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& af ISrigenø Ofre 

Jzovd vcere <But> og vor Jjerree 

3«fw "Krtfff KJfafcer, a£ Qßartnßjerftg-

ßebe (Bub og al' Crøffee (B»ub, fom 

00 ttøfkt i af vor tromgfef, at 

vt ßurme trøfU bem, fom ere i affe-

$aattbe Crceng fef, tneb öen Crøff, 

ßvomeb m fefv ß£eve (tøftebt af 

<Bub. 2. Kor. 1, 3—4. 



Oeningen meb benne Q3og 

Ql oté ben 6lægtning, fom nu feiler i fremmeb 3wb, 

oar bleuen begrabet paa en af öore hjemlige $irfe-

gaarbe, faa f)aobe ban3 °paawrenbe efter (&>ne beftitt 

en ©rafften f)o3 en Gtenljngger, og berpaa l)oobe be fat 

J>an$ 9?atm og frnné Stfbfefébag og f)an$ ®ob$bag. £>g 

nebemmber ^aobe be fat et 33ibelfprog eder et 6almeoeré, 

fom maaffe baabe fmn og be fwbe ftmbet $roft i øettne 

@rat>ften meb fin Snbffrift paa Samilienø (Braofteb »übe 

faa fmoe ffaaet fom et ^inbe for ben fommenbe Glægt 

om ben £>ebengangne. 

©a m oeeb, at bette beéocerre er ubeluffet, faa ^ar 

jeg tttbnbt, at jeg mibe fcette bam en TOnbeften »eb 

benne 33og, fom fan opbeMreé i ffamilten og bære QSib-

ne#t)rb om bet Øffer, fom benne f)ar maaitet bringe. 

S>optrup, i februar 1919. 

Honnef en. 



3  f r e m m e t »  $ o v b .  

£uc. 23, 54—56. Og bet »ar QBerebelfeébag, 
og Sabbaten ftunbebe til. SOføn ^mnberne, fom 
»are fomne tneb fyam fra ©alilcea, fulgte efter og 
faa ©raoen, og fworlebeé l;ané ßegeme biet) lagt. 
Øg te oenbte tilbage og berebte oellugtenbe Slr= 
ter og Galoer; og Gabbaten otter ^>ot£>t be fig 
ftille efter Coüen. 

Äoilfen ^oranbring, naar to Øjne luffer ftg! 

J ©n ^rceftefone fagbe paa ©obStejef til fin 9JJanb: 

„.Jöüor gobt at bet iffe er ©ig, ber boer! øaa ffulbe 

93ornene og jeg ffrafé $at>e fortabt ^rceftegaarben, 
oorf mibterlibige Jdjem. 

©n ^otffenjl ©reoe, fom jeg ftunbom |>aobe oceref 

fammen meb i 95effgreifen for ©iafoniéfeffiffelfen i 
•Jlenéborg, bebe fiblig. ©a fmn ingen Q3ern t^aobe, 

ntaafte $an£ Åuftr« fortabe ©reoffabet, fom gif ooer 

i en anben £inje. „Äoilfen ^oranbring, naar to Øjne 

tuffer fig!" maatte jeg fcenfe, ba jeg fort efter faa 

©reoinben i øorgebragt »eb en "Slaréfeff i ^tenéborg. 

åoilfen ^oranbring for oé •Jorcelbre, ba »i en ©ag 

fil bet øorgebubjlab nbe fra felten, at oor Son oar 

falben, ©nbnu fiførre oar Voranbringen for ©ig, ©u 

forgenbe ©nfe, ba ©u fif bet 'Bubffab, af ©in 9)?anb, 

©ine 93orné ^aber, oar falben elier bob berube. 

©erfit fom ben forgetige Ømffcenbigl)eb, af oor fcere 

øtcegfning matte begraoeé i fremmeb 3orb. 93i funbe 

iffe ocere filffebe oeb l>ané ^egraoelfe og fan felter 

iffe fiben frebe om l?ané ©rao. 

©a min øen ben 1. Eingriff 1915 oar falben nebe 

i øtybpolen, funbe £an8 fo øibemænb, ben ene fra 

Aabenraa og ben anben fra Boptrup øogn, nof meb= 

bele mtg, tjoor ben bebbringenbe $ugle ^>aobe truffet 

l)am og tjoorban l)ané fibffe Øjeblif ^aobe oceref, men 

93egraoelfen tjaobe be iffe t;aff meb af gere. ^orff 

tre gjerbingaar efter fraf jeg en kammerat fra £a--

berélet), ber efter ølagef Ijaobe oceref meb af begrase 

min øon ftltige meb ben unge £>ané ©nemarf fra 

©effrup i en ©obbelfgrat) ube paa en 9Karf op fil 

en øfoo. 9ften 33ebfommenbe oar iffe i øfanb til at 

angioe ©raoené 93eliggen^eb faa nøjagtig, af man ef 

fer krigen funbe rejfe neb til ø^bpolen og opfoge ben. 

3eg flreo faa fil ^rigéminifferiet i 33erlin, fom l)ar 
ef Øptyéningéfonfor ogfaa angaaenbe biéfe §tng. ciffer 

efter fre gjerbingaar fif jeg Efterretning berfra, af nu 

oar be to unge 93?enneffer bleone fføttebe f>en paa en 

&rfegaarb, l;oié 9taon oar nojagfig angioet. 3eg ffreo 

faa fil benne ^irfegaarbé ^oroalfning og bab om et 

fotografi af ©raoen. ©efte fif jeg, og bef oar faa 

gobf ubferf, at man ftybeligf fan tcefe 9?aonene ^tjeo--
bor £onnefen og &an3 ©nemarf paa bet ene $oré. 

©effe 33itlebe ffaar nu paa mit øfrioeborb og jeg 

fibber paa benne SDZaabe |>oer ©ag ooerfor min 
øonå ©rao. 

©et er mig en lille 3lreft, men rigtignof langt fforre 

er ben ^reff, af jeg l^oer ©ag, ligefom ^oinberne fra 

©alilcea £angfrebag, fart fibbe ooerfor 3efu ©rao i 

3ofef af ^Irtntafoeaé' ibaoe og fe, l;oorban t;an er 
bleoen lagt 3eg fan faa fuffe: 

93ftf Sjette i ben (Srat>, bu laa 
til ^«aflernorgen reb, 
lab, naar bet aftner, iooile faa 
og fmilc ab ftn ®ob! 

©ef fan ogfaa forl;jcelpe mig fil af fmile ab min 
øonS fiblige ©ob. 

©u, fcere, fære £oefer, er maaffe iffe faa fjelbig ffil--
lef i faa ioenfeenbe font jeg, af ©u fjar ef 93illebe 

af ©in øoné, ©in øoianbé, ©in ^aberé ©rao. 93Zen 

for af bu fan gore big en ^oreffilling om ©raöene 

berube i ben fremmebe 3orb, l;ar jeg i benne SOftnbe-

bog iffe blot tabet 93iltebef af min øoné ©rao (bef 

forfte), men ogfaa ^illeber af en ©et anbre 5^trfe--

gaarbe affr^ffe. ©u fan faa oodge ef af bem i ben 

^anfe, at faaban omfrenf fer ©raoen ub. 

Ög bog fan bet jetter iffe ocere ben ftorfte £roff 

for ©tg. Ø^ej, ben faar ©u forff, naar ©u fom 

i^oinberne fra ©alilcea feeffer ©ig ooerfor 3efu ©rao 

meb ben famme J^certigtyeb fil 3efué fom be. 

(22) 



ßcengfeL 
cpfalme 42. 

en Ø^abverfalme ffaar ber: 

®u længeé tit bin ^reifer £>en, 
^an tcengeé efter big igen; 
ben begge Sibereä ßcengfel maa 
bog t>ift en fnav forening faa. 

©er er £ale om „en begge øiberé ßcengfel", en 

genftbig ßcengfel Q3tl bu iff'e nof, fæ re ßcefer, prove 

big fei», om bet paéfer for bit 93ebfommenbe! 

$lt bet paéfebe i ^orljolbet mellem big og bine 

^aarorenbe i felten, bet fvivler jeg iffe om. ©et fan 

jo være, at bu allerebe fyav frnff en lignenbe Qlnmel» 

belfe i ©agblabene, fom benne: „fjernt fra fit fære 

hjem, fom ^an længtes? faa inberlig efter, bobe vor 

fære øen, 33rober, forlovebe". lib af en faaban 

^efenbtgerelfe taler „en begge ©iberé ßcengfel". 

SO^en om bet nu paåfer, naar bet brejer fig om bit 

forlib til ©ub, er jeg iffe fiffer paa. 

5lt bin ^reifer længeé efter big, bet er ber ingen 
Svivt om. hang øinbelag er enbnu bet farøme, fom 

ba Ijan ben fibfte liften-fogbe til fine ©ifciple: „3eg 
l)ar hjertelig længfeé efter at l)olbe 3)?aalfib meb 
(£ber". 

©et er jo „en unberlig ^reifer, vi ejer", at l;an 

faaban fan længeé efter oé SOfønnejfer. ©et er jo 

bog ellert faalebeé, at en c£>erfon, ber er oS ufpmpa-

tiff og f;<ar noget fraftobenbe veb fig, ben længe! man 

iffe efter. Og nu ffulbe man jo bog føtteé, af vor 

greifet* ligefrem tnaaffe fraffobeé, ja væmmeé, rtaar l;an 

fer tværå igennem og fer alt, l;vab »i l;ufer af 9D£o&-
b^beligl;eb i øjælebtybet hvori ligger bet, af l;an fan 

længeé efter o§l ©et fomrner af, af vi er bprefobte. 

„hvab bt;rf er föbt, man vogter neje." 

Om bu berimob „længeé til bin ^reifer l)en", bet 

er iffe en afgjort 6ag. hvié bet ffal være ^ilfælbet, 
maa ber »ære ffet en lignenbe ^oranbring meb big 

fom meb bem, ber l;ar bigfef ben 42. °Pfalme, „i^oraé 
33orn". 

3 90?ofe ©age, unber Ørfenvanbringen, gjorbe Üora 

og £att$ ølcegf Opror imob 30?ofe og imob (Sub, forbi 

be maafte beje faa megef onbt. 3 ©avibg 5ib big-

febe 5?ora3 ølcegf en l?el 9?æffe bejlige ^falmer, blanbf 

anbre ben 42., |>vori be i be ftærfeffe llbtrpf taler om 

bereé ßcengfel efter ©ub. ©e fammenligner bereé 

ßcengfel efter ©ub meb hjorten^ øfrig efter Q3anb, 

ber jo ffat »ære noget af bet meff ^nfelige, naar Sil

ber og 33attbleb er ubforrebe. hvilfen foranbring maa 

ber iffe i SDZellemfiben være jlet meb S\!ova§ 93ørn! 

5?ære ßcefer! har bu ogfaa faaban en Øftellemtib, 

en Omvenbelfeéfib, ba Oproréaanben, ben revolutio

nære *2lanb l)oå big er bleven forvanblef fil et øfrig 

efter ©ub, en uubl;olbelig ßcengfel? 

2lf Gaturen l>ar »i ^enneffer allefammen en revo

lutionær ^lanb over for ©ub, fom fcerlig tyfrer fig i 

tunge $iber. 93i bliver bitre og utilfrebfe ligefom 
5?oraé Q3orn i Ørfenen. ©et fan være, at benne re

volutionære 'Slanb ogfaa Ijar tyfref fig tyoé big unber 

alt bet tunge, fom bu og bin familie fyav oplevet un

ber krigen. Æ>ar bu faa fyaft en ßivssmagf i bin øjæl, 

ber funbe flaa ben revolutionære "2lanb neb? 

©ef er unberligf, af ^oraé 93orn beroppe i ioer= 

monbjergene lættgeé langf ntere effer templet i 3eru-

falem enb effer bereé egef Åjem. ©et fibfte er ber 

flet ingen ^ale om i ben 42. °Pfalme, mebené be ber

imob ftger: ,,©ef vil jeg lomme ityu og ttbefe min 

øjæl i mit 3nberfte, af jeg gif frem meb i>oben og 

gif afffeb meb ben fil ©ub3 i>u£ meb ^rtybeffrigé- og 

Saffigelfe^roft, i ben ioob, fom i>olt-t ijojfib". ©et er 

unberligf, figer jeg, forbi 3oberne ellert alfib l>ar væ

ret bef golf, ber ff af febe hjemmet og familielivet 

l;ojeff af aKe folfeflag. 93i fer |>er 3éraliter, ber veeb, 

af Äeüigbommen, ©ubé ioué, fan b^)be bem langf 

ftorre ^ing enb ber e-å Åjem. 

itære £æfer! <bax bu bef ogfaa faalebeé i hellig-

bommen, l;vor Orbef og øalramenfet bt)beé big, at: 

bef er big enbnu færere enb bif ü)jent? ©it hjem 

leb ef fforf ^ab, ba l;an, ber nu flumrer berube i 
fremmeb 3orb, if fe fif ßov til af venbe fyjem. har 

bu fogf og funbef ^roff i helligbommen? 

hvi£ bu ^ar ben Overbevisning, af ben falbne 

falbf i gobe hænber, ba ^an bobe, nemlig i 3efu gen-

nemfeorebe hænber, faa veeb bu, af f>an er i bet l)im-

melffe hjem. ©erfra filvinfer og filraaber f>an big: 

3nbref bine øager faaban, af bu fan være, fjvor jeg 
er, fl)i l^er er gobf af være! 



m 

IpM: i 



9?uftent ^rucifir »eb 6iben af et forblceft (Hmétrce t>eb 93ertttn$. 

©raoffeber Deb 9}Zon^. 



1 

^3^51' WfiWAfty*, 

©raöfteber i en åebebat »eb ^ru^éreS. 

jkvv-'""">",,,v>- >1 >•»>'•.'•'•," _ 
P» •' •' i'»;1^- ;>i\^w\^NV' 

f~) i ti I t li l'.tV.WH \\ j»^=^N'>N,VN|NM V l" 
,A^N\\NAN 

rw\Ny;>N 

IM'cr)>^i.nnUY\\NVNN^^W» —,v 

Hf-

fef t"H8 

VflfÂ Ø: 

©raofteber »eb 3Rontaigu. 



• ...>v>«,V*.V^XV>\\XNXViN . 

•NW* 

^ttfegaarb meb fye\t &orS paa en ^Saffe öeb 93ert)in3. 

fil 

^trfegaarb i>eb $lrbon. 



©et ftore øtcc»tte 

93tatff). 28, 16—17. 9J£en be cliche Øifciple 
gi! fil ©alilæa til bet 93jet*g, l)t>or Scfué l)a»be 
fat bem ©tceone. * Og ba be faa l;>am, tilbabe be 
fcarn, men nogle tüiölebe. 

ab oé »ort 9)tøbe i Simlen fcefterrrae, 
mulig paa Sotb »i møbe£ ej mer. 

øaalebeé i) av man i £ebef af be ftbffe SZlar fyaft 

(Srunb til at fige fil Ijinanben be utallige ©ange, ba 

ber er ble»ef fagef ^fffeb mellem bem, ber brog ub i 
Reifen, og bem, ber biet) f>er|>jemme. 

h»orban fan »i 9J?enneffer fcette fnnanbeit øtceone 
i himlen? 

h»orban fan »i faa bet faaban, at »i meb gob ©runb 
fan ftmge: 

O ©ub ffe Co»! bet fernab gaar! 
bib, foöor bet ftore 6tce»ne ffaar? 

Äun ba, naar himlené Jlongeføn l>ar faaet £00 fil 

at fætte o£ øtæ»ne paa Sorben, og bette øtæime fyar 

faaet et gobf Hbfalb. øfal »i faa bet faaban, at »i 

fan fønge: 
(g) mer jeg gruer for ©ommebag, 

faa maa »i ^a»e ople»ef en lille ©ommebag fyev paa 

Sorben, lille i Sammenligning meb ben ftore £i8fet, 
men bog en ©ommebag. 

S o»enftaaenbe Orb fy&vev »i om, af i be 40 ©age 

mellem fin Opffanbelfe og fin himmelfart fatte Sefué 
bem øtæ»ne i ©alilæa. 93i |)ører tillige, af |>an »eb 

benne ßejligf>eb ga» bem 93iBfiott3befaüngen: „(Saar 
ub t al 93erben og gerer alle ^olfejlag til mine ©i--

fciple!" ©eraf fan »i fe, at bet øtce»ne, l)an fatte be 
(£Ue»e, iffe blot ffulbe befæfte bem i bere$ eget ^roé= 

li», men ogfaa gøre bem ffiffebe til at gaa l;an£ 

^rinbe. & faabant øtæ»ne trænger ^ané ©ifciple 

til ogfaa i »or £ib. Ogfaa bu og feg! 

fan »ære o»erbe»iffe om, at l)an, fom fiben fatte 

»or Eære øen, 'Brober, SOZanb, øfæ»ne »eb en fibltg 

og maaffe brat ©øb beruhe i Reifen, $an ffal nøf i 

foroejen ^)a»e gjort alf for at røre »eb l;an£ øam--

»ittig^eb og faa et Opgør mellem ben og l)am til= 
»ejebragf. 

€ti øolbaf, fom i mange Xlger ^a»be ligget paa 

Safareffet, fortalte, ba l;an for førffe (Sang »aagnebe 

af jtne geberbrømme, 9?øbefor3*øøfferen, ^»orban fyan 

l>a»be fet 3efué, ba benne fatte l)am øfæone paa ben 
blobige 33alplab$. 

©ennem flere enb 20 ølag »ar fyan gaaef fom i en 

fælfom fremmeb, næffen feftlig ^ølelfe; men ba, i beffe 

ene ølag, bet ftbfte, ba £a»be f>an fet 3efu3. 

(£n J?ugle l;a»be truffet fy am i 33rtyftet, ^a»be faftet 

l>am o»er mob et ^ræ; ber »ar ^an funfet om i ©ræ$* 

fet; og ber |m»be ^an henligget i ømerte og meb op--

fpilebe Øjne fet ub efter hjælp. 93?en benne ubeble» 

længe, ^yoran £am, »eb øiben af l;am, ^a»be øol--

baferne ligget og ffubt; be fjenbflige kugler »ar fuff 

fyert o »er fyam; ha l>a»be |an fet en øfiffelfe fomme 

bagfra inbfil ben forreffe frontlinje; faa l;a»be ben 

feiltet fig imellem be fjenbflige Slblinjer, f>a»be raff 

hænberne ub i fo Retninger, til 93en og ^jenbe, fom 

om ben »ilbe ftge: holb op! ©et er nofl 

93?en berpaa l)a»fcc øfiffelfen ligefom belt fig og 

»ar ble»en til fo; og be pilte# fra l;inanben; ben ene 

gif o»er paa »or, ben anben o»er paa ben anben øibe. 

han |>a»be fet af bet »ar ben famme øfiffelfe, ber 

fom tilbage, og bet fpnfeé ogfaa af »ære ben famme 

øfiffelfe, ber gif |)iffo»er— 9g faa beg^nbfe øfiffel--

fen at bøje fig neb, ben ftrog be ©øbe o»er bereé w2ln= 

ftgf og gjorbe bet frebeligt og ffont; ben ga» be ©fen» 
nenbe noget af briffe og bar anbre bort 

han l)a»be ligget og tænft: ønarf fer l>an ogfaa 

mig. ØOføn fyan l)a»be »el enbnu iffe fet l;am; eller 

be anbre |>a»be bet l;aarbere be^o»; ^)an »ar ble»en 

liggenbe en -^ib enbnu. Og alt beffe ffete i fel»e Slb--

linjen, og øfiffelfen ^a»be iffe »aflet, iffe bæoet.... 

øaa »ar »ore riffet frent meb ^eje 9?aab. øf^b-

ningen »ar længere borte, men enfelfe itugler fom 

enbnu fl^»enbe. ©a ^a»be |)an tabt øfiffelfen af 

øtyne, men bet »ar forefomniet f)am, fom om ^an nu 
faa øfiffelfen langt ube. 

øaa »ar ber fommef ^Dienneffer meb en 93aare og 

£;a»be lagt l;atn paa ben. Og lige fom be fja»be »tllef 

gaa bort, »ar øfiffelfen fyiffo»re fra fommen meb en 

ung øolbaf i fine s2lrme, en Jænrtf, faa ung, faa ung 
— l;am l;a»be ben lagt »eb øiben af ^)am. 

Og faa afffeb, tilbage, op ab en høj! Og ba l;a»be 

l>an. paa hojen fet et bliebe: et ^ræ, fom ftob i 

^Iftenrøben, fl;t ©agen gi! fil (£nbe. (£f ^ræ üben 

93labe, nøgen, ffubt i øttjffer, men ejenbommelig i 

formen, nemlig fom et iv'or# — eller »ar bef maaffe 

et i^riftuéforé, la»ef af ^enneffe^ænber? — han 

funbe iffe mere ftge bet, thi øanferne beg^nbfe at 

foigte ^)ant. 9)^en bet »ibffe l;an: ^rtftué fjængte iffe 
paa bet. 

Og efter en °Paufe fpurgte l)an fagte øofteren: 
forffaar ©e, l;»ig bef »ar et °pinefræ, l;»orfor l;an 

iffe ^ængfe berpaa? — ©et er falben mig inb: forbi 

|>an be|)ø»ebeé i ølaget.... fl)t berom brejer bet ftg: 

l;ait be^øoeé nu fom før og affib font ben, ^an ben 



©ang oar: fom 9)?enneffe blanbf 9)Zenneffene, tit af 

Icegge iooenberne paa be 'Jalbne, be ©obe faa oel fom 

be enbnu leoenbe — og faa ofte erfenbf og fun erfenbf 

af be §oenffommeé Øjne. 

©en fibffe ©el af fortællingen tyaobe ogfaa £cegen 
f;ort, ber lige oar lommen til l)am. Äan fagbe intet; 

men tog tyereffer ©öfteren til øibe og fagbe: 93 i maa 

enbnu ffaane $am, tal iffe for meget meb l?am, l;an er 

enbnu iffe feberfri. 

9ften ben øaarebe laa i be l;oibe ^uber og fmilfe 

og brernte, ibet I? an foo inb, enbnu ont ben Sfiffelfe, 

tyan |>aobe fet. 

C23D 

3 win &abex$ i>)us er ber mange boliger. 
3ot). 14, 2. 

9tytaaréaften 1914 fenbte en ung 9)lanb fra 

^ iaopfrup øogn, fom (fob ube i felten, mig en 

9^taar3l?ilfen til 9ffentliggorelfe i „øcebefornef". ©en 

leb: „^il alle, fom f)ar oceref meb til at gleebe mig 

til 3ul, hjertelig 5af! 9J£eh Ønffet om er oelfignet 

9fyfaar l)ilfe3 alle herhjemme fra franfrigé 3orb-

t)uler". Ooenooer benne ioilfen oar ber ^enotff til 3ob. 

14, 2: „3 min fabeH £ué er ber mange bo

liger", og fil 93erfef: 

3eg længeé, 3ef«é fære, o maatte fnart jeg ftaa 
blanbf |ntt ben ffore ©fore meb fjoibe flæber £>aa. 
(£n ^{abé for mig jeg oeeb bog er berebt blanbf bem. 
Øeroppe l)Oé big, Sefué, Oer bar jeg jo mit iöjem. 

9?ebenunber ftob 93erfef: 

3»gen 9tob og ingen £^>ffe 
fra ^ané ^aon oé bort ffal r^tfe, 
font ben bebffe Q3en Manbf Q3enner 
ban obr £rang og itøngfet fenber. 

20 9ftaaneber efter maatte jeg I^olbe øorgegub#--

tjenefte ooer |am. ©a oar £an bob af ©aéforgiff--
ning. $il ^efff for mtn ^inbetale oalgte jeg, fom 

rimeligt oar, ooenftaaenbe £efft og fagbe bertil om--

trent faalebeé: 

9?aar oor frelfer bruger llbtrtyffet: „(fberé fjerte 

forfcerbeé iffe", faa maa l;an fcenfe paa noget for--

fcerbeligf, fom ©ifciplene ffal opleoe. i5an teenier 

paa alt, l?oab ber oil beenge fammen meb l)an$ fore« 

ftaaenbe ©ob. *2lt bet oilbe blioe forfcerbeligf for ©i= 

fciplene, funbe l;an flutte ber af, af f'aaban ftob bet for

nam felt), ©er forfcelleé nemlig lige i foroejen, af 
ba nogle ©ræfere oilbe fe |>am, ba ubbrob ^)an: „9Zu 

er min Sjæl forfcerbef; og !?t>ob ffal jeg fige? faber, 

fretø mig fra benne §ime!" 

QSubffabet om, af nu oar ogfaa oor Icere 5?. ©. 

falben, tyaobe noget af bet forfoerbenbe oeb fig. 93i 

oibfte, at f>an ftob oeb bet foære Artilleri fom Hm 

berofficer. ©erfor mente oi, ^an oar iffe i faa ftor 

<5are, og berfor bleo oi faa forfærbébe, ba oi ftf 

93ubffabet. 

©ob^maaben l;aobe ogfaa nogef forfoerbenbe oeb fig. 
6aaref i ^anben oar fun let. 9?ej, bet |)an bebe af, 

oar, af l;an |)aobe tnbaanbef ben giftige ©aé fra en 

©aSbombe, ber eféploberebe i Ijané 9Zær^eb. 3 ̂ orff--

ningen l)aobe l)an menf af lunne fortfætfe fin ^jene-

fte fom ©elingSforer, men nej, forgiftningen inboirl'ebe 

faaban paa l;an§ |>ele ^onffifution, af ^an maatte brin

get fil øamlingéftebet for be øaarebe, og ber bebe 

ty an tre 5^0 arter efter. 93^ en iffe fanbf, alf l)oab ber 

tycenger fammen meb ©aéangreb og ©a^forgiffning, 

bet er nogef af bet meff forfcerbenbe. ©et ligger faa 
langt unber bet, |)oab man for regnebe til 9^ibberlig--

^eb. 3eg tror iffe, af Ribberne i 93ttbbelalberen oilbe 

l;aoe anoenbt benne &}ampmaabe, feto om be tefniff 

tyaobe oæret i øtanb bertil. 

©ef forfoerbenbe oeb ^ubffabet forogebeé oeb, at 
bet inbfraf !^er|)jemme fil en §ib, ba 9}Zoberen oar 

focer f^g og ©ag og 9?af pintes af faa oolbfomme 

ømerter, at be fun for en lille ^ib ab ©angen funbe 

linbreé oeb 93ebooelfeémibler. 

3efu# nojebeé imiblertib iffe meb at tale beroligenbe 

fil ©ifci^lene, for af forebygge, at be forfcevbebeé alf 

for galt, naar ben ffore ^ataftrofe jfulbe fomme; nej, 

l;an ftger, tyoab ban oil gore, for af $afaftrofen for 
bereé 93ebfommenbe fan faa en gob og oelftgnef llb-

gang. 

i>an figer til ©ifciplene: 3 seeb jo bog, l;bab et 

jöjem er og ^)oab ef faberfyué er. — 3o, bet oibfte 

be nof. ©et oibfte be fra bet Äjem, tyoor be oar 

fobfe og opooféebe. ©et oibfte nogle af bem ogfaa 

fra bet Äjem, fom be feto tyaobe grunblagt. ^efer 
f. (Efé. l;aobe eget iojem i Capernaum. Og faa til

føjer 3efué: 9Zaar eberé jorbiffe Åjent ffaar for ^ber 

fom ef bejligf øfeb, tror 3 faa iffe, at bet tyimmelffe 

£jem er tuftnb ©ange bejligere? ©et er ben famme 



Slutning, fom ©runbföig 1800 s2lar feuere ^ar braget, 

naar fy an ftg er: 

(£r £ix>et alt lifligt fjernebert, 
nteb beeren i Glauben et Sbett, 
f)öor fan o i ba nogen <Sib glemme: 
langt bebte l)o3 Joerren bet* hjemme! 

feller naar ^aul ©erwarbt ftger: 

"21t, tccnfer jeg: 
ßr bet faa ffor 
en Sfcmtjeb paa ben falbne 3otb 
for Gtynbere at finbe, 
tyoor »ti »i ba »el glæbeé »eb 
al ©lanfen af ©ub£ ioerlig^eb, 
font er i Simlen inbe! 

3Jlaa ot nu iffe not' tro,, at naar fe. 9fy)faacå-

aften 1914 »atgfe 3efu Ørb om ^aberljufef meb be 

mange 93oliger, faa l;ar £an ogfaa for fit 33ebfom-
menbe braget benne Slutning fra bet jorbiffe til bet 
^immeljte Jojem? 

Åoor rart og »elftgnet et jorbiff ^aber^ué fan »cere, 

bet »ibffe l)an fra bet iojenr, fom l>an l)a»be tilbragt 

fut Shtgbont og Hamborn i. ©et Åjent tyar fjan l?tn 

9cptaaréaften t forffe £inje fcenft paa, og bet ^ar »æret 

l?ané brænbenbe Ønffe, at tyan fnart maatte fe bet igen. 
9Jlen faa er Irnné Käufer gaaet »tbere, og l)an ^ar 

fagt fig felo: øfulbe bet iffe blioe mig forunbf, faa 

er ber et £>jem ^iffcoppe, ber er tufinbe ©ange herligere, 

bet er daherlaufet meb be mange 93oliger. 

9D?aa »i iffe ogfaa ttof fro, at ba fe. ben 12. 
v2luguff »eb gerönne ble» ramt af ben »cemmelige 

©aéforgiftning og maatte bcereé til øamleffebef for 
be øaarebe, ba !?ar tyan£ iojem i hoptrup og |>an£ 

•fojemfiaon, xftorbfleébig, »ceret £an$ forffe ^anfe? 

øDfan ba faa |)am> Stlffanb foroærrebeé, og |)an maatte 

ftge fig fei»: 93tif jorbiffe åjem og min jorbiffe £>jem= 

ffa»n naar jeg nof iffe mere — ba l;ar l;an£ Käufer 

»enbt fig opab mob bet .fojem og ben iojemffaon, ber 

»ar tufinbe ©ange heiligere. 

feffer at 3efu£> ^aobe ^jenlebet ©ifcipleneé ^anfer 

til „gaberljufef meb be mange boliget'", »ibffe l;an 

nof, at bereé 3nb»enbing »übe ooere: 3a bette ^aber--

£ug bet er et paéfenbe øteb for big, ben f^nbfrie, ben 
^eilige, ben rene, men »i fan iffe tcenfe paa at fomme 

ber. ©et er triff gaaet ©tfetplene, font ber fortættet 

om en lille ^ige. ©a |)enbe£ 9ftor »ilbe lære ^enbe 

at fpnge: „£ab oé ile, lab o£ ile", gif bet gobf, inbfil 

be fom fil 93erfet: 

Soillen ©læbe, fwilfen ©læbe, 
inb i öalemö S3» at fræbe, 
gennem forten« ^erlcra&er, 
ab be gulbbrolagte ©aber, 
frem for Cammefé ^Congeftot! 

©a ubbrob ben title °pige: i>oilfe rene jobber 

maa be ^a»e, ber flat gaa f>aa faabanne ©aber! 

fen lignenbe ^anfe l;ar »iff ogfaa gjort ftg gælbenbe 
l>oé »or fcere M. fe., naar l)an ble» minbef om gaber-

Imfef meb be mange boliger, ©et l)ar oiff ingen« 

tunbe ffaaet for l;am font en Selofotge, af bet oar et 
paéfeitbe Steb for l;am. 93el ^ar oi albrig fra |)ané 

llngbom l)er|>jemme eller fra |>ané fireaartge Solbater^ 

tio l?erf om oitbe og ff^gge £lngboméf^nber; |)an oar 

et ftlfalenbe, fülle og beffebent ungt 9)Zenneffe. 9JZen 

ot maa oel nof antage, at bet blobige Åaanbocerf, ^>an 

nu i to ^21ar maafte ubooe, £tbet blanbf baarlige 

kammerater, lattge Griber af Xkrirffomlpeb og anbre 

^or^olb ^ar oiff £atn, at l;an iffe befab be rene job
ber, ber gjorbe t)am ffiffet fit af befrcebe ba gulbbro

lagte ©aber Ijiffo^e. 3eg fænfer mig, af benne fftlle, 
tnbefluffebe Sagftager nefop übe t felten og bebre enb 

^er|)jemme l;ar fet, l;oab øi)nb er, og bet ej blot paa 

anbre, men færltg ogfaa paa ftg feto, kaufen om en 
egen ^oerbtg^eb fil at fomme inb i ^aberl;ufet meb 

be mange 93oliger forgif otff berube. 

©enne 3nboenbtng fra ©ifcipleneé øibe: ^aber--

^ufet ^tffoppe er paéfenbe for big, men ith for oé 

— foger »or ^reifer l;eller iffe at genbrioe |?aa ben 

93^aabe, at l;an t)eu»ifer fil ben gobe ^oranbnng, ber 

er ffet meb ©ifciplene. 9cej, ^an figer: „3 eg g aar 
bort at berebe feber Steb". ©eri tigger foærtimob 

ben 3nbrentmelfe: 93anffelig^eberne for ø^nbere »eb 

at fomme inb t bet ^immelffe iojem er faa ftore, at 
ingen fan rpbbe bent af 93 ej en, unbtagen jeg. £lb--

trt)ffet „3eg gaar", inbe^olber alf, l)»ab ber l;orte meb 

til 3efu tunge ©ang font gorfoner. i>an ubmater 

iffe, t)»ab ber alt »il mebe t;am baa benne tunge 

©ang, enbnu minbre formaar nogen af oé af ub= 
male bet. 

9)?en ingen af be ©cnlefte oeeb, 
l)t>or ^ejen oar tung og lang, 
be fatteb vet albrig, |>t>ab Stäben leb 
paa benne fin <3relfergattg. 

9Jlen faa meget »eeb »t ba, af naar bet |>ar foftet 

©ubé øon faa meget af berebe en 9Soltg i ioimlen 

ogfaa for oor fcere unge 93en, font »t minbeé tbag, 

faa »il tyan ogfaa ^aoe fat alf inb paa at »inbe l;am 

fom en føn for fin ftore ømerte. 

CZ2> 



Øpftanbelfeéfjaabet 

/T^u tyfe 93Iovgen3 ^rpbebub, 

af grtybcbub bet fferfte: 

©a i>erren gtf af ©rat>en ub, 

ba gi i tyan font ben førfie! 
©e mange, mange 93robre fmaa, 

faa mange, fom bam fulgte, 

be ffal engang fom fyan opftaa, 
^oor ©rasen faa bem bulgte. 

©et ffere, ffrobelige S?ob, 
lab bet i 3)Mbet bulle, 

lab bunbe b^bt i £>ai>etå Sfob 

min s2lf!e« fibfte fnugge, 
og lab bem oejreS om fom 

for alte 93erben3 Q3inbe, — 
fjan, fom Ijar <2lbam ffabt af Stoo, 

oil not fit Cioéforn ftnbe — 

og raabe til ben bange 3orb: 

„®iz> ^)ib, ^öab bu f>ar rooet!" 

og labe fine fénglefor 

omfmelte øjceleftooet 

og aanbe paa o3 meb fin ^lanb, 

men3 alle Stjerner ramle, 

og aanbe o3 et ^Icebebon, 

et ni)t og bog bet gamle, 

3a, fwab ber i bit Øjeé ©lang 

o ar ©enffin af bet l)øje, 

og £»afc i Smilets øejer^frané 

bu oanbt i i^amp og ØRoje. 

og |»ab i ^anbené øarfofag. 

oar ©raoffrift ooer 5?obet, 

og f)»ab ber i bit ^laf^n^ ©rag 

bleo til, naar iojertet globeb, — 

bet er for iiærft for Orrnené "Sanb, 

bet leoe t>il og öaage, 

bet lt)fer ooer ©raoenS 9\anb 

og gennem ©obené $aage, 

bet o offer op fil ibel ^reb, 

til uforfrcenfet $t)lbe, 

bet ffal en bebre £egeml>eb 
i £ioet$ £anb om^Ue. 

©en btinbeé Øje bet ffal fe, 
ben ©ooeé Øre l;ore, 

ben ioalte ab fin i?ri)ffe le, 

ben Stumme Orbet fore; 

men bot) for benne 93erben£ £tyft, 

meb øtooeté funger ftumme, 

ffal ben gorlofte i fit 93r^ft 
©ubé $ianb i 93enbeb rumme. 

Og naar ba 3orben3 *30Zaal er ftylbt, 

mené ©^beté flammer bulbre, 

og l)i?er I?ar lagt fin ø^nbeb^lt 

paa 3efu ftcerfe øfulbre, 

naar alt, Ijoab ber er foinbefobt, 

|)ar priff ben i^mnbefobte, 
naar alt er £it>, og bet lun bobt, 

fom al ©ubé 9?aabe obte, — 

naar eet i 5^oerlig^ebené 95aanb 

alt leoenbe ba oorber, 

og ^jenbe rceffer ^jenbe £aanb, 

ben 9Jtyrbebe fin 9ftorber, — 

naar ©ub l)ar tyort ^t)er ^olberé 93on, 

faa I) an for dronen ffebeé, 

og l?öer fortabt, men funben Son 

i ^aber^ufet glæbeé, — 

ba ffal oi atter fe3 igen 

meb mer enb 3ofefS ©læbe 
og jöaanb i i>aanb og 93en meb 93en 

for 5>errené s2lafyn trcebe, 
ba ffal oi atter fenbeS oeb, 

x>\ 93ern af S^nbeforgen, 
og fenbe ^am, ber gat> oé ^reb 

l)in ftore ^aaffemorgen. 

(2ZOC22D (Kt J. fif*""») 
U»8tntla<m B. 
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