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Indbydelsesskrift

til

Hovedexamen i Juli 1867
ved

Kristiansunds lærde- og Realskole.

I. 71',stlietisk Propædeutik, ) a£ Qver]ærer Bove.
II. Tre Digte. I

Kristiansund.
J. F, Selmers Enkes Bogtrykkeri.



For adskillige Aar siden har jeg pna psykologi
ske og cthiske Principer dannet mig en fundamen
tal Theori, over hvilken jeg kunde bygge den prak
tiske Veiledning i Æsthetik, som det er falden i 
min Lod at meddele mine Disciple. Denne Theori 
har jeg i den sidste Tid underkastet en Bearbeidel
se, og lader jeg den herved udgaa som Indbydelses- 
skrift til vor Skoles Hovedexamen, idet jeg haaber, 
at overhovedet de, som interessere sig for Ungdom
mens Undervisning, samt gode Venner og Velyndere 
saavelsom mine ældre og yngre Elever ville med 
Velvillie modtage, hvad jeg saaledes har at byde 
dem. En Benævnelse som Propædeutik har jeg fun
det nærmest svarende til Forholdene.

Hvad de tilføiede Digte angaar, da have de to 
første været tilforn trykte for vor By; det tredie 
danner en for sig afsluttet Begyndelse til et større 
didaktisk Digt, hvis Plan ligefra mine Studenterdage 
har gjæret i mit Indre og omsider efter mangehaan- 
de Grublerier har naaet e.n Tio og Fasthed, der mu
liggjør dens Udførelse.

Kristiansund d. 21. Juni 1867.
O. L. Boye,

Trykfeii.
Side 17. Linie 18. dem 1. den.
— 64. Vers 7. vældædige 1. veldædige.



Æsthetisk Propædeutik.
§ 1. Naar Mennesket fødes til Verden, har det 

endnu ingen Forestilling om sig selv. I Begyndelsen 
lever Barnet tilsyneladende blot et vegetabilt Liv; 
dog under denne Tilstand udvikle ogsaa Sjælens spæ
de Kræfter sig ved Siden af de legemlige Kræfter. 
Almindeligvis efter et Par Aars Forløb er denne Ud
viklingsproces saavidt fremskreden, at det lille Men
neske begynder med nogen Tydelighed at adskille 
sig selv fra de andre Væsner og Gjenstande, som 
omgive det. Paa samme Tid begynder ogsaa Talens 
Evne at ytre sig hos Mennesket, som nu efterhaan- 
den med større og større Tydelighed formaar at fatte, 
at det er et eget for sig bestaaende Væsen. Ved 
denne tydelige Opfattelse af sin egen selvstændige 
Person opstaar da det, vi kalde Bevidsthed. Rykker 
Mennesket længere frem i Udvikling, saa at det ikke 
blot formaar at fatte sin egen individuelle Stilling i 
Forhold til de det omgivende Væsner og Gjenstande, 
men endogsaa kan tænke sig sit eget Væsen som saa- 
dant og fastholde dette for sig selv alene, hvorved 
det ligesom føler eller betragter sig selv og sit eget 
Væsen, da opstaar det, vi egentlig kalde Selvbevidsthed.
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§ 2. Det til Bevidsthed vaagnede Menneske fin
der sig allevegne omgivet af en utællelig Mængde dels 
livløse Gjenstandc dels levende Væsner, med hvilke, 
det mere og mere kommer i allehaande dels legem
lige dels aandelige Berørelser og Forbindelser. Det 
lærer ikke blot efterhaanden at iagttage Jorden med 
Alt, hvad der existerer og rører sig paa denne ogi 
denne, Land og Hav, Luft og Lyd, Ild og Vand, Skov 
og Eng, Planter og Stene, Dyr og Medmennesker, men 
det maa ogsaa kaste sit Blik udover Jorden med dens 
Indhold og betragte de utallige Himmeilegemei’, Sol, 
Maane, Planeter og Stjerner m. m., som omgive Jor
den i det store Himmelrum. Alt dette, som Menne
sket saaledes iagttager omkring sig, under sig og 
over sig, kalde vi med et fælles Navn Naturen. Men
nesket, som saaledes iagttager Naturen, indser paa 
denne Tid, at han selv er med sit jordiske Legeme 
fremtraadt som en Del af denne Natur og som le
gemlig Skabning altsaa sideordnet med alle hine øv
rige Skabninger; men ved hin Bevidsthed eller for
nemmelig ved Selvbevidstheden, der kjendelig er en 
immateriel Kraft i det menneskelige Væsen, kommer 
han til at adskille sig'selv som den Jagttagende (Sub
jektet),  det menneskelige Jeg, det Subjektive) fra de 
iagttagne Væsner og Gjenstande Objekterne),  det 
Objektive). Nu fremtræder’ Mennesket som tænkende 
Væsen ligeoverfor den objektive Natur eller Verden. 
Den praktiske Følge, som heraf med Nødvendighed 
udvikler sig, fremtræder i Tale og i Handling.

*
**

*) Subjectum, det Underlagte, Grundlaget, af lat. sub- 
j i c i o, lægger linder.

**) Object um, det Modstillede, det ligeoverfor Stauende, 
Gjenstand, aflat, objicio, stiller imod eller ligeover
for.
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§ 3. Pfia samme Tid som Menneskets legemlige 
Del har sine Sandseredskaber til dermed at opdage 
Alting i Udenverdenen og lære at kjende Tingenes 
og Væsnernes udvortes Egenskaber eller den Maade, 
hvorpaa de fremtræde og give sig tilkjende, har og- 
saa hans immaterielle Del Evner til at adskille, paa 
paa Grund af hine sandselige Iagttagelser, tydeligt 
de forskjellige Objekter fra hverandre og efterhaan- 
den at gjennemskue og indse deres Forhold til hver
andre samt endelig at fatte, hvilken Betydning eller 
Bestemmelse de have i det almindelige Liv. Denne 
Funktion hviler i sin naturlige Oprindelighed paa 
Opfattelsesevnen.

Men da Jorden og Alt, hvad den bærer og in
deholder, er underkastet Foranderlighedens eg For
krænkelighedens Lov, og saaledes Mennesket selv er 
fordømt til denne samme Foranderlighed og Skrøbe
lighed, saa følger heraf, at hans Opfattelsesevne heller 
ikke er stærk og urokkelig nok til altid at iagttage 
Ting, Væsner og Fænomener med den grundigste og 
uomstødeligste Nøiagtighed og deraf følgende Sikker
hed og Uforanderlighed. Med andre Ord: Menne
skets Opfattelse er ikke ufeilbarlig, men det svage 
Menneske er her, som overalt i sin Virksomhed, ud
sat for at begaa Feil. Hans Opfattelse kan lide baade 
af Ufuldstændighed og af Urigtighed, idet Tænkningen, 
der fra første Færd af støtter sig til det forkrænke
lige Legemes Sandseorganer, dels gjennem disse ikke 
kan erhverve sig det nøiagtigste Kjenskab til Fæno
menerne, dels antager mindre væsentlige Sider og 
Egenskaber ved disse for væsentlige, og omvendt. 
Af denne Unøiagtighed og Vaklen ved Opfattelsen 
opstaar nu Uklarhed og Urigtighed i Tilegnelsen eller 
Tænkningen. En fortsat Iagttagelse af de samme 
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Fænomener eller Gjenstande, og en derpaa begrun* 
det dybere og stærkere Erfaring om disse opdager 
da. hine Skjævhed i Opfattelsen, som nu maa ændres 
og rettes, indtil den ved tilstrækkelig Prøvelse har 
vist sig at stemme fuldkommen overens med sin Gjen
stands hele Natur. Er en saadan fuldkommen Over
ensstemmelse mellem Tænkningen og dens Gjenstand 
indtraadf. da har Mennesket heri fundet det, vi kal
de Sandhed („Enheden af det Subjektive og det Ob
jektive*), og efter denne stræber al menneskelig Idræt, 
som vil gaa i det Eviges og Guddommeliges Tjeneste. 
Med den største Grundighed, Nøiagtighed og Sikker- 
hed i Opfattelsen saavel af det Mindste som af det 
Største, menneskeligt talt, søger Mennesket at finde 
Sandheden gjennem den saakaldte Videnskab.

Anm. Den videnskabelige Betydning af Begrebet „Sand
hed“ vil vinde i Klarhed, naar vi fastholde, hvad den „Sand
hed“ vil sige, som vi skulle anvende i vor daglige Tale og 
Fremgangsmaade, nemlig, at voi- Tale og Adfærd (her det 
Objektive) stemmer saavidt muligt overens med, hvad vi vide 
eller tænke (det Subjektive).

§ 4. Det menneskelige Væsens Sandser eller 
rettere Sandseredskaber ere, som bemærket, i sig 
selv ingenlunde tilstrækkelige til derved at frembrin
ge nogen Opfattelse og Erkjendelse af Sandheden. 
Sandserne ere megetmere, ligesom det hele Legeme, 
kun Redskaber for det i Menneskets Form boende 
høiere og immaterielle Væsen, der i sin usynlige, af 
Tidens og Rummets Begrændsning uindskrænkede 
Natur er beslægtet med dets usynlige men uafhængigt 
af Rum og Tid evigt virkende Skaber. Denne usyn
lige Del af Menneskets Væsen kalde vi dets Aand 
eller i mange Forbindelser dets Sjæl. ’

Anm. 1. Medens det menneskelige Legeme neppe kan 
uden kunstige Midler beherske et større Rum end et Par



Alen, formaar Aanden i ethvert Øieblik at udstrække sig ikke 
blot over den hele Jord og dens rumlige Størrelser men 
endogsaa saa langt ud i Universet, som det skål være, og 
der er ingen Grændse for Tankens eller Aandens Flugt.

Anm. 2. Synonymerne „Aand“ og „Sjæl“ gribe saame- 
get i hinanden, at de i mangfoldige Tilfælde bruges iflæng 
som Betegnelse for Menneskets immaterielle og udødelige 
Del, medens man dog ialmindelighed vil forklare sig Ordet 
„Sjæl“ som Betegnelse for hint udødelige Livselement med 
dets moralske Følelsesliv, medens Ordet „Aand“ har sin 
eiendommelige Anvendelse paa den Sjælens Kraft, der gjen
nem Forestilling og Tænkning kan allerede her i Livet 
hæve sig saavel over Jordlivet idethele som specielt over 
det deri allerede Givne eller Forefundne.

§ 5. Ligesom Legemet har sine forskjellige Or
ganer, saaledes har ogsaa den i Aanden boende al
mindelige Kraft flere mærkelig forskjellige Evner, 
hvorved den gjør sig til Herre over Objekterne. 
De Indtryk og Anskuelser, som Aanden har tilegnet 
sig gjennem sine Iagttagelser, kunne vedblive at 
være ligesom dens Skatte, der ere nedlagte i den 
for at fremdrages og benyttes ved Tid og Leilighed 
gjennem den Evne, man snart kalder Erindring snart 
Hukommelse. Denne danner en saa væsentlig Side 
ved Aanden, at den er virkende tilstede ved enhver 
aandelig Virksomhed, om man end ikke altid kan 
være sig dette bevidst. Den tjener saaledes ogsaa 
til at samle alle de særskilte Iagttagelser, vi an
stille ved en Gjenstand, saa at vi kunne danne os 
et Totalbillede af samme, og der ligger endnu for 
os et sandt Billede i Helleneraes Mythe, der gjorde 
Erindringen til Kunsternes og Videnskabernes Mo
der, forsaavidt nemlig hin Evne kan være et Op
bevaringssted for alle Tiders Resultater og for Sum
men af al historisk Viden.

§ 6. Vi maa fremdele« »øge at bestemme de 



Aandsevner, man pleier kalde Forstanden og For- 
nuften. Medens vi ved den førstnævnte blive os Na
turens Gjenstande og Livets Foreteelser mere og 
mere bevidste, saa at vi om disse kunne tilegne os 
rigtige Begreber og erhverve os en klar Indsigt i 
deres Væsen og Betydning, kunne anstille Sammen
ligninger mellem dem og gjøre Distinktioner, drage 
Slutninger af detForhaandenværende og derved an
give Forbindelsen mellem de naturlige Aarsager og 
Virkninger: er der i vor Aand nedlagt en dermed 
beslægtet men høiere og mere omfangsrig Evne, 
Fornuften, ved hvilken vi uden at støtte os til umid
delbare eller sandselige Iagttagelser formaa at danne 
os Begreber, Forestillinger ja selv Slutninger angaa- 
ende Gjenstande og Væsner, som ikke kunne sandses 
men ligge udenfor Menneskets selvstændige Erfa
ring. Paa sin Side hai* saaledes Forstanden hele 
den os omgivende Natur med dens Bevægelser og 
Love under sit Omraade; men den staar stillo og 
er ganske formørket, naar Sandserne og de derpaa 
byggede Iagttagelser svigte. Og netop her er det, 
at Fornuften finder sit Gebet; uafhængig af de sand- 
selige Iagttagelsers Skranker, idet den over For
standens Regioner stiger fra det Betingede til høi
ere og stedse høiere Betingelse og tilsidst ligetil 
selve det Ubetingede, fremkalder den hos det midt 
i Forkrænkeligheden stillede Menneske høiere og 
renere Forestillinger, de egentlig saakaldte Ideer, 
til hvilke intet Jordisk eller Sandseligt formaar at 
svare, men som, befriede fra al den Omskiftelse og 
Forkrænkelighed, der klæber ved Jordlivet, frem- 
træde som Fænomenverdenens evige og uforander
lige Grundkilder og retvisende Mønstre. Fornuften 
er saaledes den Evne, som gjør det muligt for Men
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neskets Aand at bevæge sig ogsaa i den oversand- 
selige Tilværelse, i Begreber om Guddommen og 
Udødeligheden, Religion og høiere Moral, Aandever- 
den og Evighed samt Alt, hvad der hører til disse 
Sfærer, vækkes, næres, renses og udvikles gjennem 
Fornuften, denne Guddomsfunke, der ulmer i Men
neskets Aandsliv og mere end noget Andet hæver 
dette Væsen over dets levende saavelsom livløse 
Medikabninger paa Jorden.

Anm. Det er en sproglig Kjendsgjerning, at Ordene 
„Forstand“ og „Fornuft“ anvendes saavel i Skriftsproget 
som i den daglige Tale ofte iflæng og med vaklende For- 
skjel i Betydningen. Saadant behøver ikke at udledes af 
nogen nivellerende Tendents, idet Enhver vil kunne med 
Tydelighed fastholde hine tvende Sfærer, paa hvilke disse 
Udtryk skulle have hver sin eiendommelige Anvendelse. At 
den ene og den anden Aandsvirksomhed, der betegnes som 
Forstandens og som Fornuftens, kunne have i sig selv Me
get tilfælles, at den ene er uundværlig for den anden, idet 
de som samtidigt existerende Evner hos en. og samme Aand 
hyppigt virke i Forening og indbyrdes understøtte hinanden 
maa visselig indrømmes; men at vi have Behov ogsaa for 
en sproglig Begrændsning af hine to Hovedsfærer for vor 
aandelige Virksomhed, derom vidner den almindelige Trang 
til at skjelne om end paa forskjellig Vis mellem hine to 
Udtryk og at benytte dem i denne eller hin Udstrækning.

§ 7. I Forbindelse hermed betragte, vi Skarp- 
sindighed og Dybsindighed, der som Grader i Ev
nerne henhøre hin til Forstandens denne til For
nuftens Kategori. Ikke alle Mennesker formaa i 
lige høi Grad at uddanne og skjærpe sin Forstand, 
ei heller faa Alle ligo megen Anledning dertil; Iagt
tagelsesevnen kan derhos af Naturen være større 
og skarpere hos den Ene end hos den Anden; den nøi- 
agtige Bestemthed, hvormed Gjenstandene opfattes 
og forstaaes, det er. adskilles fra alle andre noksaa 
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beslægtede Gjenstande, er ikke lige stor lios alle 
Individer. Nogle formaa ikke blot at klargjøre sig 
alle de Begreber og Forestillinger, som enten An
dre have havt og meddelt, eller som ialfald kunne 
fattes og fastholdes af Mennesker med ikke ualmin
delige åandsgaver; men de have derhos en fremtræ
dende Gave til med Sikkerhed, ofte med Lethed, at 
opdage skjulte og før upaaagtede Ejendommelighe
der ved Gjenstande, der dog have været noksom 
betragtede af Andre. En saadan grantseende Evne 
er det, man kalder Skarpsindighed. I enhver Livs
stilling viser denne Aandskraft sig virksom og fölge- 
rig til Oplysningens og Civilisationens Befordring, 
men ikke mindst i Videnskaberne og Kunsterne, i 
hvilke den hyppigt gjør nye Opdagelser, der ofte ere 
af uberegnelig Vigtighed saavel for den materielle 
som for den aandelige Udvikling. Skarpsindigho- 
den viser sig saaledes rettet paa den objektive Ver
dens fuldstændigste og nøiagtigste Iagttagelse; den 
bevæger sig altsaa inden Forstandens Sfære, hvor
for den karakteriserer den grundige Videnskabs
mand og den dygtige Praktiker.

Dybsindigheden er derimod mere rettet paa 
den ideelle Verden, og medens dens Blik gjennem- 
trænger disse endnu „dybere" skjulte Sider ved 
Tilværelsen, opdager den ved sin stille Granskning 
saavel de mindre iøinefaldende Objekters som de 
allerede i Dagen liggende Fænomeners inderste Væ
sen og Betydning i den evige Husholdnings Har
moni. Dybsindigheden sysler altsaa med sin Gjen
stands Ide som et Udtryk for Skaberens Tanke og 
søger denne saavel i Fænomenets Form som i dets 
Virkninger eller i begge Egenskabers symbolsk kon
gruerende Karakter. „Dybsindige Tanker“ kalder
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man derfor ikke saadanne, som paa en overraskende 
Maade klargjøre en hidtil utilstrækkeligt studeret 
Gjen Rands specielle Forholde (dette er nemlig Skarp
sindighedens Operation), men saadanne, som paa 
en vistnok ny og overraskende men dog især til 
stille Beundring vækkende Maade afsløre os Gjen
standens hemmeligste Betydning i Livet, naar dette 
betragtes som en uendelig Helhed, et »Rigdoms 
Dyb" og i Forhold til den evige Skaber. Derfor 
bringer den Dybsindige os meget ofte det ædleste 
Udbytte, naar han drager frem for vort indre Øie 
den store og miskundelige Tanke, der nu aaben- 
harer sig i Gjenstande, som i det hverdagslige For
standsliv holdes for ligegyldige eller ubetydelige. 
Dybsindigheden vækker naturligt en med Kjærlighed 
beslægtet Beundring, idet den viser os noget Stort 
og Ophøiet selv i Saadant, som Mennesket pleier 
saa gjerne kalde Smaating, Ubetydeligheder, intetsi
gende Væsner ja ækle Skabninger, og denne Gave, 
der har sin Rod i den almindelige Fornuft, udgaar 
altsaa fra en alvQrlig og aandfuld Livsbetragtning, 
der vender sit ærbødigt forskende Blik saavel mod 
det Mindste som mod det Største og aabner egen og 
Andres Sands for det Dybe, Almægtige og Hellige selv 
i de, menneskeligt talt, mest ringeagtede Gjenstan
de og Fænomener. Sande Kunstnere og Digtere 
besidde derfor denne Aandsgave i mere end almin
delig Grad; Poesi og Kunst er i sin ægte Betydning 
hovedsagelig ikke Andet end gjennemført Dybsin
dighed.

Anm. Den Forvexling, som ovenfor er paapeget med 
Hensyn til Anvendelsen af Udtrykkene „Forstand“ og „For
nuft“, antræfies stundom ogsaa ved Ordene „Skarpsindighed“ 
og „Dybsindighed“; men ligesom den her langtfra har den 
Udbredelse som ved hine Udtryk, saalcdes kan den her hel-
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ler ikke saa vel undskyldes paa Grund af disse Ords i sig 
selv klarere Sammensætning og Indhold, og hidrører nær
mest enten fra en feilagtig og mangelfuld Tænkning eller 
fra en Skjødesløslied og Ubehjælpelighed i Udtrykket.

Saavel Skarpsindighed som Dybsindighed deler 
Skjebne med Alt, hvad der er beundringsværdigt i 
sin Fremtræden; de kunne lede til Misbrug, mod 
hvilket man maa advare ogsaa i Kunstens og Viden
skabens Verden. Altfor Mange, der ikke drives af 
ægte Interesse for Sandhed og for høiere Livsbe
tragtning, behage sig i at opsøge og gjøre gjælden- 
de saadanne Sider ved en Gjenstand, som maa an
sees for isandhed uvæsentlige, fordi de ikke ere im
manente men mere eller mindre tilfældige. Dette 
bliver da „Spidsfindighed“, og denne reiser sig .af 
slette Motiver, saasom Forfængelighed, Trættekjær- 
hed eller Disputersyge, Rethaveri o. desl. Den 
Spidsfindige søger derfor allehaande Forskjellighe
der eller Distinktioner, hvor der isandhed ingen 
saadanne gives eller bør søges, og vil sædvanlig be
nytte slige intet releverende Paastande for at vin
de Resultater, der haller ikke kunne tilkjendes no
gen gavnlig eller ædel Betydning. 1 Retning af 
Dybsindigheden hersker der ligeledes enten en af
fekteret Jagen ef:er at give aandrige Bemærkninger 
til Pris, eller en svækket Aands Sløvhed for det 
praktiske Menneskelivs Fordringer til vore Evner 
og Kræfter, saa at Nogle henfalde til en triviel 
Overfladiskhed, Andre til en sygelig Sentimentalitet.

§ 8. Ved Hjælp af sin Hukommelsesevne for- 
maar den menneskelige Aand at fremkalde for sig 
Billedet af Væsner,  og Fænomener, som 
den tidligere har iagttaget men ikke længer har til
stede. Vi kalde denne Evne Indbildningskraften. 

Gjenstan.de

Gjenstan.de
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Paa sit simpleste Standpunkt træder Indbildnings
kraften, som antydet, i den nøieste Forbindelse med 
Hukommelsen, idet den i sig selv umiddelbart gjen- 
opliver ældre og sædvanligvis hyppigt oplevede Fore
stillinger om Udenverdenens Objekter, saa at Men
nesket, uden at have Gjenstanden netop for Øie, 
dog kan gjenkalde sig saa tydeligt som muligt, hvor
ledes dens Former og dens Egenskaber vise sig. 
Men, ligesom Forstanden refererer sig til den ob
jektive i Sandserne faldende Verden, medens For
nuften i det friere Ideernes Rige bevæger sig over 
den sandselige Tilværelse, saaledes har den menne
skelige Indbildningskraft ogsaa sin høiere og friere 
Virkesfære, da den, støttende sig til tidligere Sands- 
ning og Forestillinger, formaar frit, ja endog med 
den største Dristighed, at danne sig Billeder af 
Gjenstande og Væsner, som slet ikke have været 
tilforn iagttagne, og hvortil intet Tilsvarende findes 
i den reelle Verden. Indbildningskraften kompone
rer nu af egen Drift sine ideelle Billeder, og hvor- 
vel Enkeltheder, der maa kontribuere til det sam
lede Billede, kunne være og sædvanligt ere hentede 
fra de sandsede Objekter, saa er deres Sammensæt
ning til et nyt og aandelig belivet Hele dog saa 
original, at denne i høi Grad produktive Aandsevne 
maa siges at overspringe den sandselige Verdens 
høieste og videste Skranker og hæve sig i en høi
ere Flugt til Ideernes evige og ubegrændsede Rige. 
Denne høiere Potents af Indbildningskraften er det 
egentlig, som betegnes med det tekniske Udtryk 
Fantasi*)  til Forskjel fra hin lavere Forestillings

*) Græsk: Fhantasia af phantazo (phaino), at gjøre 
noget synligt, lade det vise sig.
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evne, der gjerne kaldes slet og ret Indbildnings
kraft. Da Religion, Poesi og Kunst i ægte Betyd
ning have sit egentlige Hjem, sin hovedsagelige 
Livssfære i det evige Iderige, er det øiensynligt, at 
Fantasien maa være en Hovedfaktor i den religiøse 
Forestillingskreds saavelsom i Digterens og Kunst
nerens af det Forkrænkelige ubundne Produktion.

§ 9. Ligesom Mennesket søger at opfatte og 
begribe ikke blot den ham omgivende Natur (hvoraf 
han selv er en integrerende Del ved sit legemlige 
Væsen) men ogsaa den høiere Tilværelse i Fornuf
tens Verden, bliver han ogsaa selv paavirket paa 
mangfoldige Maader saavel af de objektive Størrel
ser udenom ham som af sine egne frie Forestillin
ger. Igrunden iagttages og tænkes Intet af Men
nesket, uden at han deraf modtager et vist Indtryk, 
der bliver et i hans Sjæl fremherskende Resultat 
af det iagttagne Objekts Forhold til hans Person, 
hvorvel dette Indtryk kan være ham ofte dunkelt 
nok ja stundom ikke rigtigt bevidst. En Bevægelse 
nemlig, der enten drager ham endmere hen til 
hans Tankes og Forestillings Gjenstand eller paa 
den anden Side virker frastødende paa ham og 
bringer ham til at sky Gjenstanden, opstaar uvil- 
kaarlig i hans Indre. Vi modtage, sige vi sædvan
lig, et godt eller et slet Indtryk, og for denne aan- 
delige Bevægelse har man i Sjælelæren den samme 
Betegnelse som for den tilsvarende legemlige Bands, 
nemlig Følelse. Det Sande, det Gode og det Skjønne 
vækker hos det ufordærvede og dannede Menneske 
behagelige Stemninger og Følelser og drager ham til 
sig; detFalske, det Onde og det Hæslige vækker ubeha
gelige Følelser, og i den deraf fremkaldte Misstemning 
ønsker man sig befriet fra disse fiendtlige Anløb.



Anm. Naar Følelsen, reguleret af Forstanden, søger at 
virke udad for at opnaa end yderligere Tilfredsstillelse,Sop- 
staar Villien, der bliver desto fastere, jo stærkere Følelsen 
og jo mere opklaret Forstanden er. (Den negative Villie 
bliver Uvillie, Had, som skal være rettet mod det Falske 
det Onde, det Hæslige). Dersom Følelse i siu udadstræbende 
Tendents mangler hin Regulator i den sindigt ledende For
stand, kan Villien eller Begjæret voxe i ensidig Styrke til 
Lidenskab.

Den ædle Digter og Kunstner, der virke i Men
neskehedens Tjeneste til dens Forædling for Tid og 
Evighed, har neppe nogen saligere personlig Grund at 
bygge paa end en lutret Følelse, der med Sikkerhed 
afveier det Sande, det Gode og det Skjønne, som 
skal elskes og befordres ved at foreholdes Menne
skene i rene og elskelige Ideer, imod det Falske, 
det Onde og det Hæslige, der skal skyes eller og- 
saa bekjæmpes ved at foreholdes Menneskene som 
fiendtligt forstyrrende Vrængebilleder af det høi
ere Liv.

§ 10. Som før bemærket, kan den menneskeli
ge Fornuft, uafhængig af den sandselige Verden 
med dennes Skrøbeligheder og Feil, danne sig lu
trede Ideer om enhver Gjenstands fuldkomne og alt- 
saa feilfrie Natur, saadan som denne skulde være be
skaffen, om den ikke var Skrøbelighedens og For
anderlighedens, Fordærvelsens og Forkrænkelighe
dens Love underkastet. Ligesom denne Fornuft er 
nedlagt hos ethvert Menneske, saaledes er det vist, 
at dens Virksomhed i saadan Aand existerer og ytrer 
sig hos Enhver; men den kommer ikke hos Alle til 
samme Grad af Udvikling. Hin samme Stræben ef
ter lutrede Forestillinger og Begreber om Gjenstan
dene efter deres Art og Bestemmelse træder mer 
eller mindre stærkt frem hos ethvert sundt Individ 
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som en Trang til Indsigt og Herredømme over Tin
gene, og man ser saaledes i det daglige Liv sta
dig, at Enhver vil, selv i de simpleste Ting, have 
sin formentlig mest lutrede Forestilling om Tingens 
Fuldkommenhed gjort gjældende. Nu er det Skjøn
ne netop det, der ved sin Fremtræden i den synlige 
Verden stemmer i høieste Maade overens med 
de mest rensede Forestillinger, som Fornuften 
kan vække hos Mennesket om en Gjenstands fuld
komne og evige Natur; det Menneske derfor, hvis 
Fornuft er i den Grad udviklet, at hans Fordringer 
til Gjenstandens Fuldkommenhed stemme i høiGrad 
overens med Gjenstandens Væsen og Bestemmelse 
i den evige Skabningsrække, kan om Gjenstandens 
Skjønhed eller dens Uskjønhed afgive den tilforla
deligste Dom. Dette forudsætter naturligvis, at et 
saadant Menneske er modtageligt for de af alt An
det mest uhildede Indtryk at Gjenstanden, hvorfor 
Sandhed og Skjønhed ere hinandens uundværlige 
Forbundsfæller. Om denne Følelsens og Fornuftens 
Udvikling til Sikkerhed i Bedømmelsen af det Skjøn
ne bruger man Udtrykket Smag, der atter er laant 
fra den tilsvarende legemlige Sands, som umiddel
bart bestemmer os det Behagelige og det Ubehage
lige ved Næringsstoffene.

Da det imidlertid er en tidligere berørt Kjends- 
gjerning, at ikke alle Mennesker opnaa eller have 
Anledning til at naa det samme Udviklingstrin for 
sin Følelse og Fornuft, hvorfor ikke Alles Fornuft
ideer ere lige lutrede, saa reiser sig heraf den me
get bekjendte og hyppigt i det daglige Liv stedfin
dende Forskjellighed i Smag. Og da der udfordres 
en høi og sjelden Grad af udviklet Bevidsthed, for 
at man, om Forestillingen end er træffende nok 
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ved Bedømmelsen af det Skjønne, derhos skal kun
ne klargjøre for sig selv og for Andre alle de ofte 
dybe og skjulte eller flygtige Tanker og Iagttagelser, 
hvori hin Forestilling om en Gjenstands Fuldkom
menhed og Skjønhed egentlig har sin Begrundelse, 
saa finder man den Mening meget udbredt og til 
Mængdens Trøst hyldet, at Smagen er Noget, En
hver maa besidde Ret til at have for sig selv, og 
at man ikke med Grunde eller Modgrunde kan be
vise eller modbevise i Smagsager. Deraf Ordspro
get: „De gustibus non disputandum“ („Om Smag 
og Behag kan man ikke disputere“}, en Sætning, 
som altsaa kun paa et ukultiveret eller ialfald ikke 
noksom kultiveret Standpunkt bør kunne finde en 
Anvendelse, forsaavidt den ikke staar i den aande- 
lige Mageligheds Tjeneste, men som ikke har no
gen Sandhed og gyldigt Værd paa et høiere Kul
turtrin, altsaa ei heller for dem, der alvorlig stræ
ber at naa et saadant Standpunkt.

§ 11. Det Begreb eller den Forestilling, som 
Menneskeaanden har dannet sig ved Iagttagelser, 
kan den underkaste en nærmere Prøvelse i sit eget 
Tankeliv, i hvilket den kan betragte sit Tankepro- 
dukt, anskue det, som En, der ser sig selv i et 
Speil; altsaa prøvende hint i Forhold til andre al
lerede sikrede og befæstede Tanker eller Resulta
ter kan den ved en saadan nøiagtigere, flersidigere 
Eftertænkning komme til at overtyde sig om dets 
Rigtighed eller til i fornødent Fald at foretage en 
Berigtigelse. Man siger da, at man „reflekterer“ 
over Noget, og denne indre tause Kritik er det, 
man kalder Reflexion?) Man kan saaledes under-

*) Al lat. reflectere, bøie tilbage, kaste tilbage; senere 
Betydning: give Gjenskin, som en Vandflade, et Speil, 
der kaster Billedet tilbage.
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søge sin Tankes Sandhed og Styrke; man kan re
flektere over sine Følelser, idet man altsaa under
søger deres Grund, deres Styrke, deres Følger; man 
kan reflektere over sin egen umiddelbare Smag, idet 
man efterforsker dens ofte meget skjulte Motiver i 
deres Sammenhæng. Det er imidlertid meget let at 
bemærke, hvorledes en saadan kritisk Undersøgelse 
af selve Sjælens Bevægelser maa, foruden at den 
renser og bestyrker disse, tillige foranledige nye 
Bevægelser i Sjælen, hvorved da et forøget Forraad 
af Indsigt og Følelse let opstaar. , Reflexionen 
fremkalder derfor som gjennem en Rensningsproces 
ikke blot en klarere Bevidsthed om Sjælens egen 
Tilstand, men den fremlokker tillige nye Tanker og 
ofte dermed heldige Resultater til Fremme for In
dividets Dannelse, ja til Baade for Kunst og for Vi
denskab. Reflexionen bliver da paa en Gang baa- 
de kritisk og produktiv.

Det er en Kjendsgjerning, som den praktiske 
Sjælelære maa tillægge et meget høit Værd, at en
hver god Tanke kan være ledsaget af en vis Varme 
i Sjælen, hvorved netop Tanken vinder i praktisk 
Liv og indtrængende Styrke ligeoverfor Andre; og 
i Lighed hermed kan omvendt enhver Følelsens Be
vægelse i Sjælen, selv om den stiger til Begeistring, 
være ledsaget af en hurtigt og venligt regulerende 
Tankeoperation, der ved at anvise Følelsen sin rette 
Bane og lære den hensigtsmæssige Midler i Forhold 
til dens Maal giver den først sin rette Værdi og be
varer den for ustadig Flagren. Reflexionen kan saa- 
ledes være af største Vigtighed for Digteren og Kunst
neren, hos hvilke den høitftyvende Tanke jævnlig 
giver Sjælen en Impuls, som kunde blive ufrugtbar 
baade for dem selv og for Andre, naar de maatte
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savne hin Kraft til at lede sine ivrige Bevægelser 
saa sikkert som muligt mod et glædeligt og gavn
ligt Maal. Ingen dygtig Digter eller Kunstner vil 
derfor kunne undvære Reflexionens velgjørende Selv
kritik; ellers vil Kunstværket let blive holdningsløs! 
og mangle Enhed eller harmonisk Totalitet, og Dig
teren vil hensynsløs for Form og Øiemed lade sin 
Sjæl strømme ud i lutter dithyrambisk Vildskab.

Saavel Videnskaben med. sin systematiske Frem- 
gangsmaade som det daglige Liv med sine kon
krete Tilfælde gjøre ogsaa Fordring paa Forstan
dens Rellexionsevne, idet man maa ved Eftertænkning 
sondre Tilfældigheder fra Hovedsag eller det Spe
cielle fra det Generelle, og paa den anden Side maa 
man ved at overveie et konkret Tilfældes væsentlige 
Egenskaber henføre det under den større og almin
delige Kategori, hvortil det nærmest hører som et 
Exempel eller en Kjendsgjerning. Herved gaar 
Opfattelsesevnen i Forening med Reflexionen over 
til Dømmekraft, der ofte grændser til eller naar 
frem til Skarpsindighed. Den skarpsindige Dømme
kraft kan ytre sig i en eiendommelig Retning, nem
lig som en overraskende Evne til at fremhæve for- 
nøielige Kontraster hos væsentlig lige Gjenstande 
eller omvendt underholdende Ligheder hos grundfor- 
skjellige Gjenstande, og dette er Almenkarakteren 
for det, man kalder Vittighed eller Vid (deriblandt 
„Ordspil“).

§ 12. Saavel Menneskets eget Indre som hele 
det ham omgivende Liv befinder sig i en stadig Ud
vikling, og der hersker i den hele Tilværelse en 
uafbrudt fremadskridende Bevægelse; (heri søge vi 
ogsaa det, vi med et dagligdags Ord kalde „Tid“.) 
Man anerkjender i høiere Betydning ingen Stilstand,

2 
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ng det er kun forgjæves, at de negative eller onde 
Magtei- prøve i forskjertsende og tilbageskridende 
Modhvirvler at standse Tidens althenrivende Flod 
og Udviklingens af Guddommen anordnede Fremad- 
skriden. Om derfor Mennesket al sin Tid anvender 
alle sine Aandsevner, (af hvilke vi ovenfor have ud
hævet de Sider, som nærmest vedkomme vor Mate
rie,) saa har han dog langtfra naaet det Maal og 
opfyldt alle de Fordringer, som hine Evners Natur 
og Livets uhyre Mangfoldighed stiler til ham. 
Man behøver intet omfattende Studium i Menneske
slægtens Udviklingshistorie, endnu mindre nogen 
dyb Indtrængen i de enkelte Personligheders Livs
førelser for at erkjende Sandheden af den Sætning, 
at „Livet er kort og Kunsten lang“, med andre Ord, 
at selv den videst, dybest og høiest udviklede Men- 
neskeaand ikke kan formaa at bemestre sig klar 
Indsigt og tilfredsstillende Oplysning i Andet og 
Mere end en forholdsvis meget ubetydelig Del af Til
værelsen. Dette indser Enhver, naar han sammen
ligner selv den mest omfattende Granskning med 
det høie Maal, han ser hensat for sig i Skabnin
gens- uendelige Righoldighed og i hans egne Evners 
stadige og ustandselige Higen efter at løse Livets 
Gaader og løfte Evighedens Slør. Cg at ligesaalidt 
den samlede Menneskeslægt, om vi forestille os 
Summen af al dens Forskning og vundne Indsigt, 
har magtet at løse Livets Opgave eller komme til 
udtømmende og klar Erkjendelse af Tilværelsens 
Indhold, derpaa have vi mere end Bevis nok i den 
urolige Gjæring, hvori Menneskenes Stræben efter 
Sandhed saavelsom efter Velvære stadie; befinder 
sig, paa samme Tid som selv de stærkest udviklede 
Videnskaber netop allermest aabne efterhaanden den 
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hele Slægts Blik for den uendelige Mangfoldighed, 
som endnu ikke Videnskabens Blik har naaet til 
at opdage endsige at gjenneniskue i det eiendommelige 
Væsen og i Forholdet til det Hele. Og dog kan den 
menneskelige Aand ingensinde blive staaende paa 
noget Punkt af sin Udvikling; dog er der ikke sat 
nogen bestemt udpræget Grændse for, hvor langt 
Aandens Kraft mægter at trænge frem til Indsigt 
og Visdom; mon, hvormeget den end kan lære og 
latte, saa ser den dog mere end Meget endnu til- 
bagestaaende som mulig Gjenstand for dens Iagtta
gelse og Granskning, og jo længere den skrider 
frem, desto længere Vidder ser den foran sig. Det 
er derfor en gammel Kjcndsgjerning, at netop den 
viseste Mand forstaar bedst, hvorlidet han ved og 
forstaar, medens det er kun Taaben, som mener, at 
han ved og forstaar Meget. Denne de menneskelige 
Evners ubegrændsede Kraft og Trang til Indsigt og 
Udvikling har man kaldt deres Perfclitibilitet,*)  idet 
Aandeu kan stige til en stedse høiere Udvikling og 
Visdom, men aldrig ser sig tilfredsstillet under sin 
Pillegrimsvandrlng i dette Jordliv, hvor den stedse 
har Formørkelsen at bekjæmpe, paa samme Tidsom 
den har at underkaste sig Affældigheden og For
krænkeligheden af det hele Organ, hvorigjennem den 
her i Livet maa iagttage og virke, dens Legeme med 
dets Sandser og Kræfter. Denne af Jordlivets Be- 
grændsning hemmede Perfektibilitet, hvormed Ska
berens alvise Magt har udrustet Menneskeaanden, 
henviser denne til en udover hin Begrændsning fort
sat Tilværelse, hvor den i frigjort Beskuen skal fatte 

*) Et af Latin dannet Ord, til hvilket Adjektivformen skulde 
hedde p e r fe c tibi 1 i s, som kan blive fuldkommen (per- 
f i c e r e, gjere fuldkommen).

2*
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og salig prise Herrens Gjerning i al dens Storhed. 
Den lige Vei did lærer Gud den villige Aand i Re
ligionen, den Himmelgave, med hvilken han indby
der den til sig i hans forklarede Evighed.

§ 13. Til denne Evighedens Lyksalighed er vort 
Liv i dette jordiske Svøb en Forberedelse. Den hele 
Menneskehed savner daglig sit tabte Paradis og 
drømmer om Evigheden, hvor den først finder sit 
Paradis igjen. Didhen skuer i Ærefrygt stadig 
Aanden gjennem den over Jordlivets Mulm ophøie- 
de Fornuft, Guddomsgnisten i Mennesket. I Evig
hedens uforkrænkelige Rige samle sig for Aanden- 
alle de Fuldkommenhedens Idealer, som Fornuf
ten forgjæves fordrer af Jordlivet og forgjæves sø
ger i sine Omgivelser. Medens Alt vakler og rok
kes paa denne ved Synden forvirrede Jord, staar 
dog Et urokkeligt for Menneskeaandens Forestilling, 
nemlig den evige Sandhed, som kun kan være Et 
baade i Form og i Indhold; thi hvis Idealet eller 
Sandheden kunde tænkes paa mere end en eneste 
Maade, saa var den ikke længer Sandhed, men vak
lede, hvilket Fornuften ikke kan tænke sig hos Her
lighedens Herre.

At udvikle sig mod dette Sandhedens og Evig
hedens Maal er en Trang for den med Fornuftens 
Lys begavede Menneskeaand, der idelig og inderlig 
stræber til sit Livs Lyksalighed. Trangen til denne 
Udvikling, i hvilken den ikke vil hindres eller af
brydes, viser sig allerede i den Kamp, Enhver her i 
Livet fører for sin egen selvstændige Bestaaen saa- 
velsom for at opnaa sin egen Lyksalighed, saa- 
vidt muligt allerede i denne Forberedelsens Til
stand. Menneskets Forstand er uafladelig noksom 
sysselsat med at hane ham Veien til al mulig Lyk
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salighed og Fornuften med dens Lys fra hin høiere 
Verden skulde være den Ledestjerne, der anviste 
ham Midlerne til at opnaa Idealet for det menneske- 
lige Væsen, det sande Menneskeværd, den sande 
„Humanitet“. Men Fornuftens Lys er, ligesaalidt 
som Forstandens, ikke hos Alle lige rent og klart, 
og hos Ingen er det ganske ublendet af Forkrænke
lighedens Skygge. Denne Skygge maa forjages saa 
meget som muligt, da den ikke kan ganske ophæ
ves. Mennesket kan ikke blive staaende i sin na
turlige Aandstilstand; det maa dannes for Tid og 
for Evighed. Thi man griber feil i Midlerne til Vel
være og Lyksalighed; man farer vild i sine Ideer, 
som dels ere for dunkle, dels ikke nok lutrede ved 
Tænkning, dels ogsaa ganske forfeilede af Mangel 
paa Iagttagelse, Indsigt og idethele Aandskraft, hvor- 
vel alle Mennesker have, selv om de ikke vide det, 
Spirerne til endog de høieste Ideers Klarhed eller 
til Sandheden. Til at lutre sine Ideer og befæste 
dem i Sandheden skulde nu Dannelsen hjælpe Men
nesket; men Dannelsen i intellektuel Betydning fal
der af mangfoldige Aarsager ikke i alle Menneskers 
Lod, og det maa for Mange være nok, ved Siden 
af det uundværligste Kundskabsforraad, at den Aands
livets Retning forædles og dannes, som altid og hos 
Alle kan og maa udvikles ved gjensidige Bestræbel
ser, nemlig Sædeligheden. Tænke vi os den sande 
Dannelse og den sande Sædelighed, om hvilke 
her kun bør tales, da bestaar Dannelsen i In
dividets Udvikling til paa klareste Maade at op
fatte og forstaa dets egen og alle dets Omgivelsers 
Forhold til Livet og til Evigheden, medens Sædelig
heden bestaar i Individets stadige Bestræbelse for- 
at indrette sit Liv og sine Handlinger efter de For- 
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dringer, som hin høiere Indsigt stiler til det saale- 
des oplyste men dog med syndige Drifter bebyrdede 
Fornuftvæsen. Heraf udvikler sig den almindelige 
Moral *) som Indbegrebet af alle hine Fordringer. 
Hin høiere Dannelse, der altsaa skulde være den 
høiere Morals Moder, er dog kun ot Ideal og til
nærmelsesvis falder den kun i de Færrestes Lod; 
og da Dannelsen overhovedet ikke ad selvstændige 
Veie kan falde i Alles Lod, maa det blive en Pligt 
ja endog en Nødvendighed, at de Mennesker, som 
have opnaaet en vis efter Forholdene tilstrækkelig 
Grad af Dannelse, fremtræde som de Udannedes 
eller mindre Dannedes Lærere og Ledere paa Sæ
delighedens og Kulturens Vei til fælles Vel for Tid 
og Evighed. Denne Nødvendighed forener sig hel
digvis ofte med en dertil førende Trang hos dem, 
som enten allerede have tilegnet sig hin Dannelses
grad eller have faaet sit Blik saameget aabnet for 
samme, at de ane og føle en saadan Stræbens Her
lighed og Vigtighed; og denne Trang faar da Navn 
af deres Kald, saasom blandt Andet Digterkald og 
Kunstnerkald.

Da imidlertid den menneskelige Forstand og 
Fornuft ingenlunde ere rene og stærke Magter nok 
for at hæve Individet til det Standpunkt, som Evig
hedens Retfærdighed maa fordre af Livet, seet i 
dens Lys, saa træder Religionen til for af fuldende 
Værket; men Guds Naade i Kristendommen raader 
høiere end al Videnskabens, Poesiens og Kunstens 
Dannelse, og den hellige Religion ligger derfor uden
for al æsthetisk Deduktion.

*} „Moral“ er et af latinsk Rod sildigere udsprunget Ord; 
egentlig dannet som et Adjektiv, moralis (sc. doc- 
t rina, Lærej, af Stammeordet mos, piur. mores, Sæder.
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Anm. Igrunden ere alle gode Mennesker indbyrdes hveran- 
dres Lærere og Ledere til Udviklingen af vort Liv lier paa 
Jorden, og man liar medrette kaldt Livet en Skolegang. 
Til Opnaaelse af Lykke og Velvære gjennem Dannelse og 
Moralitet sigte igrunden de mangfoldige Institutioner og 
utallige Handlinger, hvori alle Mennesker, som ville det 
Gode, træde i Vcxelvirkning til hverandre: Religionslære 
Opdragelse, Undervisning, Love, Stat, Øvrighed, Straffe, Be
lønninger, indbyrdes Fordringer til Retskaffenhed i Handel 
og Vandel, Kunst, Poesi, indbyrdes Underholdning o. s v.

§ 14. Menneskeslægtens uafladelige Bestræbel
ser for at hæve sig ved Hjælp al sin Forstand og 
sin Fornuft til en klarere og lyksaligere Anskuelse 
af sig selv, af Livet og af Guds Verden fremtræde 
stærkest i tre store Former, nemlig som Videnskab, 
som Poesi og som Kunst, af hvilke de to sidstnævn
te hvile paa en fælles Grundvold. Disse tre høiere 
Sfærer af menneskelig Udvikling kunne vi foreløbig 
i al Korthed bestemme saa, at Videnskaben stræ
ber at kjende og forstaa Mennesket og den ham 
omgivende Tilværelse saavel med Hensyn til Indhold 
som til Former og Forholde, saaledes som alt dette 
forefindes og er, medens Poesien og Kunsten stræbe 
i Forening at skildre Mennesket og hin Tilværelse 
saaledes, som det Alt skulde være beskaffent, om Syn
den ikke havde drevet Mennesket ud af dets para
disiske Tilstand og bragt Fornedrelsens og Forkræn
kelighedens Forbandelse baade over det selv og over 
dets jordiske Omgivelser. Da imidlertid al menne
skelig Udvikling kun kan foregaa gradvis og stykke
vis, saa have alle hine tre Virksomheder mange Veie 
at gaa, mangeartede Midler at anvende samt mang
foldige stedse mere og mere stigende Undersøgelser 
at anstille og Fordringer1 at tilfredsstille, medens 
dog ingen af dem derfor, naar de arbeide i Aand 
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og Sandhed for at røgte sit Hverv tør tabe af Sigte 
det høie Maal, som de i Forening skulle stræbe 
til. Dette er at skue Gud i hans Gjerninger og at 
befordre Menneskehedens Forædling og muligste 
Lyksalighed paa dens tunge og store Omvei fra dens 
tabte Paradis til dens nye Paradis i den algode og 
alvise Skabers Evighed, hvor der er beredt Alle, 
som ville følge hans Kald, et Sted i hint store „Hus 
med de mange Værelser“, og hvorhen det er Alles 
Pligt efter Evne og Indsigt at vise og lede Alle, saa 
at der kan „blive en Hjord og en Hyrde.“

§ 15. Forstanden er den Hovedkraft, ved hvil
ken Menneskeaanden søger at opdage og begribe, 
hvad der er og hvorledes det er. Videnskaben gaar 
derfor ud paa at kjende Verden eller efter Omstæn
dighederne nærmest Jorden med Alt, hvad der existe- 
rer, lever og rører sig af Aandeligt og Legemligt 
i, paa og om denne. Derved aabnes Menneskehe
den Indsigt i Tilværelsen, i dennes Mangfoldighed 
saavelsom i Mangfoldighedens Sammenhæng. Lige
som den hele Tilværelse indeslutter en Uendelighed 
af Rigdom, saaledes maa dens Begriben være uen
delig, og Videnskaben vil derfor aldrig kunne finde 
noget Punkt, hvor den kan standse som færdig og 
afsluttet; ligesom den menneskelige Aands og altsaa 
den menneskelige Slægts Perfektibilitet, som tidlige
re anført, ikke har nogen Grændse afstukken for sin 
Udvikling, saaledes vil der altid aabenbare sig Nyt 
for den fortsatte Forskning. Denne uendelige Stræ
ben efter Indsigt er Mennesket og dermed den hele 
Menneskehed eiendommelig; det er Aandens uende
lige Magt, der stræber fremad i Uendeligheden, hvor 
den hører hjemme, og den er altsaa her først i sit 
egentlige Element. Videnskabens praktiske Nytte 
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er dens Resultaters Anvendelighed til det ydre Livs 
Forbedring, idet Videnskaben stadig ikke kan Andet 
end forøge Menneskeslægtens Midler til en lykkelig 
Existentse. Da Videnskaben tilsigter en Indtrængen 
i den hele Tilværelse og altsaa i alle dennes Be
standdele, al hvilke Skaberen netop har sammensat 
det Hele, saa har Forskningen dette tilfælles med 
sit Objekt, at Intet er i sig selv lidet og ubetydeligt, 
men Alt har sin Vigtighed i det Heles Kjæde. Det 
er kun i det daglige Liv, at det legemlig lille og 
aandelig kortsynede Menneske anser Noget for at 
være lidet, Andet for at være stort, relativt nemlig 
til dets egen Statur og daglige Behov.

Da det imidlertid er aabenbart uoverkommeligt 
for det enkelte Menneske at udvide sin Erkjendelse 
til en saa uhyre Mangfoldighed, har man i Viden
skaben maattet slaa ind paa den samme Vei, som 
alle menneskelige Operationer befølge, nemlig styk
kevis og gjennem visse af Gjenstandenes Natur anvi
ste Grupper af Tilværelsen at bane sig Adgang til 
en grundig Oversigt over den hele Tilværelse. Disse 
Gruppers Iagttagelse og Studium, de saakaldte „Vi
denskaber", overlades da hvert for sig til Individer, 
som ved Evne og Kald kunne iværksætte den parti
elle Opnaaelse af grundig Indsigt. Igjennem disse 
„Videnskabsmænds“ Granskning af Enkelthederne 
maa der da gaa en videnskabelig Aand, det vil sige, 
at deres Blik under hine isolerede Felters Studium 
ikke er lukket for men netop er aaben for Menne
skehedens almindelige Udvikling paa og over det 
Specielles Fundament, altsaa for den hele erkjende- 
lige Tilværelses store Sammenhæng og Samvirken ef
ter Skaberens Visdom. „Herre! hvor mange ere 
dine Gjerninger, du gjorde dem alle viseligcn" 
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er hver ægte Videnskabsmands hellige Symbolum.
§ 16. Medens Videnskaben er et Produkt af 

Tilværelsen, saadan som denne er Gjenstand for Iagt
tagelsen, er Poesien, saavelsöm den med samme be
slægtede Kunst, udsprungen af Menneskeaandens 
fornuftige Ideer, der hæve sig over de af Støvets 
Forkrænkelighed forkuede og forsnævrede Forholde 
i Jordlivet. Hvorvel Poesien som en menneskelig 
Kunst er nødsaget til at benytte Jordlivets Former, 
det saakaldte virkelige Livs Typer, som Midler til 
sin Fremstilling af dens selvstændige Forestillinger, 
saa hentar den dog aldeles ikke fra Sandsernes Ver
den sit egentlige Stof eller Indhold. Det er saale- 
des en bekjendt Sag, at Digteren skaber sig en ny 
Verden, beliver og befolker denne af sin egen frie 
Skaberkraft, og deraf har denne i Ordets egentligste 
Forstand frieste af alle menneskelige Kunster ogsaa 
fra urgammel Tid faaet sit Navn; thi Poesi betyder 
en selvgjort)  Forestillingsrække. Den sande Dig
ter skildrer igrunden slet Intet saaledes, som dot 
for den kolde Forstand existerer og forefindes i Tin
genes Natur; men selv det Allersimplcste antager 
for hans Blik og paa hans Tunge en frigjort Ren
hed, en saakaldt „Idealitet“, saa at det er renset 
fra alle forstyrrende Sammenstød og materielle Til
fældigheder, medens det befriet fra al Dødens Byrde 
lever og vidner for Digteren efter det Maal og den 
Bestemmelse, som det har faaet af den algode og 
alvise Skaber til den evige Lyksaligheds Harmoni. 

*

*1 Græsk: Poiesis, Frembringelse, Skabning, Digtcrskab- 
mug, pOWO, gjør, frembringer. Deraf lat. poesis 
og poeta, Digtning og Digter, hvilke Ord ere førte 
over i de nyere Sprog under forskjellige formelle Modi
fikationer.
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Deraf reiser sig da'ogsaa den hyppige men ofte mis- 
forstaaede Paastand, at Digterne og Kunstnerne 
sminke Alt og fremstille Alt i en magisk overdreven 
Glands. Og rigtig forstaaet kan dog selv denne 
Paastand befragtes som et noksaa betegnende Ud
tryk for Poesiens væsentlige Natur. Poesien siger 
nemlig ikke, naar den skaber sig en forædlet, ide
aliseret Forestilling, at Dette eller Hint allerede er 
saa, men at det kunde være saa, og at Verden vilde 
være fortryllende, om det var saa; thi da var det 
bedre end saadant, som det nu er i denne syndige 
og fortrædelige Verden. Med andre Ord, Poesien 
er slet ikke fornøiet med den jordiske Verden, saa- 
dan som denne ter sig, men finder sin Trøst og sin 
Glæde i frie Forestillinger om en Verden, som den 
kunde og burde være, og om Begivenheder, som de 
kunde og burde være, naar de skulde berede Men- 
neskeaanden idel Tilfredsstillelse. Heraf følger, at 
den Glæde, som Poesien bereder, kan efter dens 
Natur ikke være begrundet i nogen Tilfredsstillelse 
af timelig Lyst eller Behov, men meget mere er fri 
for al Egennytte saavelsom overhovedet for enhver 
Tanke om det, der i det praktiske Liv kaldes „det 
Nyttige“. Poesien lever kun for og i „det Skjønne", 
som er det, der umiddelbart vækker Menneskets 
Kjærlighcd og Beundring uden som saadant at kun
ne være Gjenstand for Brug til Nytte. Det Skjønne 
er noget rent Aan deligt, der er frigjort fra al mate
rialistisk Tendents. Derfor hersker der hos alle 
sande Digtere og deres Aandsbrødre, de sande 
Kunstnere, et dybt følt Savn af Menneskelivets og 
overhovedet Jordlivets forskjertsede Fuldkommenhed 
eller Lyksalighed, en idelig Syslen med og Sværmen 
for Idealer, ved hvilke ikke den jordiske Forkræn- 
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kolighed og 'Mislighed klæber Med sin Længsel 
og sin fornuftige Forestillingsevne synes disse frit 
skabende Aander at leve i Menneskets tabte Para
dis. Denne Poesiens egentlige Grundbetydning er 
paa en klar og fyndig Maade saaledes betegnet i 
den Schillerske Paramytliie „Die Theilung der Erde*: 
Da Digteren fandt Intet for sig paa Jorden, fordi 
denne var optagen af alle andre i dens Herligheder 
mere interesserede Personer, har Gudernes Fader 
og Menneskenes Skaber ingen jordisk Gave at beri
ge ham med, men aabner ham til Erstatning sin 
Himmel:

„Willst du in meinem Himmel mit mir leben, 
So oft du kommst, er soll dir offen scyn.“ 
Hvad Omfanget angaar, da har Poesien en ideel 

Verden, der er eller ialfald kan være ligesaa uen
delig i Former og Indhold, som den i Materien 
bundne Tilværelse er, da det er paa og over danne, 
at Digteren bygger sig sin ideale Verden, idet alle 
Skabningens objektive Gjenstande og Væsner bidrage 
til Digterverdenens rige Aandsliv, i hvilket alt Muligt 
kan blive aktivt. Ja, den digteriske Skaberkraft er 
med Hensyn til Former og Kræfter ikke engang bun
den af den sandselige Tilværelses Omfang. Vi lære 
af en Mængde mythiske Digtninger og af de fra disse 
udgangne endog i Almuens Fantasi levende Skarer 
af Personifikationer, at Digterverdenen har en langt 
større Befolkning til sin Tjeneste, end den viden
skabelige Verden med alle Jordens Riger og Men
neskesamfund kan rose sig af. Derfor har den poe
tiske Produktion en ubegrændsef våd Mark, hvorpaa 
den til sine mange Øiemeds Opnaaelse kan tumle 
sig efter sit fornuftige Behag. Naturen i hele dens 
Omfang er Gjenstand for den til Liv og Sammen
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spil i det Godes og Skjønnes Tjeneste vækkende 
Digteraand; Menneskehedens Historie og alle dens 
paa Livets store Scene fremtrædende Personligheder 
fremstille sig for Digteraanden i et mere renset 
Lys end for Historiens Aand, idet Digteren i dem 
ser Bærere af Livsideer, der gaa igjennem den fra 
Forkrænkelighedens Virvar bortvandrede Personlig
hed og for Digteraanden ene og alene have Magt til 
at konstruere den poetiske Personlighed. I Forbin
delse med denne ideelle Karakter hos Personen staa 
da ogsaa dennes poetiske Handlinger, hvilke Dig
teren med en næsten ubunden Frihed, som ingen 
Historie kunde tænke paa at anmasse sig, iklæder 
hin ideelle Extrakt, han ligesom har udsuget af 
Historiens Data. Endvidere er det menneskelige 
Hjerte eller den evige Sjæl i sit forborgne Dyb med 
dets fine og hemmelige Bevægelser den rigeste Guld
grube for det poetiske Seerblik, der ofte med den 
mest forbausende Sikkerhed fremdrager og skildrer 
til Samtids og Eftertids Oplysning og Glæde, hvad 
der skjuler sig selv i Hjertets og Gemyttets dybeste 
Lønkroge. Og nu den rige Død, som tilsidst eier 
alt, hvad der- lever og rører sig paa Jorden, hvil
ken vid Mark til poetisk Trøst og fornuftigt Ind
blik i Væsnernes nye Tilværelse har ikke den aab- 
net for den vældædige Poesi, baade førend Himlen 
havde aabenbaret Menneskene sine Hemmeligheder, 
og efterat Evighedens Rige i Religionens store Træk 
er holdt frem for Folkenes Bevidsthed og Haab. 
Summen af alt dette bliver da, at der gives Intet, 
hvad Mennesker kunne iagttage eller forestille sig 
eller blot ane, som ikke hører ind under Poe
siens Omraade, hvor dette Alt benyttes af den 
sande Poesi kun til velgjørende Oplysning
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og til uskyldigt gribende, forædlende Glæde.
En af Hovedbetingelserne for denne skabende Dig- 

teraand, der har saamegen og saa ubunden Frihed, 
niaa altsaa være en levende, ædel og af Fornuften 
sikkert ledet Fantasi. For Digteren maa Alt kunne 
leve, tale og virke, idet hans Fornuft og Fantasi le
ver, taler og virker i og ved Alt. Naar saaledes f. 
Ex. Maanen fortæller Digteren Historier om, hvad 
der sker hist og her rundt paa Jorden, saa er Maa
nen for Digteren som en vide omvankende Person, 
der netop har saamegen Fantasi og saamegen for
nuftig Sands til at anstille et Udvalg mellem de myld
rende Begivenheder, som Digteren selv besidder og 
vilde anvende, dersom han var Maanen, eller rettere, 
cm Maanen havde hans Liv; Maanen er da netop 
ligesaa levende som Digteren er selv. Naar Blom
sterne tale med Digteren om den ublide Skjebne, 
som den kun for sandselig Nydelse modtagelige 
Egoists Kniv bereder de fineste og skjønneste Skab
ninger paa Guds grønne Jord, da er det Digterens 
egen Fantasi og Tænkning, som er vakt til disse 
Betragtninger ved et ømt Blik paa Blomsterne, i 
hvis Sted han sætter sig med sin Sjæl; og det er da 
for ham saa, at disse smaa Skabninger i en stille 
Samtale betro ham de lønlige Tanker, han selv 
igrunden eicr, og som han vilde udtale, om han var 
en af hine miskjendto skjønne Smaaskabninger. Iføl
ge Fantasiens fornuftigt skabende Livlighed maa 
Digteren saaledes fremdeles paa en med det klart 
opfattede Verdensliv smukt stemmende Maade kunne 
udfylde alle de mange Livsgangens Huller, som Men- 
neskeaandens indskrænkede historiske Bevidsthed 
med dens adspredte og udstykkede Reminiscentser, 
med andre Ord, dens mer eller mindre fragmentari
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ske Viden nødvendigvis maa efterlade; herpaa have 
vi utallige Vidnesby id i enhver Literatur og enhver 
Sagnkreds ligefra Iliaden til den mest moderne histo
riske Roman eller Dramadigtning. Og denne fornuftige 
Skaben bevæger sig, som antydet, ikke blot i Sfærer 
af saa storartede Dimensioner, men den lægger sig 
for Dagen ogsaa i en umiddelbar Drift til at opfatte 
og skildre selv Livets almindeligste og snævreste For
holde fra en ideel og forklaret Side, det vil da 
sige, at anskue og tyde Tingene og Begivenhederne 
fra deres mest aandelige og gribende, mod Livets 
guddommelige Styrelse og Herlighed høiest opad- 
pegende Eiendommelighed. For ogsaa her at anfø
re et oplysende Exempel er det nok at pege paa, 
hvorledes en stor Mængde lyriske Digte bevæge sig 
i saadanne Sfærer.

Det bliver altsaa et Hovedkriterium for Poesien, 
at Digteren tillader sig at opfinde og paa en med 
Livets Aand fornuftigt stemmende Maade at kompo
nere alt, hvad han for sit Øiemed bydes af sin Fan
tasi, og dette gjør han med fuldstændig Bevidsthed 
om, at han „opfinder“, og at hans „Opfindelse“ ikke 
blot er tilladelig men endog fornøden til en fyldig 
Fremstilling af den ellers altfor nøgne og tørre Sand
hed. Han maa nemlig vide og føle, at hans friere 
Virksomhed er rettet paa Menneskeaandens Foræd
ling til det Godes, det Sandes og det Skjønnes Seier 
over al den timelige Mislighed, der griber saa for
styrrende ind i Livets Udviklingsgang mod en høiere 
Tilværelse. Denne ædle Digtekunst er ogsaa helli
get, idet vor Frelser selv digtede eller „opfandt“ 
sammenhængende Fortællinger, de saakaldte Parabler, 
til Menneskehedens Opbyggelse i A and og Sand
hed.
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Poesien, der altsaa udelukkende skal staa i det 
Godes Tjeneste og med Bevidsthed om sin Ret til 
skabende Frihed frembringe alle de Forestillingsrsek- 
ker, som umiddelbart kunne fremme Menneskenes 
Sands for det Gode og det Skjønne, maa i sin prak
tiske Virksomhed ofte begive sig modigt ind i Livets 
negative Forholde eller dets afskrækkende Skyggesi
der. Synd, Last, Forbrydelse, Skjændsel og overho
vedet alt det Fordærvede og Nedbrydende i Livet 
har i hele sin Tristhed ogsaa sin Poesi eller sin ide
elle Karakter, der i saamaade bliver en Opgave for 
Digtekunstens saavelsom for de andre Kunsters 
Skildring. Men her maa Motivet, uanseet Objektets 
umoralske Natur, være lutter moralsk hos Poesien, 
om denne vil fortjene Navn af ædel og agtværdig. 
Det Hæslige og det Forvildede, det Onde og selv 
det Diaboliske maa optræde skrækkende, rystende, 
advarende og saaledes føre til det Godes Triumf, 
forsaavidt Digteren, der ikke heller kan negte det 
Onde og det Uskjønne dets temporære Virksomhed i 
Livet, tror at kunne drage Gavn for Menneskeheden 
ogsaa af disse dens Udvæxter, idet en hjerteligt dyb 
og klar Gjennemskuelse af det Ondes Væsen alle
rede kan for Mange være en kraftig Forberedelse 
for en bestemt Virksomhed i det Godes Tjeneste.

Anm. Poesien ialmindelighed er efter sit egentlige Væ
sen ingenlunde knyttet til nogen bestemt Taleform. Den 
formelle „Poesi“, i hvilken Udtrykket er „bundet“ til Metra, 
Strofer, Rim m. m., er en Betegnelse, der hviler paa en spe
ciel Inddelingsgrund, hvorom her ikke kan være Stedet 
at tale.

§ 17. Til Poesien i dens ovenfor belyste Ud
strækning som en idealiseret Verden, der opdages af 
den fornuftige Mcnneskeaand, hører ogsaa Kunsten, 
idet denne efter sin Ide adskiller sig fra den egent
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lig saakaldtc Poesi ene ved Fremstillingens Midler 
og de af disse Midlers Natur flydende Konsekvent- 
ser. Hvad der tidligere er udviklet om den ideali
serede Digterverdens Omfang, gjælder derfor fuld
komment ogsaa om Kunstens Verden. Hvad denne 
ideelle Virksomhed angaar, lever altsaa Kunstneren 
ligesaavel som Digteren i hin paradisiske Verden 
(hos Schiller: i Jupiters egen Himmel), i Fuldkom
menhedens og Skjønhedens evige Verden, hvortil 
Menneskeslægtens alvorligste Haab og Higen igrun- 
den altid og igrunden hos Alle skuer opad og frem
ad, fordi den engang er mistet og bortrykket for 
det timelige Liv ifølge den Forbandelse, som hviler 
over Jordlivet, saalænge det er hildet i det Materi
elle. Og med Menneskets Syndefald er ikke blot 
Slægten selv bleven Fordærvelsens og Forkrænke
lighedens Lov underkastet, men den hole jordiske 
Natur „sukker med os“ under det samme Forban
delsens Aag. Der gives ikke længer noget Fuld
komment hverken af Levende eller af Livløst paa 
Jorden; Mennesket er faldet,Naturen er falden med 
det, Paradiset er lukket; dog Menneskets Børn have 
i sin høiere Aandsevne, den udover Tilfældigheder
nes eller Omstændighedernes Verden frit virkende 
Fornuft, et himmelsk Glimt tilbage af hin rene 
Uskyldsaand, i hvilken det med Fuldkommenhed 
havde kunnet umiddelbart anskue det Fuldkomne. 
Dette Glimt gjør, at strengt taget alle fornuftige 
Mennesker ere Digtere og Kunstnere, enten do saa 
have Bevidsthed, herom eller ikke, og det er denne 
høiere Fællesnatur, som gjør, at alle fornuftige Menne
sker kunne tiltales og gribes af Poesi og Kunst, om de 
end ikke alle kunne selv producere sig de gribende 
Forestillinger. Men hos den produktive eller egent

3
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lig saakaldte Digter og Kunstner glimter hin Evig
hedsfunke stærkest og derfor stærkt nok til at sprede 
Lys ogsaa for de Udenforstaaende. Paa denne ska
bende Fornufts Grundvold hersker der, som i Dig
tersjælen, saaledes ogsaa i den fantasirige Kunst
nersjæl først en dunkel, drømmende Anelse, derpaa 
efterhaanden en mere og mere ren og i sine Omrids 
bestemt Forestilling om hine Fuldkommenhedens 
uforgængelige Mønstre, der ere de uforanderlige og 
uforkrænkelige Grundtyper for selv den sandselige 
Tilværelses Væsner og Gjenstande. Den sande 
Kunstner lever ogsaa i en Idealernes Verden; trindt
om i Tilværelsens forstyrrede Mangfoldighed, hvor 
de utællelige Individer danne ligesaa utallige mer 
eller mindre uheldige Afændringer af Væsnets eller 
Gjenstandens rene og uforfalskede Ide, søger han 
med skarpt Kjenderblik do spredte Aabenbarelser af 
denne, som snart hist snart her glimte frem gjennem 
alle de formørkende Omstændigheder. Disse spredte 
Vink af Ideen samler da Kunstnerens Aand til et 
alsidigt og uforstyrret Billede af Gjenstanden eller 
Væsnet, idet han med en eiendommelig Fantasikraft 
danner sig dette saakaldte Ideal, der griber hans hele 
Sjæl med Sandhedens uimodstaaelige Kraft og med 
Skjønhedens til ædel og uegennyttig Begeistring 
stemmende Harmoni. Nu har han ingen Ro, førend 
han gjennem de Midler, hans særlige Talent lærer 
ham at anvende, faar præget sit Fantasibillede i 
varige Former, at det saaledes kan tale for sig selv 
til Verden og vise denne, hvad og hvordan Natu
ren og dens Fænomener til Tid og Sted kunde og 
burde være, hvad Individernes almindelige eller ide
elle Maal skulde være, hvorledes Former og Udtryk 
kunde staa i den reneste. Harmoni med Aand og 
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Følelse, — naar ingen forstyrrende Mislighed tryk» 
kede den udartede Skabning. Ligesom den sande 
Poesi, saaledes maa altsaa den sande Kunst ogsaa 
„idealisere“ sin Gjenstand, hvad enten denne efter 
sin Art hører hjemme blandt de oversandselige Væs
ner, eller den er greben ud af Menneskeverdenen i 
dennes historiske og sociale Forholde, eller den hvi
ler paa Opfattelsen af Naturen og deus mangfol
dige karakteristiske Eiendommeligheder, eller den 
bor i Menneskesjælens Dyb og rører Følelsens 
Strænge.

Kunsten er, som vi have forstaaet, en af de 
ædleste Retninger for den menneskelige Aands Virk
somhed og staar som saadan i Klasse med Viden
skab og Poesi, med hvilke den kan maale sig baade 
i Værdighed og i Anseelse. Paa Grund af de umid
delbart i Sandserne faldende Midler, gjennem hvilke 
Kunsten virker paa Menneskene, har den langt let
tere end den strenge Videnskab og den ofte righol
dige Poesi for at gjøre et vist behageligt og hur
tigt gribende Indtryk paa Mennesket ialmindelighed 
selv paa ethvert af dets Kulturtrin, medens dog den 
dybere Erkjendelse af Kunstværkets hele og alsidi- 
dige Værd stiler’ større Fordringer til den Opfattendes 
Dybsindighed og Smag saavelsom Kundskaber. Kun
sten bliver, med andre Ord, til en vis Grad mere popu
lær, end Videnskab og Poesi i deres Almindelighed no
gensinde kunne blive. Men hvad hine Midler an- 
gaar, da har Kunsten langtfra det Omfang i sin 
Fremstilling som Poesien, med hvilken den nærmest 
maa sammenlignes. Det er nemlig en Følge netop 
af hine Midlers Natur, at Kunstneren maa fremstille 
sin Gjenstand, saa at sige, i et bestemt Øieblik, ial- 
fald i en bestemt kortvarig Situation eller Stemning, 
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i hvilken den kunstneriske Sjæl ser med sin Fanta
si den idealiserede Gjenstands hele Væsen og Virk
somhed udtrykt paa den mest gribende Maade, me
dens paa den anden Side Poesien, som en „skjøn 
Videnskab", har et saa ubegrændset Apparat i den 
sproglige Fremstilling, at den kan, om den vil, følge 
sin Gjenstand i hele dens Udvikling under perpetu- 
elle og vexlende Tidsforhøide saavelsom Situationer. 
Den poetiske Kunst er isaahenseende den fuldkom
neste Kunst og langt righoldigere end den i faste 
Legemer, i Farver, i Linier og Dimensioner „formen
de“ Kunst, og selv den i sine Toner stundom skil
drende eller ligesom malende Musik vilde aldrig 
kunne maale sig med Poesien i udholdende Inter
esse, om den vilde lade os føle en Stemningens Si
tuation, der var synderlig langvarig og meget rig 
paa Afvexlinger. Hvad endelig Skuespillerkunsten 
angaar, som foruden det sceniske Apparat har egent
lig hele den menneskelige Person som Fremstillings
middel, da er denne Kunst saa udelukkende opta
gen i Poesiens Tjeneste, at den i Bevægelighed vist
nok maa holde Skridt med Poesien men dog kun i 
dennes dramatiske Funktion.

Altid maa den ædle Kunst have det høie For- 
maal at vække hos Mennesket en finere Dannelse 
med deraf følgende Sands for ideelle Nydelser i 
Betragtningen af det høiere Liv, der dog for Alle 
og overalt kan aabenbare sig som raadende og le
dende Norm midt i al den jordiske Tilværelses For
vildelse. I Lighed med, hvad vi bemærkede om 
Poesien i dens Skildring af det Negative, maa og
saa her tilføies, at hint høio Formaal bør 
Kunsten ingensinde tabe af Sigte, selv om den 
fremstiller Sandhedens og Skjønhedens Modsætnin
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ger som idealiserede Fantasibilleder, der ogsaa 
ad sine Gjenveie kunne aabne Menneskeslæg
ten Veien til Humanitet og muligste Lyksalighed.

Som systematisk Overblik over den dier leve
rede Indledning til Æsthetiken opføres her følgende 
Schema.

Bevidsthed. Selvbevidsthed.
Natur.
Subjekt. Objekt.
Opfattelsesevne.

Aand, Sjæl.
Erindring, Hukommelse.
Forstand, Fornuft.
Skarpsindighed, Dybsindighed.
Indbildningskraft, Fantasi.
Følelse.
Smag.
Reflexion.

Perfektibilitet.
Evighed.

Idealitet.
Humanitet.
Dannelse.
Sædelighed. Moral.
Kald. _________
Religion.

Videnskab.
Poesi.
Kunst.

———-----
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Hymne.
(Benyttet af Haandværkemes Kor ved Aabningcn af Bazaren for 

deres Efterladte d. 16. Marts 1866.)

Gud signe vort veulige Møde, 
Vi samles i Kjærligheds Navn;
Veldædige Hjerter nu gløde
Med kvægende Trøst for vort Savn.
Ja, Alle vi ydmyg Dig hylde, 
Du evige Himmerigs Fylde, 
Kjærlighed! Kjærlighed!

Du strømmer fra Evigheds Kilde 
Til Jordlivets Vraaer og ned, 
I Straaler saa rene og milde 
Du spreder din styrkende Fred. 
O, hil Dig blandt Slægternes Vrimmel, 
Du Engel fra Skaberens Himmel, 
Kjærlighed! Kjærlighed!

Fra Bethlehems Krybbe Du straaler, 
Fra Golgathas Kors g*ar Din Glands;
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Din Kraft ingen Tanke udmaaler, 
Du blender den granskende Sands; 
Men vældigt, skjønt lønligt Du seirer, 
Og Folkenes Lovsang Dig feirer, 
Kjærlighed! Kjærlighed!

Ei Stort eller Lidet Du kjender, 
Du glimter fra Stjerne og Straa, 
Du svæver til Verdeners Ender, 
Du finder forborgneste Vraa.
0 Held os, vi se, Du ei glemmer, 
At her og lød bønlige Stemmer, 
Kj ærlighed! Kj ærlighed!

Du spreder Din Trøst over Grave, 
Hvor Enkerne grædende staa, 
Du lægger Din skjærmende Gave 
I Kamret, hvor Vuggerne gaa; 
Ja, Alle vi ydmygt Dig hylde, 
Du evige Himmerigs Fylde, 
Kjærlighed! Kjærlighed!
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Kong Karls Fodselsdag.
(Tlieaterprolog d. 3. Mai 1866.)

Du kaster tidt, o Norges Sein og Datter! 
Med taksom Glæde Blikket paa dit Land, 
Og mens din Tanke Tidens Blomstring skatter. 
Du priser Gud for Fjeld og Dal og Strand. 
Du priser Gud for Friheds Morgenrøde, 
Dei’ aabnede dit Blik til Kraftens Dag, 
Saa det kan dvæle paa den gyldne Grøde, 
Der steg ved Folkeaandens Trylleslag. 
Men ikke blot for Lov og Daad du skylder 
Din Takkebøn til Himmelherrens Pris, — 
En stille Lovsang og dit Hjerte fylder, 
Fordi din Drot er kjæk og god og vis. 
Idag du frit og varmt din Tanke sender 
Til Folkefyrstens glædesmykte Hal;
At du i ham din Ledestjerne kjender, 
Det vil du, han af dig og vide skal. 
Se, der han staar i Elsktes Kreds og hyldes, 
Som Søn som Mand som Fader lige gjæv, 
Af Ættens rige Straaleglands forgyldes 
Hver Rune i hans Thrones Odelsbrev.
Se, der han staar ombrust af stærke Toner
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I Skjoldegny fra sine glade Folk, 
Der lydt velsigne Drottens Tvillingkroner, 
Thi han er deres Aands og Lykkes Tolk. 
Den Maidag under Nordens Foraarshimmel, 
Der aabnedc hans Hjertes første Slag, 
Vil Nor og Svea i sin glade Vrimmel 
Nu hilse som sin Lykkes Nytaarsdag.
Thi medens Svea ser sin Frihed bygget 
Paa Drottens Kjæmpeværk i Seklets Aand, 
Ser Nor med Tillid Fædres Arv betrygget 
Ved Drottens sindige og stærke Haand. 
Ja, han med Love bygger sine Lande, 
I Kunst og Skjaldskab er hans Idræt bold, 
Mens kjæk til Værn for sine kjære Strande 
Staar Könning Karl med Olafs Ridderskjold. 
Vi og, o Konge! have Værn i Værge, 
Din Fylking er vel og sin Fyrste værd, 
Og kan vi Normands Tro Dig freidigt sværge, 
Saa kan vi følge fast Din Herrefærd.
Mod Feidens Vold og Snedighedens Pile 
Du selv vil byde os til Værn og Vagt, 
Og stolt ser Nor sin Fyrste sikker hvile 
I sine skarpe Snarensvendes Pagt.

Gak tryg og stærk 
Til Dine Værk, 

O Drot! Dit Folk skal holde Stand;
Og mæt af Aar, 
Paa Sølverhaar 

Din Krone bær til Frelsens Land!
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Hjemmet.
(Didaktisk Indledning.)

IJyjysglade Livsens Aand, soru bor i mk smuldrende 
Hylle,

Du, som af Skranker ei ved, skjønt trangt er dit jor
diske Kammer,

Send dine feireste Straaler omkring i det fjerneste 
Fjerne,

Spred dig i Kredsenes Kreds, din flammende Vinge 
det magter.

Lynet forbi du farer herfra, Serafernes Broder!
Skyder mod Zenith dit blinkende Løb og forfølger 

din Hjemstavn
Fjernt ogsaa der, ustandset af Pol eller vrimlende 

Stjerner, —
Iler forbi den østlige Glands af Morgenens Straaler, 
Finder dit Hjem og der, hvor useede Sole sig svinge, — 
Dukker med Englenes Fart dybt under det natlige 

Dække
Fjernt forbi den dalende Dag og de vestlige Skygger, 
Møder paany det evige Lys, som bag Mulmet sig 

breder
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Fremad paa umaalte Vei og dybt sig under dig 
hvælver; —

Videre, videre ruller din higende Tanke og følger 
Evigheds rolige Glands forbi et straalende Nadir, 
Kjender fremad igjen hint lysende Hvælvs Regioner 
Bag den rindende Sol, som farved din østlige Himmel.

Stands din hvirvlende Flugt! hvad saa dine for
skende Blikke?

Lysenes Fader, som eier den evige Hvælving, dig viste 
Glimrende Vægge og straalende Loft, paa Stjerner 

du vandred.
Bed, at den Evigheds Aand, som aabnede Øiet, vil lede 
Tankernes vingede Hast og velsigne din Fyrigheds 

Idræt,
At du kan freidig beskue dit Hjem uden Tid, uden 

Grændse,
Kan dig forklare dit Hjem, at i Hjemmets Glands 

du forklares.
Herren oplod dig sit Himmelpaulun, hvor som Fader 

han hyldes
Festligt med Faklernes Pragt fra de funklende Sol

myriader ;
Salig er Hymnen af lydløse Sfærer i endeløs Strømning 
Gjennem ætheriske Lys fra Stjernevrimlernes Kroner; 
Helligt er Aandernes Koi’ uden skrøbeligt Ord eller 

Tone,
Kjærligheds Grundharmoni gaar ud fra den skabende 

Fader,
Kjærligheds Grundharmoni vender hjem til den hyl

dede Fader.
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Her er ci Savn eller Splid, lier gives ei Selv eller 
Andre,

Her er ei Nød eller Død, ei Strid eller Slid eller Ende, 
Her kjendes intet Forbi, kjendes Intet, som truer og 

lokker,
Kun et evindeligt Nu midt i Skabningens cirklende.

Vexel;
Tider, som svandt, og Tider, som ere, og Tider, som 

vorde,
Et er i Faderens Stortabernakel, hvor Stunden som 

Aarct,
Seklet som Nuet er Et, hvor ei Tal eller Time der 

nævnes.
Alt er en eneste Salighedsfest til Hans Pris uden 

Ende
Bundt i en svingende Dands, som ei kan mattes og 

hemmes;
Smykket af Solenes Gloriekrands hint Aandernes 

F estkor,
Som ei Alder maa føle og ei ved af at bedages, 
Vævert slynger sin bugtende Færd i de fredsomme 

Baner,
Ens bestandig og ens, med en Ro som den Helli

ges Tanke,
Saligheds Fred, — ei et Kny fra et læspende Jeg, 

som vil børes;
Saligheds Fred, — ei et Nag fra et Selv, som vil 

synes sig Noget.
Alt er i Ham og ved Ham, Han er En i Alle, og 

Alle
Tause som Han har sit eneste Med: at danne det Hele.



— 47 —

Hver en faderlig Lov, som Herren i Vrimlen udslyngte, 
Er en Lyksaligheds Tømme, hvis Tryk ei Nogen maa 

føle;
Alle de Tømmer sig samle, med navnløs talrige 

Klynger,
Alle tilhobe i en: Saa vilde jeg have min Verden! 
Frit, uden Tryk, skal den boltre sig raskt i min 

evige Villie,
Salig er jeg da ved den, og salig er Verden, min 

Elskling. —
Almagt er Faderens Grundlov, og salige de, som 

den følge;
Saa han leder sit Alt, det Største ei mer end det 

x Mindste,
Intet er stort for den Store, og Intet er smaat for 

den Store,
Alt er hans samlede Værk, og Altet har Intet at 

savne.
Alt i sit evigt forenede Hverv er- Himlenes Rige, 
Aandernes Hjem, hvor den salige Gud vil samle og 

frelse,
Frelse til lydefri Fryd selv dem, som i trodsige 

Hvirvler,
Kolde af vindige Dunst, paa Forvildelsens fremmede 

Irvei
.Smygende sno sig omkring sin afmægtige Stoltho- 

dens Afgud, 
Prøve med Døgnets forsvindende Bobler at hemme 

det Heles
Evigt og roligt henglidende Strøm, den Almægtiges 

Villie.
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Ham, denne Sfærernes Fader, gjenfandt du, da dri
stige Vinge, 

Spilet til videste Flugt, dig aabnede Hjemmet i Himlen, 
Aandernes Ætling! du himmelske Lys i mit smul

drende Hylle!
Han var det Første, du saa, og han var det Sidste, 

du øined, 
Han, den evige Herre, som leder din stridige Støv

jord 
Opad med Kjærligheds Haand fra dens Fald til hans 

himmelske Hjerte;
Han, den Faderens Aand, som paa Jordlivets Mulm

sti du mødte, 
Enten du skimted hans ledende Haand eller mærkte 

hans Kalden;
Han, som i Stormvindens Brag brød frem for din 

tvivlende Tanke
Mægtig, alvorlig med Strenghed, dog kjærlig og god 

med Forsoning, 
Raabte saa lydt i din bævende Barm, at du aldrig 

ham glemmer:
Jeg er din stærke, din nidkjære Gud, saa kjend mig 

dog engang!
Lyt til min kaldende Røst, som i Alt du skal lære 

at nemme, 
Og jeg vil følge dit Fjed, naar du vil følge mit 

Varsel! —
Han, som saa underfuldt hørte din Bøn og din Tro 

dig besegled, 
Naar du i Svaghedens Tvivl bad som Eliezer ved 

Brønden,
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Skjænkte dig Troen i Haand og Forvisningens evige 
Klarhed,

Der som en himmelsk Magnet dig viser usvigelig 
Polen;

Han, som leded din Haand, din Idræt blev dig en 
Gaade,

Ydmyg forbauset du plukked en Frugt mer deilig 
end Haabet,

Altid en Frugt, som veldædig forkyndte sit mægtige
Udspring, 

Altid til Held for dig selv og til Held, som blomstred 
omkring dig;

Han, som lagde sin varmende Kraft i dit Bryst, paa 
din Tunge,

Vakte din Aand og dit Ord, saa at Tanker frem- 
trylledes lønlig

Klare som Lyset om Dag, dig selv og andre til Trivsel, 
Medens du magtesløs stræbte at følge din Tanke paa 

Sporet,
Tabte hver ledende Traad og taknemmelig følte det 

Under,
At dine lyseste Tanker og Ord ei hos dig skjød fra 

Rode;
Han, som i tauseste Stund, naar den syndssvangre 

Øgle dig trued,
Nedskjød i Hoved og Bryst, som ledende Glimt gjen- 

nem Mulmet,
Kraftigste Klarhed, der lysende for gjennem hele dit 

Væsen
Ganske som blussende Lyn, hvis vældigt luende

Flammer



— 50 —

Sikkert og snarligt fortærede kjækt den fristende 
Skjændsel,

Saa du foragter for evigt den sprællende, spraglede 
Maddik;

Han, som med skjærmende Haand viser Vei i dit 
Livs Labyrinther,

Pegende tro mod den frelsende Havn, som. du piner 
kun dunkelt,

Førende fremad dit Fjed mod det vinkende Maal i 
hans Himmel,

Enten du flakker paa vildsomme Hav, hvor de fjeld- 
høie Bølger

True med Rædsclens Gys, medens Afgrundens Mag
ter sig boltre,

Eller du vandrer i travleste Færd mellem myldrende 
Skarer,

Der som Brødre mod dig omstreifo paa nærende 
Jordbund;

Ja, den evige Aand, der omslynger det Smaa som 
det Store,

Aanden, hvis mægtige Lov kan kjendes i Støv som 
i Stjerne, —

Ham gjenfandt du paa kredsende Flugt rundt i Æthe- 
rens Zoner,

Altid den Samme og En, og aldrig udtømt i sin 
Skaben.

Thi da du flagred med II mod det fjerneste Øst 
og lod Blikket

Spænde sig ufravendt frem, du saa kun vrimlende 
Sole,
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Sole, hvis tindrende Glød lod dig ane i dunklere 
Kredse

Rullende Kloder, som fryde sig trindt om Solenes 
Straaler,

Travle i Færd for at sanke den Glands og den kvæ
gende Livskraft,

Som under Kulde og Mulm de maa savne paa flak
kende Bane,

Hvis ikke lunt de sig flokke lig Børn om en fader
lig Arne.

Videre, videre from, hvad mødte dit rastløse Øie, 
Naar du end ilte med utrættet Sands mod det flyg

tende Fjerne?
Nye og atter nye, ustandselige som Tanken 
Fløi de maalløse Vidder forbi dit dybeste Fremblik, 
Altid med Sol paa Sol opfyldte, med kredsende 

Kloder.
Og, om du skjød saa evindeligt frem, var Skabnin

gen foran,
Foran dit nyeste Fund, langt foran hver dunkel For

toning.
Kunde du tænke saa langt frem, frem paa den evige 

Bane,
Som du end mægter, o Aand, du fandt dog Skabe

ren foran,
Altid beredt til at vise dig nye og fjernere Stor

værk.
Og hvis du, kun on Gnist i det aldrig slippende 

Lyshav,
Mægtede Tankernes Flugt at bevingc til Evigheds 

Skue, 
4
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Hvor maa da Han, som er Lyshavets Ophav, i Rig
dom beseire

Alt, hvad du kalder din Evighed end! hvor saa Du 
ham mangle,

Ham, som af Skranker ei ved i Rum eller Tid eller 
Vælde? —

Svimlede du ved Flugten i Morgenens lysklædte 
Zoner,

Tankernes jagende Fugl, saakjed du daled i Vesten?
Tabte du Modets Kraft? nei, ydmygt granskende 

fløi du
Frem gjennem Verden paa Verden, til Pris for din 

Skaber du stræbte;
Kunde du magte det, o, du satte dit Syn ingen

Skranke:
Herren er Livet, og Livet er Aandernes evige Gransk

ning.
Men, da du fløi, mer hurtig end Straalen, i fjerne

ste Dæmring,
Eller mod Zenith du styrtede frem og mod dybeste 

Nadir,
Stedse din Sands i Forbarmelsens Fryd sig ydmygt 

fortabte :
Altid det Samme, uendeligt Dyb, og altid den 

Samme!
Brød du med Ildblik igjennem de nordligt bævrende 

Straaler,
Eller randsagte du dristigt hvert Lys om den syd

lige GI andspol,
Stedse din Sands i Forbauselsens Fryd sig ydmygt 

fortabte:
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Altid det Samme, uendeligt Dyb, og altid den 
Samme!

Evig Vidder du speided saa langt og saa bredt, som 
du mægter,

Evige Vidder du speided saa høit og saa dybt, som 
du mægter,

Evigbeds Herre du fandt, den Kj ærligheds Aand, 
som i Verden

Lever og elsker og styrer; bver Del som det Hele 
ban eier,

Føler som Sit og beliver som Sit med Kraft fra sit 
Hj erte.

Og som Han og bans Verden er Skabning og Aand 
i Forening,

Saa er og du i dit Legeme sat som den kjærligste 
Styrer,

Elsker bver Del som det Hele og nærer det Alt fra 
dit Hjerte,

Stiger fra lutrende Muld til Erkjendelsens salige 
Kilde;

Der er dit rolige Hjem, der svæver du fri for din 
Trængsel,

Fri for din Tid og dens Baand, i din Saligheds frie 
Beskuen;

Der er ei Voxel og Strid, ei Kommen og Svinden, 
ei Sekler,

Der finder Aanden det evige Nu, som indslutter 
Verden.

Dog din Skaber vil ci, at du grublende kun skuer 
fremad, 

4*
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Andre og flere jo ere de Kræfter, han hos dig 
forvarte.

Derfor du standse din flakkende Flugt og beskue 
din Idræt,

Samle dit Fund og granske den Plet, hvor i Livet 
du fandt dig!

Skaberen satte sit Barn i et Hjem, som er evigt 
i Kummet.

Her fra min Post kan jeg skue omkring i Almagtens 
Tempel,

Her fra min Jord, hvor hin Fader, som aldrig kan 
feile og glemme,

Satte min Aand paa sin Vagt, at kjende og røgte 
hans Villie,

Føre den freidige Kamp imod Alt, som vil øde hans 
Himmel,

Løfte mig selv og Alt, som vil med, til Lyksalig
heds Frihed.

Tryg i hans Villie og Magt jeg seiler i hjemlige 
Æther,

Skyder i stødigste Løb min hvinende Fart gjennem 
Rummet,

Svangen i vævreste Dands af min rastløst rullende 
Klode,

Ret som i festlige Tog trindt om i den glimrende 
Pragthal.

Vildest Orkan er en nølende Dunst mod min Flugt 
mellem Stjerner,

Pilrappe Ørn er et krybende Mid mod min lynsnare 
Gan ger.



■— 55 —

Og at den kjærlige Fader kan vise mig Himlenes 
Skarer,

Alle de Skarer, lian tændte i Glands gjennem skyg
gefri Ætlier,

Svinger lian mig paa min Jord omkring i den stol
teste Runddands,

Snoet af Evigheds tvangfrie Kraft, der hvirvler som 
Støvgran

Rundt med mig hesperiske Alp, patagoniske Vildmark, 
Libyens sandede Sfinx, Himalajas glødende Tinde, 
Heklas Flammesignal, Oceanets bævende Skum- 

glands,
Libanons Cederpalads og Thules granklædte Høi- 

bygd,
Folkefærdenes rygende Stæder og rungende Temp

ler —
Alle høitideligt pegende ud mod den fribaarne 

Himmel,
Hvor mit snyggeste Blik ei sporte den fjerneste Hvile 
For deres endeløst stræbende Linier, der fly til sin 

Skaber,
Fly uden Rast og strække sin 11 mod Stjernernes 

Lyshav,
Bære min Længsel did, hvor de hæmmende Skran

ker forsvinde.
Der mellem blussende Kloder i brogede Glands kan 

mit Øie
Skjelne Demanternes sølverne Pragt, Rubinernes 

Purpur,
Krydset af milde Smaragder imellem Topasernes

Guldstrøm.
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Der blandt dunkle Safirer min sværmende Tanke 
dig skuer, 

Trolig med tauseste Alvor din Bane om liuldrige 
Soldrot

Slyngende, glad i hans Smil, som Himlene gav dig 
til Trivsel,

Hellige Jord! hvor min frelsende Gud har besøgt 
mig i Kjødet;

Helliget blev du, mit Pilgrimspaulun, og hellig du 
være

Mig og Alle, saa Himmerigs Ære kan spire fra 
Støvet!

Skaberen satte sit Barn i et Hjem, som er evigt 
i Tiden.

Tiden er Verden i Flugt, og hvoi' var Verdnernes 
Ende ?

Lever vor Gud paa en Dag? og vandrer han mødig 
afdage ?

Nei, den almægtige Aand, som skabende byder til- 
live

Verdeners umaalte Rum med de talløse Sværme og 
Skatte, 

ender ei Ophavs Stund eller Ende paa Rigdom 
og Vælde.

c-Ääbningens Gud throner endeløs over al Skabnin
gens Lovsang.

or han staar i sin hellige Glands; Ham rummer 
ei Himle, 

Ham omslutter ei Time og Dag, ei Sekiernes Vid
der,
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Han har ei Før eller Siden, han skuer det Alt med 
sit Ildblik.

Nu han lever, evindelig nu, evindelig Skuen!
Al den vexlende Vrimmel, som følger hans mægtige 

Villie,
Lever i Ham og for Ham, han slutter i kjærlige 

Arme
Alt, hvad Støvet mon sige, der var eller er eller 

vorder.
Dvæler mit Blik ved Sværmen paa Jord, hvor de 

vexlende Slægter
Strække de syndige Arme mod Naaden hos Himle

nes Fader,
Finde sin Ro i at glemme sit Savn, sin Strid og sin 

Længsel,
Glemme sin Pille grimskval og vandre med Fred til 

sit Ophav:
Da maa de smaalige Timer og Tider for Kjød som 

for Dagværk
Lukke sig sammen i Herrens Haand; han holder 

dem alle,
Alle de Adams Børn, som tumle fra Eden til Eden, 
Klart for sit evige Blik, mens under hans Naade de 

sværme.
Enden er Trældommens Lod, hin Støvets Omvexling, 

men Frihed
Lever i Aandernes Hjem, hvor Almagtens hellige 

Villie
Speiles i Skabningens Dont, hvor Alle leve for Livet, 
Livet i Gud, i Ham, som kjender ei Tal eller 

Grændse; —
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Evigheden er Alt og Et, og Hjemmet er evigt.

Skaberen satte sit Barn i et Hjem, som er evigt 
i Kræfter.

Dybt fra den Gud Zebaoth har hver Kraft sin Rod 
og sit Væsen;

Kraften, som fremmer den Id, der brænder for Sa
ligheds Gjerning, 

Kjender sig selv som Hans, der beredte sin Verden 
i Visdom,

At hver en Sjæl i det himmelske Hjem kan dele 
hans Vælde.

Se, hvor de hvile i rolig Kraft med sin blendende 
Lyspragt

Alle de luende Sole, der skinne for Skaberens 
Gjerning;

Se, hvor de boltre sig friske, utrættelig raskt i sin 
Hvirvel

Alle de rullende Verdner, som dandse i Solenes 
Lyshav.

O, deres Kraft, deres Liv, der borger for talløse 
Væsner, 

Sprang fra det mægtige Væld, som ei deler sin 
Magt med en Lige.

Udelt, stærk i sit eneste Selv, Han kjender ei Afmagt, 
Han, som udslyngede Væsnernes frodige Boliger 

trindtom,
Saa Myriader i Herligheds Glands gjennem Æther en 

straale,
Vidne, at hans er Klarhedens Kraft som Kjærligheds 

V arme.
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Evig er Almagtens Kraft, som spreder sin Vælde i 
Værket,

Og gjennem Støvregionernes vexlendo Former’ der 
strømmer

Evige Kræfter af evig Kraft, med Kloder paa Kloder, 
Zoner paa Zoner, og Arter paa Arter, og Væsner 

paa Væsner;
Alt drager Evne fra Ham, som kjender ei Død eller 

Svaghed.
Lever din Kraft for hans Villie, lor fromt at dele 

hans Himmel,
Alfaders fyrige Barn, du Sjæl, som han vakte for 

Hjemmet
Til sin Herligheds Ære, hans Lov at udfolde i Støvet, 
Da har du Kraft i din Dont, du gjør den Eviges 

Gjerning;
Evig er hver den Kraft, som vorder Lyksalighed 

viet.

Skaberen satte sit Barn i et Hjem, som er evigt 
i Livet.

Skabningens Aand er det Liv, som er sendt fra den 
Eviges Fylde;

Bliver da Livet i Gud, saa har det sit Hjem i hans 
Himmel,

Hvor han omslutter det evige Rum, der i eneste 
Enhed

Fyldes af Skaberens Aand, hans Liv, som ikke kan 
miste.

Hvor findes Rum for et Liv i Gud, om det skulde 
forsvinde ?
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Hvoi’ skulde Livet forstikke sig hen, om det bort 
vilde gjemmes?

Alt, hvad af Livets Aand haver Navn, er i Hjemmet 
for evigt.

Her jeg finder mig selv, og det udstrakte Hvælv er 
min Hjemstavn;

Skaberens Liv tilhører mit Liv; jeg kan aldrig for
svinde ;

Evighedens jeg er, og Evigheden kan aldrig 
Miste et Fnug af sit Alt; der gives ei Rum til at 

miste.
Altid jeg bor hos min Fader; et Hjem kun er 

Alt, hvad jeg kjender,
Frit for alt Fremmed og Ude; mit Hjem er Udøde

ligheden, 
Hvor min Fader har Værelser nok for hvert Barn i 

sin Bolig, 
Førende alle, som følge hans Kald, ad usporlige Veie 
Gjennem det syndige Mulds hensmuldrende Svaghed 

til Himlen, 
Hvor deres Evighedsdont, som i Støvet de elskte, 

forklares.

Gud, som i Visdommen bor, den almægtige Skab
ningens Herre, 

Bygget har Hjemmets Bo som en idel Retfærdigheds 
Fader.

Alle de Væsner, han spredte og spreder paa talløse 
Kloder, 

Huser han midt i sin Bo, hvert Blik er i Midten af 
Verden.
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Hvo fik den fornemste Plads, naar Enhver i det 
Samme sig glæder ?

Alle de Børn ere lige hos Ham, som vakte til Livet 
Alle ved samme almægtige Bliv. Enhver er ham 

nærmest.
Det er en Kunst, som kun Evigheds Bygmester 

skjønner og magter,
At han fordeler de krydsende Kredse, de hvælvede 

Buer
Trindt i sit Tempel saa jævnt, at bestandig man 

staar under Kuplen.
Underfuld Naade det er, naar hver Vraa som hver 

Hal er i Hjertet;
Underfuld Kjærligheds Værk, naar hvert Mid som 

hver Sol er i Hjertet;
Under, naar trægeste Fnug som den viltre Komet 

er i Hjertet;
Under, naar Dugdraabens Plads er som Stjernetaa- 

gens i Hjertet;
Under, naar Staaderen hviler saa fast som Keruben 

i Hjertet;
Under, naar — Alle og Alt er den evige Kj ærlighed 

nærmest;
Kjærlighed! Kjærlighed! Gaaden er løst ved din 

mægtige Hvirvel:
Himlenes Herre er Kjærlighed selv og mægtig i Alle. 
Glæd dig, o Sjæl! hvor du er, du har altid din 

Plads i hans Hjerte.

Glæd dig og elsk din Skaber, og gransk hans 
kjærlige Villie,
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Gransk hans evige Værk, at og dit lønlige Hjerte 
Elsker i dybeste Dyb den Kj ærligheds Aand, som 

dig skabte.
Tænk ei, at Tungens den svindende Tant, hin klin

gende Bjælde,
Gjælder som Kjærligheds Sprog i den stille, den 

evige Verden,
Høres og agtes i Himmelhjemmets de maalløse 

Vidder.
Daad er det Eviges Sprog, den Daad, som strøm

mer fra Hjertet
Trindt til Skabningens Held, den Daad, dig Faderen 

emner,
Stor eller liden, det synes kun du; i Hjemmet hos 

Herren
Rundt i det tidløse Tempel ei Stort eller Lidet der 

nævnes.
Herren arbeider til nu, i Et som i Alt, og be- 

S1 åndig;
Tyst er hans Værk og stille hans Ære, den Himle

nes Kenning,
Kraft er hans Sprog, hans Id er Kjærlighed, Lys 

er hans V æsen;
Mægtige Kloder han planter som Blomsten’ i Evig

heds Have,
Atter med Spirer og Blommer’ indvirkede, Sfære paa 

Sfære;
Alle de ere hans Villies Værk og modnes til Naaden 
I hans Saligheds Alt; og du staar midt i hans 

Have;
Frit i hans Villies Spor du røgte hans edge Eden!



— 63 —

Dybt i dit Hjertes tauseste Strøm bor din kraftige 
Spire,

Spire til Gjerning i Gud, for det Hjem, hvor han 
dig til sin Elskling

Plantede midt i sin Bo; du skylder ham dig og din 
Gjerning

Altid i Frihed og Kjærlighed, Frihed og Kjærlighed 
evigt.

O, han elsker sit Alt, men taler i Værk og i 
Handling;

Visdom ei røber sit Hjertes Væld ved pralende 
Ordstrøm.

Se, den vindige Dunst, den ustadige Bølge henveires, 
Glemmer sit Væsen, sin Vei, og fortabes i flygtige 

Hvirvel;
O, men Hjertets dybeste Væld med sin Id og sin 

Daadskraft
Banker i tauseste Ro og skyr den henveirende 

Tunge,
Medens det sprudler i Aandens veldædige Færdsel 

saa vide.
Evig stærk og evig i Værk maa den Kjærlighed være, 
Som sig dølger saa tro og saa virksom; i Sekler 

den tier,
Medens den idelig trindt fremtryller Velsignelsens 

Straaler
Til Myriader, hvis Tal ei naaes af Kløgt eller Tunge. 
Men, Han tier og virker, han tier' og viser og kalder. 
Ordet fra Evighed hvilede taust i Skaberens 

Hjerte;
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Trcnde Gange dog Ordet brød frem, og Alt blev 
Forvt ndling.

Ordet brød frem til et Bliv, og Evigheds lio blev 
til Tr ivihed;

Faderen, Faderen talte sit Ord, og saa flux som 
hans Tanke

Dryssede Kloderne ud af den brusende Lyd gjennem 
R-unmet,

Væsnerne sprudlede frem i unævneligt myldrende 
Slægter,

Smykkende Gaver omvældede Livet, og Livet var 
saligt.

Ordet har talt for Liv; nu taug den vældæ dige Fader. 
Trodsige Synd af frigjorte Aand, som ei vilde elske 
Faderens Bud, men søgte sig selv, sin smigrende 

Herre,
Sank besudlende ned over Jorderigs hellige Vrimmel; 
Atter Ordet da lød, og flux Paradis blev ill Fængsel, 
Jorderigs blomstrende Eden blev skummelt som 

koldeste Domsted,
Ordet lød til en Lov, som byder og truer og straffer, 
At den trælbundne Slægt, som styrted sig ned fra 

sin Himmel,
Dybt skal føle, at Selv er afmægtig til Frelse og

Frihed.
Ordet har talt i Flammer; nu taug den Evige 

atter.
Tredie Gang lød Ordet, og flux flyve Himmerigs

Straaler
Ud over Jorderigs Vang og til dunkleste Vraacr de 

ti ænge,
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Ordet lød om Faderens Naade og Raad til Forsoning; 
Slægten, som sank i sit slibrige Selv, skulde løftes 

og lutres
Atter af Kjærliglieds Magt, saa det Skabte kan naa 

til sin Skaber;
Nu har Ordet talt ud, det har nænnet at lide i Kjødet, 
Nænnet at lyde i Kjødet for Menneskets Barn i dets 

Trængsel;
Nu er Naaden oprunden for Jorden som varmende 

Vaarsol
Over Golgathas Top, hvor Mulmet den spreder og 

straaler
Ud over Jorderigs Slægter, som øine sin Saligheds 

Veie.
Himlenes Fader, hans Ord og hans Aand har kund

gjort sin Villie;
Ordet har talt for Naade; nu tier den Evige atter. 
Tænk, o Sjæl! o tænk, at Ordet ei mere skal lyde, 
Før til Regnskab det kalder for Hjemmets evige 

Dominer.
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Efter den skriftlige Prøves Tilendebringelse be
gynder indeværende Aars offentlige Examen her ved 
Skolen Fredag d, 5te Juli cg afholdes i den Orden, 
som nedenfor er angivet.

Onsdag d. 17de Juli Kl. 9 Formiddag holdes 
Optagelsesprøve med de indmeldte Gutter.

Den ved Ferierne afbrudte Undervisning fort
sættes igjen Mandag d. 19de August, da samtlige 
Disciple møder paa Skolen Kl. 11 Formiddag. 
Samme Dag Kl. 10 Formiddag prøves de udenbyes 
Gutter, som maatte være bievne indmeldte i Skolen 
og ikke har kunnet deltage i Optagelsesprøven d. 
17de Juli.

Disciplenes Forældre og Foresatte samt enhver 
anden, der interesserer sig for Skolen og dens Ung
dom, indbydes til at overvære Examen og Bekjendt- 
gjørelsen af sammes Udfald.

Kristiansund d. 5te Juni 1867.

J. Elsier Bødtker.
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A n m. Under denne (den skriftlige) Del af Examen fortsættes Undervisningen som sædvanlig i de 2 
Fællesklasser, og tillige i de andre Klasser de Dage, paa hvilke de ikke har nogen skriftlige Prøve. Maii- 
dag prøves derhos 2den Fæll.kl og Tirsdag 1ste Fæli.kl. i Norsk skriftlig. Som Inspektører fungerer Læ- 
i'erne turvis i de Klasser, hvori de'efter Timeplanen skulde have Læsetimer.

Dage. Formiddag. Eftermiddag.
Lørdag 

L 29de Juni 3L. Norsk skriftlig No. 1. |

Mandag 
d. 1ste Juli.

3L. 1
2L. > Latinsk Stil.
1L7>. 1
lli. 1 Tyst skriftlig-

Tirsdag 
d. 2den Juli.

9T I
'L • J Latinsk Oversættelse.
2ß. Engelsk skriftlig.
IL&Ra. Norsk —

Kl. 4 Lærersamling.

Onsdag 
d. 3 die Juli.

3L. Norsk skriftlig No. 2. 1
2L&R. 1 1
1L&R&. ) '
IL«. Latinsk Stil.
111«. Tysk skriftlig.



^Dage. Formiddag. II Eftermiddag.

Fredag
d. 5te Juli.

3L.
2L&R.
1L&R&.
1L&R«. 
2Fa.

Latin (i 2L.) 
Geometri.
Tysk.
Norsk.
Norsk.

Rektor.
Larsen.
Bendixen. 
Greve.
Halle.

2R.

1F.

Regning. Guttormsen.

Naturhistorie Halle.yp 1
lp' > Kl. 11 Gymnastik. Wahlberg.

Lørdag 
d. 6te Juli.

2L&R.
1L&R6. 
IL&Ra.
2Fa.
2F&.

Norsk.
Historie.
Arithmetik.
Religion.
Norsk (i 2L.)

Boye. 
Bektor. 
Larsen. 
Greve. 
Halle.

3.2.1 L. 1
2. 1R.( Kl. 11 Gymnastik. Wahlberg.

1 3L. Arithm.ogGeom.( 1 Rö) Larsen.

Mandag
<1. 8de Juli.

2Lir /
1L& . f
2R. ;
1R&. i
iL&Ra.
1F.

Latin.

Botanik.
Historie.
Historie.

Boye.

Greve.
Rektor.
Guttormsen.

IL&Ra.
2F.
1F.

} fremlægger ved sineDuxer 
I Skrivebøgerne til Bedøm- 
/ melse af DHerr. Bendixen, 
I Skjoldborg og Hallo.



Tirsdag
d. 9de Juli.

13La.
' 2L&R.
11L&R&.
! 2F a. 
!2FL ! if.

Norsk og Fransk.
Fransk.
Norsk.
Naturhistorie.
Tysk (i 2L.) 
Regning.

Boye. 
Larsen.
Greve.
Halle. 
Skjoldborg.
Guttormsen.

IRa. •Regning. Guttormsen.

Onsdag 
d. 10de Juli.

I 3L. Græsk (i 2L.)
2LÆR. Religion. 
iLcfrRö. Arithmetik, 
IRa. Engelsk.
IF. Geografi.

kl il

Bendixen. 
Greve. 
Larsen. 
Guttormsen. 
Halle.
Wahlberg.

IL&Ra. Tysk. Bendixen.

Torsdag 
d. Ilte Juli.

3L&.
3La.
2R.
1L&RÖ.
2Fa.

1 2FL___  srwKswwsscwsffw

(Fransk, Tysk, 
'Engelsk (i 2L.) 
Tysk (Kl. 9$) (i 2L. 
Naturlære.
Geografi.
Tysk.
Naturhistorie (3L.)

Boye, Greve, 
og Werring\ 
Greve.
Larsen. 
Guttormsen. 
Skjoldborg. 
Halle.

2Lt#R. Tysk. i Skjoldborg.



Fredag 
d. 12te Juli.

13La.
! 2L-
2R.

11L&R&
1 2FK
i IF-

Engelsk.
Græsk.
Engelsk (Kl. 9.)
Religion.
Geografi.
Tysk.

Werring. 
Bendixen. 
W erring. 
Greve. 
Halle. 
Skjoldborg.

2R. 
IRK 
lRa.
2F.
1F.

fremlægger sine Tegnebøger 
ved Klassernes Duxer til Be- 

' dømmelse af DHerr. Boye, 
Skjoldborg og Guttormsen.

1
1

Lørdag 
d. I3de Juli

3L.
2L.
1RK 

i 1L«. 
1 iRu. 
|2F.

Religion (i 2R) 
Historie og Geografi.
Engelsk.
Latin (i 3L). 
Naturhistorie.
Regning.

Greve.
Bendixen. 
Werring. 
Skjoldborg. 
Halle. 
Guttormsen.

i
1

Mandag 
d. 15de Juli.

2R. Historie og Geografi. 
1L&RK Geometri.

i 1L&R«. Religion.
j 2Fa. Geografi.
1 2F&. Historie (i 2L.)

Bendixen. 
Larsen. 
Greve. 
Halle. 
Guttormsen.

IRK

1F.

Regning.

Norsk.

Guttormsen.

Hallo.

Tirsdag 
d. lGde Juli.

1 BL. Historie og Geografi (2L). Bendixen.
2L&R. Arithmetik. Larsen.
IL&Ei.Fransk. Boye.
IL&Ra. Geografi. Halle.
2Fa. Historie. Guttormsen.
2Ft. Religion fi 3L.) Greve.1 1F. Religion. Greve.____



Anm Examen begynder om Formiddagen Kl. 8, om Eftermiddagen Kl. 4 Naar en 
Klasse maa benytte et andet Værelse end sit sædvanlige, er det angivet paa 
Tabellen. Skulde Regn Onsdag d. 10de Juli hindre de militære Øvelser, ud
sættes disse til den første Godvejrsdag derefter.

Onsdag 
d. 17de Juli.

Kl. 8 Generalprøve paa Sangene til Skole
festen i det nye Retslokale.

Kl. 9 prøves de til Optagelse anmeldte Gut
ter af Skolens faste Lærere.

Kl. 10 Discipelbibliotheket aabent til Udlaan 
for Ferierne.

Kl. 4 Censur.

Torsdag 
d. 18de Juli.

Kl. 9 aflægges Prøve i Sang og Deklama
tion, hvorefter Karakterproklamation 
og Dimissjon.


