraf de nys anførte Strofer ere tagne, 
blev Poesien Gjenstand for Deres Underholdning. 
Her stemmede Deres Dom næsten ganske overens. 
Osvalds udbredte Læsning i dette Fag havde ikke 
forvirret, men stærpet hans rigtige Takt. Han lod 
sig ikke bestikke af nogen prunkende F litter-S tads; 
heller ikke gik han glip af nogen poetisk Tanke for 
den mangelfulde Forms Skvld. Ossian, den herlige 
Barde, der forstod at meddele selv Taagen Kraft og
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Zjnde, var hans Oje-Sten, og han erklærede mcb 
Holds fuldkomne B ifald, at man nt eta tte være klæk- 
fet op i en Atmosfære af Plumpudding, for at 
kunne gjore Ossians Digte til et underfkudt Mak- 
verk af en Gentleman. Jo ivriger^ Osvald talte; 
jo rigere han udfoldede sit mangesidige Kjendskab til 
den sijonne Litteratur; jo sandere han stjelnede det 
Overfladiske  ̂ fra det Dybe, den affekterede fra den 
virkelige Begejstring: desto mere maatte Hold undre 
sig over, at et Menneske paa engang kunde fælde 
faa rigtige og træffende Domme, og leve faa tanke- 
lost, kunde have saa dybe og stærke Folelser, og være 
faa foleslos for Guds Aand. Det var ham ubegri
beligt, hvorledes Osvald kunde dvæle med glad 
Hyldest ved Udstrømningen af en Digters himmelste 
Begejstring, uden derved at faa Ojnene op for sin 
egen forfængelige og verdslige Færd. Det var, som 
om hans Fantasi løftede ham med op paa Digterens 
Vinger, og han dog ikke saa andet deri, end Flug
ten af en Luft-Ballon, der synker ned til Jyrden 
igjen fra sin Hojde, uden at fjende videre til de 
guddommelige Ting. Men — de have Ojne og ville 
ikke se; de have Orer og ville ikke hore.

For de Læsere, der kunde onste at lære det 
Digt at fjende, hvoraf vi ovenfor have indflettet 
enkelte Vers i Fortællingen, lade vi det her folge.
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En evig Begynden,
E t gaadefuldt Slør,
En drømmende Lcrngftl, 
En Vand-Boble flo r;

En duftende Blomme 
Med visnende Rod;
Kun Blcrndverk det Hele, 
Hvor smukt det end lod;

En Billen og Kunnen, 
Men intet fuldendt;
En Læren og Viden,
Kun lidet bevendt;

En Trængsel og Fcerdsel 
Med Guld og med Staal; 
En Kæmpen og Higen, 
Med Graven til Maal.

For Høje og Lave 
En underlig Spas,
Som Alvor for fm a at, for 
Alvorligt som Fjas,

Og Naadsens-Brød tigge
Af Livet de end?-------
Ja Daaren er Daarskabens 
Trofaste Ven!

Lad strømme kun Livets 
Den legende Elv!
»Men Maalet?" — Ja Livet 
Er Maal i sig selv.



207

D it H aab og bin Lcengsel, 
H vor sm aat bet enb fa lb t:  — 
3  H aabet og Längsten 
Besidder bu a lt .

Lob Helten for intet 
S i t  Liv og fit B lob ,
D og frybes veb Käm pen 
D en Kcempenbes M ob

„Hvo .giver p aa  G aaber 
Vel S v a r  over M u lb ?"  —  
O m  D ruen  ej sporg, n a a r  
Pokalen er fulb!

M b, Glemsel er Glcrbe 
O g Tcenkning kun T a n t :  
H o l b  S k in n e t f o r  S anbhed , 
O g S k in n e t e r  fanbt!

S a a  frt)b big veb Livet,
O g  brug bet som bedst,
F o r  Doden big byder 
I  G raven til Gcest

F o r fjantede L aab er 
E t  kosteligt R a ad ! —  
S a a  tum les p aa  Voven 
D en vildsomme S a a b .

E t  S lo r  er vel Livet, 
K u n  lofte t a f G u d : 
B a g  (Sløret bog smiler 
D en dejlige B ru d .



208

For tojleslss Attraa 
Hun hyller sig ind.
Mcd Syner hun fryder 
Det troende Sind.

Al Verden fornæmmer 
Det bankende B ryst:
Saa Havet har hjemme 
Fra Kyst og t il Kyst.

Saa vibe jeg vandrer 
Mod Dst og mod Vest,

, Livsalig hun byder 
Den Tccmc t il Gast.

Fra Stjcrrnerne stuer 
Hun venligt herned,
Om Vuggen og Graven 
Hun lyser sin Fred.

I  Kamp og i Storm og 
I  Mulm og i Nat,
A f Daarer og Vise 
Forhadt og forladt,

Med festlige Kranse 
Du smykke din Lok!
Gnd Livs-Trccct knejser 
Med Kranse fuidtnok. \

Hvo strider og falder 
Med Haabet paa Gud, 
Har vundet og fæstet 
Den dejlige Brud.
v
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D en  E lffte  hun fsrer  
for A lteret frem :
T il  S t e v e t  kom S t e v e t ,  
M en  Aanden gik hjem.

X V I.

O a hver tu  B s lq e  ras tlo s  fem m er 

?llf  p a a  det vaade Io rd e -L iu , 

i 'n a  hver en B o lg e  D oden  fv em m tr 

Og ju b le r b e j t :  „ S n a r t  er du m in !-

V i forbigaa det korte O phold  paa O e n ,  som 
var  omgiven og gjennemstaaren af  stcerke Diger, over 
‘2 0  Fod høje og fra 8 0  til 1 0 0  Fod i Omkreds, o g , 
som saaledes m idtvejs ,  hvor man ikke kunde se H a - ,  
vet, lignede en med faste Volde forstandset Lejr, som, 
forladt a f  K rigerne,,  nu  tilhorte den fredelige Land- 
M a n d ,  der hidtil kun havde forsomt a t  flojfe Voldene.

P a a  Tilbagefarten tjl Halligen maatte  Skibet 
forst kæmpe med M o d v in d ;  siden blev det blikstille, 
og en Fjcerdingvej fra  M a a le t  kastede de Anker, da  
nu ogsaa Ebben kom til, der, om Vinden havde været 
aldrig saa gunstig, dog ikke vilde have tilladt dem 
a t  sejle videre. E ndnu  v ar  det lys D a g ,  og H a l-  
lig-Husene laa  tydeligt for deres Blikke. Skibet

14
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stod snart ganske paa  det T s r r e ; de tovede fao nodig, 
og det syntes faa  let a t  g aa  det lille Stykke til 
Land. Skulde man ogsaa blive nødt til at vade en 
S m u le  i det bløde D ynd eller a t  springe over en 
og anden V and -R end e :  faa  kom m an dog hjem for 
Aften. D en Tanke, a t  sidde saaledes fast, gjorde 
O sv a ld  u taa lm odig , og for Hold va r  enhver Time, 
han maatte  vcere borte fra S i n e ,  et Afbrcek i hans 
huslige Lyksalighed. D e to So<Folk havde ikke noget 
imod at  lade- Farto je t  ligge til næste E b b e -T id ,  
Kvilket de oftere havde g jo r t ;  og faa gave de fire 
Rejsefæller sig paa  Vejen til Halligen. Vistnok burde 
de have ladet sig afholde derfra ved Tanken om de 
mange Ulykkes-Tilfælde, som indtræffe ved denne saa- 
kaldte S lik-Loben; men Luften va r  faa  klar, Landet 
faa n æ r:  —  hvor kunde der være nogen F a re ?  
O sv a ld  lo højt , da Hold ganste løselig bemærkede, 
a t  saadannc Forsøg p a a  a t  g aa  i  Land allerede 
havde kostet mange Livet, og denne tilføjede ogsaa 
straks, a t  idag v ar  der rigtignok ikke noget a t  befrygte. 
D e kortsynede Mennester, som bilde sig ind a t  være 
sikre, medens de ile D oven  imode! Næppe ti M i 
nuter efter stode vore V andre re  allerede raadvilde 
og ængstelige, oa vidste hverken, om de stulde gaa  
frem eller tilbage. I  et N u  vare de omgivne af 
en tyk Taage , uden a t  m an  kunde stjonne, hvor den 
kom fra, enten fra oven eller fra neden.
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Disse Taager eller Hav-Guser ere tidt ikke mere 
end 6—8 Fod over Hav-Fladen, og det hændtes 
os engang, at vi fra Skibet af talede med Folk paa 
Stranden, uden at vi kunde fe andet af dem, end 
deres Hoveder, der ligesom svommede paa den graa 
uigennemtrængelige Masse i det klareste Sol-Skin. 
Det var et forunderligt Syn at se, hvorledes de 
bevægede sig fra den'ene Side til den anden, uden at 
man kunde ojne det Mindste af Kroppene, hvorpaa 
de bevægede sig. Hvad vi i det Folgende ville for
tælle, kan ligeledes synes utroligt for den, der ikke 
kjendcr til hine Have; men ogsaa her, som paa an
dre Steder i dette Skrift, lægge vi vore egne Erfa
ringer til Grund.

Saasnart Taagen kom op, saa alle sig uvil- 
kaarlig om efter Skibet. Ja  kunde man blot have 
seet noget endnu! Men de, der stode længere, end 
tre Skridt fra hinanden, vare allerede borte og maatte 
ra'abe, hinanden op. Osvald anede endnu ikke Fa
rens Storhed og kunde flet ikke forstaa, hvorfor de 
andre raadfloge saa ængsteligt, da han mente, at 
man snart maatte naa Land, naar man blot ikke 
forfejlede den lige Linie. Udfaldet af Raadflagnin- 
gen blev, at man flulde gaa fremad. Vel var Hal
ligen længere borte, men det var dog rimeligere, at 
man kunde træffe paa den i dette Taage-Hav, end 
paa det nære, men lille Skib. Osvald gik modigt

14*
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foran og trallede en Vise.  D o g ,  da der kom dy
bere S t e d e r ,  som man ikke kunde vade igjenneck, 
men maatte o m g a a ;  da man stovte paa  Render,
hvilke man maatte folge under mangehaande D r e j 
n inger ,  forend man fandt et S t e d ,  der var smalt  
nok, til at man kunde gaa derover; da snart een,  
snart en anden forsvandt i T angen ,  ofte for en rum  
T id :  blev han bestandig mere stille. D a  han et 
P a r  G a n g e ,  idet han enten ubesindig ilede fremad
eller nolende blev t i lbage ,  ikkun ved hojc R a a b , da
nemlig T a ag en  dæmpede L yden , kunde finde sine 
Ledsagere igjen; da  han fik alle V eje n s  B e s v æ r l ig 
heder a t  fornæmme, idet han snart sank dybt ned t 
D y n d e t ,  snart ikke beregnede Længden, og sprang  
for kort: da begyndte den kolde S v e d  at perle paa  
hans P a n d e ,  og ved hver S t a n d s n in g  kunde ban  
mærke, hvorledes alle hans Lemmer rystede af A n-  
gest. S a a d a n n e  S ta n d sn in g e r  bleve bestandig tiere 
nodvendige, dels  for at samle nye Kræfter, dels for 
at raadflaa om den rette Vej .  M e n  hvilke O m 
veje maatte man ikke gjore i dette T a a g e - S l o r ,  som 
man i klart V ejr  med Lethed havde kunnet u n tg a a .  
M aaste  var V atstedet over en R ende  kun et P a r  
Fod længere tilhøjre eller tilvenstre, og man spildte 
halve Timer med at finde d e t ,  fordi man sogte det 
ved den S i d e ,  hvor det ikke v a r ;  og n aa r  man en
delig havde overtydet sig o m ,  at det ikke var der,



213

hvor man lebte efter det, faa gik der igjen cn halv 
Time med at komme tilbage til ben gamle Plet. 
Tilsidst maatte de fire Ulykkes-Brodre holde sig fast 
ved hinanden, for ikke at blive stilt ad ved den graa 
Mur, fom nu allerede i eet Skridts Afstand optaar- 
nede sig imellem dem.- Hidtil havde de kun talt faa, 
af Omstændighederne paabudne Ord; de gik stille og 
fordybede i deres forgelige Tanker, ten ene bag ef
ter den anden; alene Osvald afbrød nu hyppig med 
Stønnen og Klagen den ængstelige Tavshed. Dog 
det varede ikke længe, da lod det Rædsels-Sporgs- 
maal: „Hvorhen stutle vi vende os?" Ak! de hinan
den modstridende Svar viste kun altfor tydeligt, at 
man ikke mere ubetinget kunde bygge paa noget 
Svar. Hidtil havde man, dels ved at lægge Mærke 
til enhver ny Vending, dels derved, at So-Folkene 
i det mindste kjendte Lobet af Hoved-Renderne, end
nu nogenlunde holdt sig paa den rette Vej: nu var 
denne højst tvivlsom for dem alle. Thi Vendingerne 
og Drejningerne bleve bestandig mere forvirrede, den 
idelige Loben hid og did, frem og tilbage, bestandig 
vildsommere; Renderne- bleve efterhaanden bredere 
og flod sammen i stedse talrigere Vant-Strømme, 
hvilke snart sneg sig langsomt frem som lumste Rovere, 
idet de snoede sig i mangfoldige Krumninger mellem de 
fmaa Sand-Hoje, eller lurende og ventende paa nyt 
Tillob lænede sig op til en større Banke; men snart
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ogsåa som modige Krigere bølgede nev fra en erob
ret Vold over Sletten, og adspredte sig der til alle 
Sider. Disse Bevægelser saa vore Vandrere vel 
ikke noget til, uagtet Taagen nu begyndte at fordele 
sig en Smule; men de kjendte jo den Time, hvori 
deres Dods-Fjende igjen tiltraadte Herredommet 
over de Enemærker, som de med dristig Fod havde 
vovet at betroede. De følte sig allerede hildede i 
hans Garn; thi, hvorhen de vendte sig, traf de paa 
hans Veje; hvorhen de vendte sig, fulgte han efter 
dem, og snart spillede han allevegne om det jagede 
Byttes Fodder. Ru krøb han, stigende og dalende, 
langsomt, men sikkert, stedse højere op, forøgede i 
sin gradvise Fremsiriden ZEngstelsen og Bcklemmek- 
sen hos de Vildfarende, hvis T rin  stedse bleve ilsom
mere, men med det samme stedse usikrere paa den 
oversvømmede Grund. Allerede rullede Bølgen om 
de vaklende Knoe med en spottende Brusen, hvori 
tydelig nok udtalte sig den grusomme Gkvede: „ I  
undgaa mig dog ikke!" Hvad kunde det hjælpe, at 
de paany spurgte hverandre: „hvorhen skulle vi vende 
os?" Ja  havde man endog nu kunnet komme paa 
det Rene med Hensyn til Vejen, som man i Virke
ligheden omtrent kunde flu tte sig t i l ,  ved at lægge 
Mærke til Flodens Bevægelse, saa havde man nu 
foran sig Render, der vare blevne til uigjennem- 
trængelige Dyb; og, vilde man end overse denne
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Hindring, fan kunde man dog ikke dolgc for stg selv. 
at en usikker Retning var faa godt som flet ingen, 
da den ligesaa vel kunde fore tilhojre eller tilvenstre 
forbi, som i lige Linke imod den Jord-Klump, man 
fluide optage i Oceanet. Dog gjorde man et For- 
fog paa at trænge fremad; men dette blev snart 
igjen opgivet, da den, der gik i  Spidsen, pludselig 
sank i et Hul til op over Skuderen, og med Rod 
og Næppe blev trukken op igjen. Nu var der ikke 
andet for, end at blive staaende paa samme Plet og i 
fuldkommen Hjælpeloshev overlade sig til det stedse 
stigende Hav og anbefale Liv og Sjæl til den him- 
melfle Fader, der alene kan byde Bolgerne: hertil 
og ikke videre! „M in  stakkels, stakkels Kone!" tænkte 
Hold, og alle hans Tanker gik faa ganske op i denne 
ene Tanke, hele hans Sjæl dvælede faa ganske ved 
hendes Smærte over Mandens Tab, at han over 
hendes Jammer flet ikke havde Folelse for deres 
egen nære Trængsel. De to andre Mænd hen
gave sig tavse i deres Skæbne. Men Osvald 
mistede i denne tvungne Uvirksomheds-Tilstand al 
Evne til at lade nogensomhelst stærkere Folelse be
tvinge hans Dods-Angest, eller endogsaa blot til at 
fljule den under en tilsyneladende Ro. Saalænge 
der endnu kunde gjores Forsøg til Redning, var 
han ved den mindste gunstige Udsigt fuld af Haab, 
og over Vejens Besværligheder glemte han under-
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. t iden ,  a t  de maafke allerede v a re  H a v e t s  h a r n e  
B v t te .  M e n  a t  f h a  stille m id t  i de t  um aa lc l ige  
O c e a n ;  i e thvert  sagte B » l g e - S l a g  a t  for næ mm c 
et ny t  D o d s - B u d ,  hvormed den overmodige Fjende 
h aan l ig t  hi Isede sit O f fe r ;  a t  udholde cn . T o r t u r ,  
hvorved, uden nogen  Afvekfling i Sm cer ten ,  med ufor
anderlig  R o  D r a a b e  for D r a a b e  blev udgyd t  a f H a a b c t s  
Boeger;  f ra  S e k u n d  til S e k u n d  a t  efterspore denne 
langsomt snigende D o d ,  d e r ,  som en kæmpemæssig 
S l a n g e ,  bugtede sig stedse hojcre og Hojn'c om Le
gemet;  a t  fole den bestandig næ rm ere  og næ rm ere  
ved det host' bankende H jæ r t e :  de t  v a r  m e re ,  end 
O s v a l d  fo rm aaede  a t  bære. I  B eg y n d e lsen  drev 
han p a a  sine Ledsagere med den lidenskabeligste 
Hæftighed, a t  de dog endnu ftulde u d g ru n d e  et eller 
andet  R e d n in g s -M id d e l .  D a  han endelig m a a t te  tro 
deres  g jentagne Forsikringer, a t  a l t  v a r  forsogt,  som 
kunde fvrsoges, og a t  det eneste H aal) ,  som endnu  v a r  
tilbage, v a r  den M ulighed ,  a t  T a a g e n  kunde fordele 

' sig noger mere, og a t  Landet d a  m aa t te  væ re  n æ r  nok, 
til  a t  de ved deres  R a a b  kundss kalve en B a a d  t i l  H jæ lp :  
d a  udstodtc han, som i enhver længere N o le n  saa den 
visse D od ,  et saa hvinende S k r ig ,  a t  kun den gru lig -  . 
sie S jæ le-A ngcs t  kunde give ham denne o v e rn a tu r l ig e  
K ra f t .  M e n  dette S k r ig  v a r  ogsaa hans  s id  s t  e K ra f t-  
Anstrængelse; h a n s  Fodder  vilde ikke mere  b æ re  ham, 
alle h ans  Lemmer rystede, som om de s iu lde-fa lde
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fra hinanden, Teenderne klaprede i Munden paa ham, 
og Haaret rejste sig paa hans Hoved; han var ikke 
mere i  Stand til at fremføre noget Sammenhoen- 
gende. Allerede nu vilde'han vcere segnet om, ifald 
Hold ikke havde grebet ham. Det blev ogsaa snart 
nødvendigt før dem allesammen, at understøtte hin
anden gjensidig, da Bølgerne allerede vare stegne 
faa højt, at det faldt dem vanstxligt at holde sig 
paa Benene. Tavse støde Moendene Haand i Haand 
ved Siden af hinanden. Enhver gjorde i sin Sjoel 
Regnstabet op med dette Liv og havde hverken Tid 
til at klage eller Lvst til at trøste. Osvald vilde 
vel øgfaa befale sin Aand i den himmelste Kaders 
H oender; han rev sig ud af sine forvirrede Tanker 
og brusende Følelser, øg vendte Blikket opad; men 
Himmelen, hvorfra allerede hist og her en Stjoerne 
tindrede gjennem Taage-Sloret, modtog ikke hans 
B lik : i det mindste trak han det straks igjen ængste
lig tilbage, og i famine O je-B lik skyllede en Bølge, 
højere end alle de føregaaende, op ad ham; en dob
belt Vauv-Straale gik fra Nakken af rundt omkring 
Halsen og strømmede ned over hans Bryst. „D u  
er dømt!" Denne Tanke fyldte hans Sja:l med 
Noedsel, og et nyt Angeft-Skrig brod ud fra hans 
Bryst, hvorpåa fulgte en vedholdende hul Støn
nen, blandet med afbrudt Hulken. For fastere Ka
rakterer vilde denne Stønnen maaste have vceret
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modbydelig; paa hans Ulykkes-Brodre havde den 
Ven Virkning, at ogsaa de sukkede og klagede uaf
ladelig.

Men Vandene bruste og Voverne gik: een Bolge 
lagde sig over den anden, og med hver kommende 
Bolge svandt et Sekund af den korte T im e , som 
endnu var de Arme tilmaalt.

Taagen fordelte sig endelig ganske og formæ
lede sine Skygger med Dybet. Paa Himmelen blin
kede kun enkelte Stjcerner, og paa Havet var der 
ikke andet at se for dem, der allerede stode i Vand 
efter Brystet, end, Gjenskinnet af Stjcerne-Skceret, 
snart hist, snart her paa Skum-Toppen af en Bolge. 
Skibet var skjult af Morket. Men der, og der, og 
atter der! Det er Lys i Hjemmet! — Slutter eders 
Regnskab hurtigere, I  Ulykkelige! Lysene i Hjemmet 
blive til Lamper for de Dode: Hvor I  dog ere 
farne vild ! Disse Lys vise eder, at I  nu i det mindste 
ere tre Gange saa langt borte fra Hjemmet, som da I  
forlob Skibet. Intet Raab naaer den fjærne Kyst; 
ja , om end et Raab kunde naa derover, — ingen 
Baad, ikke engang den hurtigste Sejler, formaaede 
at frelse eder, inden Havet leger med eders Lig. 
Der sidde eders Kjcere og vente paa eder! „Nu 
maa han snart komme!" sige Fader og Moder, Hu
stru og Born, Brodre og Sostre, og eders Plads 
staaer tom i deres Midte, indtil I  komme. Alt er
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beredt til at modtage eder med Kjærlighed og ve
derkvæge eder efter Nejsen; hyggeligt og venligt fla I 
alting tilsmile eder; inderligt og hjærteligt stal deres 
Belkommen bære. Fortælle stulle I  for lyttende 
Orer, hvad I  have fcet: paany stulle I  prise det 
elstte, det fattige Hjem. — EderS Plads vil forblive 
tom i de Kjæres Midte; thi Vandene bruse og Vo
verne gaa: een Bolge lægger sig over den anden, 
og ved hver kommende Bolge svinder et Sekund af 
den korte h a l v e T  im e, som endnu er eder tilmaalt. — 

„M in stakkels Kone! mit Barn, mit Barn!" 
raabte Hold lydeligt mod Himmelen. Ved Siden 
af ham lod Mændenes Suk og Osvalds fortviv
lede Stormen. Men den Morkets Aand, som ned
trykkede Holds Sjæl og virkede saa lammende paa 
den ellers saa trosstærke Mand, navnlig, fordi 
han mest af et Slags Forfængelighed, for nemlig 
ikke at blive anseet for frygtsom, havde givet sit 
Minde til Slik-Vandringen: denne Morkets Aand 
havde i hint Udraab naaet sit Hojde-Punkt^ og som 
af en Lyn-Straale fra det Hoje følte han sig nu truf
fen af hint Ord: „Gud har ikke givet os en Fryg
tens, men en Kraftens, en Kjærlighcdcns og en 
Tugtens Aand!" Da var det, som om han med 
fuld Sejers-Jubel traadte ud af Nattens Skygger 
og Dodens Lænker, hvori han saalænge havde været 
bunden, og han begyndte at prædike i Bolgerne med
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fast og lydelig Rost, vel mere i afbrudte Sætninger, 
som Omstændighederne forte det med sig, end i den 
Sammenhæng, hvori vi have gjcngivet hans Ord.

„Lovet være Gud, vor Herres Jesu Christi Fa
der, Barmhjærtighedens Fader og al Trosts Gud, 
der trøster os i al vor Trængsel, paa det at ogsaa 
vi kunne trøste dem, ver ere i allehaanve Trængsel, 
med ven Trost, hvormev vi selv blive trøstede af 
Gud! — Løver Herren t alle hans Gjerninger; thi 
alle hanø Gjerninger ere priselige! Vandene komme 
og gaa paa hans Bud. Han blæser paa Havet 
mev sin Munds Vejr, og det viger forfærdet til
bage for ham. Han blæser paa Havet med sin 
Munds Vejr, og det svulmer og bruser, lydigt 
mod hans Kald; og hvad han byder, det sirer til 
Tid og Time. Saa er det da ogsaa hans Time, 
hvori vi ere komne. Det er hans vise Raad, som 
bereder os denne Grav, og derfor leder ogsaa hans 
Haand vor Sjæl over i hans Rige. — Glæder og 
fryder eder! I  disse Angeftens Timer har han ren
set os fra vore Synder. Han har givet os hen i 
vor Afmagt, for at de sidste Levninger af vort Eget 
siulde synke sammen for hans Ord: „Værer stille og 
erkjcndcr, at jeg er Herren!" — Han har allerede 
domt os hernedeu, og under hans Befogelse ere 
vore Synder og Misgjerninger voksede op over vore 
Hoveder,- ligesom Havet vokser os over Hovedet, saa
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at vi have kastet vor egen Retfærdigheds sorfænge- 
lige Klædebon langt bort fra os og iført vor Sjæl 
dens Bryllups-Dragt, Christi Retfærdighed, som gælder 
for Gud. — Halleluja al Kraftens Gud, al Kjærlighe- 
dens Fader! Meb hans Styrke overvinde vi Verden, 
og hans Naade fylder de forsagte Hjærter med Glæde 
og Fred. Og de, som græde for os, — Herre vor 
Gud! gjennem Skyerne trænger vor Bon fra det 
Dybe, og du horer øs, som udøse vort Hjærte for 
dig. Ja vi bede og vi tvivle ikke. Du er Enkers 
Forsvar og de Faderløses Fader, under dine Vin
gers Skygge hvile de. Du holder dem opret, hvor 
De tro at stulle forgaa. Tu viser dem Vej, hvor 
de ingen Vej se. Fader, trøst dem, styrk dem, føre 
dem for vor Bons Skyld, efter din Forjættelse: „Be
der, faa stal eder gives!" — Ikke for os bede vi. 
V i have intet uden Tak, fordi Lu har ladet os høre 
dit Ord med oprigtig Hu og levende Tro. V i have 
allevegne Trængsel, men vi fortvivle ikke; vi ere 
nedtrykke. men forsage ikke; vi lide Forfølgelse, men 
blive ikke forladte; vi blive jlacjnc, men vi omkomme 
ikke. Thi du har givet et klart Lys i vore Hjærter, 
og vyr Tro er allerede her bleven til Anstuelse, saa 
at tin Glands omstraaler os i Morket, saa at vore 
Sjæle fare op med Vinger som Orne, af det Dybe/ 
saa at vi love og prise dig i Døden. — Halleluja! 
Lov og Pris være vor Gud, som har givet os Sejer
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over Doden! Halleluja! Tak og P ris være Herren 
i al Evighed! Amen."

Paa begge Hallig-Mændene gjorde deres Prcests 
begejstrede Ord det dybeste Indtryk. Nylig havde de 
hort hans Suk og Klager, feet ham dele deres Svaghed 
og Trøstesløshed, og itu hævede han sig paa eengang til 
en saadan Tros-Styrke og Dods-Glæde, at de lyt
tede til hans Tale, uagtet denne g an ff c holdt sig in
denfor deres Fatteevne, som til cn Stemme her- 
ovenfra, font til Vidnesbyrdet af en verdcnsover- 
vindende Aanv, der ligesom paa Stormens Vinger 
havde bortfort Frygtens og Forsagelsens Aand og 
indtaget dennes PladS i deres Sjælesorgers Bryst. 
Da næsten hvert Ord af denne korte Prædiken min
dede om et B ibe l-S p rog , fik den derved for dem, 
der frji Barndommen af vare vante til at ære den 
hellige Skrift som Guds Ord, et Ufejlbarhedens Præg, 
font staffede den faameget større Indflydelse paa dem. 
For Osvald var al Trost spildt. Medens hine lo
vede og takkede, som om Dods-Timen havde været 
dem en Fest, lod dette Troens Vidnesbyrd i hans 
O rer, fom en Spot over hans HjærteS Tomhed. 
T idt forsøgte han at eftersige ,et Troens og Haa* 
bets O rd ; men han vidste næppe, om det kom over 
hans Læber: ivetmindste vendte det ganste tomt til
bage og fandt i hans af DodS-Angcst pinte Bryst 
ingen Plads, hvor det blot et O je-Blik kunde hvile.



223

Han bildte sig ind, at han sireg og jamrede, for 
saaledes at bevæge en eller anden Magt til Medli
denhed; men denne Jamren og Skrigen var kun 
indeni ham, hans Læber bevægede sig, uden at give 
en Lyd fra sig: han bildte sig ind, at han af al 
Magt kæmpede mod den brusende Flod, men hans 
Nerver sitrede kun krampagtigt; de flappe Lemmer 
havde mistet al Musiel-Kraft. Man saa saaledes i 
ham et fuldendt Billede af et Mennesie, der er ble
ven M artyr for sin Vantro og sit verdslige Sind.

Men Vandene bruse og Voverne gaa: een Bolge 
lægger sig over den anden, og med hver kommende 
Bolge svinder et Sekund af det korte K v a r t e r ,  
som endnu er Havets Offere tilmaalt.

XVII,
A lt ( ta l  tyde» af Forstand,n, 

A lt  er soleklart for den,

A lt  niaa rives fra  hinanden. 

F o r at stikkes straks igjen;

Og hvor noget ej kan stemme 

M ed dens L e m , der du m aa, 

Hvad du horte, a tter glemme, 

Aldrig  agte, hvad du faa.

Ikke alene med ovenstaaende Vers onsiede v i\ 
at indlede den efterfolgende Fortælling om en over-
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dan Indvirkning af den ene paa den anden, som 
endog er i Stand til at fremkalde Syner. Ved blot 
at paastaa eller forkaste en Anskuelse eller Erfaring, 
son- afviger fra den scedvanlige Mening og fra Tin
genes Hverdago-Gang, er intet vundet. Ogsaa hvad 
de Grunde angaaer, som stræbe at forvandle vo r 
Erfaring om en saadan Indvirkning til blot Skuf
felse, maa vi tilstaa, at de hidtil endnu ikke have haft 
bevisende Kraft for os, ihvor tvivlsomt provende vi 
end bevæge os paa dette den højere Sjæle-Læres 
dunkle Gebet. Holds Forsøg paa, at gjore en uneg- 
telig.Kjendsgjerning mere antagelig for sin Tro. de
ler saadanne Forsogs sædvanlige Skæbne: det er 
Graat i Graat, det forklarer Under ved Under. Dog 
benytte vi det med Glæde, om end blot som en be
skeden Indledning til dette Kapittel.

„E r der ikke saameget i vor Aand," sagde han, 
„som hæver sig over de sædvanlige Love for vore 
Tanker og Følelser? Aabner ikke Andagten Dybder 
i vort Bryst, som vi uden den ganste overse? og 
ere de Perler og ZEdelstene, hvilke den drager frem 
af disse Dybder, ikke af en saadan Beskaffenhed, at 
vor Forstand nok lader være at vurdere dem? Men 
Andagten er paa sit Højeste Enhed med Gud, en 
Sammensmælten af vor Aand med hans Aand, saa 
at vi afdø fra v o r t  eget aandeligc Liv, og leve,
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rores og ere i G ud , hvorved vi blive dygtige til 
at tcenke, fole og handle langt over vore sædvanlige 
Evner, fordi Guds Kraft er mægtig i de Svage. 
Som nu Kjærligheden til Gud gjor det muligt for 
os, at vi kunne hæve os til højere Sfærer, end 
dem, hvori vi til daglig Brug bevæge os: saaledes 
aabner ogsaa den jordiske Kjærlighed Veje fra Hjærtc 
tit Hjærte, hvorom ellers ingen bekjendt Sjæls-Evne 
giver nogen Antydning. Ogsaa her findes der et 
Sprog og en Meddelelse, der, ligesom Andagten, kun 
i enkelte Momenter skriver fine Hieroglyfer ind i vort 
Livs Bog. I  Oje-Blikke,, hvori vi ganske forglemme 
os selv og nedsænke alle vore Tanker og Følelser i 
den elskede Gjenstands Sjæl, i saadanne Oje-Blikke 
er det Fjærne nær, det Adskilte samlet, og vore Bon
ner, Advarsler, Sukke og Hilsener blive til Tanker 
og Følelser hos den elskede Sjæl; men, for at de ikke 
skulle blive upaaagtede, som vare de dennes egne 
Drømme, frem træde de vel ogsaa som synlige Skik
kelser, som lydelige Ord, hvilke dog kun ere en Af
spejling af de paa denne Maade vakte Forestillinger 
og derfor ikke blive fornumne af dem, som ere 
fremmede for disse. Det er sikkert paa en lignende 
Maade, at vi skulle gjenkjende hinanden i de evige 
Boliger, naar Sjælen stal overklædes med det nye 
Legeme, hvis grovere Skygge vi nu besidde i vor 
jordiske S tov-D ragt. Dog ville stige Veksel-Virk-

15
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ningcr mellem Sjcelene vistnok kun vcere mulige der, 
hvor Kjerligheden ikke alene er i Stand til den fuld- 
komneste Hengivelse', men ogsaa er prøvet og befæ
stet deri veo langt Kjendflab og inderlig Sammen
smelten af Tanker og Følelser."

Nu til vor Fortelling!
Godbcr og Ida lia  sad paa hin Dag, der truede 

med at blive en smertelig Sorgens Dag for Halli
gen, ved hinandens Side i den lille Stue i Aften- 
Dcemringen. Samtalen gik tidt istaa, netop fordi 
begge gjorde sig Umage for at holde den vedlige.

Saaledes gaaer det bestandig, naar to Menne
sker ere sammen, som have noget paa Hjcertet, der 
krcever en,gjensidig Forklaring, men som, uagtet dette 
ikke er dem ubevidst, dog sty Forklaringen, fordi man 
frygter for et Resultat, der vilde berøre Sjcelen 
endnu ubehageligere, end den trykkende Følelse af 
Uvished og Ubestemthed.

Ida lia  gjorde sig ikke sondcrlig Umage for at 
skjule sit flette Lune, medens Godber derimod be
strebte sig alvorlig for at legge al mulig Omhed 
og Kjerlighed i sine Ord og i sin Adferd. Deres 
Hjerter vare allerede adflilte. Kjerlighedens Lue 
var nesten ganske udstukket; men de kunde endnu 
ikke bekvemme sig til at tilstaa det for hinanden, ja 
ueppe for sig selv. Ida lia  lod sig nemlig afholde 
fra denne Tilstaaelse af en vis Medlidenhed med
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den Angling, der havde vovet sit Liv, og ofret sin 
Forlovede for hendes Skyld; og denne Folelsc gav 
den svage Nest af KM-lighed en Vcegt, som den 
uden denne ikke vilde have haft. Godber vovede ikke 
at giøre sig Nede for sin Stemning, fordi han ikke 
vilde give flip paa et saa dyrekjobt Klenodie, uagtet 
han havde indseet, at det ikke kunde gjore ham lyk
kelig, og fordi han gos tilbage for Tomheden i et 
Hjcerte, der fvcevede midt imellem et forspildt og et 
skuffet Livs-Haab.

Ligesom der paany var indtraadt en lang Pavfe, 
gik Døren pludselig op, og Prcestens Hustru, et gan
ske uventet Syn i dette Hus, stod bleg og stcrlvende 
for de Overraskede.

„Godber," udbrod hun, „Godber! jeg beder 
dig for alt, hvad helligt er, tag din Baad og sejl 
Skibet mi od c! De ere i Fare, min Mand er i Fare. 
For en stakkels ulykkelig Kones Skyld, hav Medli- 
denhed Godber, og sejl derud!"

Med det samme havde hun grebet hans Haand, 
den vinligste Angest stod malet t hendes Ansigts- 
Tra'k, og hun var noerved at falde til Jorden, da 
Godber sprang op og bragte den halvafmcegtige 
Kone til Sceve paa sin Stol.

„De maa endelig berolige Dem," raabte han. 
„Jeg vil gjore alt, hvad De ouster. Har man hort 
noget om dem?"

10*
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Ogsaa Mandcr, som nu kom ud af Side-Væ- 
reifet, hvor han havde befestiget sig med de B o 
ger, der siulde give ham Lys t hans Tros Dam- 
ring , spurgte, forfærdet over hendes Angest, hvoraf 
hun vidste, at Skibet var t Fare.

„ O , I  sporge kun, I  tro mig ikke!" jamrede 
hun og vred sine Hænder, „og imidlertid bliver min 
Mand et Rov for Bolgerne. I  faa ham ikke, saa- 
ledes fom jeg faa ham. Hans Finger pikkede paa 
mit Vindue. Jeg skyndte mig glad ud af Doren. 
Han stod der. Jeg faa tydeligt hans Ansigt i Taa- 
gen. Jeg vilde omfavne ham og fore ham med 
mig ind. Men da bleve hans Træk svagere og sva
gere, og idet de svandt hen, herte jeg et Suk: „min 
stakkels, stakkels Kone!" O  Godber, hav Medlidenhed 
med mig og fejl derud! Jeg vil med dig, jeg er 
stærk nok til at ro. Du veed ikke, hvor stærk den 
Hustru og Moder er, som kæmper for Mandens 

Liv."
Forgjeves fogte Mander at gjore hende opmærk

som paa Indbildnings-Kraftens M agt, og at vise 
hende, hvor naturligt det var, at hendes Kjærlighed, 
der faa vansieligt kunde finde sig i den elsiede Mands 
Fraværelse, foregoglede hende alsiens Skrækkebilleder, 
som alene havde deres Grund i hendes Længsel efter 
den Fraværende eller maasie ogsaa deri, at hun i 
sin Ensomhed havde hengivet sig altfor meget til
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ben Tanke: hvad, om han engang ikke mere vendte 
tilbage fra en saadan Rejse? Forgjeves talede Gvd- 
ber om Vind og Vejr og Flod, og at der flet ikke 
var nogen Fare tænkelig, men at de nodvendigviS 
maatte^ være blevne opholdte: hun beraabte sig blot 
paa det Syn, hun havde haft. ,Hun angav nojag- 
tigt, hvad hun havde tænkt og foretaget sig lige ind
til hint O je -B lik ; hun erklærede, at hun dengang 
just havde glædet sig til Mandens Hjemkomst; hun 
talede med en saadan Overbevisningens Kraft og 
udmalede saa bestemt de mindste Omstændigheder, at i 
det mindste den aabenbare Modsigelse tav. Ja  Godber, 

der, som de fleste So-Folk, var modtagelig for Troen paa 
hemmelighedsfulde Indvirkninger og vidunderlige For- 
varfler, nærede næppe mere nogen Tviv l om, at noget 
saadant her havde fundet Sted. Da derfor Hu
struens Angest for hendes Mand, ligesom en Flod, 
der en kort Tid med Meje er bleven holdt tilbage, 
paany gjcnnembrod alle Dæmninger, og hun hojt jam
rende bonfaldt ham: „Godber, frels ham, frels ham!" 
siyndtc han sig med at, give efter for hendes Bonner. 
Manver og Id a lia  ledsagede den ængstede Kone, der 
nu, da hun havde naaet sit Metal, folte sig aldeles 
udmattet, men dog ikke vilde blive længere borte 
fra sit B a rn , t il hendes Hjem, medens Godber 
med de to So-Folk, hans forrige Skibs-Kammera- 
tcr, tog Vejen til Stranden og gik i Baaden. Lyk-
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keligvis laa denne, der nceste Morgen stulde bruges til 
at fore nogle Kister af den bjergede Ladning over til et 
Fragt-Skib, paa et faadant Sted, hvorfra den straks 
kunde roes ud, endstjont Floden kun lige netop berørte 
Bredden; og uagtet Taagen endnu ikke var meget for
delt, fandt de dog snart Skibet, som de søgte, da 
den ene af Matroserne havde seet det kaste Anker 
ret før Ebben. Da deres lydelige Raaben, som de 
med korte Afbrydelser fortsatte fra det første, de saa 
Skibet, ikke blev besvaret; da de ikke tra f en eneste 
S je l, hverken paa Dekket eller i Kahytten: da var 
der ikke mere nogen Tviv l omy at de Ulykkelige, som 
havde veret ombord paa Fartøjet, stakkede vildfa
rende øm paa S lik-G runden, eller maaste allerede 
vare blevne et Bytte for det brusende Hav. Hvor 
stulde man søge dem? T il hvad Kant stnlde man styre 
Baaden? Godber stod g miste tvivlraadig paa Tak
ket, spejdede med den største Anstrengelse rundt om 
sig t il alle S ider, og hørte Bølgerne pladste om
kring Kjolen med samme Ncedsel, som om han selv 
havde vceret det hjælpeløse Offer. — „H ø r! hvad 
var det?" raabte de alle tre paa eengang. Langt, 
langt borte fra lød der ligesom et hvinende Skrig 
igjennem Taagen. V i vide, at det var Osvalds 
gjennemtrcengende Angest-Raab, og vore Sø-Folk 
troede ogsaa deri at høre et Nød- Skrig fra dem, 
<c søgte efter. Vel blev de igjen tvivlraadige, da
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dc ikke fik noge t  S v a r  p a a  de res  enstemmige N a a b ,  
u a g te t  de gjentog de tte  flere G a n g e ;  m e n ,  d a  alle 
R e tn in g e r  v a re  lige uvisse ,  foretrak de den, h v o r f ra  
de havde h o r t  hin Lyd. R a f l  roede de frem ad,  stif
tede tidt, for a t  fremstynde B a a d e n s  F a r t  med u fo r-  
m ind stet K r a f t ,  og ho ld t  kun a f  og til inde nogle 
O je-Blikke, for a t  ly tte  e f te r /  om ikke de res  Anstr ig  
blev besvaret.  M e n  d a  dette  bestandig v a r  for- 
g j e v e s ; d a  F loden  allerede v a r  stegen saa  h e j t ,  a t  
det ncesten v a r  utcenkeligt a t  trceffe de Ulykkelige i 
Live e n d n u ,  ifald de havde forvi ldet  sig t il  den 
K a n t ,  hvor  de n u  be fan d t  sig, og d a  m a n ,  u a g te t  
T a a g e n  ikke mere h indrede Udsigten,  d o g ,  saav id t  
m an  kunde overstue H a v - F la d e n ,  ikke saa an d e t ,  end 
den u a fb ru d te  B o lg e -L e g  i S t j c e rn e -G la n d se n :  saa  
besluttede de a t  r a a b e  endnu  e n g a n g ,  saa  ho j t  de 
kunde, med de res  forenede Krcef te r ,  og d e r p a a  a t  
tage en anden K u r s .

V i  vende n u  t i lbage  til d e m ,  som vi forlod i 
den yderste D o d s - F a r e .  D e r e s  Krcefter svandt  mere 
og m ere ,  og det blev dem bestandig vansteligere a t  
modstaa det stedse stigende H a v  og a t  holde sig op
rejst midt i de brusende B o l g e r .  D ersom  det  ikke 
havde vceret saa blikstille, vilde dc allerede for lcenge 
siren have fundet  D e d c n .  D e n  B e g e js t r in g ,  der 
havde hcevet H o ld  og ved h a n s  O r d  ogsaa de tvende 
Halligboere op over Ose-B likkets  R o d ,  v a r  g a ae t
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over til en tavs, halv bevidstløs Hengivenhed i deres 
Skæbne, medens Osvald, hvis Legeme var ganske 
stivnet, blev martrct paa Sjcelen af alle den kom-
mende Doms Nædfler, og, ncesten vanvittig af For
tvivlelse,' forgjeves kæmpede efter et Naadens Ord. 
Vel havde han i sit tidligere Liv hort til dem, der 
rette sig efter den udvortes ALrbarhedS Love, om de 
end gjore Grændfcrne for denne udvortes ZErbarhed 
saa vide, at allehaande saakaldte naturlige Svagheds- 
Synder gjerne kunne lobe med; vel havde han troet, 
at han i den Bencevnelse, der aldrig blev ham 
negtet, af en elskværdig, behagelig, underholdende 
ung Mand, havde naaet Maalet for alle de For
dringer, der kunde gjores til ham, og nu dog —
denne grulige Tomhed og Nøgenhed ligeovcrfor 
Evigheden! Hvorfor lob da det „gode Hjcerte", 
hvorved han dog ellers t alle enkelte alvorligere Ose- 
Blikke faa godt forstod at troste sig, ham nu ganske 
i Stikken uden Trost og Haab? Hans Velvillie mod 
alle, hans Deltagelse for andres Ve og Vel, hans 
Beredvillighed til at befordre deres Tarv, hans 
Flid i sit Kald, ja endog den Norelse, som han, 
ivetmindste tidligere, ikke saa sjcelden havde følt ved 
Synet af Stjærne-Himmelen, eller ved Læsningen 
af smukke Steder i Digter-Verker, og hvorved han 
havde lagt sit bløde, modtagelige Sind for Dagen: 
kunde denne Nos nit flet ikke hjælpe ham i Dødens 
Nærhed? Hvorfor flyede nu alt dette bort af hans



233

Hukommelse, faa at han med Magt maatte tra’ffc 
vet frem, og dog, naar han vilve hange sig fast 
verved, maatte se vet igjen svinde som en flygtig 
Skygge? Hvorfor laa, trods alt dette, hans Liv for 
ham som en hentorret Ork, hvor der ikke var en 
eneste Blomst at finde til den Host, som nu spurgte 
efter Saven? Var ver dog ikke Tusender, som langt 
fra kunde sattes ham ved Siven, og Tusender, saa 
dybt sunkne i Synd og Skandsel, at han kunde kal
des en Helgen imod dem? Og dog — hvorfor af- 
veuvte Hjarte-Kjenderen, hvem de Fromme jo prise 
som.Naadens og Kjarlig hedens Gud, ikke fra ham 
vet Dommens Flamme-Svarv, som star ham i S ja - 
len og fortaredc hans inderste Marv? Hvorfor rul
lede for hans Orer, lig en Torden, der stedse kom 
narmere, det frygtelige: Fortabt! Fortabt!?

Kunde saadanne Sporgömaal ogsaa gjore den 
sidste Strid haard for dig, kjare Laser! ifald Gud 
lod lignende Nadsels-Timer komme over dig?

Timen til denne Strid syntes nu at vare der 
for hine, som allerede nasten vare skjulte af Bol
gerne.

„Herre, i dine Hander!" raabte Hold, og 
troede, at have talt det sidste Ord i dette Liv for 
sig og sine Staldbrodre; da — da tonede et val- 
digt Naab hen over Vandene, som en Opstandelses- 
Hilsen til hine Sjale, der allerede havde opgivet alt
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Livs-Haab. Men et langt M inut gik hen, fuldt af 
Henrykkelse og fuldt af Mngstelse, inden de vare 
t Stand til at svare. Den forste Lyd var næsten 
ikke andet, end et ret dybt Aandedrcet, og tjente kun 
t i l at vække deres Frygt for, at deres Stemme flet 
ikke vilde blive til at hore. Tillige var med hint 
Naab al den Haardt tilkæmpede Hengivenhed i Guds 
V illic  pludselig vegen fra dem, og Bevidstheden af 
hele deres skrækkelige Stilling, samt Erindringen om 
deKjære, som ved veres Dod vilde blive nedstyrtede 
i den dybeste Hjærte-Sorg, vendte tilbage igjen i sin 
fulde Styrke. Endelig, efter den frygteligste An
strengelse, udstodte de alle et gjennemtrcengende Skrig, 
som nu, efterat Tunge-Baandet eengang var blevet 
lost, vedblev ncesten uafbrudt, ja bestandig blev stær
kere, jo nærmere Svarene lod. Og nu hævede der 
sig hist ligesom en sort Vove, og en Baad gjennem- 
flar Bolgerne, dreven frem af kraftige Aare-Slag, der 
kastede de i Stjærne-Skæret blinkende Vand-Draa- 
ber fra sig som en Ild-Regn. Med en usigelig J u 
bel hilsede de hinanden fra begge Sider. Den in
derligste Henrykkelse gjenncmstrommede M arv og Ben 
hos dem, der bleve tilbagegivne til Livet. I  læng
selsfuld Forventning udstrakte de allerede fra det 
Fjærne deres Arme imod Baaden, som, fremskyndet 
af Ror-Karlenes begejstrede Iv e r , næsten bevingede 
sin Fart, jo nærmere den kom Maalet. Ru var den
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hos dem. Rednings-Mindenes Frydcraab blande
de sig mcd de Reddedes Jubel, og snart bragte 
Baaden, hvorfra Hjcelpen var kommen lige i det 
yderste Oje-Blik, de Havet unddragne Offere tilbage 
til den huslige Arne.

XVIII.
I  Livets Spejl ofmnler 

Sig HjærtetS tmt'C G run d;

©om G»d i Sjælen taler, 

Gaaer Ordet af din Mund.

Paa Halligen var Afsendelsen af Baaden og 
Aarsagen til denne udscedvanlige Fremgangsmaade 
hurtigt bleven bekjendt. De Ankommende fandt der
for hele Menigheden forsamlet paa Strand-Bredden. 
Leenge for de landede, saa man allerede, at ingen 
manglede, og man undskyldte godmodigt Prceste-Ko- 
nens cengstelige Bekymring, som et Bevis paa hen
des Kjcerlighed til hendes Mand. Men da det nu blev 
bekjendt, i hvilken Fare de havde svcevet, og da deres 
fuldkomne Afkræftelse lagde denne Fares Storhed paa 
det klareste for Dagen: da vendte alles Ojne sig mod 
den Kvinde, der ved sin levende Anelse var bleven et 
Redsiab i den forbarmende Guds Haand. Men hun
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hvilede maallos i den elskede Mands Arme, og saa 
mcd et saligt Sm il op til ham og til Guds Himmel. 
Derhen pegede hun ogsaa, da een af Konerne, hvis 
Mand havde vceret mev Hold, lydeligt tilskrev hende 
dennes Rebning. Efterat de vare komne hjem, fik 
de Reddede forst ganste Folgerne af den overstandne 
Fare at fornemme. I  samme Forhold, som Sjæ- 
lens Opror lagde sig, tiltog den legemlige Svaghed, 
indtil den blev til en fuldkommen Afmagt, og vakte 
saaleves nye Bekymringer for de Elskedes Liv. Den 
næste Dag gik hen sor dem i en halv Vrommende
Tilstands hvoraf de knap kom til sig selv saalænge, 
at de kunde modtage de styrkende Midler, som bleve 
dem rakte. Hole, tilsyneladende den mindst kraftige, 
var dog ben forste, som havde overvundet alt, baade 
aandelig og legemlig; maaste af den Grund, at hans 
Sind snarere, end te andres, fik det velgjorende
Opsving mod det Hoje og strommede over i inderlig 
Tak til Gud. Osvald laa flere Dage i en urolig 
Sovn, afbrudt af krampagtige Rystelser og ængstelige 
Dromme, og behovede omhyggeligere Læge-Hjælp. 
Forst den femte Morgen vaagnede han styrket efter 
en flere Timers dyb Sovn; men der forlob endnu 
nogle Dage, inden han for forste Gang kunde for
lade Sængen paa længere Tid. Han gik op og ned
i Stuen med sin Fader under Armen, og idet han 
talte med ham om, hvad der var forefaldet, opsogte
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han allerede paany sine gamle letsindige Talemaader, 
stjont nu rigtignok under en indre Kamp, der ofte 
overvældede ham. Men den gamle Mander var 
alvorlig og højtidelig tilmode, og sagde endelig:

„Osvald, lad os tffe modstaa Guds Forelser! 
Ja han har fort os til denne lille O , for at vi 
sin Ile er fjende det ene Fornødne. Han v i l  frelse os. 
Ogfaa mig har han paany grebet ved den Skcebne, 
som han lov komme over dig i hine sircekkelige T i
mer af dit Liv. Jeg kan ikke længere modstaa ham. 
Jeg m a a love og takke ham, fordi hans Naade har væ
ret storre, end min Blindhed og min 23røde. For 
Fremtiden vil jeg tjene ham og ham alene, og gid 
jeg. kunde sige : jeg og mit Hus, vi ville tjene Her
ren! Hvor frygteligt har han ikke aabenbaret sig for 
dig i sin Dom, og dog tillige i sin Naade, som ikke 
vil nogen Synders Dod, men at han stal omvende 
sig og leve! Ligesom Hus-Moderen river Branden 
ud af Ilden, at den ikke ganste stal fortæres, saa- 
ledes drager Herren ogfaa din Sjæl til sig. Os
vald, min Son, modstaa ham ikke længere!'7

„Men Fadkr!" svarede Osvald, ligesaa forle
gen, som bevæget over Manders synlige Rørelse: „stal 
jeg da opofre min Ungdom til en mørf, glædelos 
Alvor?"

„N e j," raabte Mand er, „du stal ikke opofre, 
men hellige og forklare den og dit hele Liv til dets
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Ende nt cd cn Glæde, font er storre og rigere, end 
al den Lyst og Nydelse, du hidtil har kjendt. Du 
sial vinde cn fast, indre Frejdighed, som lærer dig 
at overvinde endog saadanne Angeftens Timer, som 
den, der har mærket dig for stedse."

Forundret over disse sidste Ord havde Osvald 
kastet et Blik i Spejlet og blev staaende for det 
som forstcnet. „Naar han sik grant Haar," havde 
han sagt spotvis til Hold, „vilde han ogsaa tænke 
paa sin Omvendelse," og se! nu havde den ene 
sirækkelige Nat farvet hans Haar graat; han var 
bleven cn .Olding i sin Ungdoms Blomster. Længe 
stod han dødbleg, stum og siælvende paa alle Lemmer; 
da sank han afmægtig om i sin Faders Arme med 
det Udraab: „det er Guds Finger!"

Da han kom til sig selv igjen, forlangte han et 
Spejl, men viste det straks fra sig med Gysen, saa- 
snart han havde kastet et Blik deri. Paa de T il
stedeværendes Trost og Opmuntring svarede han kun 
med afbrudte Ord, der snart røbede cn Sjæl,^ som 
martredes af alle Fortvivlelsens Nædster, snart et 
Hjærte, som smægtede efter Husvalelse fra det Høje.

„Lad ham være alene med sig selv," sagde 
Hold, til hvem Mander havde henvendt sig. Det 
er nok, naar han bliver iagttaget i Stilhed: mærke 
det maa han ikke. Herren har grebet ham og vil 
udfægte en Kamp med ham, hvori al mcnnesielig
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Hjcelp vil vcrre en unyttig, ja en farlig T ilg ift. 
Osvald maa endnu forsoge og opleve Timer,- fryg
teligere, end hine i Soen, og det er ikke godt, der
som Nednings-Baaden for tidlig kommer til ham: 
han vilde da maaske snart igjen forlade den."

Og den bekymrede Fader saa og horte, hvor
ledes Osvald sprang op fra Lejet, ilede op og ned 
i Stuen nteb hastige Skridt uagtet sin tidligere M a t
hed, snart kastede et cengsteligt B lik opad, snart holdt 
Hcrnderne for Ojnene og, kncelende ved Scengen, 
skjulte Ansigtet i Puderne; hvorledes han nu gjorde 
Forsog paa at bede, nu igjen frakjendte sig alt 
Haab om Naade hos Gud, snart atter laa, uden at 
fremfore et Ord, mere som en, der lider af urolige 
Dromme, end som en Sovende. Forst henimod Af
ten horte man ham hulke og groede stille paa Scen
gen, og i denne Tilstand modtog han, som et vil- 
lielost B arn, den kj.vrlige Vederkvoegelse, som hans 
Fader bod ham. Men da denne spurgte til hans 
Befindende, greb han hans Hcender, vcedede dem 
med hede Taarer og bad:

„Fader, Fader, tilgiv m ig!"
„Lader os begge bede Gud om Tilgivelse, mit 

B a rn !" svarede Mander rort og blandede sine Taa
rer med SonncnS.

Dog Tanken om Nodvendigheden af den gud
dommelige Tilgivelse fremkaldte paany alle de sidste
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Timers Rædsler t Osvalds Bryst, og Mander op
levede en Nat ved sin Sons Leje, om hvilken han 
selv siden efter tilstod, at han i den havde gjennem- 
gaaet en haard, men heldbringende Skole.

Endelig kom Morgenen, og med denne kom 
for Osvald Guts Skaber-Bliv med Sejers-Raabet: 
„det Gamle er forganget — se! alt er blevet nyt!" 
Stormene tav i hans Bryst, Havet laa stille og 
klart, og Himmelens Stjærner spejlede sig i dets 
rolige Dyb. Denne Overgang fra det gruligste 
Opror til den saligste Hvile, lignede ikke Bolgernes 
langsomme Synken, naar Orkanens Vinge-Slag ef- 
terhaanoen blive mattere og mattere, men hin vid
underlige Forvandling, da Herren horte Disciplenes 
Bon: „Herre! hjælp os, vi forgab!" og stod op 
og truede Vind og Vove, saa det blev blikstille. 
Saaledes havde ogsaa her Angest-Naabet: „Herre, 
hjælp os, vi forgaa!" fundet sin rette Tid og Time, 
og sejerrig og fredsæl traadte Solen pludselig frem 
af Uvejrs-Skyen og Nattens Mørke. Tidt finder 
saaledes den aandelige Gjenfodelses Stund sit B il
lede i den legemlige Fodsels Time. Ligesom der 
de haardefte Smærter med eet opløses i den Sa
lighed, at Barnet er fodt: saaledes foler Sjælen 
sig her paa engang frigjort fra al Tvivl og al An- 
gest, fra alt Tryk og al Kamp, og hviler saligt 
troende ved Fader-Hjærtet. Og have ikke alle An-
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Vagts-Timer, dersom man i disse ikke lader sig noje 
med blot at banke paa, uden virkelig at gaa ind til 
Faderen, saadanne Momenter, t hvilke Folelsen af 
Guds Ncerhed og Glceden over Samfundet mev 
ham overvcelde Hjærtet uden nogen gradvis Vækst 
eller Udvikling? — Osvald var som et Barn, der 
vaagner af en ængstelig Drom, og — seer Jule- 
Glædens fulde Glands udbredt for* sig. Ikke en 
Tanke om de Rcedfler, der nyl'g gjcnnembævede hans 
Sjæl, forstyrrede det nye Livs Hosianna.

Manders Folelser vare mere som en Efterklang 
af Osvalds, og hans Glæde over, at denne havde 
fundet Freden, lod ham ikke straks komme til klar 
Erkjendelse af, hvad han selv havde vundet i denne Nat.

Hold fandt ham tidligt om Morgenen paa 
Knæ ved Sonnens Leje. Begges Hænder vare for
bundne til fælles Bon; begges Ojne, hvori endnu de 
sidste Taarer perlede, skuede takkende op til ham, der 
havde ladet sin saliggjorende Naade blive dem til Del.

Den Helligaands Gjerning var fuldbragt. Hold 
„ talede derfor kun lidet. Hans Ord berorte ikke det 

Forbigangne, gav ingen Formaninger med Hensyn 
til det Tilkommende, men var snarere kun en S lu t
nings-Velsignelse, Freds-Festens sidste gjentonende 
Halleluja.

Forst paa den anden og tredie Dag indlod 
Hold sig i en længere Samtale, og fandt den unge

16
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Manver faa modtagelig for alle Evangeliets Vclsig- 
nelser og Forjættelser, faa beredvillig til at folge 
ham i alle Troens Dybder, ja efter den forste Vej
ledning og Anvisning faa klarsynet i sit Blik paa 
Guds Aabenbaringer, at han udraabte fuld af For
undring :

„Men, naar har De dog lært alt dette?"
.„Lært?" *gjentog Osvald. „Veed jeg da felv, 

naar og hvorledes? Hine pinlige Timer i Soen 
forekomme mig som Hammer-Slag, der bragte det 
rene Guld, som længe havde ventet paa at blive ud- 
sondret fra Skakkerne, frem for Dagens Lys. Hvor 
strækkclige end hine og de p.aafolgendc Timer vare 
mig, faa er det dog nu for mig, sour om jeg flet 
intet havde lidt for den Fred, der nu er min Del; 
som om jeg maatte tomme en endnu langt bitrere 
Kalk, for kun nogenlunde at opveje den Naades- 
Rigdom, der har udgydt sin Fylde over mig. O, 
hvor er dog Gud fuld af Kjærlighed, Miskundhed og 
Barmhjærtighed, langt, langt over hvad vi kunne 
forstaa og begribe! Og jeg kunde faalænge være 
blind for hans Naade! Paa hvor mangfoldige Maa- 
der har han ikke indbudt mig! Nu feer jeg grant, 
hvor omhyggelig han har arbejdet for min Sjæl 
fra Begyndelsen af; nu forstaaer jeg hvert Hjærte- 
Sprog, som forhen dode hen upaaagtet. Ja hele mit 
henrundne Liv ligger for mig, som en uafbrudt
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Rakke af Opfordringer til mit Hjcerte, af Formanin
ger i min Samvittighed, af Henvisninger paa den 
rette Vej, af Erindringer om hans Dom. Hvor 
kunde jeg dog voere faa døv og faa forblindet!"

„V i dobe Børnene med Vand," sagde Hold 
ved sig selv; „men Gud vcelger sin Time til at døbe 
dem mev Aand. Og siulle vi da dømme Naaden, 
naar vi mene, at vor Beredelse til denne Daab 
har varet längere og smarteligere, og Daaben selv 
dog ikke rigere paa Velsignelse, end det andet Barns 
hvilket Gud har udvalgt til et Vidnesbyrd om sin 
Kjarligheds underfulde Magt?"

Forsi efter haarde Kampe og ad lange Omveje 
var Hold naaet op til den Troens Højde, hvorpå a 
han støv. Var nu denne hans Samtale med sig 
selv et Anfald af Misundelse, eller en klog M is til
lid til den tidligere saa verdsligsindede Anglings 
Gjenfødelse? Maasie vare begge Dele forenede hos 
ham, uden at Hold selv formaaede klart at sijelne 
det Ene fra det Andet i sin Tankegang.

Den følgende Morgen erklcerede Osvald, at 
han vilde forberede sig til at blive Missionaer.

„Jeg maa ud iblandt Hedningerne!" raabte 
han. „Jeg maa forkynde Evangeliet! Kunde jeg 
dog udstrcekke mine Arme efter alle dem, som endnu 
vandre i Mørket øg tilraabe dem: Gaaer ind til 

- eders Herres Glcrve! Den Kjaerlighed, jeg har fvr-
16*
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n u m m e t ,  b l iver mig til  eit tung  B y r d e ,  dersom 
jeg ikke kan g jo re  og live noge t  for d e n ;  den  bliver 
til en F la m m e ,  som fo r tæ re r  m i g , dersom jeg ikke 
m a a  meddele an d re  a f  d en s  I l d . "

H o ld  bekæmpede denne  B e s lu tn in g ,  forst ,  idet 
han  gav  ham  det  N a a d ,  a t  han  ikke i sin forste op
brusende B egejs tr ing  m a a t te  gjore R e g n in g  p a a  den 
Udholdenhed ,  som er nodvendig  for en H edn inge-  
Apostel. M e n  da  O s v a l d  forsikrede, a t  der v a r  
fo reg a a c t  en fuldkommen F o rv a n d l in g  med hele h an s  
S i n d e l a g ;  d a  h an  erklærede, a t  Let v a r  a ldeles 
n o dvend ig t  for  h a n s  F r e d ,  a t  han  m a a t te  g a a  i 
K a m p  og D o d  for  E v an g e lie t ,  La ytrede H o ld  med 
en S t r æ n g h e d ,  som finder sin Forklar ing  i h a n s  ny 
lig antydede  T anker  om O s v a l d s  O m vendelse :

„ H v o r  vanskeligt læ re  vi dog a t  være  i S a n d 
hed ydmyge af  H jæ r t e t !  H v o r  besværligt sa lver de t  
o s  dog endnu bestandig b lo t a t  a n n am m e!  V i  ville 
selv ta g e ,  selv g iv e ,  eller i det mindste efter bedste 
E v n e  tjene a f ,  hvad vi skylde H e r ren .  S a a l e t e s  
vil D e  n u  ogsaa  kæmpe, ta a le ,  lide, fo r  dog  ti I first 
a t  kunne tilskrive D e m  en S m u l e  egen Fortjeneste, 
hvor  de t  alene er en ren  N a a d e - G a v e  a f  den  him
melste F a d e r . "

„ O  n e j ,  visselig ikke!" r a a b t e  O s v a l d .  „ J e g  
foler  det saa  ty d e l ig t ,  a t  I n t e t  er m i t ,  a t  A l t  er 
h a n s ,  a t  det kun er h a n s  va rm e  F o r a a r s - A a n d e ,
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som h a r  fo rd rev e t  den kolde V i n t e r - N a t  f r a  m it 
Livs O rk .  J e g  er saa  fo runderl ig  nyfodt,  saa leves 
som J o r d e n ,  ifald den havde en S j c e l ,  m a a t te  fole 
sig i V a a r e n ,  fo r  hvis Blik  de stivnede © t r o m m e  
smcrlte, og alle K i lder  r is le  p a a n y ;  p a a  hvis V e j  
S p i r e r n e  a t t e r  v a a g n e  til Liv og svulme blomstrende 
og duftende  i S o l - G l a n d s e n .  J e g  vil jo ikke andet  
end bcere denne B lom s tren  og D u f te n  ud i D rkenen ,  
hvor V in te re n  endnu lejrer sig; jeg vil jo kun soge 
cn Sjcel,  jom med mig kan v aag n e  til Liv, mcd mig 
kan prise F a d e r e n ,  der h a r  g jo r t  saa  store T in g  
imod o s . "

„ G le m  ikke," indvendte  H o l d ,  „ a t  der endnu 
ville komme T im e r  nok i D e r e s  L iv ,  hvori  D e  vil 
fole D e r e s  egen F a t t ig d o m ,  skjont det nu  forekommer 
D em , a t  D e  er  r ig  nok til a t  kunne meddele a n d re .  
O g  berncest vilde jeg idet mindste hellere onske som 

. Hedninge-Apostle  Moend a f  et enfoldig t gud fry g t ig t  
S i n d  fra  Ungdom m en a f ,  saad an n e  som de forste 
Apostle; Moend, som ufo rv ir rede  og uforvildede b rag te  
H erren  et a ab e n t  m od tage lig t  Hjcrrte  f ra  deres  forste 
D a g e ;  M crnd ,  hv is  T ilbageblik  p a a  den svundne T id  
bliver m indre  form orket  a f  A n g e r ,  og som p a a t a g e  
sig Prcedike-Em bedet a f  idel Kjcrrlighed, ikke med den 
B itanke ,  a t  ville b r inge  et B o d s - O f f e r .  D e r e s  
Prcrdiken vil være  enfoldigere og m indre  b e regnende;  
vil mindre tage  a f  sit eget og mere  b lo t  give, hvad
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de annamme af Herren og have af ham i hans 
O rd; den vil ikke saameget gjore det til sin Opgave, 
at udrodde det Forkerte, som snarere at meddele, 
hvad der tjener til Oplysning, Helliggjorelse og 
Saliggjorelse; den vil ikke saa udelukkende betragte 
Hedninge-Verdenen som en Jord-Bund, der sial til
beredes for Sceden, men den vil udstro Soeden i 
Haabet og overlade dens Voekst til Duggen og Sol- 
Skinnet fra oven: og jeg tro er, at dette er den rette 
apostolisie Maade, som den kun altfor let forlader, 
hvis eget Hjoerte loenge har voeret en Ager fuld af 
Ukrud, inden Hveden kunde finde Plads."

„Ak! De har nu ogsaa bestandig Ret," sukkede 
Osvald. „Men jeg kan umulig vende tilbage til 
mit tidligere Kalds tørre Forretninger, der kun an- 
gaa jordisie Nydelser; jeg kan umulig igjen blive 
hjemme i en Verden, fom nu er mig modbydelig."

„Troen forklarer a lt," sagde Hold, „a lt hvad 
vi elsie, virke, lide og haabe. Har De hidtil kun 
ladet Kjobmands-Standen voere en Virken for jor
disie Nydelser, saa vil De itu lære at betragte den 
i et nyt Lys. Det er den, som nedbryder alle natur
lige og kunstige Skranker imellem Jordens Folkeflag. 
Den lader sit Flag vaje over det vide Hav, sit Hjul 
rulle op og ned ad Fjcrldene, sine Last-Dyr van
dre gjennem Heder og Offener. Den frygter ingen
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Moje eller Fare. Den trodser den brændende M id
dags-Sol og Polernes Is . "

„Ja, ogsaa v i, "  faldt Mander ham her i Ta
len, „ogsaa v i tjene Menneske-Slægtens aandelige 
Udvikling. Forst, siven den Tanke er bleven mig 
klcr, har jeg uden Knur kunnet rive mig los fra 
faadanue Skrifter, som opløfte Aanden over alt 
tomt og forfængeligt Væsen, og gaa paa Borsen. 
V i knytte Brover-Baandet mellem Nationerne og 
befordre deres højere Modenhed, idet vi uophørlig 
bekempe al Afsondring og dennes Folger: Mistro, 
Fjendtlighed, Foragt, Ensidighed, Uvidenhed. Thi 
Handelen strækker sig over hele Jord-Kloden, som et 
levende, altid bevægeligt Garn, hvis Traate drage 
Folkene til hinanden trods alle Skillevægge, gjore 
dem gjensidig afhængige af hinanden og derved lære 
dem at agte og elste hinanden. Den bærer i sit 
Skod en aldrig hvilende Omsætning, ej alene af 
jordiste Goder, men ogsaa af aandelige Fremstridt. 
Med sine Fragt-Breve sender den Videnstab, Kunst, 
Kultur til de sjænteste Nationer; ved sine Vare- 
Baller gjor den ikke alene enhver Zones Produkter, 
men ogsaa den Aands-Flamme, som uden dens ver
densomfattende Virksomhed kun vilde have straalet 
for en lille Plet paa Jorden, til Fællesgods for olie. 
Den formindsker Krigene, fordi deus Interesser, som 
lide saameget under enhver Krig, altid tynge stær-
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kere i V æ g t - S k a a l e n .  D e n  bevirker,  a t  J o r d e n  
b liver eet Land  og M e n n e sk e -S læ g te n  eet Folk, som, 
ihvorve l  forskjelligt i S p r o g  og S c e d e r ,  dog s taaer  i 
g jensit ig t  venskabeligt S a m k v e m ; o g ,  hvor  ofte det 
end h a r  vieret spalte t  i T v e d r a g t ,  dog  efter det 
forste F r e d s - B u d s t a b  straks igjen er fo rb u n d en  ved 
broderl ig  Udveksling."

„ O g , "  vedblev Hold ,  „ a a b n c r  ikke K jo b m an d s -  
Sk ib e t  A d g a n g  for E v an g e l ie ts  S e n d e b u d  til dru 
e llers f jendtligt  speerredr Kyst?  B y g g e r  ikke H e n 
d e l s -F o rb in d e ls en  B r o  for G u d s  O r d  f ra  Land til  
Land, fra Folk til Fo lk?  T o g  D e  denne S t a n d  bo rt ,  hvor 
l a n g t  vilde d a  ikke endnu  den T id  væ re  bort'e, hverom  
det stal hedde:  E en  H jo rd  under  een H y r d e ,  een 
H erre ,  een T r o ,  een D a a b ,  een G u d  og alles F a d e r ! ?  
Ikke u m id d e lb a r t ,  men m idde lbar t  kunne alle virke 
fo r  G u d s  R ig e .  O g  ville vi forherlige  v o r  V irk 
som hed ,  som tilsyneladende alene g a a e r  ud p a a  den  
jordiste V e lv æ r e n ,  som d e n ,  der l igger n æ rm c jk  d a  
m a a  vi forstaa a t  give den B e ty d n in g  for det ene 
F o rn o d n e ,  a t  nemlig S t o v e t s  B o r n  kunne blive op -  
loftede til a t  vcere G u d s  B o r n .  D e t  er en Glcede 
for Lcegen, n a a r  h an  ved fin Kunst ha r  kaldet den  
S y g e  ti lbage  til  L ivet fra  G r a v e n s  N a n d ;  men 
h a n s  Glcede bliver hojere  og mere himmelst,  n a a r  
han d e rh o s  betænker,  a t  G u d  ved ham h a r  b e red t  
en udodelig  S j æ l  en længere  Frist til a t  m od n es
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for Evigheden; at Gud Ved ham gav Synderen 

endnu T id  til Omvendelse, den Svage i Troen 

Lejlighed til at vinde fuldere Bestyrkelse, den Fromme 

t i l at naa en videre Udvikling. S aa og Kjobman- 

den. Han sorger for Nydelser og Fornodenheder, 

som maasie kun tilfredsstille Menneskets lavere, sau

mselige N a tu r, og han er et Nedstab i Guds Haand 

til at jævne Vejen og bryde Baner for de Velsig

nelser og Forjættelser, som bringe Glæde og Frev i 

T id og Evighed. I  denne Bevidsthed, passer han 

med Glæde sit Arbejde; det er blevet ham et G u ts  

Verk. Han misunder ikke mere Præsten hans Em

bede, som alene er det Guddommelige helliget, han 

er, ligesom denne, en Tjener for den Herre, som vil, 

at alle stulle frelses ind til Jordens Ender."

„N u  begynder jeg bedre at forftaa," bemærkede 

M ander, „hvad De engang Jor har sagt, at De 

kun vurderede alle mennestelige Bestræbelser efter den 

Tjeneste, de gjorde den ene Sandhed."

„M en ," indvendte Osvald, „erc ikke netop store 

Handels-Stæder Skuepladsen for den storste Ligegyl

dighed imod det Guddommelige? Forer ikke den ide

lige Stræben efter V inding og Erhverv allerlettest 

bort fra Kampen for Livets sande Goder?"

„A lle  store Stæder ere nu heri hinanden lige," 

var Holes S va r. - „D o g  er Jrreligiositet ingenlunde 

Handels-Standens naturlige T ilg ift. I  M iddela l-
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deren vare de store Kjobstßder, — hust paa Augs
burg med de to crdleHuse: Fugger og Welser! — r i
gere paa Fromhcd, Dyd og TErbarhed, end mange 
andre Stoeder, hvis Berommelse alene grundede sig 
paa-et Bispe-Scrde eller paa et Resivens-Slot. — 
Vend De tilbage til Deres forrige Kalv! Bcer midt 
i Fordoervelsen Vidnesbyrd om Guds Rige! V is 
Dem i Handel og Vandel som en Kjobmand, der 
veed, at han har sin rette Skat i  Himmelen; der er 
virksom og paapassende i sit jordiste Kalv, og for- 
herligcr dette ved Bevidstheden om sit hosere Bor> 
gerstab! Skam Dem end ikke iblandt Spotterne ved, 
Christi Evangelium, gjor enhver Rede og staa en
hver til Ansvar for Deres T ro , sog at gjore denne 
agtet ogsaa hos dem, som ikke dele den! —  da er 
De i Sandhed, hvad De nylig onstede at blive, en 
Arbejder i Herrens H in-Gaard; og maaste v il De
res Host for hans Rige vcrre mere velsignet der, 
end ifald De opsoger Steder, som endnu ligge fuld
kommen udyrkede."

„De aabner en Udsigt for m ig," svarede Os
vald, „hvis Tillokkelser jeg ikke miskjender; men De 
sender mig med det samme tilbage i en Kamp, som 
jeg allerede engang ikke har vcrret voksen."

„Dog nu vil De vcrre det, ifo rt Lysets Vaa- 
ben, rustet med Troens Svocrd, dcekket af dens Skjold. 
Men vistnok'er omhyggelig Forsigtighed og strceng Op-
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mærksomhed fornoden for Dem. Hvor store Ting end 
Herren har gjort imod Dem, Osvald, De er dog endnu 
ung i Troen, ja ret at ligne ved en speed Blomst, 
som endnu fremdeles bchovcr megen Udvikling og 
Pleje, inden den kan gleede andre med sin Duft og 
med sin Frugt. Bed Gud at styrke Dem og gjore 
Dem fuldmoden! Da vil han fremstille Dem som 
Vidnesbyrd, uden at De har nodig selv at trænge 
Dem frem som Vidne."

Osvald vovede ikke at gjore flere Indvendin
ger; dog folte han sig krænket ved den ufordulgte 
Mistillid til hans fuldkomne Jgjenfodelse, og deraf 
havde han vel allerbedst kunnet erkjende, hvor vel
grundet denne Mistillid var.

For at blive mere bestyrket og ligesom rodfæ
stet i Naaden, vilde et længere Ophold paa Halli
gen, i Forbindelse med Holds Vejledning og Paa- 
virkning, vistnok have været nyttigt; og Osvalds 
SejerS-Glæde udgik mere blot fra et Tilbageblik 
pea Fortiden, end den var ledsaget af et alvorligt 
Opblik mod Trorns Begynder og Fuldender.

M uligt er det ogfaa, at Hold regnede for lidet 
pea den levendegjorende Tros Magt og ikke gan
ske forstod at vurdere en saadan Forvandling, som 
drn nærværende, fordi den fremtraadte for ham som 
neget Nyt. Desuden bedomte han tidligere den unge 
Mander alene efter dennes egne Atringer, og det
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stille Arbejde va r blevet skjult fo r ham, hvorved 

G uds Aand, der bo jer 0 ) ærterne som Vand-Bække, 

allerede længe havde g jo rt denne tilsyneladende saa 

tørre J o rd -B u n d  m odtage lig ; ligesom jo heller ikke 

O sva ld  havde forstaget denne tavse Beredelse, men 

kun havde seet A n fa ld  a f barnagtig Svaghed deri, 

hvilke han troede at maatte bekæmpe og omhyggelig 

s iju le , fo r ikke at tabe den indbildte Berommelse: 

a t være en stærk Aand. O g  hvo kunde vidne om 

den frygte lige S kæ rs ild , han havde gjennemgaaet 

i hine T im e r, da hver kommende B o lge  blev t i l  et 

Sendebud, der gjentog stedse det samme O rd :  „de t 

er Mennesiet bestikket engang at do , og derefter 

D om m en!"?  H vo kunde vel vidne om hans sildigere 

svære Kam pe, in d til M o rg e n -S tjæ rn e n  oprandt i 

hans H jæ rte?

D og i sine senere A a r lærte ogsaa O sva ld  af 

mange bedrovelige E rfa r in g e r, at han i  Begejstrin

gens forste O je - B l ik  havde tiltro e t sig form eget; at 

det end ikke under N a a d e -S o le n s  M orgenrode fa t

tes paa Skyer og S to rm e ; at v i stundum i enkelte 

M om enter flyve over B jæ rge , hvilke v i siden med 

stor Besvær maa arbejde os opad igjen. Kampene 

udebleve ikke; han maatte endnu gjore mange O m 

veje. Kun det havde han vundet, at hans O jne  

vare blevne opladte fo r det rette M a a l, at han der

fo r bestandig paany kom tilbage paa den rette V e j,
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og at hans Angers-Taarer vare velsignede med den 
Trost: „der er Glcede t Himmelen over en Synder, 
som gjor Omvendelse."

Og mere vinde jo de fleste beller ikke ved Troen 
paa Evangeliet. De udrette maafle ikke flere gode 
Gjerninger, end hine, som forsmaa Frelsen i Christo; 
men de vide, at disse Gjerninger ere uden Fortjeneste 
og Retfærdighed, og saa derfor ikke høje Tanker om 
sig selv for deres Skyld, men.bekjende t Avmyghed, 
at de staa langt tilbage i Herrens Efterfølgelse. 
De ere maafle ikke stärkere i Fristelsen, end hine; 
men de fole deres UvL'rdighed, vende snart om i  
Anger og Bod og sorge i Hjærtet over deres Syn
dighed. Om derfor end begge ere lidet forfljellige 
i det Zjdre, saa ere de dog en fuldkommen Modsæt- 
ning i det Indre. HerIdmyghed, der Hovmod; 
her Bedrøvelse over sin Urenhed og stedse dybere 
Trang til Forlosning, der letsindig Undflylden og 
Skriven i Glemmebogen og Stolen paa det saa- 
kalvte „gode Hjcerte", og paa enkelte rosvcerdige 
Bestræbelser, som om dette var nok til at tilfreds
stille den guddommelige Lovs Fordringer.

B i sige: ve fleste vinde næppe mere ved deres 
Tro paa Evangeliet, og vi bekjende g jernt, at de 
dermed allerede have vundet uendelig meget; dog 
ville vi ingenlunde flyde os ind under en saadan 
Halvhed, men opstille som Fuldkommenhedens Maal,
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hvorefter vi uophørlig skulle kæmpe med B o n  og 
G ra a d ,  med S u k  og T a a re r ,  med A arvaagenhed og 
S t r i d ,  med I v e r  og Kraft, med Bekymring og H a a b :  
den fuldkomne Fornyelse i vort  S i n d s  Aand, det in
dre Menneskes Forklarelse, som afspejler sig i alle 
Tanker og Folelser, i alle O r d  og G je rn in g e r ,  som 
forjager a l t  ugudeligt Væsen og de verdslige B e -  
g jer inger,  ligesom T a a g e r  og Skygger  svinde for 
S o l e n ;  Jg jenfode lsen ,  hvorved den jordisie S k a b 
ning bliver til et G u d s  B a r n  og hans  V andel  
p aa  J o rd e n  en V ande l  i H immelen, hvorved hele 
V erven for den faaledes Gjenfodte forvandler sig til 
en ny S k a b n in g ,  hvis G læ der  og S o r g e r  ikkun ere 
V idnesbyrd  o m ,  a t  den er G u d s  V erden . M ed  
T roen  p aa  Forlosningen  indtræder forst Muligheden 
til en saadan Jgjenfodelse, fordi ved denne Kjærlig- 
heden, den reneste og stærkeste Drivefjeder i Himme
len og paa  Jo rd e n ,  bliver hos Mennesket vendt mod 
det G uddomm elige; men denne T ro  er ikke selv J g j e n 
fodelsen, som vi i vyr Halvhjærtethed gjerne vilde 
a n ta g e ,  nej! den er kun den nødvendige Betingelse 
derfor ,  og bliver kun et lydende M a lm  og en klin
gende B jæ ld e ,  dersom den ikke viser sig virksom i 
Kjærlighed, i den K jærlighed, som forarbejder vor 
A ands  og vort  Livs Helliggjorelse.

M e n  —  hvo kan da kaldes en Gjenfodt paa  
J o r d e n ?  — —
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Lader os  bede Faderen ,  a t  han tilgiver os 
vo r  S v a g h e d ,  men ve o s ,  ifald vi tilgive os 
den selv!

X IX .

M o d n e s  pcia J o r d  m ig ej Aks eller D r u e ,  
A ldrig  dog H n a b et m it Hjoerte for lod ;
K an  end m it  £)'\t hernedcn ej skue. 
B rister  i D o d e u  det H im len  im od .

V inte rens  Ncerhed paamindede de fremmede Gce- 
ster om a t  tcenke p aa  deres Afrejse fra Halligen. 
D e t  faldt M a n d e r  og O s v a ld  tungt a t  bestemme 
T id e n ,  da de stulde forlade et S t e d .  der for dem 
v a r  blevcn et H errens  A lter . Denne lille O  v ar  
jo deres  F odcland ,  thi her va r  først det rette »ån
delige Liv blevet fodt i dem ; her havde de forst 
fundet den Sjcels-Hvile, hvorefter de mere eller min
dre havde torstet saalcenge; her v a r  N a tten  vegen 
og M o rg e n -S t j c e rn e n  oprunden i deres Hjoerter. 
B egge  følte sig ilde ved igjen a t  vende tilbage til 
deres forrige Liv i en V e rd e n ,  som nu var  ble
ven dem uhyggelig. D e r  m aatte  de forekomme 
sig selv som Goester og Fremmede, medens de el
skede Halligen som e t ,  vel ny t ,  men velsignelses-
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rigt Hjem. Med Smærte tænkte de tillige paa Adstil- 
lelscn fra Hold og hans Kone. I  ham cerede de Vejle
deren t il Lys og til Fred, Manden, hvis videnskabelige 
Aands-Retning var parret mcd den barnligste Tro, 
Sjælesorgeren, som uagtet sin mangesidige Dannelse 
dog syntes kun at leve for sin indstrcenkede Embeds- 
S tillin g ; hos hende cerede de det kjærlige Sind og 
den stille huslige Syslen, og hos dem begge deres 
Tilfredshed med den bestedneste jordiske Lod, hvor< 
ved tu sende andre, der havde kjendt noget B-edre, 
vilde have folt sig bojst ulykkelige. De vidste ikke, a? 
en Hallig -Præst allerede som saadan kun er lide 
agtet, og at mange, blot ved at hore dette Navn,

. allerede antage en halv foragtelig M ine; men havdr 
de vidst dette, da vilde de have gjort opmcerkson 
paa de Savn og Selvfornegtelser, paa de Farer 
og Besværligheder, som ere forbundne med et saa- 
dant Embede; de vilde have ladet de tarvelige Jnd- 
tccgter, den nodvendige Beskæftigelse med alle de 
smaalige Sysler i Huset og ved Faare- Hjorden, 
der er den fornemste Kilde t il hin Indtæ gt, Afson
dringen fra Verden og fra alt videnstabeligt Sam
kvem, tale til Undskyldning for En og Anden af 
Holds Embeds-Brodre, som det maaste kunde fattes 
paa felstabelig Omgangs-Tone eller paa Overblik 
over Videnstabens Fremstridt. „H ar den Gejstlige", 
saaledes vilde vel omtrent deres Forsvar have lydt,
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„hvilken I  beundre for hans fine Vasen og for hans 
Anstand i fornemme Kredse, hvilken I  satte overst i 
de Aandriges, Hojtdannedes, Hojlardes Tal, har 
han henlcvet de bedste og kraftigste Aar af sin Ung
dom og Manddom som Prast paa en Hallig? Har 
han provet, hvad det vil sige, at ombytte Verdens 
Rigdom med Mangel paa alt; at mdeflutte sig med 
sit varme, for alle Mennester bankende, Hjarte paa 
en ode Jord-Klump; at vaagne op af sine Ung- 
doms-Drommes blomstrende Paradis i saadanne Om
givelser, hvor Naturen og Mcnnestet ere lige blot
tede for alt, ja mere end paa den nogneste Hede; 
at vcere forvist fra Kundstabens Kilder til en ogsaa 
for Aanden ufrugtbar Orken, og dertil ovenikjobet 
at vcere fordomt til de ringeste Arbejder, ja til at 
passe Faar? Har han provet, hvad det vil sige, at 
holde Hus med en saa ubetydelig Lon, fortjent paa 
en saadan Maade; i hver ny Storm-Flod at se Do
ven under Ojne, og, ifald Hustru og Born over
leve ham, at vide disse stovte ud i Verden som 
Betlere? Sporger ham paa hans Samvittighed, om 
han da vilde have vedblevet at vcrre den Mand, som 
I  nu cere og lovprise? Sporger ham, om han i en 
saadan Stilling vilde troste sig til, blot i nogle Aar, 
— og mangen Hallig-Prcest kommer hele sit Liv ikke 
bort fra Halligen — , at bevare den Kraft, som har 
nok i den indre Lon og i Bevidstheden om den Vel-

17
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signelse, han udbreder, og som netop derfor holder 
Aand og Hjcerte opret selv under saa kummerlige 

udvortes Kaar.
F o r eder, mine tidligere Embeds-Brodre! og 

im od  dem, der saa overmodigt se ned paa eder, 
vcere hermed et A lvorS-O rd talet af Forfatteren, 
som ikke skammer sig ved at mindes, at han ogsaa 
i sine forste Embeds-Aar har været, — hvad man 
sædvanlig kalver eder, og hvormed man mener at 
have sagt noget ret Haanligt -  , en Hallig-Præst, 
og maaste vilde have været det endnu, dersom ikke 
Havet to Gange havde sfyllet Kirken bort, hvil
ken det tilsivst blev umuligt at opfore paany. 
Dette Ord v il ikke bringe-Lder nogen Frugt, og ikke 
sætte en Haand i Bevægelse, for at samle en Kapi
tal, hvorved i det mindste den videnftabclige Trang 
kunde afhjælpes, uden hvilken Hjælp selv den lærde
ste og mest tænkende unge Gejstlige snart v il være 
ude af Stand til at holde Skridt med Videnskaben, 
ja uden hvilken det maa være en i Sandhed sjælden 
Sejer over den menneskelige Naturs Skrobelighed, 
dersom ikke Mangel, Ensomhed, Undervisning i de 
forste Begyndelses-Grunde, Omsorg for Faare-Hjor- 
den, Afhængighed af Uld-Priserne, efterhaandcn 
gjore den ældre Mand flov for enhver hojere Aands- 
Netning. Den alene, som allerede, for han bliver 
underkastet en saadan Prove, har vundet et fuld
kraftigt aandeligt L iv, turde være i Stand til at
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udholde den; rammer den ham derimod, inden hans 
Liv er ret modent, da maa man vel bede, at en 
saadan Prove-T id  ikke sial vare forlænge. Med 
varm Deltagelse, om end frugteSlost, vcere dette Ord 
talet for eder af en Broder, som rækker eder Haan
den over Havet, og hvem det længe har været en 
Trang, at tale eders Sag. Vender end hans Ord 
tomt tilbage, fra deres Hjærter, som fra deres 
ophojede Stade se fornemt ned paa eder: for eders 
Hjærte v il det dog være velgjorende; og det er det 
forste O rd , som forer eders retfærdige Sag offent
lig imod Verdens uretfærdige Dom og imod den 
almindelige Ligegyldighed for eders Martyrdom i 
Kirkens Tjeneste.*)

•) Foranlediget ved Ovenstaaende, have nogle ædle Kvinder 
i Kjobenhavn gjort et Forsag paa at forbedre Hallig- 
Præsternes Kaar. Hvorlidet nu end Resultatet svarede 
t i l  deres D n flc r: saa vilde jeg dog ikke forbigaa deres 
Bestræbelser med Tavshed. Renterne af [ben vundne 
Kapital ville i det mindste kunne tjene t i l  at give en 
eventuel Enke efter en Hallig-Præst et lille Tilstud t il 
hendes tarvelige Pension, og saaledes v il heller ikke 
denne Skærv savne sin Tak. Ogsaa jeg, som fra en 
danst L> modtog det eneste Vidnesbyrd om, at det Ord, 
jeg havde talet for Hallig-Præsterne, dog havde fund* 
nogen Gjenklang, ogsaa jeg tager ikke den Hilsen t i l 
bage, som jeg dengang bragte, rigtignok i Forventning 
om et rigere Udbntte, men hidsætter endnu b'et sidste Vers

17*
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Da Dagen til Afrejsen var bestemt, fandt Id a 
lia det aldeles nodvendigt at tale oprigtigt med © o t
her. Gjerne havde hun feet Forholdet hceve sig selv 
uden en saadan Ovlosnings-Scene. Hendes Tan
ker vare allerede ilede forud for Afrejsen; hun saa 
sig igjen i sin Fodebys glimrende Omgivelser, midt 
i  alle et rigtbevceget Livs Nydelser. Der, haabede 
hun ogsaa, vilde hendes Fader og hendes Broder 
snart igjen blive helbredede for de underlige G ril
ler, som kun Ensomheden og Samtalerne med Hold 
kunde give Næring. Hendes Modbydelighed for det 
mystiste Væsen, som hun kaldte det, gjorde hende nu 
Halligen ganste utaalelig, og hendes Uvillie mod 
denne indbefattede nu ogsaa hendes Forhold t il © o t
her, der jo i den ©rad var Et med sin H allig , at 
han syntes at vakle, naar det gjaldt om at opgive 
enten den eller sin Kjærlighed. Vistnok udtalte sig 
endnu bestandig den gamle Omhed i ©odders Op
forsel; men hun vidste jo dog, at han ikke uden Be
tænkeligheder vilde forlade sit Hjem for hendes Skyld, 
og hans Blidhed og Hengivenhed forekom hende nu, 
da ingen beslægtet Streng gav Gjenklang i hendes

med et ligefaa v a rm t H je r t e ,  fom da jeg fsrst ned- 

ffrcv  det:

Hilser bsjt, I  GlwdcS-Toner,
Den Stad, hvor i Kamp oq Raad 
Borger-Dyd hver Tinding kroner;
Taarer fandt jeg der og —  Daad.
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Hjærtc, umandig og barnagtig. Hun begreb ikke, 
hvorledes hun for havde kunnet tænke paa en nær- 
mere Forbindelse med ham; hun forstod ikke, hvad 
Uscedvanligt og Tiltrcekkende hun havde fundet hos 
ham, og bebrejdede sig selv, at hun var gaaet for
vidt i sin Taknemmelighed mod sin Rednings-Mand. 
Hun var nu alvorlig bange for, at han stulde be-
flutte sig til at folge med, og hun lagde allerede
adstillige Planer t il,  hvorledes hun, ifald han rejste 
med dem til Hamborg, efterhaanden vilde node ham 
til at træffe sig tilbage, saaledes at han maatte op
give alt Haab om hendes Haand. Men nu maatte 
hun dog forst fporge ham; thi han syntes ikke at 
være tilbojelig til at tage Ordet, uagtet hun allerede, 
ved at aflægge Hallig-Dragten, tydeligt nok havde 
givet ham sin Mening tilkjende; forgjeves fogte hun 
ogfaa at opbringe ham ved et koldt og tilbagehol
dende Væsen, — han blev, ligesom i en magnetisk 
Tilstand, trukken desto stærkere hen til hende, jo mere 
hun stovte ham fra sig. Vel maatte han kunne 
mærke, at hans Kjærlighed ikke mere blev besvaret, 
som tilforn, vel var ogfaa hans Livensiab for hende 
kolnet; men hans Trang til at have en Gjenstand, 
som kunde bringe ham til at glemme sig selv, fæng-
flede ham til Idalia . Han forudsaa hendes pinlige
Sporgsmaal, han saa den afgjorende Time rykke
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bestandig nærmere og undveg dog ængstelig enhver 
Hentydning derpaa.

En klar November-Dag stod han ved Strand- 
Bredden og betragtede Bolgen Legen for sine Fod
der. En vemodig Rorelse udbredte sit drømmende 
S lo r over hans Tanker og Følelser, og dyssede dem 
i Blund, ligesom naar Moderen indhyller det uro
lige Barn i sit Skod og trykker det til sit varme 
Hjærtex Fortid, Nutid og Fremtid flod, faa at sige 
sammen for ham i een Taare, hvori Maalet for 
hans Drømme og Længsler, det venlige Billede af 
et stille husligt Liv, stod afspejlet; men om det blev 
beffurnet af den opgaaende Morgen-Sol eller af den 
hendøende Aftenrøde, det vidste han ikke: kun erin
drede Taare-Perlen paa hans Kind ham om, at det 
var et Billede ikke af Virkeligheden, men af Læng
selen. En Stund stod han saaledes, hensunken i den 
Glemsel, som egentlig ingen Glemsel er, idet Sørge
floret endnu bestandig er vundet om den sijonneste 
Drøms Vinger, saa at Hjærtet ikke formaaer at svinge 
sig op til fuldt Lys og fuld Salighed. I  denne Stem
ning forekom hans Hallig ham at være den eneste Plet 
paa Jorden, hvor han kunde finde sig i  at leve, det 
eneste Sted, hvor hans Hjærte-Saar kunde finde Læge
dom : han var ikke i Stand til at tænke sig ind i Ver
dens-Larmen, og han gysede for den frygtelige En
somhed og Tomhed iblandt Mennestcr, som bevægede 
sig i Livets travle Færd.
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Hold, hos hvem netop ganske modsatte Onster 
vare vaagnede ve£ Omgangen med de Fremmede, 
ved de oplivende Samtaler, ved den fornyede Tanke- 
Udvekfling, ved Erindringen om Livets Rigdom, og 
som nu, oftere end ellers, stirrede lcengselfuld ud 
over Bolgerne, der stilte ham fra Fastlandet med al 
dets aandelige Livs-Fylde, overrastede Godber i hans 
Dromme. Samtalen blev snart fort over paa den 
Gjenstand, der laa dem begge, hver paa sin V is , 
ncermcst, de Fremmedes Afrejse.

„D u  vil vel nu snart forlade os," ytrede Hold'
„Nej, nej!" raabte Godber hæftig, „jeg forlader 

ikke mit Fodeland."
„D g  Id a lia  bliver her?" spurgte Hold for

undret.
„D et veed jeg ikke," svarede han med dæmpet, 

usikker Stemme.
„D u  veed det ikke?" — og med det samme ka

stede Hold et provende B lik paa M glingen, som 
stod for ham tavs med nedstagne Ojne. „D u  veed 
det ikke? Godber, har du gjenfundet dig selv og din 
P lig t?" — og da Godber endnu bestandig ikke gav 
noget Svar, vedblev han levende: „Visselig, du kan 
ikke blive lykkelig i den store S tad , i Livets bru
sende Tummel, blandt Mennester, der drive Spot 
med enhver Taare, som den, der nu perler i dit 
Oje. Du med dit jævne, simple Væsen vilde være
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uhyggelig tilmode i deres glimrende S irk le r .  H a l 
lig - S o n n e n s  Liv kan alene trives og flaa N od  i 
Halligens J o r d - B u n d :  intet andet S t e d  vil han  
fole sig vel. O g  I d a l i a ?  D en  Tilbojelighed, hun 
har  folt for d ig ,  er vel kun en Virkning a f  hendes 
Taknemmelighed, en Folge a f  den uvante  Ensomhed, 
en Besiceftigelse i ledige Timer, i det hojeste en O p 
brusning  af  lidenskabelige Folelser, hvormed hun stif
ter ligesom med sin Paakloedning."

G odber  blev blodrod ved disse O r d ,  og Hold, 
som bemoerkede det, greb hans H aand  og sagde:

„ D e t  kroenker din S to l th e d ,  a t  jeg siger vig de tte ;  
det smoerter dig, a t  en anden veed, a t  du har bildt 
dig ind at goelde mere, end du virkelig gjaldt. M e n  
det m aatte  jo have o p ro rt  din S to l the d  endnu mere, 
ifald dette forst var  blevet dig klart ved hendes S id e ,  
n a a r  det ikke loenger va r  dig muligt a t  troede tilbage, 
n a a r  vu ved et helligt B a a n v  va r  loenket til hen
des glimrende Tryllekreds, og, n a a r  da, idet du selv '  
følte dig ilde derved, ogsaa hun lod dig fornoemme, 
a t  du va r  hende en ubekvem Skygge. O g  det er 
jo ikke din S k y ld ,  a t  du stolede paa  hendes sode 
O r d  og hendes smigrende Foerd; det er jo snarere 
en ZEre for d ig ,  a t  du kunde stuffes deraf. D e t  
Menneste, som kan sige: jeg er aldrig bleven skuffet, 
han har dermed fcrldet sin egen D o m ,  og jeg vilde 
ligesaa meget vogte mig sor hans Venskab, som jeg
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foler mig hendragen til den, hvis Hjærte bloder af 
Saar, der ere flagne af svegen Tillid. Ja derfor, 
Godber, og fordi jeg lovede mig selv det, dengang 
du i din Baad bragte mig frelst hjem til Kone og 
Barn, derfor kommer jeg til dig og beder dig om 
Tilliv og Fortrolighed. Jeg stal aldrig svige den, saa- 
sandt som jeg aldrig stal glemme det O je-B lik, da 
dit og dine Kammeraters Raab lod hen over Van
dene, der flog op over mit Hoved." "

Godber kunde ikke længere modstaa; et Blik, 
hvori en taknemmelig Taare perlede, og et varmt 
kraftigt Haand-Tryk bevidnede Præsten, at den T il
bageholdenhed, han altid havde iagttaget imod ham, 
nu var vegen for en hjærtelig Tilnærmelse.

Aabent udtalte Godber sig nu om sin hele T il
stand og Stemning. Han fortav ikke, at Idalias 
Opforsel i den sidste Tid havde krænket ham og næ
sten givet ham Vished om, at hun onstede deres 
Forbindelse hævet.

„Lad saa fare!" raabte Hold. „S k il det ad, 
der allerede forlængst har været adstilt, og som er 
hinanden saa modsat, som Syd og Nord. Og vil 
end dit Hjærtc blode, nu saa læg det med alle dets 
Vunder op til det store Fader-Hjærte deroppe; Gud 
vil vide at læge det, saa at det stal fremgaa af 
den haardc Kamp, som en Helt, hvem Arrene give
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Vidnesbyrd om, at man kan forlade sig paa hanS 
Kraft og Trosiab."

Hold ventede, mere af Fremtiden, end Godber; thi 
denne kjcndte jo alene selv den SamvittighedS-Uro, 
hvoraf han pintes, hvergang han tænkte alvorligt over 
sit Liv. Kun en tilsyneladende Kraft bragte ham til 
den Beslutning, at tale det sidste afgjorende Ord 
med Jvalia. Grunden til hans Svaghed laa dy
bere, end i Sorgen over, at hans Kjærlighed ikke 
blev besvaret; thi isaafald havde han jo nu været 
nærved at kunne vende tilbage til fuldkommen Aands- 
Frihed, nu, da han stod i Begreb med at sprænge 
de Lænker, der hidtil havde holdt ham tilbage fra en 
Lykke, hvorfor han t mange Aar havde arbejdet med 
Udholdenhed og Haab, og som tidt endnu havde 
skinnet igjennem hans Lidensiabs Flamme som en 
mild, venlig Stjærne. Dog, kunde det end sie, at 
hans Kjærlighed til Ida lia  vilde blive lig en Drom, 
som, naar vi vaagne, kun en foje Tid bevarer sig 
i vor Hukommelse: — vilde han da med det samme 
være i Stand til at glemme, at han for hendes 
Skyld havde forladt det Skib, hvis Styrelse havde 
været ham anbetroet, forend den sidste Planke var 
brusten; at han for hendes Skyld havde sveget sit 
Trosiabs-Lofte til Maria? Om hun ogsaa vilde til
give ham, kunde han da tilgive sig selv? Kun saa- 
længe han endnu turde haabe at besidde den, for
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hvem han havde osret saameget, kun saalænge havde 
dette Offer endnu en lys Side, en,.hvorvel dyre- 
kjobt, Fordel, et Alter, hvorpaa det var bragt; 
nu, da han selv stod i Begreb med at berøve sig 
Frugten deraf, faldt det ham paa Hjærtet som en 
tyk, sort Sky, som ingen Sel-Straale kunde bryde 
igjennem, for at opklare Udsigten i de kommende 
Dage. Kun det Ene, som det nærværende Oje-Blik 
krævede af ham, var ham klart, nemlig Adsiillelsen 
fra Ida lia : Fremtiden laa for ham i Mulm og Mørke, 
medens Hold med glad Deltagelse imodesaa en lyk
kelig Udvikling af de tidligt Forlovedes Skæbne, eller 
snarere, en rolig Tilbagevenden paa deres forenede 
Livs-Bane.

„Du vil rejse med din Fader?" spurgte God- 
ber næste Morgen Idalia, i en Tone, som viste, at 
han ventede et bekræftende Svar. En gjennemvaa- 
get Nat havde end mere befæstet ham i den Beflut- 
ning, han havde taget, med Fortvivlelsens Mod at 
indhylle sig ganske i en uundgaaelig Skæbnes dunkle 
Klædebon.

Ida lia  skælvede synligt. Var det den sidste 
Rest af Kjærlighed til Inglingen, eller var det, fordi 
den forlængesiden onsiede Afgjorelses-Time nu saa 
pludselig var kommen, at hun blev saa hæftig bevæ> 
get? Hun var ikke straks i Stand til at sige noget. 
Hun betænkte sig paa et Svar, som, idet det tilin- 
tctgjorde alt Ha ab hos ham om hendes Haand, dog
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saa lid et som muligt fluide kroenke ham, og, som det 
ved flige Lejligheder plejer at gaa, saarede hun ham 
netop paa det- dybeste ved sine Ord.

„Hvormegen Tak er jeg dig ikke flyldig, God- 
ber! Uden dig flulbe jeg aldrig have feet min Fo- 
deby mere, som jeg nu længes saa inderlig ester. 
A ldrig," — her'greb hun hans Haand og trykkede 
den inderlig — „aldrig sial jeg glemme det Oje- 
B lik, da du sprang ud i det vilde Hav efter mig; 
aldrig sial min Taknemmelighed og mine bedste Dn- 
ster for din Fremtids Lykke ophore. Og, ikke sandt? 
det er en smuk, venlig Leg, vi have leget med hin
anden paa denne lille O , hvorpaa vi bestandig ville 
tænke med Glæde, som paa en i Livet saa sjælden 
barnlig Selvforglemmelse."

Godber glovede as Skamsuldhed og Vrede. 
Altsaa en Leg turde hun kalde det, der havde for
spildt ham og den stakkels Maria deres Livs Lykke! 
Han bed Læberne sammen og blev en Tidlang staa- 
ende som en, der er tvivlraadi^, om han sial be
tvinge eller loslade sit indre Raseri.

Ida lia  blev bestandig uroligere, jo længere hans 
Tavshed varede. Hun vilde samle al sin Stolthed 
og uden videre vende sig fra ham; men Folelsen af 
hendes Uret, blandet med nogen Frygt for den saa 
dybt krænkede Ingling, fik Overvægten, saa at hun 
tiltalede ham venligt:

„Hvilken Fest-Dag sial det være for mig, naar
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du engang besøger os i Hamborg! Hvor vi da (lal 
fladre sammen om gamle Dage, og du stab faa at 
se, hvor tro min Hukommelse har opbevaret selv 
de mindste Trcek af vort Samliv paa Halligen!A

Godber hørte stet ikke de sidste Ord, men hans 
Sjcels Opror forvandledes pludselig til et Vemod, 
som fyldte hans Ojnc med Taarer, — en sædvan
lig Veksel af Følelser hos en Karakter, hvis Svag
hed ikke ret længe kan udholde en hceftig Bevægelse. 
Det Spændte i hans Ansigts-Træk og i hans Hold
ning gik nu over til en Slaphed, hvilken Id a lia  næ
sten var endnu mere bange for, end for Udbruddet 
af hans Vrede, idet hun nemlig frygtede en rorende 
Scene, som hun for enhver Pris vilde undgaa, dels, 
fordi den dog ikke kunde lede til noget, dels, fordi 
hun nu, da hun faa Godber faa dybt rystet, mær
kede paa sig selv, at hun endnu ikke var faa fuld
kommen Herre over sit Hjærte, som hun havde troet.

Im idlertid besindede Godber sig paa, at alt jo 
dog kun var gaaet saaledes, som det maatte gaa, at 
han selv havde onstet en Afgjorelse, ja at denne As- 
gjorelse allerede havde fundet Sted for længe siden og 
ikkun havde savnet Ord. Han vendte sig derfor rast om 
og ilede bort, uden at stænke Id a lia  saameget, som et 
Afsteds-Blik. Denne havde gjerne sect, at de vare 
blevne stilte paa en kjærligere Maade. Hun vaklede et 
Oje-Blik, om hun ikke stulde folge efter ham og tale
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endnu et Par hjoerteligere Ord mcd ham; men inden 
hun kunde blive bestemt, var det for sildigt. Godber 
for ned ad Skandsen, og snart drev den enlige Baad 
om med ham paa Bolgerne. Forst efter de Frem
medes Afrejse vendte han igjen tilbage til Halligen.

Ogsaa vi kunne her tage Afsted med Idalia, 
idet vi kaste et flygtigt Blik paa hendes Fremtids 
Liv. Havde hun forstaaet at hoeve sin Tilbojelighed 
for Godber Gl sand kvindelig Kjoerlighed: saa vilde 
hun maaste endog have overvundet hans Utilboje- 
lighed til at blive sit Hjem utro, og han kunde vel 
ved hendes Hjcerte have glemt, hvor dyrt han havde 
kjobt hendes Haand. Men!, turde hun nu, efterat 
hun eengang havde provet og forstodt en saadan Hen
givenhed, vente nogensinde mere at finde et Hjcerte, 
som saa al sin Lcengsel stillet i hendes Kjoerlighed 
alene?

Snart befandt hun - sig igjen i Hamborg midt 
i alle de Adspredelser, hvori hun for havde levet, og 
ægtede omsider en Mand, hvis Formue og Tilboje
lighed gjorde det muligt for hende, ogsaa som Kone 
at glimre i de Daarstaber, der udfylde Tiden, uden 
at tilfredsstille Hjærter, ja snarere cegge dette til en 
sand Parforce-Jagt efter bestandig ny Tilfredsstillelse 
af Forfcengeligheden og de verdslige Begjeringer. 
Hvad der bevægede sig i  hendes Sjcel, hvilke M in
der der dukkede op af Fortids Grav, naar hun i sit



271

barnlose ALgteskabs ensomme T im e r ,  hvilke ikke gan
ske kunde u n d g a a e s ,  ofte sad lcenge, med H ovedet  
stottet paa H a a n d en ,  med B ro d er ie t  liggende for
glemt i Skodet,  med de halvtillukkede O jn e  stirrende 
hen for sig saalcrnge, indtil hun, opsircekket af en hed 
T a a r e ,  der faldt ned paa hendes A rm , hastig greb 
Lutten og lod sine Fingre fare hen over S tren g e n e ,  
som om de vilde T oner  med M a g t  stulde opvcekke 
en Lyst, hendes Hjeerte ikke kjendte t i l ,  —  derom  
maa de domme, som forstaa folgende V e r s :

G e n g a n g  er det M a j  i Livet,
G e n g a n g  H im le n  t i l  dig l e r ;
LCndser du ej S k a b e r - B l i v e t ,
Ak, det lyder  a ld r ig  mer.

G e n g a n g  a a b n e s  Lykkens R ig e ,
V i n k e r  Sjcrle-n t i l  sig h e n ;
Hvo  der eengang f a a  den vige,
H a r  fo r  evig mistet  ben.

O g  forgjcves  vil du fcrlde 
T a a r e r  for den ta b te  D r o m ,
S o g  den p a a  de fjoerne Fjcrlde.
Led derom p a a  s tr iden S t r o m !

D y s  hver  D a g  d in  S j æ l  i D v a le ,
G j s r  hver  L im e  t i l  en Fest ,
B y d  i dine r ige  S a l e  
H v e r  en Gloede kun t i l  G æ s t!

Glemsel drik a f  gy ldne  K u m m e r !  —
Ak, du sukker, stille, t y s !
T h i  der f a t t e s  jo d in  S l u m m e r  
K jæ r l ig h e d e n s  B r u d e - K y s .  -
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T h i der fa ttes  dig i Kransen  
E vigh ed en s friste S k u d -  
D in e  B lom ster , m idt i G landsen, 
D u fte , v isn e , og —  gaa ud.

E en gan g  P arad iset vinker, 
E cn ga n g  Livet t i l  dig ler, —  
K eru b -S vcrrd  for D je t  blinker, 
Eden seer du aldrig  m er.

XX.
Hvad Rud F ader fra  det H vjt ( ta n te r ,  

Lad ej drukn«- i en S tro m  af Ord! 

@ne den fiq i det D ybe saenker,
S o m  ej sporger, men af Hjaertet tro 'r .

M a n d e r  og O s v a ld  onskede inden deres Afrejse 
ligesom a t  besegle deres nye P a g t  med Herren, ved 
a t  nyde den hellige N advere  i den Menighed, der var 
bleven dem saa dyrebar. P a a  Faderens S p o rg s m a a l ,  
om ogsaa hun vilde tage D el  i den hellige H a n d 
l ing , svarede I d a l i a ,  a t  hendes Tanker vare altfor 
meget beskæftigede med Afrejsen, til a t  hun kunde ved
ligeholde A ndagten.

D e t  er o s  sikkert allerbehageligst, n a a r  vi kunne 
indhylle v o r t :  „ J e g  beder dig, hav mig undskyldt!" 
i en hellig W r e - F r y g t s  blcendende D r a g t ;  og der
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gives Mennesker, som, ifald men ftal tro deres Ord. 
alene af hin samvittighedsfulde Frygt for at være 
adspredte under Guds-Tjenesten, hele deres Liv 
igjennem fty Kirken, og ogsaa kun af den Grund 
undlade den huslige Andagt, fordi de lige til deres 
Dages Ende vente paa, at kunne være engang ret 
tilgavns andægtige.

Da Mander anmældte for Hold sin og sin 
Sons Beslutning, at gaa til Herrens Bord, spurgte 
han ham, hvilken Anftuelse af den hellige Nadvere 
han hyldede? Hold svarede:

„Jeg vilde onfte, at De ikke havde spurgt mig, 
men, uanfægtet af stridende Meninger og Anftuel- 
scr, af ganske Hjærte havde hengivet Dem til det 
Indtryk, Sakramentet gjorde paa Dem, for at De 
paa Dem selv kunde fornemme, hvad det ftal være 
for Dem. Maafte er Nadveren noget Forftjelligt 
for hver Enkelt, alt efter hans Trang og Modta
gelighed, og jeg vilde hellere have hort af Dem, 
hvilket Indhold De havde fundet i dette Kristen
dommens Klenodie, 'end selv henvise Dem til en 
forudfattet Dom, da dette ikke lader sig gjore, uden 
at berøre en Spaltning i Herrens Menighed, som 
hartad herover Nadveren dens Karakter af Kom
munion."

„Men," bemærkede Mander, „een Betragtnings- 
Maade kan dog kun være den sande, og kun den

iö
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fan dog nyde Herrens Nadvere med fuld Velsig
nelse, font veed, i hvad Hensigt Herren har ind
stiftet Sakramentet."

„A l Velsignelse kommer hcrovenfra," var Holds 
Svar, „og jeg troer, at mange, som med de for- 
ffjelligste Anskuelser vare Gæster ved Herrens Bord, 
dog have haft lige Velsignelse deraf, fordi under 
den hellige Handling ingen tænkte mere paa sine 
Anskuelser, nten hengav sig til den Indflydelse, Sa
kramentet udovede paa hant. Rigtignok vil hos 
alle denne Indflydelse være sikrere og vel ogsaa paa- 
lideligere, ttaar de baadc forst og sidst overveje 
dette Magltids hele Betydning."

„De har hidtil været min Lærer, vær det og
saa fremdeles," bad Mander. Deres Dom maa i 
Betragtning af, hvad jeg allerede siylder Dem, have 
en stor Vægt for mig."

„M in  Avtoritet stal ikke gælde videre for Dem, 
end hvad en fleraarig Sysselsættelse med Frelsens 
Evangelium har forud for den forst nylig vundne 
Indsigt i Troværdigheden af Guds Aabenbaring i 
Christo. B lot det være sagt endnu engang: jeg 
knytter ikke saameget Sakramentets Velsignelse til 
den fulde Indsigt i dets Væsen, som snarere til en 
Naade-Virkning af Gud i det modtagelige Sind. 
De stal derfor ikke gaa til Herrens Bord med den 
Overbevisning: Dette eller Hint vil jeg komme til 
at fernænt nte, men hellere oppebie Sakramenters
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Forjættelse; De stal ikke binde Dem til denne eller 
hin Opfattelse af Nadverens Betydning, men være 
beredvillig til at hengive Dem ganske og saa mod
tage, hvad Herren skcenkcr Dem. Jeg for min 
Part holder fast ved Kirke-Læren.

Opfatte vi Aabenbaringen i Christo i sin Hel
hed som et Under-Verk af Guds saliggjorende Naade, 
hvorved noget virkelig Nyt — ikke af samme Art, 
som de tidligere Himmel-Veje, — kun bestemte til 
stedse videre Udvikling, traadte ind i Menneske-Livet 
og oploftedc Stevets Natur til at vcere en Bolig 
for det Liv, som var hos Faderen og er traadt 
synligt frem pan Jorden: saa kunne vi heller ikke 
have noget imod at antage, at dette Under-Verk 
gjentager sig i bestandig nye Under-Gjerninger. Have 
oi eengang istedetfor den Mægling mellem det Him
melste og det Jordiste, som knytter sine Aande- 
Gaver til de os stænkede aandelige Gaver, faaet en 
Mægler, i hvem Himmel og Jord ere Eet: saa tor 
vi heller ikke nmale denne Mæglers Lærdomme, Vel
signelser og Forjættelser ni eb den Maalestok, som vi 
anvende ved Gjensiande, der folge den sædvanlige 
Lov, ifolge hvilken Himmel og Jord stedse ere ad
skilte og kun nærme sig til hinanden ved Samfunrs- 
Baandet i Aanden. Snarere maa vi vente, ak 
alt, hvad der udgaaer fra hint Guds Verf, har en 
Karakter, der ej alene afspejler dette som underfuldt,

18*
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mett lader alt, hvad der udspringer derfra, i sig selv 
være et Under. Stråledes med Nadveren! Det er 
ikke M i n d e t  om ForfoningS-Verket, som stal fodes 
paany, men Forson in gs - Ve r ke t  selv, som stal 
fodes paany t den Troende. I  Herrens Nadverc 
er det ham, som paany giver sig selv til mig, ikke 
mig, fom paany overgiver mig til ham. Ligesom 
Forlosningen var betinget ved hans Liv og Dod 
her paa Jorden: saaledes er Nadveren ikke blot en 
aandelig Næring for Aanden, men en jordist-him
melst Spise, hvorved vi blive hans og ban vor igjen- 
nem en fu ldkommen Forening. I  Nadveren er 
den hele Christus, Leereren og Frelseren, den lidende 
og den sejrende, den korsfæstede og den opstandne, 
Marias Son og Guds Son, — den Forste ikke 
mindre, end den Sidste. Medens ved enhver anden 
hellig Handling den Ene i Almindelighed ircrder 
stærkere frem end den Anden, saa er i Nadveren hin 
forbunden med denne, denne med hin, og gaaer 
over i os i eet uoploseligt Samfund. Uven Christi 
legemlige Nærværelse i Nadveren bliver Forlosnin
gen et Verk i Tiden, som alene lever i Troen og 
fra det Jordiste altsaa igjen er vendt tilbage til 
det Aandelige; medens den ogfaa stal vedblive at 
leve efter sin jordiste Side i den hellige Nadvere, 
ikke alene, fordi Christi Liv fortsættes i de Troendes 
Aand, men fordi han selv endnu bestandig er til for
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dem. Thi hans fortsatte Leven i vor Aand er dog 
altid kun v o r t  Liv i ham, afhængigt af vor Mod
tagen og Opfatten; er ikke fuldkommen i Sandhed 
hans Liv i os, er altid kun os, ikke ham. Men 
vor Tid er ikke fattigere, end de forste Disciples, 
dersom vi ikke gjore den fattig. Den har ikke blot 
hans Lærdomme, Velsignelser og Forjættelser; men 
den har ham selv, hans Legeme og hans Blod. 
Ogsaa os bydes den npe Skabning, vor aandelige, 
saavelsom vor legemlige Tilværelses Gjennembrud og 
Oploftelsc til Enhed med ham. — Hvorledes kan 
dette s ie ? - derom spørge vi ikke her, og alle Theo- 
rier og Former ere Stykverk. Kun det er Sporgs- 
maalet: om en saadan Lære om Nadveren, saaledes 
fom den udtales simplest og enfoldigst — forsaavidt 
vort jordiske Sprog overhovedet strækker til for stige 
Ting, — i den ægte lutherske Theori og Fremstillings- 
Form, stemmer overens med den hellige Skrifts Ord, 
med hele Guds unverfulde Naadstutning til Menneske
nes Forlosning, med selve Forlosnings - Verket og 
med de MændS Tro, hvilke vi maa tillægge en yp
perstepræstelig Værdighed i Evangeliets store Menig
hed? I  dette sidste Stykke vil jeg imidlertid ikke 
siyde mig ind under nogen menneskelig Avtoritet, da 
det stal finde sin Begrændsning i den fælles Over
ensstemmelse i Svarene paa alle de øvrige Styk
ker; men vel holder jeg fast derved, at, ligesom
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Sandheden overhovedet er Aandens Frugt, saaledes 
kan den guddommelige Sandhed alene være den 
guddommelige Aands Frugt. Denne Aand har itu 
sin Tid og Time for det, som befordrer Kirkens Tro. 
For hvad der befordrer den Enkeltes Tro, viser den 
hen til en saadan Time i Menneske-Livet, der lige- 
saalidt oprinder paa Concilier, som bag Nat-Lam
pen ved Skrivepulten, men hvis Vugge er et Hjærte, 
som met) fin verdensovervindende Tro ogsåa virke
lig overvinder cn Verden, et Hjærte, som ikke op
leder enkelte Gnister mellem Asten, men som er gjen- 
nemglovet as den hellige I ld  og renset og lutret 
gjennem denne I ld  til at vcere et Tempel, hvorfra 
Gud gjerne udsender sine Noster i Verden. Hvo 
som derfor vil opstille nye Former og Theorier i de 
guddommelige Ting, han spørge ikke blot sig selv, 
hvad han veed, men ogsaa, hvad han er med Hen
syn til Livet i Gud og Vandelen for Gud. Med 
Skole-Visdom og kritist Skarpsindighed kan man 
vove paa at sonderlemme en Homer, og selv det 
vil dog kun lykkes saalænge, indtil Begejstringens 
Flammer, som vedblive at glode i det Enkelte, atter 
flaa sammen i een lys Lue, og den ædle Malm paany 
staaer i celdgammel Kraft og Herlighed. Kan nu 
hin kolde torre Kritik selv der, hvor det blot gæl
der en Skabning af Menneste-Aand og- Hjcrrte, kun 
blive til en Ridder af den bedrovelige Skikkelse,
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hvis korke Sejer snart forvandles kil ek desto sikrere 
Nederlag, med hvad Udsigt kan den da forsøge sig 
paa det Guddommeliges Enemærker? Saavel den 
rette Lære om de guddommelige Ting, som det rette 
Udt ryk  derfor, kan alene Guds Aand meddele, og 
Guds Aand forlanger Tempel og Alter, Horebs 
Hoje og M  am res Palmer, Hjærter, hvis Vinge-Slag 
ere dygtige til en Orne-Flugt, Mcend, font have Fy
rig hed og Zjrmyghed nok til at bede Gud om O p
lysning."

„M en," bemærkede Mander, „har ikke den re
formerte Kirke, der jo dog ogfaa siylder Mcend, 
som dem, De nys betegnede, sin Oprindelse, en An
skuelse af Nadveren, ifølge hvilken den blot er et 
Ihukommelses-Maaltid?"

„Ogsaa den reformerte Kirke," var Holds Svar, 
„blev snart igjen ved Calvin ledet til en dybere Op
fattelse, uagtet man kun i den katholsie og i den lu- 
thersie Kirke, hvorlidet end begge stemme overens i 
den nærmere Bestemmelse af denne Lære og i Re
sultaterne deraf, finder en v i r ke l i g  dybere Vur
dering af Nadveren; da alt, hvad man ellers har 
forsøgt at tillægge denne hellige Handling, ved til 
det Zjderste at aandeliggjøre Følelserne, ikkun røber 
en vis Sky for at blive staaende ved et blot Ih u 
kommelses - Maaltid, uden virkelig at faa mere ud 
deraf. Man foler vel Trangen til at give Menig-
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Heden en Fode, font er en mcettende Livs-Spise og 
ikke bestaaer i Smuler alene; men man soetter kun 
Kryderi til og toenker ikke paa, at Kryderi netop kun 
tjener til at krydre, ikke til at moette."

„Men hvorledes vil De forene denne Forglem
melse med den ypperstepræstelige Voerdighed, som De 
for tillagde saadannc Mænd, der ere Piller i Guds 
Kirke, og hvortil De dog ogsaa regner Zwingli og 
Calvin?" spurgte Mander.

„De maa erindre, at jeg gav dette Punkt om 
saadanne aandelige Koempers Avtoritet en Begroenvs- 
ning i Overensstemmelsen med andre Vidnesbyrd. 
Hvor denne Overensstemmelse findes, der hengiver 
jeg mig med Gloede, og den findes netop i Evan
geliets Koerne, i Loeren om Forlosningen; hvor den 
fattes, der forster jeg selv med desto større Ive r i 
Livets Ord, men gloever mig dog, naar Sandheden, 
jeg finder, ogsaa har mange, om end ikke alle, Guds 
Vidner i Kirken for sig."

„Jeg maa oprigtig tilstaa," sagde Mander, „at 
netop Ordet: Dette gjorer til min Ihukommelse! 
synes mig saa naturligt i Herrens Mund i det Oje- 
Blik, hvori det blev udtalt, kort for Doven paa 
Korset; og at Indstiftelsen, hvorpaa det tyder, lige-, 
saa naturligt forekommer mig at have sit Udspring 
fra Skilsmissens Time og følgelig sit Vocsen og
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sin Karakter t Vedligeholdelsen af en levende Erin
dring om Stifterens Lidelse og Dod for os."

„Derimod maa jeg tilstaa," gjenmcelede Hold, 
„ — faa forstjellige kunne Folks Meninger være —, 
at In te t forekommer mig forunderligere, end en 
Minde-Fest for ham, som er os Vejen, Sandheden 
og Livet, fra hvem hele Menneske-Slægtens nuvce- 
rende Dannelse har sin Begyndelse og sit Udspring, 
til hvem vi ere indviede i Daaben, i hvis Lps vi 
aande, i hvis Samfund vi leve, hvem vi skylde 
Glæde, Fred og Salighed i Liv og Dod. Kan han, 
som siger: „Himmel og Jord skulle forgaa, men mine 
Ord skulle ingenlunde forgaa;" og: „Jeg er hos 
eder alle Dage indtil Verdens Ende!" — kan han 
med dette Maaltiv alene have tilsigtet en Minde- 
Fest, saaledes som den i alt Fald kunde indstifte en, 
som frygtede for, at hans Lærdomme og Velsignel
ser kunde forglemmes, og dog gjerne onskede, at 
Erindringen siulde bevares om hans Person, som 
en Mand, der havde villet noget Godt i sin Tid og 
for sin Tid? Ja maatte en saadan Indstiftelse ikke 
mere og mere tabe sin Betydning i den kristelige 
Kirke, jo kraftigere Herren levede i Sine- Ihukom
melse ? Jo inderligere Sjælen tilhorte ham, jo dy
bere Aanden nedsænkede sig i Fylden af h'ans Vel
signelser og Forjættelser, desto mindre Værd kunde
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en Handling have. som kun ffulde erindre om ikke 
at forglemme ham.

Desuden taler Apostelen Paulus om Nadveren 
paa en Maade, som maa udelukke enhver Tanke om 
et blot Ihukommelses-Maaltid. Han siger: „Hvo 
som ceder dette Brod og drikker Herrens Kalk uvcer- 
dig, skal vcere ffyldig i Herrens Legeme og Blod; 
men et Menneffe prove sig selv, og saaledes cede han 
af Brodet og drikke af Kalken! Thi hvo som ceder 
og drikker uvcerdig, ceder og drikker sig selv til Dom, 
efterdi han ikke gjor Forffjel paa Herrens Legeme."

„Tillad mig endnu et SporgSmaal," sagde Man
der fremdeles: „kunde de forste Disciple, som sad 
tilbords med Herren, i Brodet og Kalken nyde et 
saadant Sakrament, medens Herren endnu var hos 
dem?"

„Jeg bchovede egentlig ikke at give Dem noget 
Svar paa dette SporgSmaal," ytrede Hold, „forend 
De havde gjendrevet mig mine Indvendinger mod en 
blot Minde-Fest, og bevist mig, at de Udlcegninger, 
hvormed man vil give Nadveren en hojere Karakter, 
uden at bekjende' den legemlige Ncervcerelse, virkelig 
ere mere end blotte Tilscetninger, som med al deres 
tilsyneladende Rigdom dog kun lade det blive et 
Jhukommclses-Maaltid, et Maaltid, hvis Nydelse i 
Indvirkninger paa de Troende ikke meddeler andet,
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end hvad allerede enhver anden levende Ihukom
melse af Frelseren og Forløseren kan meddele. Men 
jeg vil dog erindre Dem om, at der ikke ligger fa a 
scerdeles megen Vcegt paa Besvarelsen af Deres 
Sporgsmaal. Erkjende vi i den hellige Nadvere 
cn Indstiftelse for Kirken, fur alle tilkommende kristne 
Menigheder, —  og det have kun faa negtct: — 
faa kan den gjerne for de senere Bekjendere have 
en anden Betydning, end for de forste Disciple, for 
hvem Herrens synlige Ncrrvcerelse var Sakramentet, 
og for hvem Nadveren først blev, hvad den er for 
vs, da Herren var gaaet hjem til sin himmelske Fa
der. Denne anden Betydning bestaaer jo dog al
tid kun deri, at vi have i ,  med og under Brødet 
og Vinen det, som de endnu havde synligt for sig. 
Maaltidets Kraft, Sakramentets Rigdom bliver den 
samme; kun var det hos dem Skuen, hos os Tro. 
Dog, jeg foler, at det er en mislig Sag at fore 
Beviser paa dette Gebet. De guddommelige Ting 
maa erfares."

„Jeg er blcven ganske vankelmodig," sagde Man
der med et Suk; „jeg vilde ncesten ønske, at jeg 
ikke havde spurgt."

„Jeg sagde Dem det i Forvejen, at De ikke 
vilde have nogen anden Frugt af denne Undersø
gelse. Men maasie v il De en anden Gang med 
mig tilraabe dem, som ikke vurdere Nadveren t dens
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fulde B e t y d n i n g : Afklæder ikke Kirken d ens  hellige 
Smykke, b o r t ta g e r  ikke K ro n en  fra  d ens  Hoved, l o s 
r iv e r  den ikke f ra  sin L i v s - N o d ,  f ra  de t  inderlige,  
evige ,  virkelige S a m f u n d  med h a m ,  som kom fra  
F a d e re n ,  for a t  vidne om F a d e re n !  T rcrd  D e  io v r ig t  
hen til H e r r e n s  B o r d  med A n d a g t  og Hjcertets H en g i
velse, og vent  saa p a a ,  hvad han  vil sicenke D e m  a f  
sin R ig d o m !  H a n  er N o g e t  for alle dem, som komme 
til h a m ,  og han  leder dem selv d e r t i l ,  a t  h an  kan 
blive dem A lt .  D e  sial ikke savne h a n s  Velsignelse."

T im en  v a r  kommen til den hellige "H and l ing .  
I  Kirken, som stovte op til  H o ld s  H u s  og v a r  fo r
bunden  dermed ved eet T a g ,  samledes hele M e n ig 
heden, som efter den  S o n d a g e n  forud siete Bekjendt-  
gjørelse havde m æ le t  sig til A l te rg an g ,  d a  m a n  p a a  
H a l l ige rne  ikke alt id  kan være  sikker p a a ,  a t  jo p a a  
de ellers bestemte D a g e  Kirkegangen kan blive for
h indret  ved S t o r m  og S o g a n g .  D a  S a n g e n  v a r  
t i l  E n d e ,  t r a a d te  H o ld  frem for A l te re t  og holdt  
en kort kraftig T a l e ,  hv is  simple O r d  a lene syntes 
beregnede p a a  h a n s  sædvanlige  T i lh ø re re ,  medens 
den d o g , i sin E nfo ld ighed  og i sin Faftholden ved 
d e t ,  der  endnu ikke v a r  kommet til fuldkommen klar 
Bevidsthed hos de T o ,  som idag for første G a n g  
m ø d te  ved H e r re n s  B o r d  med a lvorl ig  Længsel ef
te r  den Forjæ tte lse ,  han  u d ta l te ,  —  netop p a a  disse 
g jorde et i S a n d h e d  o p b y g g e n d e ,  befæstende
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Indtryk. Derpåa traadte den ALlvste i Menigheden, 
cn Mand ni ed snehvidt Haar, frem for Hold og ud
talte med bojet Hoved og med en Stemme, hvis 
Nysten vidnede om Alderdoms - Svaghed og tillige 
om dyb Rorelse, folgende O rd , hvorved hele Me
nigheden rejste sig:

„Vcerdige fjern Herre! Saaledes taler jeg for 
mig og for alle: jeg beder eder høre .nut Skrifte- 
maal og tilsige mig Forladelsen.

Jeg arme syndige Menneske behender og bekla
ger, at jeg mangfoldelig haver overtraadt Guds vor 
Faders hellige Bud og ofte haver forsyndet mig mod 
Gud og mod min Næste, dermed jeg Guds retfærdige 
S tra f, timelig og evig Dod, vel haver fortjent. 
Men al min Synd fortryder mig bitterlig og er mig 
hjærtelig forhadt, og jeg haver ingen anden Trost, end 
Guds Naade, som er større end min Skyld, og min 
Herres Jesu Christi dyrebare Fortjeneste. Hvorfor 
jeg kommer i Naadcns T id , at jeg maa annamme 
mine Synders Forladelse og dermed og Frimodig
hed til Gud og Kraft til Helliggjorelse ved hans 
Helligaand. Amen."

Dette for de Fremmede uventede O ptrin  und
lod ikke at gjore et stærkt Indtryk paa deres Hjærte. 
Mander følte dybt det Skjonne i ,  at Menigheden 
tog en faa virksom Del i Guds - Tjenesten. Han 
blev i dette Ose-B lik ligesom til Et med den O l-
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ding, som forte Ordet for dem alle. I  dennes Be- 
kjendelse horte han sin egen Bekjendelse, i dennes
Bon sin Bon, og blev faaledes langt klarere og ty
deligere, end ifald Præsten alene havde talet, sig selv
var som den, der ntermer sig med ydmyg Begjering
og seer Forjættelsen imode. Osvald var dybt ry
stet. Hvert Ord, den Gamle talede, gjenlod i hans 
Hjcertes Inderste. Det var ham, som om Bonnen 
udgik fra hans egne Læber, men som om den blev 
indstændigere, mere paatrængende, mere bonlig, idet 
den blev Udtrykket for hans Længsel; som om den 
formede sig til et Raab fra det Dybe, til et Skrig 
om Forbarmelse, til et Suk, af hvis Bonhorelse 
hans Liv var afhængigt.

Da Oldingen tav, foldede Hold sine Hænder, 
oploftede Ojnene i stille Bon og sagde derpga es
ter en kort forventningsfuld Pavse, idet han lagde 
Haanden velsignende paa den gamle Mands Hoved, 
som imidlertid havde bojet Knæ ved Alterets Fod:

„Han, som kom til Verden, ikke for at domme 
Verden, men for at Verden stulde blive salig ved
ham, som kalder dem til sig, der arbejde og ere be
sværede, at de maa finde Hvile, han tilsiger igjen- 
nem det Embede, han har betroet mig, dig og Me
nigheden, -som ved dig har aflagt en god Bekjcn- 
delse: „Vær frimodig, dine Synder ere dig for
ladte!"
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O g  da Hold nu  strakte fine Hænder ud over 
hele M enigheden,  og endnu engang gjentog O r 
dene: „Voer fr imodig, dine S y n d e r  ere dig for
la d te ! "  da faldt der som et Doekke fra M a n d e r s  og 
O s v a ld s  Sjoel. Evangelie t  var nu  fuldkommen 
blevet til Lys, Liv og K ra f t  i dem, og al Doemring, 
S v a g h e d  og Lunkenhed svandt b o r t ,  som V interens 
sidste T a a g e -D a g  svinder for den sejrende F o raa rS -  
Aande. D e følte sig faa  aabne og modtagelige for 
enhver Hilsen fra det H ø je ,  faa  klare og sikre i 
T r o e n ,  faa  lette og frie ved Forjættelsens O pfy l
delse, a t  det N ige a f  V idundere ,  hvorigjennem det 
Guddommelige aabenbarer sig for S t ø v e t ,  forekom 
dem som en na tu r lig  V erd en ,  hvori de forlængst 
havde haft hjemme, og de gik til H errens B o rd  
som Bekjenhere af Kirke-Læren i alle Stykker.

XXI.

K n u r  og Klage bu b e tv in g e ! 

T r o s t e n t  A and  i S t i l h ed  bc’r ;  

B l iv e r  S ukke t  forst til  O tb ,  

M o d e t  f ly 'r  p a a  O r d e t s  V inge .

Afrejsen va r  bestemt til næste M id dag .  B je rg 
nings-Anliggenderne vare  allerede nogle D a g e  i F o r -
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vejen afgjorte til almindelig Tilfredshed, og M an
der og Osvald toge nu Afsked med alle Halligbocrne 
i deres Huse, og Mcve overalt modtagne som kjære 
Venner, hvilke man ikke tor vente at se mere, med 
den hojtidelige Stemning, der altid er forbunden med 
den „sidste G ang"; ja endog Taarer kostede Afskeden 
de godmodige Halligboere, der ere saa taknemmelige 
for den mindste Deltagelse, man viser dem. Da 
disse Folk, iscer paa den Hallig, vi have i Sigte. — 
paa hvilken, saavidt Kirke-Bogen rækker, ingen uægte 
Fodsel, og saavidt de ældste Personers Erindring 
naaer, aldrig nogen lidenstabelig S trid  har fundet 
Sted, — ere altfor tilbøjelige til at tænke sig den 
øvrige Verden udenfor deres lille O , og især de 
store Stæder, alene som vantro og utugtige: saa 
havde de Fremmedes Deltagelse i den hellige Nad- 
vere hævet dem saaledes i deres O jne, at de be
tragtede dem med et Slags beundrende Wre-Frvgt. 
De anede ikke, at deres O  forst havde været det 
EmauS, hvor hines Ojne vare blevne opladte, saa 
de kjendte Herren. Hver enkelt Familie for sig bragte 
ogsaa sin Taksigelse for de Alter-Lysestager af Sø lv, 
som Mander havde stænket Menigheden, og som 
Hold vistnok af gode Grunde ikke allerede igaar 
havde opstillet paa Alteret, men blot forevist for 
Mændene, der efter Guds-Tjenesten havde været hos 
ham. Mest bevæget var Afsteden fra Holds. Nogle
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Gaver til Proesten og hanS Hustru, fom Beviser paa 
de Bortrejsendes Venstab og Takuemmelighed, bleve 
modtagne uden Ophcevelser. Den Vanskelighed, som 
havde voeret forbunden med at faa disse Gaver be- 
sorgede saa langvejsfra, var jo ogsaa et Bevis 
mere paa, at de baade havde voeret loenge paa- 
toenkt, og ogsaa skulde voere Panter paa et Ven
stab, der vilde vare loengere, end Opholdet paa Hal
ligen. Kun imod et stort Fad Vin, som blev stillet 
op i Forstuen, gjorde Hold Indsigelser, da han for 
loenge siden havde vænnet sig af med denne Drik. 
Dog maatte han ogsaa falde til Foje i dette Stykke, 
da Mander lovede ved forste givne Lejlighed at 
drage Omsorg for mindre Kar til Omtapning, og J 
gjorde ham dernæst opmærksom paa, at, om han end 
felv ikke vilde gjore Brug deraf, kunde dog en saa- 
dan Styrkelse ofte være velgjorende for de Syge og 
Svage i Menigheden.

Hvem skulde under denne Frem- og Tilbage- 
Snakken have tænkt paa, at flere Menneskers Liv 
udelukkende og hele Menighedens Sundhed for stor- 
fte Delen var afhængig af denne, i Begyndelsen 
forsmaaede, Gaves Modtagelse!

Osvald stiltes ikke fra M aria uden en alvorli
gere Bevægelse, end den, hvormed han havde taget 
Afsied fra de ovrige Halligboere, og Mander ned- 
lagde til hende og Godber en Sum Penge hos

19
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Præsten og forbandt sig flriftlig til cn Sum om 
Aaret, da han, ligesom Hold, haabede, at Par
ret snart skulde blibe forenet med Gloede. Ogsaa 
Godbers Forlovelses-Ring, som Maria havde truk
ket ham af Fingeren paa hans Sygeleje, havde 
Ida lia  tilbagegivet sin Fader, for at han skulde over
levere den til Maria. Mander tilstillede Hold den, 
for at han ved passende Lejlighed kunde afhænde den.

Ved Stranden fandt de Bortrejsende hele Me
nigheden forsamlet, og endnu eugang fremkaldte et 
Haand-Tryk og et hjoerteligt Levvel paany alle A f
skedens Smcerter. Med Taarer i Ojnene gik Man
der og Osvald ombord. Ogsaa Idalia kastede
mere end eengang et vemodigt Blik tilbage til Oeit, 
som snart forsvandt, indhyllet i en let Taage. Gjerne 
havde hun standset Skibets Fart, ikke for atter at 
betræde Halligen, men blot for at beholde den i
Syne. Alle hendes Tanker og Folelser vare lige
som i en svævende Tilstand, og hun kunde ligesaa-
lidt rette dem ud imod Fremtiden, som vende dem 
tilbage mod Fortiden. Hun vilde have anseet det 
for en Velgjerning imod sig, ifald Skibet, som ustand
seligt forte hende fremad, var blevet staaeude, over
rasket af Ebben, midt imellem begge Strand-Bred
derne, ligesom hun selv syntes at befinde sig i et 
tomt Rum midt imellem Fortidens og Fremtidens 
(Strømme. Da hun Ketraadte Kysten af Fastlandet, 
rystede og ravede -hun, som en, der, uden ved tid-
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l ig  D v e l s e  a t  v æ r e  b leven  f o r t ro l ig  med S k i b e t s  
b o lg e n d e  B e v ceg c lse ,  fæ t t e r  F o d e n  p a a  L a n d - J o r 
de n  e f te r  cn hæ f tig  og l a n g v a r i g  S t o r m .

H a l l i g b o e rn e  bleve  s taaende  ved S t r a n d e n ,  f a a -  
læ n g e  T a a g e n  t il lov dem  a t  o jne  de t  mindste a f  S k i 
bet ,  og  f a a v e l  de  B o r t r e j s e n d e ,  som de T i lb a g e b l i 
v en d e  vedblev  læ n g e  a t  vinke ad  h v e r a n d r e ,  u d en  
m ed  B es te m th e d  a t  v i d e ,  om  d e r e s  A fs tedö -H ilsen e r  
e n d n u  kunde bem æ rkes  og  b es v a re s .

H o l d  v a r  hele D a g e n  ig jennem  i en S t e m n i n g ,  
som  h a n  g a v  N a v n  a f  V e m o d  ov e r  Adskillelsen f r a d e  
F r e m m e d e ;  og  do g  v a r  d e t  n o g e t  M e r e  end den ne  
Adstillelse, d e r  greb  h am  sa a  d y b t .  A lle  h a n s  U n g 
d o m s - D r o m m e  v a r e  p a a n y  o p v a a g n e d e  ved  S a m 
t a l e r n e  med disse G æ s te r  f r a  en V e r d e n ,  h v o r i  h a n  
fo rh e n  h av de  bev æ g e t  sig ,  saa  r ig  p a a  F o r h a a b n i n -  
g e r  og L i v s - K r a f t .  H a n s  t id l ige re  V e n n e r ,  fo r  
hvem  h a n  ved sin A nsæ tte lse  p a a  H a l l ig e n  v a r  l ige
som sporløs t  f o r s v u n d e n ,  vinkede h a m  n u  p a a n y  hen  
i d e r e s  K r e d s .  D e  L a n d e ,  h a n  hav d e  g je n n e m v a n -  
d r e t  ved d e r e s  S i d e ,  u d b re d te  a t t e r  a l  d e r e s  I n d e  
fo r  h a m .  D e n  polittiske V e r d e n s - F æ r d ,  h v o ro m  n u  
knap  A visen a f  og  t i l  m edd e l te  ham  en t a rv e l ig  E f 
t e r r e tn in g  , t r a a d t e  ig jen  f rem  fo r  h a n s  T a n k e r ,  som 
et L y s - B i l l e d e  i N a t t e n .  V idenskabens  r ig e  M a r k  
b lom strede og d u f te d e  fo r  h a n s  A a n d  i sin f r u g t 
b a r e  H e r l ig h e d ,  m en  l igesom  en smuk H a v e ,  vi m a a

19*
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betragte igjennem et G itte r, men ikke tor betroede. 
Og her denne ode Hallig, dette vilde Hav paa alle 
Sider, denne Taage, der indhyllede ham, som vilde 
den for evig udelukke ham fra Verden! Havde han 
da kun derfor sat Djemschids Boeger, paa.hvis Rand 
Fortid, Nutid og Fremtid staaer tegnet, til sine tor
stige Lceber, for at han nu hele sit Liv med ustillet 
Attraa siulde fmoegte efter cn Lcestedrik deraf. Med 
hvor gansie andre Folelser, med hvor stjonne For- 
haabninger for sit jordifle Liv havde han ikke van
dret paa Schmelzes Bjoerge, ved Bredderne af Fce- 
dre-Landets Stromme, — Foedre-Landets, hvor
fra han nu maaste for evig var forvist, forglemt 
paa en af de dunkle Vover omstrommet Plet af 
Jo rd , given til P ris for ethvert Savn, for enhver 
Mangel. Han gik ned til Stranden; han stirrede 
loengselsfuld ud i Taagen, som om hans Oje kunde 
gjennembryde den og forfølge Tankerne, der floj 
ud over Havet, og svcevede over Bjoerg og Dal. 
Hans Lcengsel blev til Kvad, der som et langt Suk 
brod frem af hans Hjcertes Dyb:

Farer hen, I  Toner stille,
Hilser Hjemmets elffte Strand,
Hils det kjccre, starke, milde,
Underfulde Fadre-Land!

Hils, hvor, over Dal og Hoje 
Sorger-Hornet toner lydt,
Der hvor Ungersvendens Dje 
Piger fmaa fortaller N yt!
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Hils, hvor tungt Lavinen rammer! — 
Torden er dens Kæmpe-Skridt: — 
Trangt saa blf’r mit Hjærte-Kammer, 
Kun paa Fjældet aandeS frit!

Hvor du ftaaer, med Brude-Kranse 
Smykt i Aftnens milde Skeer, — 
Straaler om dit Hoved danse,
Høje Jomfru! — var jeg der!

Eller hist, hvor Saale rinder,
Hvor det grønne Løvsals-Tag 
Hvælves over Helte-Minder,
Som i Tiden sank i Kvag.

Derom synger Fugl paa Grene, 
Derom bruser Flod og Strand,
Om mit Fædre-Land, det ene,
Store, tydffe Fcedre-Land.

Rig paa Stammer, rig paa Ranker, 
Klippestcerk og blomstermild,
Hviler hun i Moder-Tanker,
Sine Børn hun ligne vil,

Farer hen. I  Toner stille,
Hilser Hjemmets elflte Strand! 
Glædens Væld og Livets Kilde 
Springer i mit Fædre-Land.

Ak forgjeves! næppe dulgte 
Smærter kaldte Klagen frem,
Ingen venlig Luftning fulgte 
Den paa Vejen til mit Hjem.

Om mig Havets vilde Brusen,
For mig Taagens sorte S lø r;
Sukket dø'r i Vindens Susen,
Svaret hvidsker — brudte Ror.
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X X II.

S u n  „ I d a g "  er  end det G a » , l e : 

N a a r  det ad  „ J m o r g e n "  g ry ' r .  

Tiden  sin Ges ta l t f o r n y ' r  — , 

E f te r  LyS i M u lm  vi famle.

K ort  efter de Fremmedes Bortre jse  v a r  G o d -  
ber Vendt tilbage til Halligen og levede ensomt i sin 
B o l ig .  N a a r  m an saa ham, gik han tungsindig og 
fordybet i sig selv og skyede ængsteligt enhver T i l 
tale. H a n s  H u s  og h ans .S k a n d se  vare  efter hans 
F ade rs  D od  og under hans  lange Fravcerelfe blev- 
ne meget forfa ldne; men han gjvrde intet for a t  
bode derpaa  og syntes ikke a t  loegge Meerke t i l ,  a t  
Oversvommelserne i de stormende J u l e - D a g e  anre t
tede store Odelcrggelser, som gjorde hans O p h o ld s -  
S t e d  meget usikkert.

Hold kom ofte og besogte ham og provede paa  
a t  vcekke nyt L ivs-H aab  i ham. H vorlidet end G o d -  
ber syntes a t  ynde flige S a m ta le r ,  fortalte han ham 
dog meget om M a r i a s  fromme Hengivenhed i H e r
r e n s  Villie, om den Rolighed, hvormed hun saa sin 
Fremtid unode, om hendes Hjcertens-Godhed, som ikke 
gjemte M in de t  om nogen Krcenkelse. Uden ligefrem 
a t  undstylde G odbers  Forhold, opledte han dog alt, 
hvad der^  kunde fremstille det i et mildere L vs ,  og 
henviste til G u d s  forbarmende Kjcerlighed, som ikke
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lader os gaa til Grunde under den onde Samvittig
heds Vcrgt.

Da han atter en Dag talede saaledes, rejste 
Godber sig op, efterat han lcenge stiltiende havde 
hort til, traadte hen til ham, betragtede ham stift og 
udbrod endelig med en rcedsom, hojtivelig Stemme:

„B i l  den Gud, som du prcrdiker, ogsaa udslette 
den Nat af mit Livs Bog, da jeg forlod Skibets 
Nor, for at redde hende, for hvis Skyld jeg brod 
et dobbelt Lofte? B il han ogsaa, ligesom han for
stod at lcege M arias simrede Hjoerte, atter fammen- 
foje den sijonne Bygning, som ved min Brode er 
bleven til et usselt Brag? Dersom du i blind L i
denskab havde sat I ld  paa din Kirke, vilde du da 
glemme det saa let, siden du mener, at jeg stulde 
glemme, hvad jeg har forbrudt mod mit Skib? B i l  
Gud ogsaa kalve de tre Dote til Live hist fra de
res Grav, saa jeg atter kan hore deres Vidnesbyrd: 
„Godber er en flink Styrm and!" uden at hore en 
Helvedes Haan-Latter ved Siven af?"

Hold bcevede saavel for det vilde Udtryk i 
Godbers Ord og Miner, som for Opdagelsen af en 
ny Byrde, hvorom han ingen Anelse havde haft, 
paa Zjnglingens Samvittighed. Men Godber ved
blev:

„D u  forfcerdes over en saadan Misgjerning, 
og du horer dog kun derom, og jeg, som har be-
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gcmet den. jeg ffulde ikke sonderknuses under dens 
Vægt? For mig er der ingen Redning mere!"

Med blidere Stemme, hvis svage Skeelven 
vidnede om Overgangen fra haablW Fortvivlelse 
til vemodig Rørelse, tilføjede han efter en kort 
Pavse:

„Og kan du end Ieegge Maria som en glad 
Brud 4 mine Arme,- du kan dog ikke sige: dette 
Oje har ikke greet-1 for din Skyld; dette Hjeerte 
har ikke blødt for din Skyld; du har ikke sat no
gen Plet paa Hallig-Sonnens Troskab. Maria har 
kun min Brode at glemme: det er en let Sag. 
Jeg flal glemme mig selv: der maa Døden hjælpe. 
— Og den kan jo heller ikke hjælpe," raabte 
han mrd Gru; „thi deroppe er Dommen.".

Med Ansigtet skjult i begge Hænder, faldt han 
tilbage paa Stolen i stum Fortvivlelse.

Hold behøvede nogen Tid til at fatte sig; der- 
paa gik han hen til Godber og sagde:

„Jeg vil ikke tale med dig om Skibet, ikke 
gjøre dig opmærksom paa. at al din Kunst og Er
faring maaffe dog ikke havde været i Stand til at 
redde det; at et saadant Forsøg efter al Sandsyn
lighed vilde have voldt eder alle Døden, medens 
itu fem Mennesker have dig at takke for Livet. 
Men jeg vil tale om det Ord, som prædiker Forso
ning. — V i have alle syndet og fattes den ALre,
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vi skulde have for Gud. Saasandt vi ni cd oprig
tigt Hjcertclag prove vore egne Gjerninger, maa vi 
bckjende, at vi ikke kunne bestaa for den hellige og 
retfærdige Gud; bckjende, at vor Dpd forsvinder 
fom en Skygge for den guddommelige Lovs Lys, 
og vore Overtrædelser derimod vokse, som Bolger, 
der slaa sammen over vort Hoved. For hint O rd : 
,,J  skulle være hellige, thi han er hellig!" for hin 
Sandhed: „Mennesket skal gjore Regnskab for hvert 
unyttigt Ord, han haver talet," — kan ingen Und
skyldning , intet Paaskud, ingen Retfærdighed bestaa. 
Vor Svaghed er Logn; thi den er en Frugt af 
Lognens Aand, som formorker og fordrejer Guds 
Lov for os, men font ikke vilde have denne Magt, 
ifald vi ikke havde givet ham den selv derved, at 
vi lod den onde Lyst faa Overhaand i vs. Hvad 
vi kalde Forforelfer og Fristelser, ere blot Svar 
udenfra paa Syndens Raab inden fra. Hvo font ikke 
tager Ordet: Hellig! i sin hele Betydning, som en 
fuldkommen Renselse af vor Tænke- og Handle- 
maade fra alt ugudeligt Væsen og fra de verds
lige Begjeringer, som en fuldkommen Forklarelse af 
Verdens-Barnet til et Guds Barn i alle Tanker, 
Ord og Gjerninger, han fjender endnu flet intet til 
Gud og hans V illie  og vort jordiske Kald, og me
ner endnu at kunne tjene baade Gud og Mammon, 
uagtet al Halvhed og Lunkenhed er en Vederstyg-
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gelighed for Herren, og den, som holder den ganske 
Lov, men stoder an i eet Bud, bliver skyldig t dem 
alle. V i have ikke Magt t il at eftergive noget af 
denne Strcenghed, ja end ikke Gud selv har en 
saavan Magt, thi han er hellig!"

Govber vred sine Hænder og hulkede lydeligt: 
„For mig er der ingen Redning mere!"

Men Hold vedblev: „Dersom vi nu lade dette 
gaa os til Hjærte, kunne vi hverken træde frem for 
Gud med frejdigt Mod eller opfylde hans Lov med 
frejdigt Mod. Thi vor Synd vil stille sig imellem 
ham og os som en tyk Skillevæg, der udelukker os 
fra al Trost og alt Haab; og alle Forsog paa at 
omdanne vort Liv maa lide Skibbrud, fordi Syn
den, som ecngang er bleven mægtig i os, kun un
der haarde Kampe kan overvindes, men t il en saa- 
dan Kamp horer Frimodighed til Gud og Kjærlig- 
hed til ham, som vi ikke have, saalænge vor besvæ
rede Samvittighed alene vidner om ham, som dom
mer Levende og Dode."

„Han har allerede domt," raabte Godber.
„ V i maa afføre os det gamle Klædebon og 

tfore os Bryllups-Dragten; vi maa kaste Byrden 
fra os og, lette om Hjærtet, begynde et nyt L iv ; 
vi maa skaffe Bekymringen tilside og med fr it Mod 
siue op til Himmelen. Men dertil have vi ikke Kraft 
af os selv. Ville vi prove derpaa af egen Kraft,
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da skulle vi snart igjen fornæmme, at den raske Be- 
flutnings korte Vinge-Slag bliver lammet ved Er
indringen om den usonede Brode. Men vi kunne 
siet intet tilgive os selv, end ikke den mindste urene 
Tanke; thi vi staa ikke under vor Lov og Dom, 
men under Guds Lov og Dom."

„Jeg veed det! Jeg veed det!" stonnede Godber.
Men Hold vedblev med hævet Stemme: „V i 

behove Guds  Tilgivelse; men dette bestaaer ikke i 
en blot Anen og Haaben, men i en Fortrostning, 
som Helvedes Porte ikke kunne overvælde. Og nu, 
Godber! Tidens Fylde er kommen, Natten er for- 

/gangen og Dagen er rykket nær. Den er bleven 
kündbar paa Jorden, den store Forlosnings-Hemme
lighed: Gud var i Christo og forligte Verden med 
sig selv. Op, du modige, synvige Sjæl, op! thi 
der er Glæde i Himmelen over en Synder, som 
gjor Omvendelse. Dette er ikke et Ord, som Læng- , 
sel efter Husvalelse indgav Mennesiet: da nyttede 
det til intet, havde intet Hold imod de evig nye 
Anlob af den anklagende Samvittighed; men det 
er et Ord af ham, som kom fra Faderen, for at 
vidne om Faderen, og det staaer fastere end Him
melens udstrakte Befæstning. Herren siger, — den 
Herre, hvis Ord ikke ere hans, men dens, som ham 
udsendte, — Herren siger, og igjenmem ham Dom
meren over Levende og Dode: „Vær frimodig, dine
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Synder ere dig forladte!" Saa oplad egsaa du 
dit Bryst, Godber, og lad Kjærligheden/der med 
saadanne Roster banker paa Hjærte-Dorcn, blive 
mægtig der, hvor Dommen var mægtig! Kast B y r
den fra dig, og træd frejdig op paa den nye Bane, 
fom om du idag var nyfodt og det Svundne ikke 
vedkom dig! Ihukom det alene, for at bevare Zjv- 
mygheden, som ikke g jer sig til af egen Fortjeneste 
og egen Retfærdighed; for at bevare den levende 
Higen efter den fuldendte Helliggjorelses Krone; for 
at afsty Synden, der gjor saa usalig, som du har 
fornummet; for med Glæde, Fred og Salighed at 
prise den himmelste Faders Naade, som har gjort 
saa store Ting imod dig, lige indtil dine Dages Ende! 
Men ihukom ikke det Svundne dig til Forbandelse, 
men til Velsignelse, ligesom Gud alene ihukommer 
det, for at fore dig ud deraf ind i sine Velsignelsers 
og Forjættelsers R ige!"

Godber var dybt greben af Holds Ord, og, om 
de end ikke kunde tilbagegive ham den Ro, som var 
vegen fra ham, udrettede de dog saameget, at han 
atter kunde vende sit Oje med et vel ængsteligt, 
men dog sogende B lik , op imod Himmelen, og at 
han gjennem de anklagende Rosters Storm kunde 
hore den sagte Hvidsten fra Fredens Land, som frem- 
lokkede af hans Ojne hede Taarer, hvori Angerens 
fortærende Flamme ligesom fandt en Udvej, til Let-
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telse for hanS fortvivlende Hjcerte. Han boj ede sit 
Hoved, greb Holds Haand og trykkede den mod sin 
brcendende Pande, i [fuld Erkj end else af hans Be
redvillighed til at voere |ham en Vejleder i hans 
dybe Nat.

Men den Ulykkelige, som med Taknemmelighed 
anerkjender den gode Villie, der gjerne vil trøste 
ham, er ogsaa allerede paa gode Veje til at lade 
sig troste.

Dag for Dag lykkedes det nu Hold øjensynligt 
at berolige GodberS Sind. Idet han, med Opgi
velse af den ffaansomme Fremgangs-Maade, han 
havde brugt i Begyndelsen, nu bedømte hans Ad- 
fcerd i de sidste Maaneder med Jcern-Strcenghed, 
havde han ganske vundet hans T illiv , som saa 
strängt fordømte sig selv, øg dermed tillige drevet 
ham hen til Frelserens Fødder. Thi Vejen til Gvl- 
gata gaaer kun over Sinai, og hvo som vil derhen 
ad venligere Omveje, bliver staaende paa Halvvejen 
og finder derfor ogsaa kun en halv Fred, som ikke 
er nogen enlig Alvors-Time, ikke nogen virkelig Selv
prøvelse, voksen.

Men med det samme drejede. Hold nu oftere 
Samtalen hen paa timelige Ting, gjorde Godber 
opmoerksom paa den flette Forfatning, hvori hans 
Tkandse var, og paa Forsømmelsen af hans lille 
Hjord, gav ham Raad og spurgte ham tilraads' i
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fman huslige Anliggender, og vakte ham derved til 
Virksomhed og Deltagelse for de scedvanlige LivS- 
Forhold. Saaledes troede han at have vundet fuld
kommen Sejer og at vcere ncerved at faa den ulyk
kelige Skilsmisse mellem Godber og M aria hoevet. 
Men her stodte han paa en "uventet Modstand: en
hver Hentydning paa deres Gjensorening blev med 
Bestemthed vist tilbage.

„O , den evige Halvhed!" udbrod Hold tilsidft 
cergerlig. „Der har nu den kjcere Fader i Himmelen 
gjort a lt, for at hans Born stulde fryde sig ved
Jorden og dens gode Gaver, har i sin,Naadc hjul
pet os af med den onde Samvittighed, forlanger 
ingen Bod og intet Offer mere, men v il, at vi, i 
glad Erkjendelse og Folelse af hans uendelige Kjcrr- 
lighed, nu ogsaa skulle vandre glade og lykkelige un
der Himmelen og med barnligt Sind modtage og 
nyde, hvad han stcrnker os af sin Fylde. Born v il 
han have, hvis H jffrter ere aabne og modtagelige 
for hans Kjcerlighed, ikke blot for den Kjcerlighed, 
der taler med O rge l-K lang, men. ogsaa for den, 

.der lokker med Flojte-Toner. Born v il han have,
som fryde sig, ikke alene ved hans Himmel, men
ogsaa ved hans Jord, som takke, ikke alene Faderen
i det Hoje, der udgyder sin Trost over dem, font, 
lide Meje og ere besværede, men ogsaa Faderen 
hernede«, som vandrer mellem de Lykkelige og har
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de Hjærter kjær, som takke ham, fordi han gjorde 
deres Pillegrims-Rejsc saa rig paa lifligt Sol-Skin 
og yndige Blomster. Og vi? V i ville indlægge os 
Fortjeneste ved idelig og altid at gjore Bod, og 
regne os det selv til Gode, at forsage hans God
hed her i Tiden, som om vi derved kunde erhverve 
os nogensomhelst Fordring paa hans Forjættelser i 
Evigheden? Det er den falfle Undseelse, som flam
mer sig ved at annamme alle Ting af hans Haand; 
som vil foje sine egne Gjerninger til Guds ForloS- 
nings-Gjerning; som ikke kan lade sig noje med den 
glade Tro og den barnlige Kjcerlighed og Hellig- 
gjorelse, der fremgaaer af cn saadan Tro og en 
saadan Kjcerlighed, ligesom Frugten af Blomsten, 
men som vil bringe endnu et formentlig velbehage
ligt Offer, idet de forsmaa Glæden over Guds Gjer
ninger og Guds Gaver herneden."

„O  nej!" raabte Godber; „saaledes er det ikke, 
om jeg end tidligere kunde have haft lignende Tan
ker. De har forlængesiven helbredet mig for denne 
sygelige Zjdmyghed, som er en Datter af Stoltheden. 
Men — Maria vil aldrig blive lykkelig ved mit. 
Bryst. I  enhver Sky, som hviler paa min Pande, 
vil Idalia staa for hende; af enhver ligegyldig Tanke, 
hvortil jeg hengiver mig, vil hun udfinde dette Navn. 
Forstyrret af ængstelige Drømme-i sin S ovn, vil 
hun bevogte mine Drymme, og jeg vil komme til at
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gjennemvandre Livet ved hendes Side i bestandig 
Frygt for at give hende en, om end nok saa uskyl
d ig, Anledning til at tvivle om min Kjoerlighed. 
Elt anden Sag var det, om vi ikke for havde kjendt 
hinanden, men et Troskabs-Brud lader altid en 
Braad blive tilbage, som den omhyggeligste Ksoerlig- 
hed ofte kun trykker endnu dybere, fordi den fore
kommer den eengang saa bittert Skuffede at vcere 
beregnet."

Hold vidste ikke stort at svare herpaa, og maa- 
ffe havde Godber Ret. I  det mindste gjorde Hold 
den Bemcerkning, at M aria nok maatte have noget 
Lignende i Tankerne; thi ogsaa hun afviste enhver 
Hentydning t il Gjenoprettelsen af det tidligere For
hold med en Hoved-Rysten, der under Tingenes ncer- 
vcerende S tilling  ncrppe kunde vcere Tegn paa no
gen Tvivl om, at Godber vilde bejle til hendes 
Haand. Jovrig t var der en saa stille barnlig 
Fred udbredt over hele hendes Vcesen, at, hvem der 
saa hende, uden at vide af hendes bitre Erfaringen, 
maatte anse det for den gtade Ungdoms Ubekjendt- 
ffab med Verden, som var Frugten af en fuldkom
men Hengivelse i den himmelske Faders V illie  og 
Spejlet af et fromt og gudfrygtigt Hjcerte.

„Lader os af Tiden." sagde Hold til sin Hu
stru, „vente Oplosningen af denne Knude!"
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A f Tiden? Ja  dersom vi blot havde Naadig- 
hed over Tiden!

XXIII.
S lig  N a t er, fremfor alle Ncetter,

E t klippefcostct Monument;

Ej noqen Taare -S trom  udsletter 

D et LyS, den har i Sjcrlen tcendt.

Saaledes frembrod den tredie Februar. 1825 
V i ftø tte os i den efterfølgende Fortælling atter 
noesten ganske paa Historiens Grund-^8old,. saa den 
maa bcere Skylden, ifald mangt et Barn af Erfa
ringen skulde synes Lceseren at vcere et Foster af en 
altfor dristig Fantasi. Netop der, hvor Begivenhe
derne staa ind paa det Vidunderliges Enemcerker, 
er der omhyggeligst vaaget over, alene at fremstille 
den usminkede Kjendsgjerning, hvorfor ogsaa Stoffet 
til de efterfølgende Skildringer udelukkende er laant 
fra hin frygtelige TrcengselS-Nat i Forfatterens Me
nighed.

Heftige Storme fra Nord-Vest breve Bølgerne 
ind over Landet, saa at Halligen endog i Ebbe-Ti
den var oversvømmet af Havet. Men Halligboer- 
ne, som vare vante til saadanne Uvejr og sammenø 
lignede deres Kraft og Retning med tidligere, troede

20
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denne Gang ikke at have noget at frygte, og, medens 
Voverne brusende skyllede op ad Skandserne, og Hyt
terne rystede for de rasende V ind-Stod. gik de fle
ste tidligt paa Aftenen til Ro. Hold sad noget sil
digere oppe, beskæftiget med' et litterært Arbejde. 
Hans Hustru, som om nogle Maaneder ventede an
den Gang at blive Moder, sov sodt i det næste Væ
relse ved sin Forstefodtes Side.

Da traadte, til Holds Forbavselse, M aria sagte 
ind i Stuen. „Vandet stiger højt," sagde hun med 
bævende Stemme.

..Hvorledes!" raabte Hold, men dæmpede hur
tigt sit Forfærdelses-Udbrud, for ikke at forstyrre sin 
Kones Ro. „Henimod Klokken to er det først Flod- 
Tid, og nu er den næppe r i! "

„O g Skandfen ftaaer allerede næsten under Vand," 
vedblev M aria. „Enkelte Bolger staa allerede op 
mod Godbers B o lig , og den ene Side daraf hæl
der stærkt. Jeg faa ham fra mit Vindue staa uden
for Doren: han stirrede saa stift over imod mig."

Hold var i cn Hast sprungen op og gik uden
for Doren med M aria. Et blændende Maanc-Skin 
udgød sine Straaler over Havet, som med sine svul
mende Bolger, stummende og brusende, under en A f
veksling af dunkle Dale og glimrende Høje, ligesom 
udoste sig over sig selv rundtomkring de enlige Hyt
ter, ret som om eet Hav vilde opsluge det andet.
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„ G u d  væ re  v o r  a rm e  S j æ l  n a ad ig  i denne R a t ! "  
r a a b t e  H o ld  og vendte  stg uvilkaarlig  om, i Tastken 
om sin Hus tru .  D a  stod hun allerede bagved ham, 
og med en F a tn in g ,  som findes netop hos  de t  kvin
delige K jon  i F a r e n s  T im er ,  h a r ta d  oftere, end hos 
M æ n d e n e ,  sagde h u n ,  idet hun flog sin A rm  om 
h a n s  H a l s :

„ V i  do dog. sammen, du  og jeg og v o r t  B a r n .  
J e g  bliver ikke alene t ilbage, saaledes som d engang ,  
d a  disse B o l g e r  ikkun truede  d ig ."

I  samme O j e - B l i k  blev en D e l  a f  G o d b e r s  
H u s  revet  b o r t  a f  S o e n ,  og det v a r  a t  forudse, a t  
S k a n d se n s  flette F o r fa tn in g ,  som nu  allerede saa ty 
de lig t  gav  sig tilkjende, sn a r t  vilde bevirke H usets  
fuldkomne U ndergang  og B e b o e re n s  hastige D o d .  
M e n  G o d b e r  syntes ganfle  ufo Isem for F a re n ,  u a g 
tet  m angen  en fraad en d e  B o l g e  for h a n s  F o o d e r  
bestænkede ham med sit S k u m .  E n d n u  stod han, 
—  m an kunde i de t  klare M a a n e - S k i n  næsten f jen te  
h a n s  A n s ig t s - T r æ k ,  —  p a a  den samme P l e t ,  hvor 
M a r i a  forst havde sect h a m ;  men h a n s  B l ik  v a r  
ikke mere henvendt mod H o ld s  B o l i g ,  men stirrede 
t il den S i d e ,  hvor  K irk e -G a a rd e n  laa ,  h v o ra f  m an  
ikke kunde opdage a n d e t ,  end af og til den overste 
R a n d  af V o ld e n ,  som om gav  den. A t  et Stykke 
a f  hans  Hy t te  fa ld t  sa m m e n ,  gjorde in te t  I n d t r y k

20*
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paa ham. I  sin Hjærtens-Angest kaldte Maria paa 
ham. Han horte det ikke. Da, — hvad enten hun 
nu tilfceldigvis gled paa den glatte Nand af den 
beskyllede Skandse, eller ogsaa det var et overlagt 
Forsog paa at bane sig Vej hen til Godber, — 
hvorledes det end gik til, Maria styrtede ud i Soen 
og dukkede allerede i næste D je -B lik  henimod tyve 
Skridt borte fra Skandsen op af Bolgerne, for at
ter at fores videre bort af den folgende dunkle Vove.

Holds og hans Kones Forfcerdelses-Raab vakte 
Godber af hans Dvale. Hurtigt sloj hans Blik 
hen over Havet t den Retning, som det lydelige An- 
gest-Skrig betegnede ham; i samme Dje-Blik hæ
vede den Bolge sig atter, som bar Maria, og midt i 
det funklende Vand-Fald kom Pigens oploftede Hoved 
og Arme tilsyne. Da sprang Godber i Soen, idet 
han med besindigt Overlæg beregnede Flodens Be
vægelse, som til Lykke drev næsten lige ind paa 
hans Skandse. Han havde netop haft en lang 
Baads-Hage i Haanden, for dermed at holde sig 
fast imod Stormens Angreb, og denne tjente ham 
nu til Stotte i Kampen mod de brusende Vand- 
Masser, font- hans Kræfter ikke vare voksne, medens 
han der, hvor hans Kraft kunde strække t i l,  i straa 
Retning arbejdede henimod sit Mani. Og se! just 
som han atter kom frem af Brændingernes hvirv
lende Malstrom, der aldeles havde stjult ham, svæ-
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vede fra Skum-Toppen of den nerste Vand-Mur en 
dunkel Skikkelse Ham imode, baaren nf den nye Bolge, 
og — i faa Oje-Blikke stod Godber alter paa sin 
Skandse. M aria laa n(Esten font dod i Hans Arme.

Saavidt havde Holds og hans Kones ængste
lige Blikke fulgt begges Bevægelser, men nu min
dede en hojtbrusende Bolge, som overskyllede For
stuen, dem om, at træffe de nodvendige Foranstalt
ninger til deres egen Redning. Hold lukkede alle 
Bindues-Skaaderne fastere og tillaascde Dorene. De 
bedste Faar siulde have været bragte op paa Lof
tet, men dertil vare de ikke i Stand uden fremmed 
Hjælp. Derfor blevc kun enkelte værdifulde Ting, 
som vare lettere at transportere, bragte derop, og, 
for ikke uden Nodvendt'ghed at udsætte Barnet for 
Kulden ovenpaa, som ogsaa, for at være paa rede 
Haand, ifald Dorene manste ved cn Smule Hjælp 
sidenefter kuude befæstes end mere mod de indbry
dende Bolger, besluttede de sig til at blive neden
under faa længe som muligt. Vel begyndte snart 
lettere Gjeustande at drive omkring dem, da Adgan
gen til Huset ikke ganste kunde spærres for den om
givende Vand-Masse; men dog var der ikke aabnet 
det rasende Element nogen saadan Indgang, som 
kunde give det en odelæggende M agt over det I n 
dre af Huset. Kun havde Moderen for ethvert 
Tilfælde taget sit Barn paa Armen, som, efterat
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have  tittet mildt med sine s m a a O jn e  til Forældrene, 
roligt  vedblev a t  sove. Disse  talede kun lidet, men 
sad ved S id e n  a f  hinanden p aa  det svære E g e -B o rd ,  
—  et A rvegods fra den ene P ræ st  til den anden, 
som vist oftere havde haft S o e n  omkring sig — , og 
trykkede sig tættere til hinanden ved ethvert B o lge -  
S l a g ,  som rokkede Husets G r u n d - V o ld e .  I  den 
næste halve Time kom allerede alle Kufferter og K a s 
ser i hele Huset i D rift ,  og V ande t  stod op til R an den  
af  B o rd e t .  D e  m aatte  da  endelig bekvemme sig til 
a t  forlade deres P l a d s  og vade hen til L o f ts -T rap 
pen. M e n ,  inden de r.aaede derkne, flog det, som 
med vældige T o r d e n - S l a g ,  ind imod D oren  paa  den 
vestlige S id e  af H uset;  denne styrtede in d ,  og det 
Forreste af en anselig Bjælke trængte med en B o lge -  
H æ r  ind i Huset og knuste Lo fts -T rappen  i sit R a 
seri. Forstenede af  Rædsel stod de Ulykkelige nogle 
M in u t te r  ubevægelige og aandelose;' de sluttete sig 
tæ t sammen og sijul te de dodblege Ansigter ved hin
andens Bryst. P a a  eengang horte de lydelige Klage- 
To n e r  ved S id e n  af sig, og fra H a lm -T a g e t ,  som 
hin Bjælke flæbte efter sig, og som i samme O je -  
Vlik sp lin tredes, blev N a b o e n ,  hvis Skandse kun 
laa  et lille Stykke Vej fra  P ræ s te n s ,  tilligemed sin 
Kone slynget ind til det forfærdede W g te p a r .

„ M i t  B a r n ,  mit B a r n ! "  raab te  N abo-K onen  
jamrende, da hun kom til sig selv a f  sin Bedovelse.
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Ak! Barnet var blevet bundet fast paa en Ho-Stak, 
da Faderen havde forudseet Husets Undergang, og 
de arme Forældre vidste ikke, om det var knust af 
den nedfalrenve Mur, eller om det drev om med Hoet 
paa Bolgerne.

„M it Barn, mit B arn !" raabte Moderen atter og 
atter, .og Faderen jamrede med hende. Begge glemte, 
at de, ivetmindste for Oje-Blikket, vare frelste; begge 
glemte, at ogsaa de i næste Minut kunde drive om,
som Havets =0ffere, paa de stummende dotier.

Deres Stilling blev nu bestandig frygteligere 
og frygteligere. Rundt omkring tordnede Bolgerne 
med rasende Vælde, flog lidt efter lidt alle Sive- 
Vægge ind i det Indre af Huset, tumlede i deres 
vilde Leg med de sværeste Byrder som med lette 
Fjer-Bolte, og, hvert Dje-Blik i Fare for at blive
knuste af de omkastede Masser, stod de Doden alle
rede halvt Hjemfaldne for den aabne Lofts-Luge, 
hvorfra et forlænget Livs-Haab ligesom saa haanende 
nev paa dem, efterdi ingen Trappe mere forte derop. 
Rogen Lettelse for staffed c det dem, at en Del af 
Muren ligeoverfor det forste Brud styrtede ned, 
medens Væggen lige bagved dem endnu holdt Stand. 
Ru drev dog i det mindste Kister, Bjælker og M ur- 
Stumper, som hidtil vare blevne stængte om uden 
nogen bestemt Retning, i rasende Fart hen imod 
denne Udgang, og snart havde de alene at kæmpe
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mod de bestandig højere svulmende Vand-Masser, 
da der nu kun var det nøgne Pæle-Verk tilbage. 
Var Vceggcn bagved dem siaaet ind, da vilde B ø l
gerne sikkert øgfan have revet dem ud med sig i Ha
vets Dyb. Dog stedse højere øg højere steg Floden, 
og stedse vissere blev deres Undergang, om end hin 
Vceg ikke gav ester, da de næppe mere vare i Stand 
t il med den største Anstrengelse at holde sig paa 
Benene, og der ikke var nogen Mulighed for at 
komme op faa Loftet. Allerede slog enkelte Bølger 
op over deres Hoved, og HoldS Hustru maatte holde 
det grædende B a rn , som hun ikke engang vilde be
tro til sin Mand, højere i Vejret, før at bevare det 
fra at drukne i Moderens Arme.

Men længe sorud, førend en saadan Fare kunde 
anes af nogen Dødelig, var Hjælpen allerede be
tænkt og beredt. V in-Fadet, fom Mander havde 
paanødt ham, blev grebet af en kæmpemæssig Bølge, 
øg da Vandet formodentligt havde undergravet 
G rund-V o lten , hvorpaa det havde staaet, slog det 
om og stod oprejst ligefor Lofts-Lugen, hvorhen de 
faa længe havde stirret med Længsel og. Fortvivlelse. 
Ved Hjælp af dette Fad kom de nu i Behold oven- 
paa, besjælede af nyt Haab om Frelse. Men hvil
ket T ilflugts-Sted! Et Tag, allerede paa flere Ste
der gfennembrudt af Stormen, hvilede paa vak- 
lelide Stolper, som rystede for ethvert nyt Bølge-
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Slag. Rundtomkring og underneden det oprorte 
Ocean, hvis Vover tivt sprojtede Skummet hejt 
op over det ravende Hus og god rige Vand- 
Strømme ind igjennem Tagets Aabninger. I  denne 
S tilling, som, i Sammenligning med den tidli- 
gere nedenunder, maatte kaldes rolig, faldt Holds 
lille Datter igjen i en sod S  ovn og blev ikke en
gang vcekket af de hede Taarer, som faldt ned fra 
Moderens Ojne paa den dyrebare Byrde, hun'holdt 
i sine Arme; men Nabo-Konen vaagnede her af sin 
Dvale og jamrede paany lydeligt over sin Son. 
Nu faldt Kirken sammen, 'der, som vi allerede have 
omtalt, var bygget under eet Tag med Præfte-Boli- 
gen. Dette vilde vcere blevet ubemærket af alle, — da 
Stormens Tuden, Bolgernes Brusen og den idelige 
Knagen og Bragen i Bjælke-Verket gjorde en saa 
bedøvende Larm, at man end ikke vilde have kunnet 
høre Himmelens Torden, — ifald ikke tillige med 
Kirkens Fald de Pæle vare bievne revne bort, som 
hidtil endnu havde baaret Taget paa tvende Sider, 
hvorved ikke alene Lofts-Rummet blev indsirænket 
til et Par single Brædder med nogle Sparrer oven
over, om hvilke Straaet flagrede i Laser, men og- 
saa en fri Udsigt blev aabnet mod Nord og Ost.

Hvilken Udsigt! En vid uoverskuelig Bolge-Mark, 
der snart yptaarnede sig for deres Ojne til en Bue, 
som tnrede med paa eengang at knuse deres T il-
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flugts-Sted under sin Vægt, snart skummede dybt ne
denunder, som om den vilde sprænge det i Luften 
og kaste det fra hinanden i splintrede Ruiner. Im id 
lertid jog Bjælker, Brædder, Kister, Sænge, Vugger, 
dode Faar imellem hinanden, ligesom i et ængsteligt 
Væddelob om, hvem der forsi kunde naae en Hvile- 
Plads bag Fastlandets Diger, forfolgenve den Ret
ning, som Storm og Bolgegang anviste dem. A f 
denne V irvar, som bebudede ogsaa de ovrige, læn
gere mod Nord-Vest beliggende, HalligerS Skæbne, 
dukkede af og til en Skikkelse frem, som afmalede 
hine, der allerede havve opgivet alt Haab om Livet, 
deres egen Skæbne paa den frygteligste Maade. 
Det blege Maane-Lys kastede et uhyggeligt Skær 
over dette Rædsels-Maleri, ret som om Natten der
for havde laant Dagens Klarhed, for uden Medynk 
at stille Mennesket al sin Jammer ret levende for Oje. 
A f Husene paa Halligen kunde man fra den aabne 
Side kun have seet Godders Bolig, og denne var for
svunden. Dog se! stod ikke hist to «skikkelser om
styngende hinanden, ligesom baarne af Brændingen; 
thi der var.intet fast Punkt at ojne, hvorpaa deres 
Fodder kunde hvile. Det var Godber og Maria. 
Med overmenneskelig K raft syntes han at holde sig 
fast mod Storm  og Bolgegang. S nart bojede 
han sig efter Orkanens S tod , saa at Vandet gik 
helt op over ham, snart hævede han sig igjen med
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P i g e n  t sin A r m ,  for  a t  d rage  fri si A ande  til fo r 
nyede A ns trengelser .  M e n  forg jeves!  Fodfæstet, —  
hvcw enten det nu  v a r  M u r -  eller Bjælke-Verk, —  
h o ld t  ikke læ nger .  E n  frygtelig  S o  brusede frem, 
som et g ra a d ig t  H av -U h y re ,  og et O je - B l ik  svævede 
G o d b e r  og M a r i a ,  som bleve de —  eet forenet 
P a r  —  oploftede til H im m elen ,  endnu over V a n 
d en e ,  opad til den hojeste B o l g e - T o p ;  d e rp a a  sank 
de ned i den brusende H v i rv e l ,  hvorfra  ingen R e d 
ning m ere  v a r  m ulig .  O v e r  dette S y n  havde de, 
som v a re  V id n e r  til de Elskendes U n d e rg a n g ,  en 
T id la n g  g lemt de res  egen F a r e ;  men nu vendte de
re s  T anke  t i lbage  til dem selv,  som Fo lk ,  d e r  
p a a  a n d re  faa  den D o d ,  de selv m a a t te  l ive ,  
og som n u  v a re  de næste Offere .  F ry g t  for  D o 
ven v a r  ikke mere  den fremhersiende Folelse, u a g 
tet denne F r y g t ,  i hojtidelig Fo rv en tn in g  a f  det 
sidste O j e - B l i k ,  gik dem igjennem M a r v  og B e n  
ved enhver stærk Rystelse a f  det vaklende Asyl.  I  
de fa a  S e k u n d e r ,  hvori  de faa  et ny t  D o v s  -  B u d  
im o d e ,  gik den sikre Udsigt til U ndergang  næsten 
over til H a a b ,  ja  til Længsel efter, sn a r t  a t  blive 
forloft fra  denne T im e  ved et hu r t ig t  E ndel ig t .  Ik k u n  
N a b o -K o n e n  kom a t t e r ,  t u  hun faa  G o d b e r  og 
M a r i a  synke ned i B o l g e r n e ,  i Tanke om sit tab te  
B a r n ,  hvilket hun  jo m aa t te  formode, drev om som 
et Lig p a a  de vilde V o v e r ;  og hendes J a m m e r  blev
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paany lydelig. Paa eengang formorkedes Udsigten, 
som om en dunkel Sky drev forbi. Det var en 
Ho Stak, som endnu blev holdt sammen af Straa- 
Fletningen, hvorfra^ tunge Vcegter hang ned paa 
begge Siver, men som nu stovte imod en fremra
gende Bjcelke, vceltede om og siiltes ad. Den 
overste Del drev ind under Taget og bedcekkedc hine, 
som vare lejrede paa Loftet, med vaadt Ho. Se! 
for Moderens Fodder laa hendes for lcenge siden 
opgivne Barn levende og ubesiadiget! O, hvem fat
ter Forceldrenes Gloede! Med Kys og Kjærtegn 
overvældede de Drengen, med Lov og Tak priste de 
Herrens Naade og Barmhjertighed. Enhver Tanke 
om, at Doven endnu bestandig »ar dem alle lige 
nær, var forsvunden. Selv Hold og hans Kone 
glemte aldeles den fælles Nod over Deltagelsen i For
ældrenes Glæde; og hvis i dette Oje-Blik det sirobe- 
lige Bjælke-Verk havde givet efter for Bolge-Slaget, 
vilde de være blevne begravne med hinanden i Voverne, 
endnu fulde af Henrykkelse over Barnets Redning. 
Da Erindringen atter vaagnede om Faren, som ikke 
var bleven formindsiet ved hin Redning, saa var 
ven virkelig formindsiet. Stormen rasede ikke mere 
saa voldsomt, men tog as med hvert Minut. B o l
gerne udgod ikke mere saa vældige Vand-Masser, 
som tilforn, over det sirobelige Tag, og brusede snart 
kun i Dybet nedenunder. Dog blev, uagtet det for-
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nyede Livs-Haab, Jubelen ikke just meget lydelig, efter
som Støtterne for de faa Tværbjælker og Brædder, 
hvoraf de bleve baarne, nu næppe syntes at kunne ud
holde selv de svageste Stod, men vaklede stærkere end før 
og mere og mere opløstes i deres Sammenføjninger; 
ja, idet Floden traadte tilbage, faldt endog Grund- 
Volden, hvorpaa Støtterne hvilede, af i store Brok
ker, 'saa at den ene Side af det lille Lofts-Num 
kom til at hælde i den Grad, at det kun, ved at 
klamre sig fast til de enkeltstaaende Sparrer, blev 
muligt for de ALngstede at holde sig endnu en Tid
lang paa de siraa og glatte Brceddcr. Men Havet 
slog endnu i enkelte svcere Soer op efter sit Bytte, 
som det ugjerne forlod, og oprodede, da det sank 
dybere, saa graadigt Grunden omkring Pcelene, at 
disse ncesten ikke havde mere at holde sig ved, og 
nu først naaede de hidtil sparede Offeres Fare sit 
højeste Punkt. Jo mere deres Haab om at redde 
Livet var vokset, desto cengsteligere blev de grebne 
af Tanken om, nu dog tilsivft at maatte ligge under 
for Storm-Flodens bestandig mere og mere aftagende 
Magt. Hvor langsomt svandt Minutterne! Hvor 
langsomt veg Soen tilbage! Dog — Hjcertet bankede, 
Tiden gik, og efter seks Timers Forlob, i hvilke hvert 
Minut havde vceret et forfærdeligt Døds-Bud, stod 
de Frelste igjen paa den moderlige Jord.
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X X IV .

S r . i t  H av e t i« g g e r  fig, n u a r  H erren  t r u e r ;  

D en  H .iaiiö  vil I« g e , font oé haardest fTfog: 

N u  r u t t e r  D ag en  op, og O je t  skuer.

H vad  H erre»  spared ', og fivad H erren  toa

7 tf : „O verfvom m elsen", 1325.

M e n  med hvilke Folelser gjensaa de Frelste 
Skuepladsen for deres tidligere, uagtet  alle S a v n  
dog saa v en lige ,  huslige Liv! H v o  turde vel domme  
d em , fordi deres forste Tanke just ikke var Tak. 
Nceppe kunde Livet synes dem en velkommen G a v e ,  
da alt, hvad Livet herneden gjor Krav paa til O p -  
holdelse og til Nydelse, var dem berovet. G runden,  
som havde baaret de M u r e ,  der indefluttede et eU 
stente P a r s  tarvelige og derfor saa rige Lykke, var  
hartad bortstyllet. G u d s-H u se t  var sunket i G r u s ,  
og dermed var E vange lie ts  Forkynder dybt saaret i 
sit inderste K a ld s -L iv ;  og a f  hans anden Helligdom,  
af hans huslige Lykkes stille H jem , vare kun nogle  
R uiner  t i lbage ,  som nceppe betegnede dets S t e d .  
H a n  og hans Hustru saa med T a are r  paa Ddelceg-  
gelsen. H a n  tcenkte paa sine B o g e r ,  —  end ikke 
een var bleven t i lbage: hun tcenkte paa tusende smaa 
Husholdnings-G jenstande, —  end ikke det mindste fand-  

/ tes  der, hvormed man havde kunnet begynde paany.  
Hvad begge havde tabt, kunde een eneste T u t  Guld
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opveje; men Glæden ved det, som de havde erhver
vet sig under Kamp og S o rg ; Kjærligheden til det, 
som venlige Erindringer gjorde saa dyrebart for 
deres Hjærter; det Baand, hvormed Vanen binder 
os til et ellers vcerdilost Stykke; den gamle For
trolighed, hvormed Ojet moder et Bohave, der lige
som er blevet os en tro Ven og Deltager i vort 
huslige kivs Glceder og Sorger: alt dette kunde 
intet Guld erstatte. Og havde dette end været mu
lig t, hvorfra siulve saa Erstatningen være kommen? 
Stod de ikke fattige og hjælpeløse, uden Udsigt for 
Fremtiden, uden Udsigt for den Dag i Dag? Maatte 
de ikke, sijont frelste fra Døden i Bølgerne, maasie 
allerede i de næste Dage bukke under for Hunger 
og Kulde? Turde de allerede nu mev Forventning 
se over til Fastlandets Kyster, hvorfra Hjælpen 
siulde komme, inden de vidste, hvorvidt Oversvøm
melsen havde udbredt sig ogsaa over Diger og Dæm
ninger, hvorvidt deres Medmenneskers Evne og 
Villie strakte, og hvor hurtigt man fra den anden 
Sive vilde blive opmærksom paa deres Tilstand? 
Næppe havde vel dengang nogen i vort Fædre-Land 
ventet, at der vilde udvikle sig en saa rastlos Virk
somhed for Halligerne, at der vilde tilstrømme dem 
en saa rigelig Understøttelse, som Fremtiden udviste: 
hvormeget mindre maatte da ikke de ulykkelige Hal-
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k'gboere selv vente sig i det forste Oje-Bliks dybt- 
folte Elendighed?

Hold og hans Hustru dvcelcdc trosteslose paa 
den uu odelagte Skueplads for deres tidligere 
Lykke, og deres Barn græd af Kulde. De saa sig 
om, — .allevegne den samme Forstyrrelse! Nogne 
Standser, eller hist og her enkelte Pæle, som bar . 
et sonderrevet Tag! Kun een eneste Bolig var i 
en taalelig Forfatning, og fund c endnu st senke en 
Smule Ly. Derhen vendte de deres vaklende Fjed. 
Idet Hold gik ned ad den gjennembrudte Skandse, 
blev han en Plade var af den omstyrtede Jærn- 
Ovn, under hvilken en Bog stak frem. Han stod 
stille, og en mork Rodme, som af Skamfuldhed, 
farvede hans blege Kinder. Derpaa strommede.hans 
Taarer stærkere; men af Taare-Badet hævede sig 
et forklaret Blik mod den stysnlde Himmel. Han 
greb sin Kones Haand, ü-ykkede den fast og inder
ligt og sagde:

„S e , der taler Herren atter til os. Nej," 
vedblev han, idet han omarmede Hustru og Barn; 
„v i ville hverken nn eller nogensinde forsage. Han 
vil, at vi siulle hore hans Nost. Hvor tydeligt har 
han ikke paany talet. Han selv har indgivet mig 
at sirive om Aftenen, hvad der om Morgenen siulde 
tjene mig til Befæstelse af min svage Tro."

Og nn fortalte han, paa Vejen til Tilflugts-
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Stedet, hvad han den sidste Aften havde sirevet i 
sine „Syners" B o g ; thi det var den, han havde 
fundet:

„O g atter var Himmelen aabnet, som i  hine 
Dage, da Jakob, Isaaks Son, flumrede paa Mar- 
fen. Fra Lys-Skyen, som omhyllede Indgangen 
til de LEngles Bolig, der sine Herrens Aasyn, svæ- 
vede Himmel-Stigen ned i den tavse Vinter-Nat. 
Stigens Opstandere vare ligesom to brede Sol- 
<8trader, omduftede af Morgenens Aande, og Trin
nene som Maane-Glands, gjennemlynet af Stjærne- 
Skær. Ned steg et Guds Sendebud, i Begyndel
sen at se til, som en hvid, luftig Sky, der sejler 
om Sommer-Dagen i det blaa Himmel-Rum; der
næst, alt som han kom Jorden nærmere, var hans 
Skikkelse at sine, saaledes som en from Sjæls Skik
kelse maa være at siue for de Himmelsie, naar don 
i der forklarede Legeme, som det ej er givet vort 
Dje at sijelne, iler hjem til Faderens Hus. Men 
mit Oje siulfce oplades til at kjende ALngelen og- 
faa i denne Skikkelse; thi et gloende Kul var mig 
beredt i Faderens Naad, efterdi min Skrobelighed 
havde bukket under for Nærings-Sorger. Og Wnge- 
len betraadte Jorden, vinkede og svævede foran mig 
sagte og let, som flyvende Sommer igjennem Luften. 
V i vandrede over Bjærg og Dal og So i den stille 
Vinter-Nat, og min Fod gled ikke paa det glatte Js-

21
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Dcrkke og blev ikke troet t den bløde Sne, ret som 
om jeg flet ikke berørte Jorden under mig. Ogsaa 
enkelte Natte-Vandrere kom vi forbi, men de saa 
os ikke, thi ogsaa min Skikkelse var usynlig for men
neskelige Ojne. Ja  det forekom mig selv, som om 
jeg havde ladet det tunge jordiske Støv-Legeme blive 
tilbage paa sit Sovested, og som om min Sjoel val
fartede i Hjemmets Klcedebon. Saalcdes kom vi 
t i l  en stor S tad , og Portene aabnedes og lukkedes 
uden S to j, ligesom naar en Taage>Mur stiller sig 
ad og lader Sol-S traalen stinne igjennem, der ni cd 
sit Flamme-Blik vakker Engens flumrende Knopper. 
I  Gaderne var der øde og tomt, og vi stred frem 
mellem de lange Hus-Nakker, som to Lyst-Vandrere, 
der, forsinkede paa en Udflugt, have fundet Porten 
lukket og nu søge Herberge hos en lcengcre borte 
boende Ven. Saaledes vandrede Guds ZEngel med 
mig igjennem den store S tad , og de, der sov i de 
høje Palladser, drømte ont denne Verdens Gods, 
Wre og Vellyst, som tilfo rn ; og de, der sov i A r- 
nwdens Hytter, knugedes ogsaa i Søvne af N a - 
rings-Sorger og vare fulde af Avind og Begjer- 
lighed, som om Dagen; men Guds ZEngel gik forbi, 
og ingen markede ham. Kun over B a r n e t s  An
sigt, der endnu ubekjendt med Verden stumrede i 
Vuggen og endnu ikke vidste, om det var født rigt 
eller fattigt, svavede et S m il, sødere og lifligere,
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end B r u d e n s  S m i l ,  n a a r  hun t D røm m e skuer sin 
Tro lovede . V ed den anden Ende af B y e n  la a  en 
anselig Kirke, font hævede sittc flanke S p i r  mod 
Skyerne ,  funklende i M aane -G lan d sen ,  og hvis brede 
S id e r  og S o j l e - H a l l e r  W t e s  byggede til a t  sijule 
de bagved liggende smale G y d e r ,  de Elendiges og 
F orag tedes  Hjem. Gjennem V induernes høje B u e r  
straalede L a m p e - S k æ r ,  o g ,  som vi stode ved den 
hvælvede P o r t ,  tonede et lifligt Klokke-Spil til O t 
tesang. K langen f ra  T a a rn e t  og S a n g e n ,  for A l
teret greb mig med hellig S E re - F r y g t ,  og jeg følte 
mig dreven til a t  g a a  derind med de enkelte A n 
dæ gtige , som ilede til B ø n .  M en  G u d s  S e n d e 
bud vinkede ad m ig , a t  jeg siulde blive, og løftede 
sit Blik op mod T a g e t  a f  det statelige Tempel. D a  
fa ld t  en S p u r v ,  stivnet af V in te r -K u ld e n ,  ned for 
?Engclens Fodder. M e n  denne løftede den op og 
sijulte den medlivende i Folderne a f  sit G evand t ,  
a t  han m aatte  opvarme den ved sit Bryst. O g  
som om dermed hans  Virksomhed v a r  endt p a a  dette 
S t e d ,  sired han rasiere o g ,  som mig syntes, med 
gladere Aasyn videre frem, ind i det brændemærkede 
K varter  a f  S t a d e n ,  ind i de mørke, smale og kro
gede G y d e r ,  lige ud til den yderste R in g - M u r .  
D e r  stod en Hytte, saa forfalden, a t  jeg gos endog
så« blot ved a t  g aa  derforbi. M e n  G u d s  S e n d e 
bud gik derind, og jeg m aa t te  uvilkaarlig følge ham..

21*
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Opad ett ussel Stige og endnu cm: derpaa traadte 
v i ind t et lavt Lofts-Kammer. Fra det eneste V in 
due i denne elendige Bolig  havde man Udsigt over 
Volden til den aabne Mark, og dets sonderflaaede 
Ruder gav den barste Vind fr it Indpas, men lod og- 
faa Maanens klare Straaler ffinne igjennem, faa at 
jeg tydelig kunde stjelne alle Gjenstande, som om 
det var hojlys Dag. Maaste var ogsaa mit Syn 
mere gennemtrængende, end sædvanlig. Paa S traa- 
Lejet i den ene Krog laa en Doende: jeg fornam 
det paa hans Brysts Rallen. Ak! han var Fa
miliens Forsorger, den eneste, sidste Forsorger for 
Sine, der stod om hans Leje, Konen med seks B om  
og det syvende ved Brystet: Børnene vred deres 
Hoender og grced hojt. Men Moderen stirrede hen 
for sig med det blege forvirrede Ansigt: hun havde 
ingen Taare mere. Kun det diende Barn laa ube
kymret ved Fortvivlelsens Barm og indsugede den 
sparsomme Rtering. Den Doende hævede sig i Vej
ret med den sidste Anstrcengelse af sin Kraft, og saa 
paa Sine med de hule Ojne. I  alle hans Træk 
lunde man læse smærtelig Længsel efter nogen Hu
svalelse for dem; han pillede krampagtigt med de 
udtærede Fingre i Halm-Straaene foran sig, som 
om han haabede, endnu at finde et Aks, der kunde 
minde ham om den Gud, som giver de Hungrige 
B rod ; men Straaene vare tomme, og ogsaa tjans'
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H jærte  v a r  to m t ,  og hans  S u k  blev til Fortvivlel
sens S to rm e n .  D o rn ene  græd lydeligere, og M o 
deren sank i Knæ ved S id e n  af  sin ALgtefoelles Leje.

„ H v o r  forer du  mig h en?"  hvidskede jeg til 
M ngelen .  „Hjælp her,  ifald du kan, eller ogsaa, 
lad os gaa  h e rf ra ,  lad  mig græde over Menneske- 
Livets E lendighed!"  '

M e n  ALngelen svarede, og hans O r d  lod font 
den S u s e n ,  der g a aer  forud for den opvaagnende 
M o rg e n :

„ V o r  himmelske F a de rs  O je  skuer ned p a a  alle 
hans B o r u  i S to v e t .  Hjælpen er h a n s ,  og heller 
ikke her vil hau forglemme eller forlade nogen. M e n  
dertil er jeg kun udsendt, for a t  denne D oendes  
S jæ l  m aa  fare  herfra med Fred ."

M ed  disse O r d  flog han Folderne a f  sit G e 
vandt tilside, og S p u r v e n ,  paany oplivet ved hans  
Bryst, flagrede frem hent mob Vinduet.  I  V indues-  
Karmen laa  Levningen af ett B ro d -S k o rp e ,  de F a t 
tiges sidste F o r ra a d .  O g  den hungrige F ug l  satte 
sig, gav sig i Færd med B r o d - S k o r p e n  og pikkede 
ivrig den ene Krumme til sig efter den anden. D a  
svævede der ligesom en forklaret G la n d s  over den 
Doendes Aasyn. M e d  straalende O jn e  iagttog han 
nhver Bevægelse a f  F ug len ,  der snart  hoppede til 

den ene, snart  til den anden S i d e ,  og gjorde sig 
tilgode med den fundne Herlighed. O g  G læden
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afspejlede sig stedse rigere, Freden stedse saligere i  
den Døendes Troek. Højere haevede han sig i Vejrel, 
fom var hans Ungdoms-Kraft kommen igjen; cn tak
nemmelig Taare perlede i hans himmelvendte B lik; 
Tillid, Fortrøstning, Haab, tronede paa hans Pande. 
Endnu engang vendte han Ojet mod Sine, strakte 
Haanden ud over Hustru og Bern, pegede paa 
Spurven i Vinduet og raabte med høj og lydelig 
Røst:

„Seer til Fuglene under Himmelen! De saa ikke, 
de høste* ikke, de sanke ikke i Lader, og eders him
melske Fader foder dem alligevel. Ere I  ikke meget 
mere, end de?"

Saa talte han og blev endnu kun var, at en 
mild Taare atter randt fra Hustruens Oje, som saa- 
loenge havde vceret taarelost: da for hans Sjoel hen 
i Fred.""



327

XXV.
M od  H im len sving d ig , S ja -l saa  dybt nedbsjet!
I  Taarrr' modne* Evighedens F rugt:
Lad paa den bedre D e l o* fceste Ø jet,
Lad Kjodet boje sig for A andent T ugt!
H vad Tiden* er, vil Tiden let henvejre,
M en  evigt T ro og Kjcrrlighed skal sejre.

A f „Oversvømmelsen" 1828.

M orgenen  efter denne UlykkeS-Nat v a r  hele 
M enigheden,  M æ n d ,  K vinder ,  O ld inger  og B o rn ,  
samlet i det eneste H u s ,  som endnu v ar  nogenlunde 
beboeligt. Alle de ovrige H ytte r  vare  dels ganske 
skyllede bort, dels forvandlede til nogent Pæ le-B erk .  
Hvilken Udsigt i Fremtiden for de arme Halligboere! 
I n d b o  og H jorder mistede; intet H us-Ly , intet E r 
hverv for de kommende D a g e ;  ikke engang for O je -  
Blikket t o n e  Klæder og N æ rin g s -M id le r !  S y g d o m , 
H u n g e r ,  K ulde ,  Nogenhed, Fortvivlelse eller D oden  
i B o lge rne  ved den næste tilbagevendende F lo d :  det 
v a r  den S kæ b n e ,  hvis Forbud allerede vare  for 
nære, til a t  m an kunde overse den. S a a læ n g e  end
nu  ikke alle havde n aa e t  T i l f lu g ts -S te d e t ,  gav de 
enkelte Ankommendes Fortællinger bestandig ny A n
ledning til lydeligt a t  beundre og prise G u d s  Al
m ag t  og Godhed. —  S a a l e d e s  va r  b landt andet 
en Kone bleven overrasket a f  B o lgerne  midt i den 
alvorlige T im e , som for forste G a n g  skulde krone
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hendes moderlige Forhaabninger. Efterat voere baa- 
ren op paa Loftet, styrtede hun, da Huset faldt 
sammen, ned paa en Ho-Stak. Her klamrede hun sig 
fast, og, nedtynget af svaere Bjcelker, som med hver 
Bolge hcrvede og scenkede sig, holdt hun ud hele 
Natten, vadede derpaa henimod Morgen i Vand til 
op over Knceerne, hen til Huset, hvor hun straks 
efter sin Ankomst fodte et sundt Barn til Verden, 
der siven i Daaben fik Navnet: Johannes (Gud er 
naadig). — Da nu, med Undtagelse af Godber og 
Maria, ingen mere fattedes, henvendte de alle de
res Tanker og Folelser til det Tab, de havde lidt, 
og til deres haablose Tilstand, og alle jamrede, 
gned og hulkede med hinanden. Ikkun Hold, hvis 
Udsigter i Fremtiden, naar den forste Nod var over
vunden, ikke vare saa bedrovelige; der desuden, 
siven han havde tiltraadt sit farefulde Embede paa 
Halligen, ofte havde tcenkt sig i en lignende Stilling, 
og hvem Herren, som vi have f eet ,  allerede havde 
tröstet vidunderligt i hans Treengsel, — kom snart 
igjen de Forpligtelser ihu, som hans Embede paa
lagde ham; og aldrig havde hans Kalds Herlig
hed voeret ham saa tydelig, som i disse Timer. 
Han vendte sig snart til alle, snart igjen til enkelte; 
han gjorde opmoerksom paa de i Sandhed underfulde 
Rednings-Historier, som de havde fortalt hinanden; 
han sogte at vcekke Tillid til den kjcerlige Fader,
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som foder Fuglene under Himmelen og kloeder Blom
sterne paa Marken; han viste, hvormange kostelige 
Sprog der passede netop paa den Tilstand, hvori de 
nu befandt sig, og, og da hans forste Forestillinger 
om, at de burde spge Tilflugt paa Fastlandet ved 
Hjælp af det eneste Skib, som endnu laa helt for 
sit Anker, vare blevne afviste, opmuntrede han nu 
selv til, fuldkommen at hengive sig i Guds Villie, 
og at oppebie alt, hvad han maatte tilflikke dem, 
i det elflede Hjem. For den dybt Nedbojede strom- 
mede Ordet, som Manna i Orkcnen, og erindrede 
ham om den rygende Taande, som ikke flukkes, om 
det brudte Nor, som ikke knuses. De Fortvivlende 
straffede han med vældig Nost: „Idmyger eder un
der Guds stærke Haand! Hvo er nogensinde bleven 
til Skamme, som har haabet paa Gud? Hvo var 
nogensinde forladt, som blev i Herrens Frygt? Have 
vi annammet de gode Dage af Gud, skulde vi da 
ikke ogsaa annamme de onde? Derfor værer ta al
modige i Trængselens Stund!" Og over dem alle 
udraabte han: „Nnar jeg kun har dig, du Almæg
tige! saa flotter jeg hverken om Himmel eller Jord. 
Om ogsaa mit Legeme og min Sjæl forsmægter, 
saa er du dog, o Gud! altid min Hjælp og min 
Salighed!" Efterhaanden fandt hans Trost In d 
gang i de bekymrede Gemytter, stedse flere sluttede 
sig til ham og tstemmede hans, O rd; Klagerne for-
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stum mede, Tsarerne randt mildere, Sukkene bleve til 
stille Bonner.

Nu paamindede Hunger og Kulde dem om at 
tillave en nærende og opvarmende Spise. Men 

chavdc det end været muligt at gsore I ld  paa, saa 
manglede de dog Fodemidler, der ikke vare ganste 
vaade af Soen, og fremfor alt manglede de ferst 
Vand til at koge i,  da Floden havde fyldt alle 
Bronde med Salt-Vand. Da kom Hold i Tanke 
om Vin-Fadet, som havde tjent til at redde ham 
og hans, og nogle unge Mennester gik hen for at 
lede det op.

* Disse stodte ved deres Omvandren paa God- 
berS Lig, som havde fundet sit Hvile>Sted iKapitai- 
nens og de tvende Matrosers Grav, der atter var 
bleven aabnet af Storm-Floden. Det var ligesom 
et sikkert Pant paa Forsoning, at han her var stedet 
til Jorde. Havde han selv stullet vælge sig et 
Grav-Stev, vilde han ikke have valgt noget andet.

Mennestet er i bevægede Timer let tilbøjelig til 
at lægge en dybere Betyvning i Sammenstødet af 
enkelte Omstændigheder, end han maaste burde. 
V i ville derfor lade Læseren selv domme, om Hold 
havde. Ret eller Uret. da han senere, i en Samtale 
med sin Kone om Fundet af Godbers Lig i hans 
forrige Skibs-Kammeraters Grav, ytrede sig saa- 

ledes:
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„Det kommer mig for, fom om Gud derved 
har villet give mig en stor Beroligelse. Jeg kau 
nu tænke paa Godber uden mindste Tvivl om, at 
han har fundet Forladelse. Denne Forening i Do
ven med alle dem, hvilke han med eller uden Grund 
betragtede som Offere for sin Utroskab, tykkes mig 
at give et bekrceftende Svar paa de Overlevendes 
Sporgsmaal: „E r hans Anger antaget for Dom- 
Stolen?" V i skulde mindes ham med Frev: derfor 
saa vi hans Lig flumre i Fred ved Siven af dem, 
hvis Dod foruroligede ham. Jeg for min Part 
maa takke Gud, at han har maget det saaledeS, og 
jeg vilde for ingen Pris have GodberS Lig fundet 
paa noget andet Stev. Han maatte forst tage 
Vejen derhen, hvor Afsoningen kaldte ham. Dette 
angik ikke Maria: derfor bleve deres Lig adstilte. 
Hans Livs sivste Oje-Blikke forsonede ham med hende: 
de ere nu forenede i de evige Boliger."

Vandt vor Fortælling din Deltagelse, kjære 
Lee ser! saa tænk du nu ogsaa paa Godber, ivet du 
skilles fra ham, uden at harmes over hans Svag
hed! Hvo har vel beregnet den Lidenskabs Magt, 
hvis opluende Flamme ofte i eet ulyksaligt Oje-Blik 
fortcerede al den Pligt-Folelse og Trofasthed, som 
vi bildte os ind at være i Besivdelse af, saa at vi 
forfærdede stode foran Aske-Hoben og spurgte: „Hvor
ledes kunde det dog komme saavidt?" Domme vi os
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selv, da vcere ingen Strænghed for stræng; men 
vomme vi andre, da indgive Bevidstheden om vor
egen Skrobelighed os den Bon: „Led os ikke udi
Fristelse!" — —

Det eftersogte Fad blev lykkeligvis fundet i god 
Behold, og, efterat det var aabnet, bleve de Fode- 
midler, som vare forhaanden, kogte i Vin, og snart 
følte de Gjennemblodte og Gjennemforfrosne sig op
livede af en vederkvægende Varme.

„H idtil har Herren hjulpet!" udbrod Hold, da 
alle vare mættede. „Lader os nu begive os hen 
til det Sted, hvor hans Helligdom stod, for at takke
ham der, hvor vi saa ofte have paakaldt hans hel
lige Navn. Der, med Odelæggelsen for Oje af alle 
de timelige Goder, som vi siyldte ham, ville vi prise 
ham, fordi han har sparet vore Kjære og bevist sin 
Kjærlighed imod os, ogsaa medens hans Haand laa 
tungt paa os."

Og nu istemmede han af Luthers Kærne-Psalme: 
„A f dybeste Nod raaber jeg til dig!" folgende Vers, 
hvori hele Menigheden falvt ind paa Vandringen 
til det Sted, hvor Kirken havde staaet:

Og varer det fra Morgen-Stund 
Og indtil Aftens Ende,
Hel trostig dog med Aand og Mund 
T il Gud jeg vil mig vende:
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S a a  bccrer sig en Kristen ad,
S o m  fostredes af Aandens B ad  
O g bier paa sin Herre.

O g  er jeg end af S yn d er fuld,
M in  Gud er fuld af Naade;
H an rakker Armen over M uld  
O g stiller S ja le n s  Vaade.
D en  gode Hyrde, J esu s Christ,
S i t  I s r a e l  forloser vist 
F ra  D sd  og al Elende.

D a  H o ld  b e tr a a b te  K irk e -S k an d sen ,  som i sin 
Forstyrrelse nceppe mere kunde fortjene N a v n  a f  en 
S k a n d se ,  og h v o rp q a  d e r  end ikke v a r  bleven en 
S t e n  eller en Bjcelke t i lb a g e ,  som kunde minde om, 
a t  her havde  staact et H u s ,  v a r  det Forste, som fa ld t  
ha nt i O j n c n e :  M a r i a s  Lig. D e t te  m a a t te  vcere 
d revet  herhen med den ti lbagevigende  F lo d ,  og l a a  
nu  i een a f  H u ln in g e rn e  af den  g jennem brudte  
Skandse ,  næsten i en siddende S t i l l i n g ,  saa  a t  de t  ved 
der forste Djekast saa  ud som en Levende, der havde 
sogt Ly mod de barste  V inde .  Alle stokkedes om 
kring H o l d ,  da  han  med en T a a r e  i O j e t  bojede 
sig ned over  Liget. H a n  v a r  kommen i en saa be
væget og vemodig S t e m n i n g ,  a t  han  forgjcves a t 
ter ledte efter den g lade  For t ros tn ing ,  hvorm ed han  
havde fo r t  M en ig h ed en  herhid.

S a a l e d e s  v a r  d a  dette  unge Liv udstukket, fo r  
hvilket den jordiste Lykke kun havde væ re t  en D r o m .
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Da Drømmen skulde gaa i Opfyldelse, udbredte Mor- 
genen sin skarpe Vinter-Kulde over det jomfruelige , 
Haabs Blomster, og de visnede alle. Ogsaa du 
med dit simple beskedne Væsen, som syntes stabt til 
at vandre med Fred henover Jorden, uberørt af 
den Skæbne, som rammer de stolte Hjærter og prø
ver de rige Aander, ogsaa tfu maatte bløde, som et 
stille lidende Offer for den af Lidenstaber omtum
lede Verden. Dog en stjonnere Morgens Stjærne 
var jo oprunden i dit Hjærte og fremlokkede Blom
ster, som Jorden ikke havde fostret; mod hvilke den 
fjendtlige Vinter-Kulde intet formaaede; som, paa 
engang vandede af Trøste-Kilderne i det Høje og 
Taare-Kilderne i det Dybe, kun udfoldede sig desto 
rigere og duftede desto lifligere Hjemmet imode. Din 
Sjæl er ikke gaaet over i et andet Land: allereve 
her neden var den jo befriet fra de timelige OnsterS 
Lænker, allerede herneden var den paa Vandring, 
ikke t i l  Himmelen, men i Himmelen. Den Taare, 
som falder paa dit Lig, gælder ikke dig, hvis Tro 
er bleven til Skuen; den gælder den Verden, som 
ikke engang for dit fordringsløse Hjærte havde et 
Sted, hvor det kunde finde Hvile. Ja, i Sandhed! 
vi ere Fremmede og Udlænding er paa Jorden.

Idet Hold bøjede sig dybere ned, mere for at 
skjule sine Taarer, end for at betragte den Døde 
nærmere, faa han ved Siden af Maria den gyldne
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Nadver-Kalk ligge, som havde været i Menigheden 
siven 1459*). Dette Fund greb ham som et Bud
flab fra oven. Med sejrende Kraft vendte hans 
frejdige Tros-Mod tilbage. Hurtigt greb han det 
ham og Menigheden saa dyrebare Klenodie, lostede 
det højt op i sin venstre Haand, medens den højre 
hvilede velsignende over den omkringstaaende Me
nigheds Hoveder. Hans glædestraalcnde Blik var 
hævet mod Himmelen, hvis lette Skyer netop bleve 
gjennembrudte af Solen, der belyste den grulige 
Forvirring rundtomkring, men med det samme udgod 
en Glands over Holds Aasyn, hvori hans Glæde 
i Herren klart og fljont afspejlede sig. Saaledes 
stod han paa det højeste Punkt af den ødelagte 
Skandse, hvor han dannede Midtpunktet i et for
underligt Maleri. Nærmest ved ham Marias Lig 
t en halvtsivdende Stillmg, som en from Discipelinde 
ved Lærerens Fødder: hendes Ansigt, over hvis 
fljonne Træk Dodens mildeste Fred hvilede, var li
geledes vendt imod Himmelen. Menigheden befandt 
sig rundtomkring i de mangfoldigste Stillinger med 
mere eller mindre tydelige Tegn paa Udmattelse: 
alle iførte en let Dragt, paa hvilken man kunde spore 
Nattens Forvirring, Mændene med bar Hals og 
blottet Bryst, Koner og Piger med vaade flagrende

») Denne Kalk sindes nu i Museet for de nordiske Oldsa
ger i  Kjobenhavn.
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Haar, font faldt dem ned over Skuldrene; Eens Aa- 
syn var henvendt til Herren og ligesom forklaret, 
hos en anden kunde man skjelne et Træk af Vemod 
og Bekymring ved den fornyede Betragtning af de
res jordiske Lykkes Tilintetgjorelfe; Bornene faa sig 
ængsteligt om og trykkede sig op til Forældrene, som 
om den svundne Nats Rædsels-Billeder endnu en
gang vendte tilbage. Dertil kom den odelagte Skandse, 
som her var gjennemskaaren af-dybe Hulninger, der
med sine stejle Brinker og omspredte Jord-D ynger 
lignede en flojfet Fæstnings.-Vold. Paa den ene 
S ide, det halvncdstyrtede Bjælke-Verk, den eneste 
Levning af Holds B o lig ; paa den anden,-Udsigten 
over det negne Land, fuldt af adspredte Ruiner, 
som ved enkelte Striber af nyefalden Sne bleve 
fremhcevedc over den morke Grund. Lcengere borte 
Havet, hvis Bolger ovenpaa. den sidste Storm endnu 
vare i en usædvanlig Bevægelse og bare Vidnes
byrd om den M agt, som havde anrettet en saa- 
dan Odclæggelse. A lt dette frembod ct M aleri, der 
i sin Sandhed langt ovcrtraf enhver Skabning af 
Fantasien.

„Forsag ikke, du lille Menighed!" udbrod Hold. 
„S e ! Herren er dig nær. Ligesom Regn-Buen 
efter Synd-Floden var Verden et Tegn og et Pant 
paa, at Guds Naade i Fremtiden vilde være større, 
end Menneskenes Brode, saaledes giver Gud os
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igjcn idag denne Kalk, som har overlevet saa mange 
Slægter og gjennemgaaet saa mangen Storm-Flod, 
til Tegn og Pant paa, at han vil forbarme sig 
over os med a! Naade og Trofasthed. Forsag ikke, 
du lille Menighed! Den Gud, som sendte Jesum 
Christum til Verden, paa det at han skulde fylde 
Forsoningens Kalk med sit Blod, den Gud siger 
til dig ved dette hellige Kar: Jeg vil ikke slippe og 
ikke forlade dig. Herre, vi holde fast ved dit Ord! 
Herre, vi bygge paa dine Vidnesbyrd! Hvo vil 
endnu tænke paa, hvad denne Nat har berovet ham? 
Hvis Bryst er ikke gjennemstrommet af Trost fra, det 
Hose? Hvis Hjærte flaaer ikke barneglad det store 
Fader-Hjcerte imode? Han har stikket sit Sendebud, 
denne Kalk, t Forvejen. Han er her og meddeler 
enhver af sin Rigdoms Fylde. Han er her og med 
ham verdensbesejrende Kraft og frydefuldt Haab. 
Han er her, du ZionS Datter! og i dit Hjærte har 
han oprejst sin Helligdom, hvis Grund-Vold er For- 
trostningens Klippe, hvis Sojler ere Lys og Naade, 
hvis Alter er Forjættelsen for dette Liv og det til
kommende, hvis Tinde er Fred og Salighed. Fat
tige og hjælpeløse, som den Dag vi fodtes af 
Moders Liv, staa vi atter for ham. Han vil lade 
os fodes paany, paa det vi nu g miste maa være 
hans egne, nærede alene af Troens rene Mælk, 
stærke alene i hans Styrke, rige alene i hans Rig-
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dom, salige alene i hans Kjaerlighed. Herre, vor 
Gud, her ere vi! V i ere dine, dit Riges Arvinger, 
ikke mere Tidens Born!

- Hvad Tidens er, vil Tiden Alt henvejre,
Men evigt Tro og Äj ærlighed flal sejre.

Amen."



Trykfejl.
P a g . 17 S. 7 f. n. B and, I. Bind

— 28 — 7 — derfor l. derhos
— 65 — 1 — Beretninger l. Beretningen
— 66 — 4 — . 1. :
— 78 — 16 f. o. Sandscrne l. Sanserne
— 79 — 7 — cn udflettes
— 84 — 6 — herlige I. huslige
— 86 — 1 — Barker l. Vcrkcr
— 88 — 12 — saalcdes l. faa
— 102 — 10 — uanet l. uvant
— 108 — 3 — fabrikere l. fabrikeret
— 113 — r — rover l. river
— 118 — 10 — Prædikeren l. Prædikenen
— - L- — 14 — Homilitikkcns l. HomiletikkcnS
— 120 — 13 — for l. for
— 127 — 4 — tccnke l. tkbnkte
— — — 13 — Forræddcren l. Forrocdcren
— 138 — 11 — et I. eet
— 139 — 12 — man l. maa
— 140 — 6 f. n. Hun l. Han
— 145 — 7 — : l. ?
— 161 — 2 — tungefærdige l. tungfærdige
— 181 — 7 f. 0. dens l. din
— 192 — 1 - Urenlighed l. Urenhed
— 194 — 3 f. n. de l. De
— — — 2 — Idmpghed l. SpndS.Erkjendelsen
— 215 — 8 f. 0. Skuderen l. Skulderen
— 219 — 9 — ved l. med
— 275 — 9 — bestemte 1. bestemt
— 327 — 5 — let l. Alt.





Lokaisamlinghindboø /hjsfbö 
A-3
Biernatzki, B.C.
Øen i Vester-Havet



S044725606




