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Mindet om afdøde Skolebestyrer Johan Mantzius i Birkerød,
min uforglemmelige Lærer og trofaste Ven, og
Johan Mantzius i Birke¬

hans elskelige Hustru, Elisabeth, f. Mollerup, helliges med

Taknemlighed disse Blade.

Forord.

Min Kærlighed til og Beundring for Henrik Gerner er af

gammel Dato. Allerede da jeg første Gang læste om

ham i min Danmarkshistorie, vandt han mit Hjerte ved sit
Mod, sin Fædrelandskærlighed og sin faste Tro paa Gud.

Hvert Barn kaarer sig sine Helte blandt de Personer, hvis
Navn og Berømmelse Historien har optegnet. Henrik Gerner

blev èn af mine Helte. Men min Kærlighed til ham fik ny
Næring, da jeg som Yngling kom til at gaa i Skole i Birke¬

rød, hvor Befolkningen endnu den Dag i Dag, som rimeligt

er, freder om hans Minde, og hvor endnu hans Billede og
Lænker pryde Kirkens Vægge. Jeg gav mig til at studere

hans Historie, optegnede alt det, jeg fandt, som kunde belyse
hans Liv og hans Forhold, og endelig fik jeg samlet saa

meget Materiale, at jeg kunde tænke paa at bearbejde det
til den Bog, jeg herved fremlægger for Læseverdenen. At

Gerner har fortjent et Æreminde i den danske Literatur, kan
der ikke være Tvivl om — og det er mærkeligt, at der ikke
allerede for længe siden er rejst ham Mindesmærker baade i

Granit og paa Papir — men om jeg har faaet Held til at
rejse ham et Mindesmærke, han kan være tjent med, er en

anden Sag. Jeg beder i den Henseende Læseren om en
skaansom Dom. Viljen har det ikke skortet paa, og noget

er bedre end intet.
Gadbjerg Præstegaard, i September 1909.
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I. Slægt, Barndoms- og Læreaar

Omtrent ved samme Tid, som vor store Salmedigter Tho¬
mas Kingo saa Dagens Lys i Slangerup, blev Henrik

Gerner født i Kjøbenhavn. Begge havde de det tilfælles, at
de vare af skotsk Herkomst og at de hver især og paa hver

sin Maade blev én af det 17de Aarhundredes fremragende
Mænd her til Lands. Men medens Kingo var Søn af en

fattig Linnedvæver, synes Gerner at være opvokset i et ret
velstaaende Hjem.
Gerners Slægt stammede, som sagt, fra Skotland, hvor

Navnet i Slutningen af det 18de Aarhundrede endnu var

ret almindeligt, og hvor det sikkert findes den Dag i Dag.

Den første Gerner, som nævnes her i Landet, var vor Ger¬
ners Farfader, Thomas Gerner, som skal være bleven fordre¬
ven fra Skotland for Religionens Skyld. Dennes Søn
Thomas Thomasøn Gerner, var bosat i Kjøbenhavn, og havde
med sin Hustru, Karen Henrichsdotter, 5 Børn, tre Sønner

og to Døtre, af hvilke sidste den ene og yngste af hele Flokken,

Karen, vides at have været gift med en Borger Oluf Jensen

i Kjøbenhavn. Den tredie eller midterste i Flokken var ham,
hvis Navn staar over disse Linier, Henrick Thomæsøn Gerner,

som blev født i Kjøbenhavn d. 9de December 1629 og opkaldt

efter sin Morfader.

Henrik Gerners Fader var vistnok ved Sønnens Fødsel
Handelsmand, men ansattes fra 1636 i Rentekammeret, hvor

han 1657 blev øverste Renteskriver og 1661 Kasserer ved
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Forraadskassen. Han skal være død omtrent 1673. Uden
Tvivl har ogsaa vor Gerner først været bestemt til at gaa

Handelsvejen; han syslede i hvert Fald indtil sit 13de Aar

hovedsagelig med Handelsregning og Bogholderi; men fik ved

Siden deraf ogsaa Undervisning i de almindelige Skolefag
af en Privatlærer, der hurtigt opdagede Drengens rige Evner

og derfor ivrigt opfordrede Faderen til at lade ham studere
Henrik Gerner blev da sat i Kjøbenhavns —eller

Frue

Skole, nuværende Metropolitanskolen, hvorfra han blev Stu¬

dent i Aaret 1650. Rektor ved Skolen var under de sidste
4 Aar af hans Skolegang Mag. Jørgen Eilertsen, der senere
blev Professor litterarum humaniorum og Professor mathes.
ved Universitetet. Maaske har han ogsaa haft dennes For¬

mand Mag. Søren Pedersen Kallundborg (død som Professor

ethices ved Universitetet) til Rektor. Da begge vistnok var

dygtige Mænd, har Skolen sikkert været i god Gænge i
disse Aar.
Fra Frue Skole gik Gerners Vej til det ved Siden af
Skolen liggende Universitet. Studierne tog den Gang ikke

saa lang Tid som nu til Dags; allerede i Aaret 1652 under¬
kastede han sig den theologiske Eksamen.
Som Kandidat fik Gerner straks Ansættelse som Hører
ved Herlufsholm Skole, eller rettere sagt som Medhjælper

hos Skolens daværende Rektor, Mag. Zacharias Lund (Zach.

Lundius), der navnlig i de senere Aar ikke havde formaaet

at magte Forholdene alene. Lund regnedes iøvrigt blandt

sin Tidsalders lærdeste og mest smagfulde Filologer og for
en udmærket latinsk Digter, men han var en daarlig Rektor.
Skolen gik stadigt tilbage under hans Ledelse, Disciplene bleve

opsætsige og ulydige og henfaldt til Udsvævelser af værste

Art. Rektor laa uafbrudt i Strid med Skolens Forstander

Peter Holm. De førte gensidig Klagemaal mod hinanden;
men medens Rektorens Klagepunkter mod Forstanderen fandtes

ubegrundede, var Forstanderens Klagepunkter mod Rektoren
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af en saadan Beskaffenhed, at Kommissionen saa sig nødsaget
til at idømme ham en Mulkt formedelst hans store Forsømme¬
lighed i Embedsførelse og hans i mange Henseender uover¬

lagte Opførsel, og man maatte tillige give ham de alvorligste

Paamindelser om at overholde Orden blandt Disciplene i
Almindelighed og i Særdeleshed at „inquirere, om nogen

af dem gik til Næstved eller bedrev Modvillighed i anden
Maade“*) Kort sagt, Magister Lund var en Umulighed som

Rektor, og man maatte derfor bøde paa Forholdene ved at

give ham en Medbestyrer. Til denne vistnok lidet behage¬
lige Post blev Henrik Gerner udset; men han beklædte den

kun i to Aar, idet Magister Lund allerede i Aaret 1654 fik
sin Afsked, efter at have været Skolens Rektor siden 1646.
Samtidig erhvervede Gerner sig Bakkalaurgraden ved Akademiet

i Soro.
Men Henrik Gerner betragtede endnu ikke sin akademiske
Uddannelse som afsluttet eller sig selv som færdig til at over¬

tage et Præstekald, hvilket ellers var hans Fremtids Maal.

Hans Lyst stod til at se fremmede Lande og besøge fremmede
Universiteter, inden han slog sig til Ro som Embedsmand i

Fædrelandet. Og er det allerede et Vidnesbyrd om, at
Henrik Gerner betragtedes som en lovende ung Mand, at
han fik den omtalte Ansættelse paa Herlufsholm, saa er det
ikke mindre et Vidnesbyrd om hans Anseelse, at Kong Frede¬

rik d. 3die paa sin egen Bekostning lod ham foretage en
Udenlandsreise, under hvilken han dog ogsaa, som han selv
med Tak har udtalt, støttedes af sine Forældre.

I to Aar (1654—56) var Henrik Gerner borte fra sit

Hjemland. Først drog han til England for at besøge det
berømte Universitet i Oxford og for at lægge sig efter det

engelske Sprog, i hvilket han erhvervede sig en Færdighed,

*) Se Melchior: Historiske Efterretninger om Herlufsholm. Pag.

104—05.
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der senere skulde blive saa skæbnesvanger for ham. I Oxford

hørte han iøvrigt Mænd som Dalle, Pocock, Barlov og
Dickinson og havde stort Udbytte af sit Ophold. Fra Eng¬

land sejlede han 1655 over Nordsøen til Holland, hvor

Universiteterne i Lejden og Utrecht drog ham og fængslede

ham i længere Tid. Her udvalgte han Golius, Scriverius
og andre bekendte Mænd til sine Læremestre, og Opholdet i

Holland fik ikke mindre Betydning for ham end Opholdet i
England. Pocock i Oxford og Golius i Leiden vare frem¬

ragende Orientalister, saa det synes, som Gerner paa sin

Studierejse særlig har lagt sig efter østerlandske Sprog. I
Foraaret 1656 gensaa Gerner atter sit Fædreland, som han

siden den Tid aldrig forlod.

II. Gerner bliver Præst i Birkersd. — Svenskekrigen

og Gerners Deltagelse i Sammensværgelsen til kron¬
borgs Generobring. Gerner i svensk Fangenskab.
hans skonomiske Forhold efter Svenskekrigen.

I Birkerød Præstegaard sad ved Midten af det 17de
Aarhundrede den gamle Præst Jens Hermansen. Han var
Søn af en Borger i Helsingør og havde faaet Birkerød

Sognekald i Aaret 1616 i en temmelig ung Alder; han var

kun 28 Aar gammel. To Gange havde han været gift;
hans første Hustrus Navn kendes ikke, heller ikke vides det,
om Ægteparret har haft Børn; men hans anden Hustru var

Maren Jacobsdatter, med hvem han havde 5 Sønner og 4
Døtre. Allexede ti Aar før sin Død lod han 1646 opsætte
i Birkerød Kirke et Epitafium, paa hvilken han selv med sine

to Hustruer og 9 Børn er afmalet. Dette Epitafium er
endnu bevaret, ligesom hans Ligsten i Kirkens Sakristi.
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Jens Hermansen har ganske sikkert været en duelig og
skikkelig Mand; men mest bekendt er han bleven som Stam¬

fader til en talrig og i aandelig Henseende fremragende

Slægt, der efter deres Fødeby antoge Navnet Bircherod.*)
Nu var han imidlertid bleven gammel og aflægs og trængte
til en Medhjælper, og da Henrik Gerner i det samme kom

hjem fra sin Udenlandsrejse, benyttede Kong Frederik d. 3die
Lejligheden til at faa sin Yndling anbragt, og den knap

27=aarige Gerner blev under 24de Juli 1656 udnævnt til

Kapellan hos Jens Hermansen med Løfte om hannem at
succedere og derpaa ordineret af Biskop Svane.
Næppe et halvt Aar havde Gerner været Kapellan, for
Kongens Løfte, at han skulde succedere Jens Hermansen, blev

opfyldt; thi allerede under 18de Januar 1657 finde vi ham
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To af Jeus Hermansens Sønner, nemlig Jens Jensen Bircherod

(1623—86) og Jacob Jensen Bircherod (1624—88), bleve Dokto¬
res og Professores. Begge havde de gennemgaaet Herlufsholm

Skole, og begge havde de dels gjort Studierejser i Udlandet og
dels reist som Hovmestre for unge Adelsmænd. De vare begge

meget dygtige og ansete for deres Lærdom. Den første døde

som Professor i Theologi ved Københavns Universitet, og den
anden som Professor i samme Videnskab ved Gymnasiet i Odense,
hvormed tillige var forbundet Stillingen som Sognepræst for det

nærliggende Aasum.
To andre af Jens Hermansens Sønner bleve Præster. Chri¬

stian Jensen Bircherod, hvis Skæbne senere vil blive omtalt, var
Præst i Karlebo, og Magister Peder Jensen Bircherod døde som

Præst i Værløse 1681.

Fra de to første af Sønnerne nedstammer en talrig Stab
af lærde Mænd, hvoriblandt kan nævnes Professor i Theologi
ved Universitetet og senere Biskop i Aalborg, Jens Jacobsen

Bircherod (1658—1708), der navnlig er bleven bekendt ved sine
mærkelige Dagbøger, omfattende hele hans Levetid, i 50 Kvart¬

bind, af hvilke C. Molbech i 1846 har udgivet et Uddrag, og

som giver et fortrinligt Indblik i den Tids Liv og Forhold. I
det hele spillede Slægten Bircherod en fremragende Rolle her til
Lands i det 17de og Begyndelsen af det 18de Aarh.
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udnævnt til Sognepræst for Birkerød Menighed. Jens Her¬

mansen har dog næppe været død den Gang, men har vel
taget sin Afsked. Ganske vist døde han i Løbet af Aaret
1657, efter at have været Præst i Birkerød i omtrent 41

Aar, men selv om han var død ved Nytaarstid 1657, kunde
Henrik Gerners Udnævnelse dog næppe have foreligget alle¬

rede d. 18. Januar bemeldte Aar.

Men Gerner kom ikke blot til at følge Jens Hermansen

efter i Embedet som Præst i Birkerød; han blev ogsaa hans
Svigersøn. Blandt Jens Hermansens 4 Døtre var der én

ved Navn Dorothea Bircherod, født 1636 og altsaa kun en
Snes Aar gammel, da Henrik Gerner kom til Huset. Antage¬

lig har samme Dorothea været smuk, i hvert Fald i Gerners
Øjne; thi det er vel med hende for Øje, at han i sin Lyk¬

ønskning til Kong Christian d. 5te paa hans Salvelsesdag
kalder Kvinden for „Naturens Mesterværk“. Under alle Om¬

stændigheder maa hun hurtigt have indtaget Gerners Hjerte:
thi saa vidt man kan skønne, maa de have holdt Bryllup
allerede inden Udgangen af Aaret 1656, medens Gerner

endnu kun var hendes Faders Kapellan*). Det gamle Ord

om Husvarmens Betydning med Hensyn til at fremkalde

Ægteskaber har aabenbart her som saa ofte stadfæstet sig.
Hvor mangen Præst har ikke fundet sin Hustru i det Præste¬
hjem, hvor han var Kapellan.

Gerner havde ikke været Præst i Birkerød mere end et
Par Aar, da der oprandt en længere Trængselsperiode for

ham, der sikkert i høj Grad har bidraget til at udvikle hans

*) Giessing: Jubellærere. 1. Del. Pag. 332 siger, at Gerner og

Dorothea Bircherod „indlod sig straks i Ægteskab, som varede
44 Aar“. Da Gerner døde d. 14de Maj 1700, maa Brylluppet
altsaa have fundet Sted 1656.
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Personlighed, og en Trængselsperiode, som fremfor noget
andet skulde bidrage til at skaffe ham et uudsletteligt Navn

i vort Fædrelands Historie.
Kong Frederik d. 3die af Danmark og hans Raad havde

paa en Rigsdag i Odense d. 23de Februar 1657, efter Op¬

fordring fra Kejseren, Holland, Brandenborg og Polen, og
i Haab om de mægtige Bundsforvandtes Hjælp til at gen¬

crobre de ved Freden i Brømsebro 1645 tabte Provinser,
vedtaget at erklære Sverrig Krig, uden at betænke, at Riget

i Forvejen var i saa stor Gæld, at det umuligt kunde bære
en Krig, og at dets Forsvarsvæsen, saa vel Fæstninger som

Hær og Flaade, var i den daarligste Forfatning. Men den
almindelige Stemning var for Krigen, Rigsdagen bevilgede

store Midler dertil, og d. 1ste Juni 1657 udstedtes Krigs¬

erklæringen.
Denne Krigserklæring kom den stridslystne svenske Konge
Karl Gustav ret tilpas. Saa hurtigt, han kunde, forlod han

Polen, der gennem flere Aar havde afgivet Skuepladsen for

hans krigerske Bedrifter, men hvor Lykken nu ikke mere syntes
at tilsmile ham. Efter at have sluttet Stilstand med Polak¬

kerne, brød han op i Begyndelsen af Juli Maaned 1657,
og allerede d. 23de i samme Maaned stod han med sine

Tropper ved den holstenske Grænse, uagtet Kurfyrsten af
Brandenborg havde lovet at forhindre ham Gennemmarschen.

Men Danmarks Forbundsfæller, hvem det blot havde
været om at gøre at lede Uvejret bort fra sig selv, glemte

at staa det bi. Fra Hamborg, hvor han havde udhvilet og
forstærket sig, oversvømmede Karl Gustav nu Hertugdømmerne,
hvor han havde en Forbundsfælle i sin Svigerfader, den

holsten=gottorpske Hertug Frederik d. 3die, der altid havde

vist sig som en Fjende af Danmark. I kort Tid erobredes
Holsten og Jylland, og selv den nylig anlagte og vel arme¬

rede Fæstning Frederiksodde, senere Fredericia, der var besat
af den danske Rigsmarsk Anders Bille, faldt efter et svagt
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Forsvar i hans Hænder i Oktober Maaned 1657, bestormet

af den svenske Feltherre Gustav Wrangel.
Saaledes kom den jydske Halvø altsaa som et let Bytte

i Karl Gustavs Hænder, men derfor syntes han endnu langt
borte fra Maalet, eftersom hans Flaade laa blokeret i Wis¬

mar. Imidlertid kom Naturen ham paa underlig Maade til
Hjælp. Vinteren 1657—58 blev meget streng, og Frosten

lagde et Isdække over Sund og Bælt, som daglig forstærkedes
Under 30te Januar 1658 gik Karl Gustav da med sin Hær

og dens Tilbehør fra Hejls over Isen paa Lillebælt til Fyen,
hvor han ved Tybring Vig fuldstændig tilintetgjorde de Dan¬

skes Modstand og dernæst underkastede sig hele Øen. Selv
Nyborg Fæstning ydede ingen Modstand.

Fra Fyen besluttede Karl Gustav at drage videre til
Sjælland, og efter Forslag af Erik Dahlberg, der havde

undersøgt Forholdene, valgte han at drage fra Svendborg
over Taasinge, Langeland, Lolland og Falster. Isen holdt
overalt Stand. Skændende og brændende drog Svenskehæren

gennem Lolland=Falster, og allerede d. 11te Februar betraadte
Karl Gustav Sjællands Kyst ved Vordingborg. I mindre

end 14 Dage havde han tilbagelagt Vejen hertil fra Slesvig
over 6 forskellige Vande, af hvilke det ene er 3 Mil bredt,
kun med Tabet af et Par Eskadroner, som gik til Bunds,
og allerede d. 15de Februar stod de svenske Fortropper uden

for Kjøbenhavn.
Saa snart Efterretningen om Svenskernes Landgang

paa Fyen naaede til Kjøbenhavn, begyndte man straks at
sætte Hovedstaden i Forsvarsstand. Men Rygterne om, hvor¬
ledes Naturen overalt stod Svenskerne bi, og hvorledes de

Dag for Dag nærmede sig, berøvede ganske den danske Rege¬

ring Modet, og under 8de Februar udsendte Kong Frederik
d. 3die Rigshofmester Joakim Gersdorf og Rigsraad Kristen
Skeel for at forhandle om Fred med Svenskerkongen. De
traf ham i Vordingborg, men Svenskernes Fordringer vare
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saa ublu, at de danske Udsendinge ikke turde gaa ind paa

dem. De udbad sig en Frist paa 3 Dage for at rejse til
Kjøbenhavn, men Karl Gustav nægtede dem denne, medens

han lod sin Hær rykke videre frem.

I Kjøbenhavn blev man baade forskrækket og harmfuld
over Svenskernes Adfærd, og man raadslog om, hvad der

var at gøre. Meningerne vare delte; men Resultatet blev,
at man formedelst den daarlige Forsvarsstand, som Kjøben¬
havn befandt sig i, ikke burde vove noget Angreb paa Svenskerne.

Imidlertid var Karl Gustav rykket frem foran Byen;
men af forskellige Grunde turde heller ikke han fra sin Side

gøre Angreb paa Danskerne. Den 16de Februar aabnedes
der paany Underhandlinger, og denne Gang i Taastrup

Præstegaard, midtvejs mellem Kjøbenhavn og Roskilde. Den
18de Februar kom man til foreløbig Enighed, og en Præli¬

minærtraktat blev underskrevet af de danske og svenske Befuld¬
mægtigede. Men begge Kongerne vare utilfredse med Taastrup¬

Forliget, og Underhandlingerne genoptoges derfor i Roskilde,
hvor en endelig Fred blev underskreven d. 26de Februar 1658.

Skaane, Halland, Bleking, Bohus og Trondhjems Len, Born¬

holm samt Rettighederne til Øen Rygen bleve afstaaede;
desuden skulde Danmark udlevere 2000 Ryttere og hjælpe
Sverrig med at forhindre fremmede, fjendtlige Flaader fra
at gaa igennem Sundet. Korfits Ulfeld skulde have alle sine
Ejendomme og Rettigheder tilbage og tilmed Skadeserstat¬

ning. Ogsaa Ebbe Ulfeld maatte vende hjem. Hertug Frederik

af Gottorp, Karl Gustavs Svigerfader, skulde have sin Del
af Slesvig løst fra Danmarks Lenshøjhed, saa længe Mands¬

stammen i hans Familie var i Live. Desuden skulde han
have Amtet Swabsted og Halvdelen af det slesvigske Kapi¬

telsgods.

Den Periode, i hvilken alle disse Forhandlinger førtes,
var en frygtelig Tid for Beboerne i Omegnen af Kjøbenhavn.

Her laa Svenskehæren indkvarteret. Vinteren var haard, og
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Soldaterne udmattede efter den haarde Strabads over Bæl¬

terne. Man kan derfor nok tænke sig, at de svenske Karle

ikke have været lette at omgaaes. Plyndren og Røven

har hørt til Dagens Orden. Selv helt ud til Birkerød,
2⅓ Mil Nord for Kjøbenhavn, strakte deres Røvertog sig,
og Henrik Gerner fik saa godt som nogen Svenskens Kær¬
lighed at føle. Ikke mindre end 6 Gange blev hans Præste¬

gaard i Løbet af Februar Maaned 1658 udplyndret, saa at
han mistede hele sit Indbo og Besætning, som med Kreaturer
og alt androg en Værdi af flere Tusinde Rigsdaler. Der¬

efter blev han ligefrem torkveret til at fremskaffe mere, men

da de svenske Soldater af gode Grunde ikke kunde aftvinge
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ham mere, gav de sig til at kaste Lod om hans Præstekjole.
Saa blev Freden sluttet i Roskilde. Gerner og hans

Hustru takkede Gud, der havde sparet dem Livet, omendskønt

de vare blevne rent forarmede. Men ved Tanken om, at al

Fjendtlighed og Fare nu var forbi, kunde de ikke andet end
glæde sig. Dog, hvilken Fredl „Det lød, som naar der

ringes for Lig, slig Fred er værre end tifold Krig . Aldrig
havde Danmark sluttet saa ydmygende en Fred, og man kan

forstaa, at Joakim Gersdorf kunde udbryde, da han skulde

sætte sit Navn under Fredsbetingelserne: „Jeg vilde ønske,

at jeg ikke kunde skrive“
Hvor maatte det ikke smerte Gerner med det varme

danske Herte, at se sit dyrebare Fædreland sønderlemmetl
Den, der med Hjertet paa rette Sted over for sit Land har

*) Naar Giessing: Jubellærere, 1. D. Pag. 335, siger, at Gerner

og hans Hustru under disse Forfølgelser i Vinteren 1658 ogsaa

mistede et lille Barn, da er dette urigtigt; thi den ligeledes af
Giessing meddelte Stamtavle (Pag. 332) viser, at de af Gerners
Børn, som vare fødte i Aarene 1657 og 58, levede og bleve
voksne og gifte. Det kan derfor først have været i 1659, at det

omhandlede Barn er død, medens Gerner blev eftersogt og slæbt
til Kronborg Fængsel, men herom senere.
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gennemlevet Aaret 1864, vil i nogen Maade kunne gøre sig
Begreb om, hvad der er gaaet igennem Gerners Sjæl.
Men Enden var ikke endda. Skønt Karl Gustav ved

Freden i Roskilde var kommen i Besiddelse af omtrent Tredie¬
delen af Danmarks Rige, fortrød han dog snart, at han

havde ladet Lejligheden til at forene de tre nordiske Riger
under sit Scepter slippe sig af Hænderne for saa godt Køb.
Hvad han pønsede paa, var derfor dette, saa hurtigt som

muligt at komme igen for at fuldføre, hvad han sidst kun

havde faaet halvt gjort. Underhandlingerne angaaende Freds¬

betingelsernes Opfyldelse fortsattes og indvikledes med Flid

mere og mere, og intet Paaskud blev anset som for slet til
at trække Tiden ud og vanskeliggøre Fredens Fuldbringelse.

Da alt endelig var tilstrækkelig forberedt, lettede Karl
Gustav d. 5te August 1658 Anker med sin Flaade og lod

staa ud af Kieler Havn, og et Par Dage senere gik han i
Land i Korsør med 8000 Mand Fodfolk og 1200 Ryttere.
Hurtigt naaede Efterretningen herom til Kjøbenhavn, hvor

Budskabet fremkaldte baade Forskrækkelse og Harme. Ligesom

sidst sendte Kong Frederik d. 3die to Rigsraader, Mogens
Høegh og Kristen Skeel, ud for at møde den svenske Konge.

De traf ham endelig i Ringsted, men han var uimodtagelig

for alle Fornuftgrunde.
Nu fik man travlt i Kjøbenhavn. Kongen sammenkaldte

Stænderne til at møde paa Slottet d. 9de August, og her
blev det paa Forslag af Borgermester Hans Nansen vedtaget
baade af Konge og Folk, at man skulde forsvare sig mod

Svensken til det yderste. Paa Spørgsmaalet om Flugt var
det, at Kongen udtalte de saa bekendte Ord fra Jobs Bog:

„Jeg vil dø i min Rede“. Med Forsvarsværkerne saa det

imidlertid sørgeligt ud; her var alt i den sletteste Tilstand;
men i Løbet af ganske kort Tid blev alt bragt i en bedre

Gænge. Folk af alle Stænder kappedes om at være med til
at arbejde paa Voldenes Udbedring. Selv fornemme Kvinder
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skammedes ikke ved at trække Skubkarren. Forstæderne bleve
stukne i Brand, og deres Indbyggere tyede til Byen, hvor
ligeledes Kvæget dreves ind. Græs og Korn blev afmejet

og ligeledes bragt til Byen. Man byggede Batterier og
Raveliner, oprejste Barrikader og spændte Jernkæder over
Gaderne for at kunne forsvare sig til det yderste. Kongen

selv var overalt til Stede ved Arbejderne, ofte ledsaget af
Dronningen og sin unge, tolvaarige Søn, Prins Christian.

I Nærheden af Voldene havde han ladet sig rejse et Telt,
hvori han tilbragte Natten, for altid at kunne være ved
Haanden. Til de faa uøvede Tropper, som fandtes i Kjøben¬

havn, da Karl Gustavs Landgang ved Korsør rygtedes, slut¬

tede sig efterhaanden en Del mindre Troppeafdelinger rundt
omkring fra Sjælland, saa Besætningen steg til 1200 Mand.
Men sammen med Borgere, Matroser, Studenter o. s. v.
udgjorde Byens Forsvarere et Antal af 6—7000 Mand.

Den, der ingen Bøsse eller Sabel kunde faa, fik en Øxe,
en Lé, en Baadshage eller en Morgenstjerne. Overledelsen

blev overdraget General Hans Schack. Frivillige Gaver af
Penge, Sølv og Smykker strømmede ind alle Vegne fra.

Man paakaldte Guds Hjælp til Kampen, og der blev daglig

holdt Gudstjeneste og Bedetimer saavel i Byens Kirker som
omkring paa Voldene.
Den 11te August viste Svenskerne sig i Nærheden af
Kjøbenhavn; men da Karl Gustav fra Valby saa Kjøbenhavns

Forstæder staa i Brand og i det hele mærkede, at de Danske
havde i Sinde at gøre kraftig Modstand, turde han trods

ivrige Opfordringer fra sine Mænd ikke forsøge et Stormløb
mod Byen. Han opslog da sit Hovedkvarter i Utterslev, og

Svenskerne begyndte at arbejde paa Skanser og Løbegrave

uden for Kjøbenhavns Volde, især ved Vesterport; men de

bleve idelig forstyrrede af de Danske, der stadig gjorde Udfald
og foraarsagede Svenskerne Tab baade paa Materiel og

Menneskeliv.
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Kort efter sin Ankomst for Kjøbenhavn havde Karl Gustav
delt sin Hær, idet han havde sendt en Del af den mod Kron¬

borg. Ved en snild Manøvre lykkedes det Svenskerne at faa
Fæstningens ellers temmelig store Besætning til at overgive

sig efter 3 Ugers Belejring d. 6te September, og de kom
ved denne Lejlighed tillige i Besiddelse af en hel Del Kanoner

med Krudt og Kugler, som nu førtes til Kjøbenhavn for at
anvendes ved Indtagelsen af denne By.
Ved Kjøbenhavn vare Svenskerne imidlertid blevne fær¬

dige med deres Skanser og begyndte at bombardere Fæst¬
ningen. I fjorten Dage vedblev de at fyre løs baade Nat

og Dag, men anrettede ikke synderlig Skade, da aarvaagne
Brandfolk stadig vare rede til at slukke Ilden, saa snart den

fik fat. Et Forsøg fra svensk Side paa at indtage Amager,
for at afskære Kjøbenhavn fra Tilførsel af Brændsel og Livs¬
fornødenheder derudefra, blev heldigt tilbageslaaet. En tru¬
ende Hungersnød blev ved forskellige heldige Omstændigheder
afværget, og i Særdeleshed derved, at en hollandsk Flaade

med Levnedsmidler og Hjælpetropper under Admiral Opdam

gennem Sundet tiltvang sig Adgang til Kjøbenhavn, skønt
Svenskerne havde lagt deres Flaade uden for Byen.

Efter alt dette opgav Svenskerne foreløbig Ævret og
trak sig tilbage til Bakkerne ved Brønshøj, hvor de indrettede
sig ligesom en forskanset By — „Karlstad“ kaldet — omgiven

af Grave og Volde med Kanoner og gennemskaaren af lige

Gader.
Kjøbenhavnernes Tapperhed satte Mod i de øvrige Danske.
I Løbet af Efteraaret og Vinteren 1658—59 afkastede baade

Bornholm og Trondhjem Svenskeraaget, og i Forening med

en Syd fra kommende Hjælpehær af Polakker, Østerrigere og
Brandenborgere lykkedes det ogsaa Jyderne at fordrive Sven¬

skerne. Selv Fæstningen Fredriksodde maatte de forlade og
skyndsomst ty over til Fyen.
Skønt vi ikke have nærmere Underretning derom, kan
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det ikke være Tvivl underkastet, at Gerner denne Gang lige

som sidst paa mange Maader har været udsat for Fjendens
Voldshandlinger. Omkring Kjøbenhavn laa Svenskerne i

tætte Skarer, og Kronborg var ogsaa besat af dem, og midt

imellem laa Birkerød. Rimeligvis er svenske Tropper stadig
draget derigennem, og den brave Præst, der sidste Gang, da

Svenskerne laa for Kjøbenhavn, maatte døje saa meget, er
sikkert heller ikke denne Gang gaaet Ram forbi. Vistnok har

hele Nordsjælland været plaget med svensk
Indkvartering,
men der er adskilligt, der tyder paa, at Fjenden i særlig
Grad har huseret i Birkerød og Egnen deromkring. Ingen
Steder træffer man et stærkere Nationalhad til Svenskerne
end hos Befolkningen i Birkerød=Egnen, ligesom man ogsaa
dér træffer en enestaaende Mængde Sagn og Fortællinger

fra Svenskekrigens Tid. Tæt uden for Birkerød findes en

Mose, som endnu kaldes „Svenskemose“ og hvor der efter
Sagnet skal ligge svenske Soldater begravet, hvad enten saa
disse ere faldne i en Træfning der i Nærheden eller ere
bukkede under for Sygdom eller anden Nød, foraarsaget ved

den haarde Vinter. I Nabosognet Karlebo blev Præsten

Christian Jensen Bircherod, iøvrigt en Svoger til Henrik
Gerner, ihjelskudt i Kirketaarnsdøren af en svensk Salvegarde

d. 26de April 1659. Alt tyder som sagt paa, at denne Egn

har været særlig hjemsøgt af Svenskerne.

Men har det saaledes haft sine store Ubehageligheder at
bo midt i Fjendens Lejr, saadan som Henrik Gerner jo ret

egentlig gjorde det, saa har det ogsaa haft sin Interesse.

Det fejler næppe, at Gerner jo paa mange Maader har haft

Lejlighed til at aflure Fjenden hans Hemmeligheder og Planer
med Hensyn til Kjøbenhavn. Gerner havde blandt andet i

Indkvartering en engelsk Generalmajor Wilhelm Wawassor,
som hørte til de engelske Hjælpetropper, der vare komne

herover for at gaa i svensk Tjeneste. Sandsynligvis har
denne nærmest faaet sit Kvarter her, fordi Gerner kunde tale
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med ham i det engelske Sprog. Men hos denne General¬

major gik de andre engelske Officerer daglig ud og ind for

at hente Befalinger og afgive Meldinger, og det skulde være
mærkeligt, om Gerner ikke derigennem skulde være kommen

under Vejr med, hvad der var i Gære. Skønt vi just ikke

ligefrem finde Efterretning derom, er det ikke utroligt, at
Henrik Gerner har hørt til den Kreds, der med Ridefogderne

Hans Rostgaard fra Krogerup og Lorents Tuxen fra Hørs¬

holm i Spidsen skaffede det belejrede Kjøbenhavn Underretning
om Svenskernes Foretagender.
Da Karl Gustav ikke længer havde Haab om at tvinge

Kjøbenhavn til Overgivelse ved Udsultning, gjorde han For¬

beredelser til at indtage Byen ved Storm. Ved Begyndelsen
af Februar Maaned 1659 vare Forberedelserne tilendebragte,
og da man nu var midt i Vinterens Hjerte, stolede man paa,
at Frost og Kulde skulde yde Hjælp ligesom ved Overgangen

over Bælterne. Ud imod Kalvebodstrand vare Kjøbenhavns
Fæstningsværker svagest. Dette vidste Svenskerne, og derfor
gik deres Plan ud paa at angribe her, og Halm og Ris¬

knipper bleve kastede i Voldgravene, for at disse Ting skulde

fryse sammen med Isen og gøre den stærkere. Allerede længe
før den egentlige Storm skulde finde Sted, gjorde Svenskerne

der iøvrigt følte sig fuldt visse paa Sejren, om Natten Skin¬

angreb paa Byen for at vildlede Forsvarerne og svække deres
Aarvaagenhed. Endog selve Juleaften 1658 bleve de belej¬

rede kaldt til Voldene og maatte spise deres Julegrød dér.

Men Borgernes Udholdenhed og Aarvaagenhed lod sig ikke
trætte. Saa snart Stormklokkens Toner løde, foer alle til

Voldene, hvad enten det saa var ved Nat eller Dag, og
takket være Rostgaards Meddelelser vidste man i Kjøbenhavn

langt bedre Besked om Fjendens Planer end denne anede.
Efter Ankomsten af den hollandske Hjælpehær vare Forsva¬

rerne blevne omtrent lige saa stærke som Fjenden, og Forholdet
mellem Forsvarshærens enkelte Medlemmer var ypperligt.
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Den 8de og 9de Februar gjorde Svenskerne paa Skrømt

Angreb paa Voldene, men først Natten mellem den 10de og
11te Februar fandt Hovedstormen Sted. Svenskerne bare

hvide Skjorter uden paa Klæderne for ikke at skelnes fra
Sneen, og for at kunne kende hinanden bare de Halmviske

paa Hattene. Af samme Aarsag bare de Danske Tørklæder
om Hattene. Ved at lade nogle Tjæretønder afbrænde gav

Karl Gustav Kl. 1⅓2 om Natten Tegn til Angreb. Straks
stormede Fjenderne frem, idet de drev en Flok sjællandske
Bønder foran sig, hvilke skulde tage imod de første Salver

fra Voldene. Men da Svenskerne kom til Vaagerne, vare
deres Isbroer for korte, eftersom Danskerne havde gjort

Vaagerne bredere, underrettede af Hans Rostgaard om Sven¬

skernes Isbroers Længde. Alligevel kom de over og vilde
nu storme opad Voldene, men ogsaa her var Arbejdet gjort

dem besværligere, idet Danskerne havde overhældt Voldene
med Vand, saa de vare blevne spejlglatte. De fire første
Svenskere, som kom op paa Volden, bleve alle nedhuggede

Mænd og Kvinder mellem hverandre værgede Kjøbenhavns
Volde. Medens Svenskerne vare paa længere Afstand, fyrede
man paa dem med Kanoner, men da de satte Stormstigerne

til for at komme op ad de isglatte Volde, skød Mændene
med Bøsser og Haandgranater, medens Kvinderne overøste

dem med kogende Vand, Tjære, Beg, og kastede gloende

Stene ned paa dem, og da de ikke længer kunde skaffe Kar

til at bære Vand i, bar de Bjælker op, som de ligeledes
kastede ned paa Fjenderne. Kong Frederik red selv omkring
og opmuntrede Forsvarerne. Hovedangrebet blev rettet mod

Vestervold, omtrent hvor Stormgade nu ligger, og Karl
Gustav var selv Øjenvidne til Slagets Gang, idet han holdt

paa sin Hest omtrent paa det Sted, hvor Tivoli nu er. Det
nyttede ikke, at han flere Gange sendte nye Hærafdelinger i

Ilden; baade Befalingsmænd og Menige faldt for Fode. Da
han saa, at alt var forgæves, gav han Kl. 4 Tegn til Til¬
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bagetog. Henad Morgenstunden gjordes der et Angreb paa
Østerbro; men her blev Udfaldet ikke bedre. Flere af de

højeste Befalingsmænd faldt, og de faa, som kom over Vaa¬

gerne, hvor deres Isbroer ligeledes viste sig at være for korte,
overgav sig og toges til Fange. Svenskerne trak sig herefter

tilbage til Karlstad og førte deres Døde og Saarede med sig
paa Vogne. Medens Danskernes Tab kun var ubetydeligt,
beløb Karl Gustavs Tab sig derimod til et Par Tusinde.
Saa snart Svenskerne vare borte, styrtede de Danske ud gen¬

nem Byens Porte for at bese Slagmarken, og førte en
Mængde Krigsredskaber med tilbage. Rundt omkring Kjøben¬

havns Volde blev Kanonerne løsnede 3 Gange, og i Kir¬

kerne blev der sunget „Tedeum
Med hvilken Spænding har Henrik Gerner ikke gennem¬

levet hin Februar=Nat2 Han havde jo tilmed sine gamle

Forældre inde i den belejrede By, og han har aabenbart

godt vidst, at et Hovedangreb paa Kjøbenhavn vilde finde
Sted i denne Nat. Tydeligt har han fra sin Præstegaard

kunnet høre Kanonernes Dundren. Da man forleden Aar

under Christiansborg Slots Brand sprængte en Porthvælving
med Dynamit, for at hindre Ildens Adgang til Slotskirken

og Thorvaldsens Musæum, kunde Skraldet tydeligt høres til
Birkerød. Og lige saa tydeligt har han kunnet se Lysglim¬

tene fra Kanonskuddene og de Ildebrande, som disse ventelig
have fremkaldt. Den Dag i Dag kan man fra Birkerød

godt se Lysskæret i Skyerne fra Kjøbenhavns Gadelygter
Rimeligvis er han sammen med Byens øvrige Beboere van¬

dret op paa det umiddelbart ved Birkerød beliggende høje Punkt
„Høbjerg“ for bedre at kunne iagttage Skuet. Maaske har
han udsendt Stafetter, eller er selv reden indad imod Kjøben¬

havn for at faa nærmere Rede paa Slagets Gang. Men

under alle Omstændigheder har Sejrsbudskabet ved Solopgang
naaet til hans Øren, og han har jublet med sine Lands¬

mænd over det tilbageslaaede Angreb.
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Efter at Svenskernes Storm paa Kjøbenhavn saaledes
heldigt var bleven tilbageslaaet, dukkede der i Foraaret 1659

en Plan frem om en Tilbageerobring af Kronborg, en Plan,
til hvilken, som bekendt, Henrik Gerners Navn er bleven
knyttet med vemodig Berømmelse. Ganske vist var en lig¬

nende Plan, som det foregaaende Aar var bleven udklækket

til Malmøes Generobring, mislykkedes, og Hovedmændene

for den vare blevne henrettede, men man haabede vel, at det

skulde gaa bedre denne Gang.
Hovedmændene i Sammensværgelsen til Kronborgs Gen¬

erobring vare Ridefogderne Hans Rostgaard til Krogerup og
Lorents Tuxen fra Hørsholm, Henrik Gerner i Birkerød,
Toldskriver i Helsingør Michel Hansen, en Svoger til Rost¬

gaard, samt Kristen Tikjøb og flere Borgere i samme By.
Dernæst den danske Ingenior Ole Steenwinkel, der var bleven

paa Kronborg efter dens Indtagelse, uden dog at have aflagt
Ed til Kong Karl, og hvem Svenskerne nu brugte til ved
Hjælp af Kronborgs og Hørsholms Bønder at udbedre Kron¬

borgs Fæstningsværker. Og endelig den engelske Oberst
Hutchinson.
Det var Gerner og Lorents Tuxen, der overtalte Oberst

Hutchinson til at tage Del i Anslaget mod Kronborg. Gerner

var jo det engelske Sprog mægtig, og desuden havde han
et særligt Kendskab til Hutchinson, der havde haft sit Kvarter
hos ham, efter at den før omtalte Generalmajor Wawassor
var falden under Stormen paa Kjøbenhavn. I en Attest,

som Gerner kort efter sin Løsladelse af svensk Fangenskab
har givet Lorents Tuxen, skriver han udtrykkelig, at Tuxen

og han „med største Flid har overtalt den engelske svenske
malcontante Obrist Hutchinson paa den allernaadigste Dron¬

nings Hus Hirschholm, saa at samme antog sig Danmarks
Bedste og Fremme“*) Hutchinson var kommen herind med

*) Se Giessing: Jubellærere, 1. Del Pag. 337 Anm.
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de før omtalte engelske Tropper, hvoraf nogle laa i Helsingør

og andre paa engelske Skibe ude i Sundet, og han var kom¬

men herind for at gaa i svensk Tjeneste, men misfornøjet
med de Kaar, man dér havde budt ham, var han ikke uvillig
til at optræde paa Danskernes Side.

Der er iøvrigt ikke Tvivl om, at Kong Frederik d. 3.

og den danske Regering stod bag ved Planen til Kronborgs
Overrumpling og havde Haand i Hanke med. Fra Kjøben¬

havn udsendtes derfor i al Hemmelighed Kammerjunker Kor¬
fits Trolle, hvem man maaske ikke uden Grund har villet gøre

til Ophavsmand til hele Foretagendet, i den Hensigt at udspejde
Kronborg og deltage i de Sammensvornes Sammenkomster.

Forklædt i Rostgaards Tjener Peter Olsens Dragt fulgte
Korfits Trolle med Rostgaard, tilsyneladende for at bringe

en Kurv Frugt ind paa Kronborg, men hans Hensigt var at
udspejde Fæstningen. Hver Gang Rostgaard saa tilbage, stod

Korfits Trolle ærbødigst med Hatten i Haanden, og han

spillede sin Rolle saa godt, at ingenl ügtede Lunten.
Som Henrik Gerner havde haft det Hverv at være med

til at overtale Oberst Hutchinson til at gaa over paa det

danske Parti, saaledes blev det nu ogsaa ham, der maatte

optræde som Tolk ved de Forhandlinger, som maatte føres
mellem Hutchinson og Steenwinkel, der skulde være Hoved¬

personerne til Planens Udførelse.
Planen til Kronborgs Tilbageerobring blev lagt i Michel
Hansens Hus i Helsingør, hvor de Sammensvorne i det hele

holdt deres Møder, og den er beskreven af Laurids Thura
i hans Bog om Hans Rostgaard Pag. 119—21 paa føl¬

gende Maade:

„Men Sagen i sig selv, man havde for at gjøre,

Til Maalet slutted var paa denne Vis at føre:
Naar Rostgaard skulde ved sit Amtes Bondemand

Forskaffe Slottet ind fornøden Ildebrand,
2*
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Man vilde hver en Vogn en Kjøresvend tilføje,

Som vittig var og ej bange for sin Trøje;
Han skulde skjule med sin Vams og Kjortel graa
Et godt og dygtigt Sværd, som var at lide paa.

Naar da det halve Tal af Vognene var inde,
Og flere trængte paa til Porten Vej at finde,
Da maatte én af dem, som tungest Læs var paa,
I Stykker af sig selv paa Vindebroen gaa.

Saa skulde hastelig den stympers Mand til Fromme,
Som da for Anker laa, hans Kammerater komme

Og lyndes deromkring at hjælpe deres Ven
At faa sin Vogn herop og læssed paa igjen.
Ved denne Hændelse (som blev dog intet mindre

End sligt) man mente let at staa imod og hindre,

At Vagten, naar der kom Allarm og Bulder paa,
Ej skulde samme Bro for gjent i Vejret faa.
Desmidler skulde den, som Amtets Bønder førte,

Og al den hele Rad, som efter hannem kjørte,

Naar den var sluppon itd, med Kaarde, Hug og Stik
Paanøde Svenskens Vagt en evig Dvaledrik.
De danske Bønder, som Steenwinkei maatte holde

Paa Arbejd idelig ved ny Forstærknings=Volde,
En Spole skulde med til dette Værk slaa i,

Og deres Land=Mænd staa af Liv og Styrke bi.
Og skulde Hutchinson med sine friske Knægte

Til Danner=Kongens Gavn mandhaftig slaa og fægte,
Indtil man Fjenden fik til sidste Mand bragt om,
Og Fæstningen igjen i danske Hænder kom.
End skjulte Helsingør et godt Tal brave Svende

Fra Staden Rostgaard sendt, Styk=Junkerne at gjenne

Fra Volde, Kugler, Krud, og fra Kanoner hen,
Og selv saa skjønt at staa paa deres Post igjen.

Med disse mente man, det gode Kronborgs Volde,
Blev det saa sandt kun dansk, i Haand og Hævd at holde.
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(Og var det siden tungt at blive dennem kvit

Og faa dem uformærkt enhver igjen til sit.)

Til denne Gjerning lod sig ingen Time sætte;
Den første Lejlighed blev holdet for den rette.

Helst, om det faldt saa vel, at, naar det skulde ske,
Kong Karl af Sverrig selv paa Slottet var at se.

Planen var altsaa snildt nok udtænkt, og Kong Frederik
d. 3die havde foranstaltet de nødvendige Vaaben og Penge.

Sagen mentes i det hele at være fuldstændig i Orden, og

Dagen til Anslagets Udførelse var allerede bestemt. Da gik
det desværre her ligesom i Malmø: Sammensværgelsen blev

opdaget. „Mange Kokke fordærve Maden. Naar en Hemme¬
lighed har for mange Medvidere, bliver den gerne røbet.

Man har flere Fortællinger om, hvorledes det gik til,
at de Sammensvornes Plan blev opdaget. I Følge en Beret¬
ning i Hiørings „Leyrs=Krantz“ skulde Forræderen her have

været den samme som den, der forraadte Sammensværgelsen
i Malmø, nemlig en skaansk Student ved Navn Ove Clausen
Helmer. Men dette hænger ikke rigtig sammen. Dr. Holger

Rørdam har godtgjort, at i hvor vel Ove Helmer ganske
vist var en Skurk, saa har han dog ganske sikkert ikke haft

noget at gøre hverken med at røbe Sammensværgelsen i

Malmø eller paa Kronborg.*)
De andre Beretninger om samme Begivenhed stemmer
overens deri, at det var et Brev, som røbede Hemmeligheden.

Nogle fortæller, at da en Baad skulde gaa til Kjøbenhavn

for at meddele Regeringen, hvorledes det stod til med Sagerne,
saa blev den opdaget og forfulgt af en svensk Baad, og da
den danske Baadfører var bange for, at han skulde blive

*) Holger Rørdam: De danske og norske Studenters Deltagelse i
Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav. Et Bidrag til Kjøben¬

havns Universitets Historie 1658—60. Kjøbenhavn 1855. Pag.
120—30.
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indhentet og hans Brevskaber falde i Svenskernes Hænder,

bandt han Brevet fast til en Sten og kastede den i Vandet;
men Brevet kom løs fra Stenen og flød oven paa Vandet,
drev i Land, hvor det blev fundet af en svensk Soldat, som

bragte det videre. Andre meddeler, at en Student i Helsingor
ved Navn Gregers Hansen havde faaet Kundskab om Sam¬

mensværgelsen og i et Brev vilde meddele sin Ven Magister
Jens Tikjøb i Kjøbenhavn, at Kronborg snart vilde blive

taget tilbage; men dette Brev blev opsnappet af Svenskerne.

Denne Meddelelse maa vist anses for den paalideligste, siden

den stemmer overens med, hvad Gerner selv har nedskrevet

i Birkerød Kirkebog.*)
Det var i Juni Maaned 1659, at Sammensværgelsen
blev opdaget, og alle de af de Sammensvorne, hvis Navne

vare nævnede i Brevet: Ole Steenwinkel, Lorents Tuxen,
Henrik Gerner og Kristen Tikjøb, bleve straks fængslede.

Lorents Tuxen blev dog snart igen frigiven, da man ingen
Beviser kunde finde imod ham. Kristen Tikjøb døde i Fængs¬

let paa Kronborg Slot d. 18de November 1659, og „man

lod Jens Henrichsøn af Helsingør og flere, der havde og haft
7*)

Haand i Værket, slet traktere.

Men værst gik det dog Oluf Steenwinkel. Han blev

dømt til Døden Mandagen d. 18de Juli 1659, og hans
Dødsdom blev exequeret i Slutningen af samme Maaned

ved Svingelporten i Helsingør. Vi ville iøvrigt lade Thura

fortælle os om hans Skæbne:

Steenwinkel, ædle Sjæl, i Kjækhed uden Ligel

17

Steenwinkel, trofast Mand imod det danske Rigel
Steenwinkel, skal jeg til (Gud véd, det smerter mig)

At sætte her, hvordan man tog afsted med Dig:

*) Uddrag af Birkerød Kirkebog hos Giessing: Jubellærere. 1. Del.

Pag. 347—48.

**) Thura: Rostgaards Levnet. Pag. 134.
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Steenwinkel ynkelig ved Sværdet kom af Dage,
Hans Krop blevstejlet, og hans Hoved sat paa Stage.

Nu er det sagt; men hvo den ynksom Handel saa,
Lod aldrig samme Syn sig ud af Sindet gaa.

Og maa man, denne Mand til Ære, dette melde,
At da man havde ham i Dødsens Garn og Fælde

Og trued ham vel stærkt med Pinebænk og Blok
At lægge nogen ud, da tav han som en Stok;

Og havde slutted, før paa Pinebænk at revne
End liden eller stor i denne Sag at nævne.

Desmidler uformærkt han Rostgaard gav et Nik,
Det var den høje Tid, han lidt til Side gik.

Hvad Folk i Dølgsmaal om Steenwinkels Skjæbne dømte,
Blev næppe hvisked om, ja ikke hvad man drømte.

Dog blandt de Svenske selv skal have været de,
Der kunde uden Ynk hans Rettersted ej se.

Saa fandtes vel og de, der ynksomt Hjerte bare,
Imod Steenwinkels Ben, dog tog enhver sig vare,

Som sindig var og ræd for Dødsens Spot og Ve,
At ingen Tegn til sligt blev nogen Steds at se.

En engelsk Baadsmand dog sig lod en Dag forlyste

Og krøb til Stejlen op og ej alene kys’de

Hans usle Hoved (det jeg undrer paa, han gad),
Men kjemte Haaret, som i Blodet størkned sad;

Han klapped dertil med de blaa og kolde Kinder,
(Saa kjær er Dyden os, i hvor man den og finder)

Og sagde, tænkendes paa ingen, det gik an,
Good Sirl indeed thou wast a faithkul Danish=Man.*)

Men, før den Stymper fik sat Fod igjen til Jorde,
To Svenske løbe til og spurgte, hvad han gjorde.

*) Gode Herre, i Sandhed Du var en trofast dansk Mand.
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Og i et Øjeblik de sloge hannem død,
Saa han i eget Blod for deres Fødder flød.

Hans Rostgaard sligt og mer til Hove gav tilkjende,

Hvis Forbøn voldt, saa snart den haarde Krig fik Ende,

At Mandens tørre Krop, ved Majestætens Brev,
Med Ære taged ned, med Ære jordet blev.
*)

Hans Rostgaards Navn var ikke nævnet i det fatale
Brev, og han blev ikke fængslet eller dømt med de andre:

men alligevel ansaa han det dog for rigtigst at efterkomme

det „Nik“, som Steenwinkel efter Thuras Meddelelse gav
i
ham, tilmed da hans Svoger Michel Hansen var gaaet
Borgen for ham hos Svenskerne, og han altsaa maatte frygte

for at føre denne i Ulykke, hvis Svenskerne skulde komme i
Tanker om at sætte ham selv fast. Rostgaard forsvandt da

fra Skuepladsen paa en ret snild Maade. Efter forud at
have aftalt det fornødne med sin Hustru, meddelte han hende
en Dag i alle Folkenes Paahør, at han red bort i et Ærinde

til Kong Karl, hvorpaa han svang sig paa sin Ganger og

gallopperede ud af Gaarden. Men da han var kommen til
den saakaldte „Ulvesø“, en lille Sø ved Rerstrup, en Milsvej
fra Krogerup, stod han af Hesten og dræbte den med tre

Skud, jog et Spyd i dens Side og kastede sin Kappe og Hat
ud i Vandet, for at det skulde se ud, som om han var bleven
overfaldet og dræbt og hans Lig kastet i Søen. Hans tro

Tjener Peter Olsen bragte ham imidlertid en anden Hest,
paa hvilken han hemmeligen red tilbage til Humlebæk, hvorfra

en trofast dansk Fisker Hans Olsen med en Baad førte ham

ind til Kjøbenhavn, uden at Fjenderne mærkede det mindste.
Efter nogle Dages Forløb sendte Fru Rostgaard Bud til
Svenskerne for at spørge efter sin Mand, men da man ikke

havde set noget til ham, blev der anstillet Eftersøgning. Ved
Ulvesøen fandt man hans Hest og hans Tøj, og der blev

*) Thura: Rostgaards Levned. Pag. 127—30.
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sat Folk til med Baadshager og Stænger at fiske ham op,
men uden Resultat; thi han sad vel forvaret i Kjøbenhavn

hos en af sine Venner. Imidlertid klædte hans Hustru sig
i Sørgedragt og spillede Enke, og saa fortrinligt gennem¬

førte hun sin Rolle, at hun fik flere svenske Officerer til at

bejle til sig; thi hun var ung, smuk og rig. Men lønligt
vekslede hun og Rostgaard forblommede Breve med hinanden,
som de underskreve med falske Navne. Flere Gange var deres
Hemmelighed paa Nippet til at blive opdaget, men det for¬

hindredes dog, og Svenskerne fik først efter Fredsslutningen
Vished for, at Rostgaard og hans Hustru grundigt havde

narret dem.
Oberst Hutchinsons Navn var derimod nævnt i Brevet;

men han slap let fra det hele. Thura siger:

„Men hvor blev Hutchinsonº Han kom gesvindt af Øje,
Og lod en Snekke sig igjennem Bølgen pløje;
Saa, da man mente mest at gjøre ham uglad,
7*)
Til Øret muligt han i engelsk Pudding sad.

Næst efter Ole Steenwinkel var Henrik Gerner den, som

led den haardeste Medfart. I Birkerød Kirkebog har han

selv fortalt, at han først én Gang blev fanget og sat fast
paa Kronborg, men da „udrede jeg mig saa fra hans (Gre¬

gers Hansens) Breve, at de kom hverken mig eller nogen til
Skade. Anderledes gik det, da Svenskerne fik fat i Gregers
Hansen selv. Han lod sig aftvinge Tilstaaelse baade om
Steenwinkel og Gerner, og denne sidste blev bortført igen

d. 29de Juni 1659. Gregers Hansen selv blev da ogsaa

„dømt fra sin Hals“, meddeler Gerner.**
Om Gerners Skæbne skriver Thura saaledes:

*) Thura: Rostgaards Levned. Pag. 134.
*) Uddrag af Birkerød Kirkebog hos Giessing: Jubellærere. 1. Del.

Pag. 347—48.
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„Det blev og snøfted op, at til Steenwinkel han
Iblandt var gaaet Bud fra samme Engelskmand.

Dog tænktes, han forstod om denne Sag vel mere,

Og af Medvidere nok pegte snart paa flere,

End Brevet havde nævnt, om med Alvorlighed
Man lod ham føle kun, hvor dygtig Skruen bed.
To Rytre lod man da med ham til Kronborg haste

Og hannem i et fult og rædsomt Fængsel kaste,

Omgiven saa med Bolt og Jern om Haand og Fod,
Som han besudled var med Fader=Mord og Blod.
Hans arme Hustru saa, til Marv og Sjæl bedrøved,

Sit Hus paa samme Dag fra løst og fast berøved,

Ja hendes spæde Nor (hvordan, er Gud bekjendt)
I denne Ustyr til den anden Verden sendt.

Det blev og ej ved det, man ham af Fængslet slæbte,
Og om man ham saa just ej bragte om og dræbte,

Man bandt ved tunge Jern hans Arme til en Pæl
Og hængte vægtig Bolt omkring hans Fod og Hæl.

I disse Vilkaar han seks fulde Timer endte
Og dog en Tøddel ej om nogen Sjæl bekjendte,
Skjønt ham saa strakte ud det Jern, der holdt ham fast,
At det Guds Under var, hans arme Krop ej brast.

Man ogsaa Skruer lod saa hart hans Fingre tvinge,
At Blodet stridig saaes af Negle=Rod at springe:

Hvoraf den kjære Mand, som end i Live er,

Paa sin den venstre Haand et synligt Mærke bær.“*
Gerner blev derpaa dømt til at henrettes Fredagen d.

19de August 1659. Saasnart han havde faaet Underretning

derom, hvilket skete nogle faa Dage forinden, skrev han straks

*) Thura: Rostgaards Levned. Pag. 130—31. Thuras Bog udkom

først i 1726, men af Titelbladet fremgaar det, at den er skreven

31 Aar tidligere, altsaa 5 Aar før Gerners Død, som indtraf i
Aaret 1700. Af den Grund kan han tale om Gerner som endnu
levende.
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til sin Hustru et kort Brev, hvis Ordlyd endnu er bevaret,
og hvori han, efter at have meddelt hende det sørgelige Bud¬

skab om Henrettelsen, som han havde modtaget „i Dag ved
10 Slet, og formanet hende til „for den Døds Skyld, som
Kristus haver taalt, og den Trøst, som den Helligaand med¬
deler alle bedrøvede Hjerter“, ikke at bekymre sig videre om

ham, indtrængende anmoder hende om at komme til sig den
næste Dag, hvis hun ikke kan komme endnu samme Dag,

ligesom han beder hende sørge for, at han faar sine Børn

at se inden den fastsatte Tid, og, om det er muligt, da at

faa Bud til hans to Embedsbrødre Hr. Peder i Liunge og
Mester Hans i Ramløse, som han gerne vil tale med den

næste Dag eller senest om Morgenen paa Henrettelsesdagen.
Under alle Omstændigheder maa hun sørge for at faa Bud
til Kjøbenhavn til hans gamle Forældre. Jøvrigt er den

største Del af Brevet optaget af at give Forskrifter for hans

Begravelse. „Først og fremmest“ — skriver han — „bestiller
en Ligkiste med 6 Ringe udi, et Par fine Linbuxer, en ren

Skjorte, en fin linned Nattrøje, en Nathat og et Stykke rødt

Klæde. Derhos anmoder 4 Danne=Kvinder af Byen, som
mit Legeme udi Kisten vil indvikle, siden saa mange enten

Borgere eller hvem I synes, det kan bortdrage, enten her
til Kirken eller og til Birkerød fra Byen at ages, om det

maa tilstedes, hvorom jeg i Særdeleshed vil have anmodet
Commandanten.

*

*

*

„I have ellers“ — slutter Gerner

Brevet til sin „Allerkjæreste“ som han kalder sin Hustru

„at raadføre Eder med hvem I vil, men tager intet for
mange Raad. I skal fornemme, i hvor det gaar, at I haver

haft en ærlig Hosbond, baade i Livet og Døden, som skal
have fortjent at være til i Eders Hukommelse efter Døden.
7*)

Denne paa god dansk Vis „hæderlige Begravelse, som
Gerner havde tiltænkt sig selv, kom dog ikke til at finde Sted.

*) Brevet findes anført i Giessing: Jubellærere, 1. Del. Pag. 352—53.
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Kisten var færdig og alting beredt. Han havde taget Afsked
med sin Hustru og sine Børn og overleveret sin Hustru sit

Testamente, da blev han pludselig benaadet 8. Timer før
den Tid Henrettelsen skulde have fundet Sted:

„Men som vort Kjøbenhavn bevårte mangen Fange
Af ædel Rod og Rang, og let var at erlange

Saa ond en Gjæld igjen aldeles vel betalt,

(Skjønt for halshuggen Mand den Trøst kun lidet gjaldt,
Saa gav Hans Majestæt Kong Carl betids at vide,

At satte ikke han sin Haardhed her tilside,

En Svensk da vist igjen i Staden overgik
Den samme Dom og Død, som Henrich Gerner fik.

Det frelste Mandens Liv.*) —

4.

Thura: Rostgaards Levned. Pag. 132. Om Aarsagen baade til
Gerners Fængsling og hans Benaadelse har den franske Mini¬

ster, Ridderen af Terlon, følgende Fortælling i sine historiske
Mærkværdigheders danske Oversættelse af Hr. Delgast, 2. Del.
Pag. 89. Efter at have berettet, at han bad den svenske Konge
om nogle danske Rigsraaders Løsladelse, fortæller han videre:

„Jeg gik endogsaa saa vidt med min Ansøgning, at jeg bad for
en luthersk Præst, som tilhørte Dronningen af Danmark, og hvis
Pardon jeg tillige holdt an om, endskjønt han var anklaget for
en meget fæl Gjerning. Kongen af Sverrig svarede mig, at han

gjerne vilde give mig de danske Raadsherrer løs, men hvad

denne Præst angik, som havde villet lade det Gemak paa Kron¬

borg Slot ved en Mine springe, hvori han med sin Dronning
logerede, det vilde han betænke sig paa, saasom han for sin Per¬

sons Sikkerheds Skyld ikke kunde lade se saa stor Mildhed imod
et Menneske, der var befunden udi slig en Misgjerning, som

imod Raadsherrerne. Men i hvor vel denne Konge sagde mig
nej, saa mærkede jeg dog, at han nok benaadede ham; men til¬
lige at han vilde bedes mere derom, hvilket jeg og ved forefal¬

dende Lejligheder gjorde. Endelig blev denne lutherske Præst

frelst formedelst den Langsomhed, som Kongen af Sverrig gik
frem med i Procession imod ham, hvorudi han uden Tvivl vilde
lade se en Høflighed imod Dronningen af Danmark.“
Naar Hr. Terlon beskylder Gerner for Mordtanker mod den
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Ligesom vi endnu have opbevaret Indholdet af det Brev,

Henrik Gerner skrev til sin Hustru kort før sin formentlige

Henrettelse, saaledes have vi ogsaa endnu opbevaret Ordlyden
af en Tale, han vilde have holdt paa Retterstedet. Den

bærer Titlen: „Homo proponit, Deus disponit“ („Menne¬

sket spaar, men Gud raader“), og Teksten til den er taget
af 1. Pet. 2,17: „Frygter Gud, ærer Kongen“. I Følge

Giessings Antagelse (Jubellærere, 1. Del, Pag. 354) skal

Gerner have faaet Meddelelsen om sin Benaadning, medens
han sad og skrev paa denne Tale; thi i alle Manuskripter
til Talen, som Giessing har set, og han mener endogsaa at
have været i Besiddelse af selve Originalen, afbrydes Talen

paa et bestemt Punkt, nemlig i Tiltalen til hans Hustru med

disse Ord: „frygter Gud og gaae aldrig af min Faders Raad,
men holder ham næst Gud, for Eders

Hvis denne

Antagelse er rigtig, hvad der jo i og for sig intet er til
Hinder for, maa det dog bemærkes, at Gerner saa senere hen
maa have fuldført Talen; thi i det Manuskript til Gerners

Tale, som jeg har benyttet, og som findes under Nr. 91 i

Kvart blandt Rostgaardiana paa Universitetsbibliotheket i
Kjøbenhavn, er Talen ført til Ende uden nogen Afbrydelse.
Det vilde imidlertid føre for vidt her at meddele Ger¬

ners Tale in extenso. Dens første Halvdel er nærmest en

svenske Konge, er dette selvfølgelig pur Opdigt, ligesom naar den
svenske Forfatter Pufendorf fortæller, at Studiosus Gregers Han¬

sen havde haft i Sinde at omkomme Svenskekongen ved Gift.

Alt sligt er opdigtet af ondskabsfulde Svenskere. En anden Sag
er det derimod, at Gerners Benaadelse kunde skyldes Hr. Terlons

Bønner; men vi gør vist bedst i at holde os til Thuras Beretning.
Som Præst i Birkerød var Gerner Dronningens Slotspræst
til Hørsholm. Derfor kan Terlon med Rette kalde ham en luthersk

Præst, som tilhørte Dronningen af Danmark.
Se om Terlons Beretning: Giessing: Jubellærere, 1. Del.

Pag. 351.
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baade fra Formens og Indholdets Side fortrinlig Prædiken

over Peters Ord: „Frygter Gud, ærer Kongen“ hvoraf det

første Afsnit genlyder af Kærlighed til Gud og det himmelske
Fædreland, medens det sidste Afsnit aander den varmeste
Kærlighed til hans jordiske Fædreland og Konge. Efter
dernæst at have givet en historisk Fremstilling af Sammen¬

sværgelsen til Kronborgs Tilbageerobring og sin Deltagelse

deri, og hvorledes han af et Krigskollegium var bleven dømt

til Døden som Forræder, endskønt han selv mente, at hans
Handlemaade var alt andet end Forræderi, og efter at have

omtalt sin 6 Timer lange Tortur, som man dog ikke fik andet
ud af end „Lamentation og Guds Paakaldelse, saa vedbliver

han, efter at have bedt den Bøn for sine Fjender: „Fader
forlad dem; thi de vide ikke bedre“ saaledes:

„„Nu, hvad er da min Strafº Guds Bud var til Kong
Ezechiam: Du skal dø og ikke leve; det samme Bud er kom¬

men til mig. Det er dog alle foresat en Gang at dø; er

jeg da ikke skyldig for denne Sag at dø, saa er her dog mine
skjulte og mine Ungdoms Synder. Om disse vil jeg endnu

sige, som jeg tilforn haver sagt: min Ungdoms Brøst og
Ufornuft etc. Saa er her ydermere andre Synder, vitterlige

og uvitterlige, imod Herrens hellige Lov, fra jeg blev Karl
og til en Mand, i mit Fædreland og paa fremmede Steder.

Her ere mine mandelige Alders Synder, udi mit Embede og
uden mit Embede, hvilke og muligt ere utallige; for dennem
og alle i gemene vil jeg opofre Herren en angerfuld Aand
og et sønderknuset Hjerte, sigende med Tolderen: Gud vær

mig arme Synder naadig. Dette er Aarsag nok til min Død,

som jeg dog ikke kan undgaa, om jeg endskjønt nu forløstes.
Hvad vinde da mine Modstandere eller mine Dommere d

Intet andet, end at jeg døer, førend Naturen haver fuldendt
sit Løb.
Muligt de taber mere derover. Men maatte nu nogen

sige: Det er dog forskrækkeligt at se Dødens Overilelse for
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sine Øjne. Dertil svarer jeg: Nej; thi en Del Mennesker
ligger mange Aar paa deres Sygeseng udi Dødsens Angst
og pines længe; men her er en snar Gang fra det forgjænge¬
lige til det uforgjengelige. Et Menneske liggende paa sin

Sotteseng berøves ofte sit Sind og Sandser og kan ikke betænke

sit Huses Beskikkelse, hvilket nu allerede hos mig er besluttet.
Derfor døer jeg gjerne 1) for mine begangne Synder, for
hvilke jeg er forsikret, jeg haver en naadig Gud i Himlen.

2) Døer jeg snart, og det med en god Samvittighed, og det

for Kong Frederik d. 3die, min allernaadigste Herre og Konge,
forhaabende hos ham efter Døden mit Navn at mainteneres
Gud holde sin Beskjærmelse over hannem og det kongelige Hus.
Min Samvittighed haver jeg nu klaret for mine Synder

og min Sag; nu haver jeg intet videre end at byde denne

Verden god Nat, og vender mig da til mine kjære Forældre,
Thomas Thomasen Gerner, kongelig Majestæts øverste Rente¬

skriver udi Kjøbenhavn, min kjære Fader: Saa og Karen
Henrichsdotter, min kjære Moder: Ydmygeligen bedende den¬
nem om Forladelse for alt, hvis jeg kan have fra min Barn¬

dom fortørnet dennem med og ellers gaaet af deres Raad;
takkende demmem for al den forælderlige Omsorg, som de

paa mig med Skolegang, Undervisning i Gudsfrygt og boglige

Kunster, Udenlandsrejser og andre gode Ting haver anvendt;
Gud være deres højeste Trøst; Gud sætte dem som Abraham

og Sara. (I undrer muligt, at jeg bøjes nu til Graad, som
ej tilforn bøjedes til Graad over mine Synder eller min Død.

Men undrer ikke; det mig nu tvinger Taarerne af Øjnene,
er alene, at det Baand opløses nu imellem de Personer, som

aldrig bindes mere. Men jeg var trøstig tilforn, efterdi jeg
aldrig skilles mere ved Gud, som mine Synder mig en Gang
havde fraskilt.,

Saa skal det da være Eders største legemlig Trøst udi
denne store Bedrøvelse, mine kjære Forældre, at I vel haver

mist en Søn, men ej for udædiske og skammelige Gjerninger,
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men for sit Hjertes Oprigtighed til sin Herre og Konge. I
haver mist en Søn, men jeg lader efter mig tre Døtre, min
Hustru Dorothea Bircherod, og to Nafn efter mig, Martha
og Maria Henrichs=Døtre; hvilke eftersom de have mistet en

Husbond og Fader, saa ombeder jeg Eder for Guds Skyld

og en faderlig Affection, at I dennem ville lade blive inden
Eders gode Raad, indtil Gud og Majestæten, som jeg for¬

moder, opvækker dem tjenlige Middel.
Mine Brødre formaner jeg, at de ej bedrøve deres For¬

ældre, men gaar dennem under Øjne med al Fiinlighed og
Ydmyghed, saa at I maa blive i min afgangne Sted en

Salve paa vores Forældres Hjerter, saa vil Gud forlene Eder

et langt Liv. Min kjære Søster er jeg forsikret om, hun ej
viger fra sin Faders Bud, ej heller sin Moders Tugtelse;
hvorfor jeg nu dette min Faders Hus samt alle Anrørende

med alle gode Venner Gud troligen til timelig og evig Vel¬

stand befaler.
Mine Præceptores haver jeg og cum debita obser¬

vantia at takke, i hvor de nu findes, og hvo de være kan,
eftersom de af et grovt Legeme har ved Institution forfremmet

mig fra Barbari, som er ellers hominum naturæ proprium,
til humanitatem. Gud give dennem deres Løn, beskreven

hos Daniel i det 12te Kapitel.
Hans Majestæt Kongen af Danmark, Frederik d. 3die,
haver jeg underdanigst at takke for den Protection, jeg haver

haft den Stund, jeg haver været Patriot og Underdan, saa
og for al Forfremmelse til det bedste: Ydmygeligen bedende,

at om jeg ej haver kunnet efterkomme, som jeg vel var pligtig,

Hans Majestæts Ærinder, at det dog maa optages i den
bedste Mening; thi jeg haver gjort det, jeg kunde; vil saa
ønske, at Herren i denne bedrøvelige Tid vil endnu sætte

hannem igjen i Fred og Rolighed, gjøre hans Navn bedre
end hans elskelige Hr. Faders højlovlige Ihukommelse: For¬

lene hannem med sin elskelige Gemal, Dronning Sophie
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Amalia, samt hans fyrstelige Naade, Prindsen Christian d. 5te,

samt de andre kongelige Børn, glædelige Tider, at de maa

med Glæde og Fred, Sundhed og Karskhed se mange Aar og
Dage, og naar denne forgjængelige Krone er aflagt, de da
maa nyde den Ærens uforgjængelige Krone i det evige Liv.
Min Menighed, hvis Sjæle mig haver været betroet,

befaler jeg nu udi Guds Hænder, takkende dennem for al
Lydighed og god Omgængelse; bedende først, at de med Med¬
lidenhed overbærer al Misforstand udi mit Embede, om noget

er passeret, hvoraf nogen kunde tage nogen Forargelse, betæn¬

kende, at vi alle ere Mennesker, og den retfærdige falder
endog 7 Gange om Dagen; derhos anmodende den almæg¬

tige Gud, at han ville sende dennem igjen en tro Hyrde,
som kan og vil ledsage dennem paa de sunde og salige Veje

til de levende Vandstrømme baade med Lærdom, Liv og
Levnet, paa det de med mig og jeg med dem og alle tro

Kristne maa samles i de Udvalgtes Tal paa Dommens Dag:
Nu var alting gjort, dersom ikke mit Hjerte skulde skilles

ad: Thi min Hustru og jeg ere et Hjerte og et Kjød: Og
se nu er Doden med Kjærlighed i Kamp, hvo som stærkest
ellers erl Salomons Ord ere visse. Kjærligheden tvinger
mig Taarerne af Øjnene, hvilket Døden ikke gjør. Vort Ægte¬

skab har været kort, dog fuldt af Møje, fuldt af Uro, fuldt

af Sorg, Bedrøvelse, Overlast og Gjenvordighed, ja fast mere

end nogen kan tænke. Dog haver den Ægteskabs Tro og
Kjærlighed ikke været des ringere, men udi Medgang og Mod¬

gang altid paa baade Sider standhaftig med Taalmodighed.

Jammeren og Verdens Elendighed, saa og Falskhed, qvitterer
jeg, men min kjære Hustrus Sorg bliver des større. Mange
Ord om et Øjebliks Gjerning at tale gjøres ej fornødent,
hvorfor jeg beder Eder min Hjertens Allerkjæreste om Forla¬

delse, om noget er forløbet udi vort Ægteskab, hvilket dog
ej er meget, det jeg tror, hvorudover I udi nogen Maade
kunde fortørnes. Jeg tvivler her intet paa; thi det er alt
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længe siden fortalt, hvad det kunde være. Hernæst betakker

jeg Eder, min Allerkjæreste, for hver Time og Minut, I
med mig levet haver, for hver Byrde og Sorg, at I med

mig baaret haver, og for hver møjsom Rejse, I udi denne
bedrøvelige Tid for min Skyld haft haver. Lad ikke Sorgen

faa Overhaand hos Eder, men, som I altid haver været,
beviser Eder taalmodig og gudfrygtig. Tænker, at Verden
er al forgjengelig, tænker, at Eders Husbond døer for en

ærlig Sag; I mister mig; I skal næst Guds Hjælp finde en
naadig Herre igjen udi Frederik d. 3die, som jeg ej tvivler

paa, han jo betænker Eders bedrøvede Vilkaar. Frygter Gud
og gaar aldrig af min kjære Faders Raad, men holder han¬

nem næst Gud i Himmelen for Eders Fader og Forsvar.

Haver god Omsorg for de to smaa Dukker, med hvilke Gud
os haver velsignet, at om de maa blive udi Live, de maa

opvoxe udi Gudsfrygt, tiltage i Alder, i Visdom og Naade
baade hos Gud og Mennesken. Mit Navn hverken kan eller

skal blive Eder eller dennem til nogen Forhindring eller
Forhaanelse i nogen Maade, men mere til Ære og Renomé.

Videre herom at tale kan jeg ikke for Smerte; thi Hjertet
nu snart skilles ad: Men jeg vil befale Eder, min aller¬

kjæreste Dorothea, med mine elskelige Børn, Martha og Maria,
under den Højestes Skygge; Herren lade sine hellige Engles

Varetægt være omkring Eder; Herren være med Eder i Indgang
og Udgang; Herren velsigne Eder og bevare Eder; Herren

lade lyse sit Ansigt over Eder og være Eder naadig; Herren

lette sit Aasyn paa Eder, og give Eder sin Fred. Amenl
Mine kjære Svogre, hæderlige og højlærde, hæderlige
og vellærde, ærlige, velagte og velvise Mænd, betakker jeg

paa det venligste for al kristelig og broderlig Omgængelse;
bedende, at de ville efter min Død mit Navn til al Ære

ihukomme, saavidt Ret er, og med min fattige efterladte,
bedrøvede Hustru have billig Condolentz. Det skal igjen
belønnes Eder i de Retfærdiges Opstandelse.
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I gode ærlige Godtfolk, alle i gemeen, som jeg nu en
kort Tid med min Tale haver opholdet, jeg beder Eder om

Forladelse alle og hver, høj og lav, gammel og ung, rig og
fattig, læg og lærd, ædel og uædel. Beder Gud om Naade.

Frygter Gud og ærer Eders Konge.

Jeg véd nu ikke andet, end jeg jo haver korteligen igjen¬
nemløbet alt, hvis fornøden gjordes; thi det andet Verdslige

skal de Levende sørge for: hvorfor, eftersom jeg er forsikret,

at jeg er forligt med Gud i Himmelen og alle Mennesker,

saa er jeg da nu rede at opofre min Gave paa Herrens
Alter, Sjælen at overgive udi Guds Haand, hvor ingen Pine

skal røre den, Legemet til Jorden, som det er taget af.
Tvende Ting har jeg nu mere at uddele, end dersom

jeg døde paa min Seng: 1. Blodet skulde ellers døet i
Legemet, men det jeg skjænker til de Svenske, mine Dom¬

mere, i Synderlighed Kongen af Sverrig, hvilken min bedrø¬

vede Hustru haver saa ofte anmodet om Benaadning, og lader

dennem svare til det. 2. Den hastige Fraskillelse, førend

Glasset er udrunden, skal være for Frederik d. 3die, Kongen

af Danmark, hvis Regimente Gud lyksaliggjøre enten med
Fred og Rolighed eller og sine Fjenders Ødelæggelse. Han¬

nem haver jeg tjent huld og tro ved en svoren Ed, som nu

skal besegles med mit Blod.
Far da vel Verden, velkommen Himmelen,
Far vel Menneskene, velkommen Englene,

Far vel I jordiske Konger, velkommen du Ærens Konning,

Far vel min kjæreste Hustrue og Børnl
Velkommen min kjæreste Brudgom, Jesu Christel
Kom snart Herre Jesu, kom snartl Amen.

*)

*) Største Parten af den Del af Gerners Tale, som her er meddelt,
findes trykt i Rahbechs „Minerva“ for 1807, 4,61. For nylig
er Gerners Tale in extenso meddelt i Kirkehistoriske Samlinger,
Femte Række, II. Pg. 144—160, af Sognepræst Theodor Møller

i Birkerød.
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Men med Benaadningen var Gerners Trængsler endnu
ikke forbi. Han beholdt vel sit Hoved, men han beholdt
ogsaa — i hvert Fald foreløbig — sine Lænker. Man har
vel anset ham for alt for farlig en Person, til at man turde

sætte ham paa fri Fod, før Krigen var til Ende. I Birkerod
Kirkebog har han selv fortalt om sit senere Fangenskab saa¬

ledes: „Gik saa siden i Jern, vejede 36 Pund, om Haand og
Fod Nat og Dag i 18 Uger, blev saa fordret af mig Rant¬
zons=Penge, 1) 20,000 Rdlr.; 2) 10,000 Rdlr.; 3) 4000

Rdlr., 4) 2000 Rdlr., men fordi jeg ej havde mere end
1000 Sldlr., blev jeg ført til Helsingborg udi Jern paany

igjen, højre Haand og venstre Fod sammen, sad saa dér i
3 Uger, da med gode Venners Hjælp og Raad rantzonerede
min Hustru mig for 400 Sldlr., lidet efter tog General¬
Auditør D. Huss mig i Arrest i 3 Ugers Tid udi Lejren

igjen, og maatte jeg give ham 339 Rdlr., fordi han agerede

Sagen og dømte mig paa Kronborg; 3 Uger efter blev

Freden sluttet.“*
Medens Gerner saaledes henslæbte sin Tid i et Fangehul

i Helsingborg, gik Krigen sin Gang.
Karl Gustavs Angreb paa Kjøbenhavn var altsaa bleven

tilbageslaaet, og da han indsaa, at det ikke vilde lykkes at
tage Byen med Storm, besluttede han at sulte den ud. Og

det saa i Virkeligheden sort nok ud for den belejrede By;
thi Vinteren var streng og Vandene vare overalt tillagte,

saa der hverken kunde komme Hjælp til Lands eller til Vands.
For at Kjøbenhavn ikke skulde faa Fødemidler fra de omlig¬

gende Øer, skyndte Karl Gustav sig med at indtage disse saa

hurtigt som muligt, og Langeland, Møen, Lolland og Falster
maatte bukke under for hans Angreb.

Imidlertid vare Vestmagterne, England, Frankrig og

*)Uddrag

af Birkerød Kirkebog hos Giessing: Jubellærere, 1. Del.

Pag. 348.
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Holland i Foraaret 1659 blevne enige om, at de for enhver
Pris vilde skaffe Freden tilbage i de nordiske Riger, da Han¬

delsinteresserne led alt for meget ved den langvarige Krig
Baade England og Holland sendte i den Hensigt Flaader
herop. Men da ingen af de stridende Parter vilde høre Tale

om Fred, sendte de tre nævnte Magter Befuldmægtigede til
Haag, hvor de skulde enes om Fredsvilkaar, som saa skulde

antages af Danmark og Sverrig. Men skønt der i Forsom¬
meren 1659 blev udarbejdet tre efter hinanden følgende For¬

slag til Fredsvilkaar (de tre saakaldte Haagske Concerter),
var man dog lige nær. Fra først af vilde ingen af de stri¬

dende Parter anerkende de opstillede Vilkaar, men efterhaanden

blev Kong Frederik d. 3die dog mildere stemt over for dem,
da de syntes at være gunstige for ham. Kong Karl derimod

vilde ikke høre noget om Fred.
Der blev nu ført Underhandlinger mellem Englændere

og Hollændere om, hvorledes man skulde bære sig ad med
at sætte de Haagske Koncerter i Kraft; men midt under For¬

handlingerne blev den engelske Flaade kaldt hjem, egentlig
uvist af hvad Grund. Den danske Flaade fik derefter Befa¬

ling til at slutte sig til den hollandske, der først havde for¬

synet Kjøbenhavn med Levnetsmidler, og i Fællesskab med
denne at gaa til Holsten for at sætte Landhæren derfra over

til Øerne.
Ankommen til Fyen leverede den danske Hær Svenskerne
et afgørende Nederlag ved Nyborg i November 1659, hvor¬

ved denne Ø igen kom i de Danskes Hænder. Fyens Tab
gjorde et uudsletteligt Indtryk paa Karl Gustav. „Fyens

Tab bliver min Død“, skal han have sagt. I Gøteborg
samlede han et Udvalg af de svenske Stænder for at raadslaa
med dem om, hvorledes man skulde faa de nødvendige Penge
til Krigens videre Førelse. Stænderne vare meget misfor¬

nøjede med hele Stillingen og ansaa det for en Umulighed

at skaffe yderligere Laan, da Statsgælden allerede var stegen
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i foruroligende Grad. Kong Karl blev meget fortørnet over
den Modstand, han mødte, og d. 13de Februar 1660 døde

han i Gøteborg af en hidsig Feber.

Kongens pludselige Bortgang vakte Bestyrtelse i Sverrig.
Tronarvingen var et Barn paa 4 Aar, Landet var paa alle
* *

Sider omringet af Fjender, Kernen af dets Krigsmagt var

bleven ødelagt paa Fyen, de Krigsfolk, som laa uden for
Kjøbenhavn, formindskedes stadig i Tal formedelst Overløb¬

ning, og dets Flaade blev af den hollandske Flaade holdt
indespærret i Landskrona Havn. Under disse Omstændigheder
var det Svenskerne magtpaaliggende at faa Fred, og de erklæ¬
rede over for Vestmagterne, at de vare villige til at tage

imod Roskilde=Freden, som den var ændret i den Haagske

Concert.

I Slutningen af Marts begyndte Fredsunderhandlin¬
gerne, der førtes i et Bræddehus mellem Kjøbenhavn og

Karlstad af Udsendinge fra begge Sider. Voldgiftsmænd
vare de engelske, hollandske og franske Statsafsendinge. Begge

de krigsførende Magter vare lige udmattede og lige ivrige

efter Fred, derfor gik de begge føjeligt til Værks og klarede
det ene Spørgsmaal efter det andet. Svenskerne opgav Kravet

paa Tronhjems Len og Bornholm, dog maatte Kong Frederik

give et Vederlag for Bornholm i en Del skaansk Adelsgods
Desforuden gav Svenskerne Afkald paa Handelspladserne paa
Guineakysten. Men Bohusleen tilligemed alle vore gamle

dyrebare, danske Landskaber paa den anden Side Øresund:
Skaane, Halland og Blekinge, der lige fra Oldtiden havde

udgjort en Del af Danmark, maatte de Danske afstaa til
Sverrig. Skønt Kong Frederik d. 3die vel ikke havde syn¬

derlig Lyst dertil, ansaa han det dog for klogest at gaa ind

paa Fredsvilkaarene. Freden sluttedes altsaa d. 27de Maj
1660 i Kjøbenhavn, og foruden de alt nævnte Vilkaar maatte

Kong Frederik indvillige i, at den Ordning, der var indgaaet
med den forræderske gottorpske Hertug ved Freden i Roskilde,
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skulde staa ved Magt; men Danmark beholdt Sundtolden imod
at betale en vis aarlig Afgift til Vedligeholdelsen af de svenske

Fyr. Den Bestemmelse fra Roskildefreden, hvorved Sundet
blev lukket for fremmede Flaader, blev sat ud af Kraft.

Med Freden i Kjøbenhavn slog ogsaa Forløsningstimen

for Henrik Gerner:

„Men der den gyldne Fred sin Oli=Gren os sendte,
Da først hans Fængsel sig til Fryd og Frelse vendte.

Kong Fridrich gav en svensk fornemme Fange hen,
Hvorved vor Gerner blev sin egen Mand igjen.
**)

Ikke mindre end 43 Uger havde han tilbragt i Fangen¬

skab, hvor han, som vi have hørt, ingenlunde nød nogen
blid Behandling, og hvor „og desimidler med Skuf=Karren

trued blev, gav han ej Navn enhver, som Kronborgs Handel
drev.**) Men det værste ved det hele var dog sikkert den
Spænding, hvori han maatte gaa. Hvorledes gik det hans

stakkels Hustru og hendes smaa Børn: De boede midt iblandt

Fjenderne. Han var ude af Stand til at kunne række dem
en hjælpende Haand, hørte maaske sjældent eller aldrig fra
dem, og med Tanken paa, hvad han og hans Hustru havde

gennemgaaet den forrige Vinter, kunde han nok være i Angst
for sin Familes Skæbne. Og hvorledes gik det hans stakkels

Fædreland“ Vilde det gaa helt til Grunde, eller vilde det

gaa sejrende eller dog nogenlunde uskadt ud af Kampen.
Over saadanne Tanker har Henrik Gerner siddet og ruget

under Fængselshvælvingerne i de triste, mørke Vinterdage.
Freden skaffede Henrik Gerner Friheden, men Fredsvil¬
kaarene maatte fylde hans Hjerte med Sorg; thi de vare jo

de samme som de, der for to Aar siden havde smertet ham

saa dybt. Alligevel kunde han ikke andet end glæde sig over

*) Thura: Rostgaards Levned. Pag. 133.

**) Sammesteds.

40

sin Frihed. „Lovet være Gud, der har løst alle disse Baand'
— slutter han sin Beretning i Birkerød Kirkebog —

„og

gjort det med mig saaledes, at jeg endnu har beholdt tilovers
en god Samvittighed, et sundt Legeme, god Formue, en
naadig Øvrighed og et ærligt Navn.“*) Og var der Glæde

i Gerners Hjerte, saa var der ikke mindre Glæde i Birkerød,
hvor ikke blot hans Hustru og Børn, men hele hans Menig¬
hed modtog den hjemvendte Fange med Jubel.

Til Erindring om sit Fangenskab lod Gerner efter sin
Hjemkomst de tunge tredobbelte Lænker og Jernlod, 36 Pd.
vægtige, som han havde baaret, ophænge paa den nordre

Væg i Birkerød Kirke, omtrent lige over for Prædikestolen,
og ved Siden af lod han anbringe en Tavle med følgende

Indskrift:
Vincula Svecica.
Dette er et af de svenske Fængsel, som Hr. Henrich Ger¬

ner, Sognepræst til Bircherøds Sogn, haver baaret om Haand
og Fod for sit Fædreneland, udi 18 Uger Nat og Dag Ao.

1659 og 1660, der han sad fangen paa Kronborgs og Hel¬

singborgs Slotter udi 43 Uger.
Prov. 18, v. 14.
Hvo som haver et glad Hjerte, han ved at skikkesig

i

Modgang, men naar Modet ligger, hvo kan det lide2
Triplicibus kerri cinctus sua membra catenis.

Candorem mentis frangier haud voluit.

Ante oculos kerrum, carcer versatur & urna,
Infracto est ferrum, carcer & urna nihil.
Pro patria dulci memorem tot tantaque passo

Nominis hæe famam Svecica vincla kerunt.**)
*)

+*

Uddrag af Birkerød Kirkebog hos Giessing: Jubellærere, Pag. 354.

Dette Vers er af Rektor Koch i Fredericia gengivet paa Dansk
saaledes:

Lemmerne knuget i Baand af tredobbelt snærende Lænker,
Binde og bøje han lod ikke sit frejdige Sind.

Trues med Lænker og Fængsel en Mand, ja endogsaa med Dødslod,
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I Aaret 1836 blev der ved Siden af Lænkerne og Tavlen
ogsaa ophængt et Maleri af Henrik Gerner, en Kopi efter

det nu brændte (2) Maleri paa Frederiksborg. Anskaffelsen

af dette Maleri skyldtes den daværende Præst i Birkerød,
Professor Hejse. Senere lod en Provst det fjerne som usøm¬

meligt for Kirken; men nu har det atter i mange Aar været
anbragt paa sin gamle Plads.
Da Gerner kom til Birkerød igen, efter at være bleven

udløst af sit Fangenskab, saa det sørgeligt ud med hans økono¬

miske Forhold. Svenskekrigen havde ikke blot bragt ham og

hans Hustru mange Angstens og Bekymringens Timer og
Tabet af et lille Barn, men den havde ogsaa berøvet dem

deres timelige Gods og vistnok bragt dem i stor Gæld. Dog
synes det, som om Gerner snart er kommen paa Fode igen.
Birkerød Sognekald var vel i og for sig godt, og Kongen

glemte heller ikke at give Gerner ekstra Belønning for hans

Troskab. Allerede under 28de Juli 1660 udstedte Kong
Frederik d. 3die et Gavebrev, hvori der tilstedtes Gerner
aarlig 200 Rdlr. af Bergenhuses uvisse Indkomster „forme¬

delst hans befundne tro Tjeneste forleden Krigstid.“*)
Og

indtil 1688 havde han desuden Birkerød Kirketiende i Fæste,
imod at han skulde vedligeholde Kirken og svare den sæd¬

vanlige Afgift efter Matrikulen, 7 Pd. Rug og 5 Pd. Byg.
Men da Kongetienden i 1688 bortmageskiftedes til Roskilde
Domprovsti og saaledes gik fra Hovedgaarden, hvortil den

hidtil havde været oppebaaret i Negen, blev Kirketienden
taget fra Præsten, imod at han fik Indfæstningen tilbage¬

betalt og fremtidig erholdt den aarlige Afgift, og lagt under

Lænker, Fængsel og Død spotter det frygtløse Mod.
Hænger da Svenskernes Lænker nu her til et ærefuldt Minde

Om, hvad han døjed og led alt for sit Fædreneland.

*) Christensen: Horsholms Historie. Pag. 353.
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Hovedgaarden, idet „samme formedelst Avlingens Ringhed

til Foring trænger. *)
En stor Del af sin Indtægt skulde Gerner ligesom andre
Landsbypræster have ud af sin Præstegaardsavling. Det var

derfor heldigt, at han, som det synes, har været en ret dygtig
Landmand, der endogsaa kunde gaa i Spidsen for sine By¬

mænd, navnlig med Hensyn til en rationel Maade at gøde

paa. Birkerød havde efter Matrikulen 4 Gaarde, hvoraf

Præstegaarden var den ene. „Mester Henrichs Agerjord saaes
aarlig for des Gjødning. De tre Bønder saa kun Halvdelen

af deres, den anden Halvdel ligger til Hvile, af des Aarsag,
at Gjødning ikke saa kan forsættes af dem som af Mester

Henrich“ Til Præstegaarden hørte ogsaa Birkerød Sø med

Eneret for Mester Henrich til Fiskeri „med smaa Redskab“¬

desuden „en liden Skovlod med Træer, kaldes Stieholmen“
de andre Gaarde i Byen havde derimod ingen Skovlod.

Præstegaardshaven strakte sig i Gerners Tid lige ned til
Birkerød Sø og indtog altsaa ogsaa det Terræn, hvor nu
*K)

Jernbanen og adskillige Huse ligger.

En ret mærkelig Indtægtskilde for en Præst havde Gerner
derved, at Retten til Krohold i Birkerød hørte ham til; og

at denne Ret virkelig har været af Betydning for ham, kan

ses af en indtrængende Klage, han forfattede, da en vis
Oluf Postrider falskeligen havde tilsneget sig Kromandsrettig¬

heden hos Dronningen paa Hørsholm.**

I sin Besværing

til Dronningen siger Gerner: „Denne Kro er lagt til Birke¬

rød Præstegaard 1642 udi Christiani quarti Tid af Hans

Ulrich Gyldenløve, at den skulde være udi et af Præstens

Huse, baade for Kirkeligheds Skyld, saa og formedelst at
Præsten, der haver mist 7 Pd. Korn af sin Tiende fra Hørs¬

*)

Sammesteds Pag. 349.

**

Sammesteds Pag. 309.

+**

Dronning Sophie Amalie, Frederik d. 3dies Dronning, ejede

Hørsholm.
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holm aarlig, kunde have nogen Magelighed at spare Heste
og Vogn til sit Korn og Kirkens Korn, som han er Kirke¬

værge over, at lade udføre, og det da ej ved sin egen Brug,
men Kromandens Arbejde kunde vendes til Penge og consu¬
meres. Præsten, som haver ladet bygge et Hus, bekvem til

saadan Brug saa og til at logere Fremmede udi, lider stor
Skade paa sin Husleje og Bygning, om denne Frihed, som

han og hans Formand og ingen anden saa lang Tid nydt

haver upaakæred og uklaged, førend Ole Postrider den sig
uformodentlig efter vrang Beretning haver tilvendt, skal miste.
Præsten formoder, at den Frihed, som i saa lang Tid haver

ligget til Præstegaarden, bliver hannem naadigst tilstanden

eftersom han har tjent med stor Fare og Omkostninger i
Krigstid sit Fædreneland, haft og haver endnu daglig Besvæ¬
ring baade med Kirkeværgeri og de Fattiges Penges For¬

standeri, som Hendes Dr. Majestæt naadigst haver begavet
de Fattige med i Birkerød Sogn, da dog Ole Postrider

aldrig gjorde enten Konge, Kirke eller Præst nogen Tjeneste,

som kan opskrives for noget Singular. Maatte dette tages

i gunstig Consideration, var jeg derom ydmygeligst begjæ¬
rende, formodende, at denne liden Frihed, som i saa lang
Tid haver ligget til Præstegaarden, bliver endnu confirmeret.
Denne Skrivelse er dateret 8de Juli 1679. Om Gerner
eller Oluf Postrider er gaaet af med Sejren, derom melder

Historien intet. Men indtil 1679 har Gerner i hvert Fald

ved Siden af sin Præstegerning ogsaa beklædt Stillingen som

Kromand i Birkerød.*)

Men havde Svenskekrigen saaledes gjort Gerner fattig
paa jordisk Gods, saa havde de Lidelser, som Krigsaarene

medførte, paa den anden Side udviklet en saadan aandelig
og legemlig Spændkraft hos ham, som fredelige Tider ikke

formaaede at slappe. De 33 Aar, han efter Svenskekrigen

*) Sammesteds i Bilagene Pag. LXXXIII—LXXXIV.
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endnu tilbragte i Birkerød, blev derfor i høj Grad rige paa

Arbejde i de forskelligste Retninger, hvad de følgende Blade
ville godtgøre.

III. Gerner som Præst, Familiefader og Borger.

Ville vi lære Gerner at kende som Præst, Familiefader
og Borger, have vi dertil et godt Materiale i én af hans

egne Bøger. Han har nemlig udgivet en Bog, som vi med

et moderne Udtryk kunde kalde en „Social=Ethik“, og heri
giver han blandt andet en omstændelig Beskrivelse ikke blot

af, hvorledes en ret Præst efter hans Mening skal være,
hvilke Egenskaber han maa være i Besiddelse af, og hvorle¬

des han i det hele skal handle, men ogsaa af en Familie¬

fader og Borger, og da vi maa gaa ud fra, at Gerner har
stræbt efter at ligne de Idealer, han selv har opstillet, maa
vi jo ved Betragtningen af disse i nogen Maade kunne danne

os et Billede af ham selv i disse Egenskaber.

Lad os høre nogle Kapitler af Gerners „Pastoral¬

theologi“
En Præst maa ikke attraa sit Embede af Ærgjer¬

righeds=Grunde eller betragte det som en blot og
bar Indtægtskilde. Som der er en Del, der af Ærgjer¬
righed give Penge ud, paa det de maa blive i den gejstlige
Stand befordrede, saa er der mange, som ikkun stræber efter

Forfremmelsen i samme Stand, for at de kan sanke Penge
og Rigdom. Begge ere beladne med en ufornuftig og synde¬

fuld Samvittighed. Den første søger sin Ære paa Jorden
og mister den udi Himmelen; den anden mister sin Rigdom

i Himmelen og jager efter den paa Jorden; begge søge deres
—

egen jordiske forgængelige Nytte og ere lidet omhyggelige for
enten Guds Ære, eller enten deres egen eller deres under¬

45

havende Tilhøreres Salighed. Lad derfor aldrig Enden udi
Dit Embede være Din egen udvortes Profit og Vinding,

men lad Guds Æres Fremmelse, Dine Tilhøreres Saligheds
Opbyggelse, og omsider Din egen, her indvortes Glæde og
hisset evig Herlighed, være Dit Maal, til hvilket Du sigter...
Ellers er Du ikke en god Hyrde, men en Lejesvend. Vid
derfor dette og vær forsikret, at dersom Din Pung er rigere

paa Penge og Indkomme, end Din Sjæl er rig paa Salighed
og Dit ingen flidsparende Embede rig paa Tilhøreres om¬
vendte Sjæle, da vil det Embede, som Du haver brugt som
en Lejesvend, give Din Sjæl den samme Løn, som Gud giver

Pengene: Pungen og Pengene skal paa Dommens Dag for¬
brendes og Din Sjæl evig fordømmes.
En Præst skal være vis og lærd. Det sømmer en

Dommer at randsage og forstaa baade de gamle og de ny
Love og en Prædikant at granske og kjende de gamles Vis¬

dom, Profeternes Lærdomme, og udlægge de dybe Sprog.

Thi ellers, naar en vil holdes for at være mere, end han
er, kan der siges: Er Du en Mester udi Israel og véd ikke
det“ Thi han var ikke det, som han syntes. Lær derfor

først selv, førend Du vil lære andre. Thi hvorledes skal den
lære andre Vejen til Himmelen, som selv aldrig haver været
paa denº Hvorledes skal den mistrøstige trøste, og den van¬

vittige undervise2 Thi den, som ikke planter en Vingaard,

kan ikke æde af dens Frugter. Den, som ikke føder Hjorden,
kan ej heller drikke af Hjordens Mælk. Og den, som ikke

selv er oplært udi Visdoms Skole, kan næppelig være Daa¬
rers Tugtemester. Thi det er med den gemene Mand som
med Dronningens Kammersvend af Morland. Hvorledes skal

de kunne forstaa uden de blive underviste) Men hvorledes
kan Du undervise, uden Du det selv med Philippo forstaar2

Foragt derfor ikke de gamles Visdom, men lad Moses, Profe¬

terne og Apostlernes Lærdomme være Dine Rectores, og
andre oplyste Mænds Skrifter Dine Socii. Tak saa Gud,
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som gav Visdommen, tal vel om dem, som skrev Visdommen,
og beflit Dig paa af den Tid Du lever, at lægge noget til

den Visdom, som de levende udarbejdede for Dig.

En Præst skal være veltalende. Der er tre Ting,
som gjør en Prædikere behagelig. 1) En ren og klar Tale.
2) En klar og fyndig Tale. 3) En fyndig og zirlig Tale.

Dog findes de sjældent alle samlede udi et Menneske fuld¬
kommeligen. Thi mangen én véd vel baade Fyndigheden
og Zirligheden, hvorledes den skulde fremføres, men han haver

ikke Maade dertil selv at expedere sig og at kunne udføre

den. Dette er tungt og svart, som Moses siger, og ligesom
en artig Kunstner, der er lam paa baade Hænder. Denne

kan tale, men intet gjøre, hin kan skrive, men intet tale.
Dog ere de derfor ikke at bortkaste eller foragte; thi de gjøre
dog Frugt og Nytte hos andre med deres Videnskab. Den
ene med sine herlige Skrifter, at han er de talendes Gud, og
de talende ere hans Mund. Den anden med sin fornuftige
Tale, at han er en vis Befalningsmand, men de andre lykke¬

lige Arbejdere. Atter igjen er mangen en begavet med en
løbende Tunge, men taler ofte enten zirlig, men uden nogen

god Grund, hvilket er lig et Orgelværk, paa hvilket leges en
Bolevise. Melodien og Coloraturen er behagelig, men Mate¬
rien, paa hvilken Melodien er sat, er afskyelig og Sjælen

intet nyttig, men mere skadelig. Eller og han stoler paa sin
Tunges flydende Snarhed og er fornøjet med den gemenes

Censur, som siger, naar en Mand haver et frisk Udtalende
at han er vel af Gud begavet, og derover agter hverken efter

Zirlighed eller Fyndighed, hvilket ikke aleneste intet gavner

hos de enfoldige, men endog gjør hannem selv hadefuld hos
Gud og foragtet hos de forstandige. At tale fyndig uden

zirlige og højtravende Ord, er udi sig selv Zirlighed nok,
hvilket Paulus bekjender, at der han kom til de Corinther,

da kom han ikke med høj Visdom at forkynde den guddom¬
melige Prædiken, men i Aandens og Kraftens Bevisning.
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Ikke med Ord, som menneskelig Visdom kan lære, men med
Ord, som den Helligaand lærer. At tale dristelig, zirlig og

fyndig tillige, er behageligt. Det, som er behageligt, bevæ¬
ger. Det, som er bevægeligt, bøjer Menneskenes Hjerter.
Det, ved hvilket Menneskenes Hjerter bøjes fra det onde til

det gode, er saadan en Gave af Gud, som ingen kan nok¬

sommeligen enten fuldprise eller fuldtakke. Herudi vil jeg
bede min Gud, at han vil styre min Tunge, at jeg ej skal
tale formeget; men om jeg taler, jeg da maa tale det, som

er fyndigt, om det end er ikke saa meget zirligt, ja, om det
er endda ikke saa fyndigt, som det burde, det maa da blive

udi nogle Maader nyttigt.
En Præst skal være sanddru. Vil Du holdes for
en retsindig Herrens Tjener her paa Jorden og faa en tro

Tjeners Løn i Himlen, da frygt ikke for den Løn, som Dig
bier paa Jorden. Lad Dit Hjerte ikke mene andet, end Din

Tunge taler, ej heller Dine Læber tale andet, end Dit Hjerte
mener. Thi du haver tvende Slags Tilhørere. 1) Menne¬
skene, som ser Dine Læber, hører Dine Ord, og enten behager

dennem og roser Dig, eller laster dennem og hader Dig.
2) Gud, som ser Dit Hjerte, tegner Dine Ord, og enten

mishager dennem og vil fordre Regnskab af Dig for dennem,
eller og elsker dennem og derfor vil belønne Dig. Siger
Du Sandhed, haver Du muligt en umild Øvrighed, men en

naadefuld Gud. Dølger Du Sandhed, haver Du muligt
gunstige Tilhørere, men derimod haver byttet Dig til en

unaadig og vred Gud. Hvilken vil Du nu helst have til
Ven eller Uven2 Gud eller Mennesken“ Siger Du Sandhed,
og Øvrigheden vil slaa Dig, saa haver du en mægtig Gud,
som vil hjælpe Dig. Sparer Du Sandhed, og Gud vil
derfor fordærve Dig, saa kan de mægtige intet redde Dig.

Udvælg derfor at have Gud til Ven og bered Dig hver Dag
med Paulo, ikke aleneste at lade Dig binde, men endogsaa
at dø for Sandhed. Thi den, som vil beholde sit Liv, han
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skal miste det, men hvo som mister sit Liv for Kristi Skyld,

han skal forvare det til det evige Liv.

Dersom Du vil prædike Guds Ord, da maa Du sige
Sandhed; thi Guds Ord er Sandhed. Men dølger Du Sand¬
hed, da prædiker Du ikke Guds Ord. Prædiker Du ikke Guds

Ord, da prædiker Du enten Satans Ord, som forvender
Sandhed, eller Menneskens Bud, som afvender fra Sandhed.

Menneskens Bud er ej Gud tækkelig; thi Du tjener Gud
forgjæves, den Stund Du lærer saadan Lærdom. Satans

Ord eller Djævelens Lærdom er Gud vederstyggelig. Menne¬

skens Bud leder til Satans Ord, men Satans Ord viser til
evig Fald og Fordømmelse. Vær derfor flittig til at bevise
Dig en retsindig og ustraffelig Arbejdere for Gud, som rette¬

ligen deler Sandheds Ord, og vær ikke som Roboam, der

fandt Guldskjolde for sig, men lod Kobberskjolde efter sig, at
Du annammer den rene Sandhed og bøjelige Hjerter, men

efterlader udi Dine Prædikener optænkte Ord og skadelig

Hykleri og i Dine Tilhøreres Hjerter Sikkerhed, som er Vej

til Haardnakkenhed. Men beflit Dig paa at gjore 1) Dig
selv undskyldt fra de faldnes Fald, og 2) at de gjenstridige

maa blive uundskyldelige.
Vil Du opbygge Guds Navns Ære og Menighedens

Salighed, da skal Du ikke sy Hynder under Folks Arme, ej

heller Puder til deres Hoveder, som den, der vil holde med
Paven, fordi Paven holder med hannem, hvilket Saul begjæ¬

rede af Samuel, der han sagde: Ære mig dog nu for mit
Folks Ældste og for Israel. Men følg Pauli Raad og
prædike Ordet, hold ved, hvad heller det er i rette Tide eller

i Utide, straf, tru, forman med al Taalmodighed og Lærdom,

betænkende, at dersom et Saar, i Synderlighed Sjælens og
Samvittighedens, skal læges, maa Du endelig røre derved
og omgaaes dermed. Der gjælder ingen Vaabensalve til.
Det bliver saa vel Dig til Ve, dersom Du ikke prædiker og
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forkynder Evangelium, som den, der ikke annammer det. Frygt
Dig ikke, om endskjøndt Du boer iblandt Scorpioner, for at

sige Herrens Ord, hvad heller de lyde eller lade det. Men

stat omgjordet om Dine Lænder med Sandhed, skjærp og
hvæs Loven for de ugudelige, straf den gjenstridige, anse ikke

hverken den store eller ringe, rige eller fattige. Thi som de
mægtige have den største Frihed, saa have de og ofte de

største Vildfarelser. Det skader ikke, at Curen er noget skarp,
naar Effecten en lykkelig. Thi den bør ikke regnes for en
skarp, men en god Lud, som toer af og tager bort den onde
Skurv.
En Præst maa ikke være en Vægelsindet, Affal¬

der eller Troens Fornægter. Iblandt Lærere er der
tvende Slags, som falder fra den rette Tro til Vantro.
1) De som Paulus kalder nyplantede Lærere, hvilke ikke end

ere rodfæstede og derfor dessnarere overtalede. 2) Gamle

Lærere, som vel haver været rodfæstede, men omsider dog
enten formedelst deres Fornufts Skarpsindighed, som haver

gjort dem rasende, eller og for Gjerrigheds Skyld, som haver
betaget deres Hjerte og Sind, haver lidt Skibbrud i Troen

som Alexander og Demas, der var vel i Begyndelsen Pauli
Medarbejdere, men formedelst Demas fik Kjærlighed til Verden,
forlod han Paulum og rejste til Thessalonicam. De første

giver dobbelt Forargelse, de andre haver dobbelt Fordærvelse.
Disse ligner Ezechiel ved Toppen af Cederen, hvilken den

store Ørn plantede i Kjøbmændenes Stad, i et godt Land,
som var meget Vand, at det fik Rødder under sig, blev til
et Vintræ, fik Kviste og Grene, men omsider bøjede det sine
Rødder til en anden Ørn og udrakte sine Vinkviste imod

hannem, at det skulde vandes af hans Plantelses Sted, hvor¬
over det ikke lykkedes, men ved et Østenvejr blev forvisnet.
Det er Jammer, naar Faarene og de gemene farer vild, men

jammerligere, naar Hyrderne og Lærerne ere blinde; thi hine
have deres egne Sjæles Byrde at bære udi Vanvittighed,
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at de ej undertiden have vidst bedre; men disse have baade

deres egne, saa og andres Sjæle at svare til; thi de haver
vidst bedre og gjort værre, hvorfor Cherub er sat med et
draget rystende Sværd (dersom de blive varagtige i deres

Affald) imod dennem som mod Adam at bevare Vejen til

Livsens Træ.
Det er ikke trygt udi Religionens Forplantelse at bruge
enten nyplantede eller nylig omvendte. Ja hartad lige far¬

ligt at bruge den, som haver nyligen taget ved Troen, og den,

som nyligen haver forladt den; thi begges Sind ere Ustadig¬
hed undergivne. Den sidstes Lærdom véd man, at den æder

om sig som Kræft, som Hymenæi og Phileti. Af den første,
saasom af en Vingaard, plantet med ædle Vinkviste, forventes
vel Vindruer, men bekommes dog ofte ikkun vilde Druer.

Og derhos en Sorg, som man ikke kan forvinde: Den Gren,
som er nyplantet og haver ikke vel faaet Rod, kan snart igjen

omstødes og oprykkes, og den Lærer, som ikke er vis og
fastgrundet i sin Saligheds Sag, kan ikke vel stadfæste andre

i deres, men snarere forføre dennem; thi det hænder sig ofte,

at en Kvist, som er skaaret af et godt Træ, bliver podet i
en vild Stamme og visner straks, og en nyplantet Lærer
kommer iblandt Vantroens Børn og forfares med dennem.

Item hænder det sig, at man tager en Gren af et ondt
Træ og poder den i en god Stamme, men det vil næppeligen

eller lidet forandre sin onde Natur, og en nylig omvendt
Lærer haver gemenlig nogle Levninger af det forrige Væsen,
hvilke ere ligesom Torne i Øjnene og Gadde*) i Siderne.

Hvorfore skulle jeg lade mig lede af en nyplantet, naar jeg

haver en velgrundet“ Et gammelt rodfæstet Træ bærer jo
snarere Frugt end en ung Pode, og en gammel bosidt Bor¬
gere og Patriot er tryggere end en ny naturaliseret Udlænding.
Forvar Dig for den, som er falden fra den rette Tro
til Vantro; thi den, som selv er bedragen, er gjerne færdig

*) Brodde.
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til at forføre andre med sig, som Paulus vidner om Hymenæo
og Phileto, at de forvendte nogle fra Troen med sig. Betænk

og, at lige saa højt et Trin, som det er at opstige fra Vantro
til den rette Tro, lige saa dybt et Fald er det at vige fra

den rette Tro til Vantro. Giv derfor Agt paa Dig selv,
Du Herrens tro Tjener, og paa de Troens Ord og gode
Lærdom, i hvilken Du er opfød af Barndommen og hos

hvilken Du stedse haver været, saa kan den undervise Dig til
Salighed formedelst Troen i Kristo Jesu, ja gjøre Dig selv

salig og i lige Maade dennem, som Dig høre.

En Præst skal staa aarle op og bede for sig og
det ganske Land. Efterdi Dig er betroet at skulle omgaaes
med hellige Ting, og Dit Embede udkræver, at Du skal bede

for andre, da hellige Dig og bed for Dig selv først. Du
helliges formedelst Guds Ord og Bønnen, at Du ej enten

(selv vanhelliget) skal vanhellige Dit Embede, eller i det Du

skal hellige andre bliver selv vanhelliget, og Din Bøn bliver
til Synd, som Paulus forklarer, at Du ikke prædiker for

andre og bliver selv forhærdet; at Du ikke trøster andre og
selv bliver forsagt og utaalmodig. Han kan ikke bede for
andres Nød, som ikke kjender sin egen Tarv, eller véd ikke

at bede for sig selv. Hvad skal Blodpenge i Guds Kiste,
eller ny Vin i gamle Flasker. Det er daarligt at bede for
andre og forglemme sig selv, eller og begynde at bede for

sig selv og intet med Bønnen at udrette.
Lad ej af at bede for Dine Tilhørere, hvad heller de
haver været Dig tjenstagtige, som den sunamitiske var Pro¬

feten Elisæo, eller og de haver været Dig gjenstridige, som
den Kielsmed Alexander var Paulo. Men lad de gudfrygti¬

ges Velstand forlyste Dig, og de ugudeliges sørgelige Vilkaar
bevæge Dig til Medlidenhed. Ihukom den fromme udi Din
Bøn, at han maa blive standhaftig, forglem ingenlunde at

bede for den ugudelige, at han maa omvende sig fra sit onde
Væsen. Gud lader sin Sol oprinde og sin Regn falde saa
4*
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vel paa den ugudeliges Ager som paa den retfærdiges. Lad

Din Bøn strække sig saa vel til den urene som til den rene.
Christus bad for sine Fjender og Uvenner; Moses bad for

Farao, Guds Folks Fjende, hvorfor ikke Du for Dine Dig
betroede Sjæle2 Vil Du lade af at bede for nogen, som

Du ikke bør, da lad heller af at bede for den gudfrygtige

end for den ugudelige; thi hin er udi Naade med Gud og
paa den rette Vej; men denne udi Unaade og paa den vrange
Sti. Tænk paa Samuels Ord, som lyder saaledes: Det skal

være langt fra mig at synde saa imod Herren, at jeg skulde
lade af at bede for Eder og at lære Eder den gode og rette

Vej. Thi den, som ikke vejviser den vildfarende, gjør lige

saa stor Synd som den, der forfører den retvandrende.
En Præst skal takke Gud for Bønhørelse. Vil
Du have Visdom, bed Gud derom. Vil Du beholde Vis¬

dommen, tak Gud derfor. Thi man faar meget for Bøn og
end mere for Tak. Ja man faar det for Bøn, det, man ikke

kan faa for Penge, og erlanger det ved Taknemmelighed, det,

en anden ikke kan erlange ved Magt. Men man mister det
og ofte for Utaknemmelighed, det, man tilforne haver bekom¬

met for Bøn. Jeg vil bede og afbede hos Gud min Daar¬
lighed, saa faar jeg Visdom. Jeg vil takke hannem for
Visdommen, saa faar hun Fremgang. Thi det er ellers elen¬

digt at arbejde og intet at vinde, at saa og intet at høste,
og at plante Vingaarde uden nogen Frugts Forventelse.

Mange forglemmer ej alene at takke for Velgjerninger,
men endog at have annammet dennem. Men Gud annam¬

mer aldrig en Bøn af Dig, han jo beviser sig naadig, idet
han bønhører Dig. Annam Du aldrig noget af hannem

uden Du beviser Dig taknemmelig og med Lov ihukommer
det. Beder Du Gud, saa bønhører han, at han giver Vis¬

dom. Takker Du hannem, saa formerer han sin Velsignelse,
at den faar Fremgang. Thi den, som beder, bønhøres og
bevises en Velgjerning; men den, som takker for en Velgjer¬

ning, bereder Vej for en anden.
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Mangen en Lærer prædiker og underviser nok, men det

haver ikke mere Frugt eller Virkning, end det Figentræ, som
havde ingen Figen, og Kristus forbandede, af Aarsag han
tilskriver sine egne Kræfter det og ikke Gud. Ære og Nytte

ere tvende herlige Ting. Æren hører Gud til og Mennesken

Nytten. Vil Du have Nytten af Dit Arbeide eller Dit

Liggendefæ, som Dig er betroet, da lad Gud have Æren,

som hannem bør. Men vil Du have Æren, saa mister Du
ej alene Nytten; thi Du kan ikke have dennem begge fuld¬
kommen paa èn Gang, men endog Vantrivelse kommer over¬

flødig. Der Nebuchadnezar vilde have Æren for Babylons
Bygning og ikke lade sig nøje med Nytten, mistede han baade
Ære og Nytte. Hans Ære blev lagt udi Støv, og baade

hans Forstands saa og hans Bygnings Nytte forsvandt udi
7. Tider for hannem. Tilvender noget Menneske eller Du

selv Dig Æren, som skete med Herode, at der blev udraabt

en Guds Røst og ikke et Menneskes, da gjør Du daarligt;
thi Du kan intet uden Gud. Tilskriver Du Gud Nytten,

da taler Du usandfærdigt; thi han haver intet behov. Tænk
derfor paa Kongen af Sodoma Ord og Begjæring, der han

sagde til Abraham: Behold Du Byttet og mig Folket. Saa

Du: Behold Du Nytten og giv Gud Æren.
En Præst maa ikke være skjødesløs udi sit Em¬

bede eller agte det et ringe og let Embede, men stu¬

dere flittig. Mange, naar de ere satte til at være Menig¬
hedens Hyrder og Guds Ords Frembærere, indbilde sig, at
det skal gaa med dennem som med Saul, der han blev salvet
til Konge, da tilvendte Gud hannem et andet Hjerte, at Gud

haver og givet dennem saa vise og fuldkomne Hjerter, som
dennem er fornøden, saa de ikke haver Aarsag mere at studere

eller søge efter videre Oplysning, stolende undertiden paa
deres egen Færdighed, undertiden paa de Ord, som Kristus

trøstede sine Disciple med imod deres Forfølgelses Tid, sigende,
naar de antvorde Eder hen for Raadet, Konger og Fyrster,
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da sørger ikke, hvorledes eller hvad I skulle tale, betænker
det ej heller tilforne, men hvad, som Eder gives i den samme

Stund, det taler; thi den Helligaand skal lære Eder samme

Stund, hvad I skulle sige, ej mærkende, at Christus ej taler
her om deres Embedes Forretning (udi hvilket endog den
Helligaand arbejdede med dennem, de dog tilforne skulde
baade betænke sig, saa ogsaa bevise det, de talede, som Paulus

gjorde for Borgerne af Berea. Thi der hedder det: rand¬

sager Skrifterne, bliver hart ved med Læsning, paa det Eders
Forbedrelse skal blive aabenbare i alle Ting). Men om deres
Forfølgelses Tid, hvor de havde ej Lov at tale andet, end

svare til det, som dennem blev trædskeligen adspurgt, og de

formedelst deres Enfoldighed intet vidste at svare til. Men
vogt Dig, at udi det Du graver Dit Dig betroede Pund
udi Jorden og tænker, at Gud skal arbejde uden Dig, Du

ikke kommer til igjen at høste uden hannem, at hverken Din
Plantelse eller Vanding faar Fremvæxt, eftersom Du gjør
Herrens Gjerning svigagtelig. Ja, vogt Dig, at Guds gode

Aand ikke viger ganske fra Dig, fordi Du ej søger hannem,
og den Aand igjen indsniger sig udi Dit Hjerte, som talede
af Zedechiæ Cnaana Søns Mund, og bøjer Dig til at tale

Fabel og Snak, gjør baade Dig og Dine Tilhørere udi
Syndsens Besmykkelse sikker, men udi Fristelsens Time mis¬

trøstig. Det er bedre aldrig at have naaed det hellige Embede,
end ikke troligen at forestaa det.

Naar Du beskuer Dit hellige Embedes Indtrædelse, da

betænk, hvad Dig er befalet I Dig er en kraftig Dør opladen,
men vogt Dig, at Du ikke lukker den til baade for andre
og for Dig selv. Dig er overleveret tvende Stave, Sød og

Væ: Evangelium og Loven; Ordet og Brødreskabet; men lad

dennem ikke for Din Skyld sønderbrydes. Du haver de høj¬
værdige Sakramenter at omgaaes med. Omgaaes med den¬
nem varlig, at Du ej spilder det Blod paa Dit Bælte, som

skal være en Lægedom paa Din Sjæl. Dig er betroet Guds

55

Husholdnings Nøgle, Himmerigs og Helvedes; én til at
opløse eller udlukke de angerfulde Hjerter og bange Sam¬
vittigheder fra Syndsens Baand og Fængsel og oplukke Him¬

melen for dennem; én anden at binde deres Haardnakkethed

under Satans Magt til Kjødets Plage og oplukke Helvedes
Porte for dennem. Vogt Dig, at Du ikke løser, hvor Du

skulde binde, og saa blive en Hykler. Vogt Dig, at Du
ikke binder, hvor Du skulde løse, og saa blive en avinds¬

fuld, ja selv omsider bunden. Korteligen, Du haver Dine
mange Tilhøreres Sjæle at gjøre Regnskab for, endog det
er haardt nok for et Menneske at svare for sin egen Sjæl.
Dersom enhver betragtede dette, hvor højt og besværligt det

gejstlige Embede var, da var der ej nær saa mange, som saa
hastige og tidligt ilede efter det, og end færre, som foragtede
det. Dog trøster Eder derved, I som med Iver og Tro¬

hjertighed forestaar det, Eder er en kraftig Dør opladen imod
Eders Modstandere, men Eder, som foragter det, er en stor

Straf henlagt.
Overvej dette, Du tro Herrens Tjenere, som haver Her¬

rens kraftige Ord og ej et Menneskes at frembære: Tal ikke
uden Betænkning, betænk ikke uden den hellige Skrifts Raad¬

førelse; thi at tale uden Betænkning er daarligt, og at optænke
noget, som ikke stemmer overens med den hellige Skrift, er
hedensk. Det er bedre at betænke Skriftens Vidnesbyrd længe
uden Tale, end tale snart uden Betænkning eller den hel¬

lige Skrifts Bevisning. Gjør derfor Din Flid at tale lige

saa trøstig til den ringeste som til den højeste. Revs og
forman lige saa høit den højeste som den ringeste. Undervis
dennem begge som for Guds Aasyn og de hellige Engles

Paahør; thi deres Sjæle ere lige dyrekjøbte.
En Præst skal tage Vare paa sit Embede og ikke

mænge sig i anden servil Handel. Naar mange Jern

ere udi Ilden, vil der gjerne nogle blive forbrendte, og den,
som vil tage Vare paa mange Bestillinger, forretter nogle

56

af dem uden Frugt og Nytte. Han haver nok at gjøre, som
skal forestaa et Arbejde vel, og den, som forestaar en Gjer¬
ning vel, haver liden eller ingen Tid tilovers at anvende
paa noget andet. Gud haver befalet Aarons Hus flere Om¬

sorger, end han vel undertiden er mægtig til at regjere eller

digerere, hvorfor vil han da paatage sig flere2 Forstaar I
ikke, siger Christus, naar jeg taler om jordiske Ting, hvor¬

ledes skulle I tro, naar jeg taler om himmelske Ting. Meget

mindre, naar man faar begge at tænke paa. I kan ikke vel
undertiden forestaa det jordiske Værk, hvorledes naar man

vil tage sig mere paa og forrette baade det aandelige og det

jordiske. Det er bedre at lade sig undervise om det aande¬
lige, naar man er sat til det jordiske, end lægge sig efter
det jordiske, naar man skal opvarte det himmelske. Naar der

er intet mere tilovers for Dig at gjøre i Dit rette Embede,

kan Du fatte et andet an, hvilket næppelig sker: thi naar vi
faa gjort alt det, vi burde, saa ere vi dog unyttige Tjenere.
Dog vil jeg herudi ej være nogen til præjuditsI Men kan

Du forrette et andet Embede vel, og Dit eget Embede, som

Du bør2 Kan Du arbejde udi Guds Vingaard saa trolig,

som Du skal, og udi Din egen, som Du vil, gjør det. Jeg
vil heller lade et Jern blive tilbage, end de begge skal blive

forbrændte. I det ringeste véd jeg det, at dersom jeg op¬
varter Guds Embede, som jeg bør, da bliver udi det andet

noget forglemt. Men dersom jeg forsømmer det Embede,
mig er betroet, og forfremmes i det andet, som jeg mig til¬
tager, haver jeg mig Straf at forvente, saasom den der gjør

Herrens Arbejde svigagtelig. Thi jeg kan ikke tjene to Her¬
rer tillige. Den unge Karl kunde ikke vel baade følge Chri¬

stum og tage Vare paa sit udvortes Gods, hvorfor Christus

vilde kalde hannem fra det ene; men han fortod Christum
og blev hos det andet. Hvo som lægger Haanden paa

Ploven, siger Christus, og ser sig tilbage, han er ikke bekvem
til Guds Rige. Hvorledes skal den, som lægger sin Haand
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paa Herrens Alter og ser sig tilbage til Ploven, være bekvem
til at opbygge Guds Rigeº Ingen Stridsmand, siger Pau¬

lus, befatter sig med nogen Handel om dette Livs Næring,
at han kan behage den, som hannem annammede til Strid,

og dersom og nogen strider, saa bliver han dog ikke kronet,

uden han strider retteligen. (At stride og stride retteligen, at

prædike og prædike vel, ere tvende Ting). Den Plovmand,
som forarbejder Ageren, han skal først nyde Frugten. Mærk,
hvad jeg siger, og Herren skal give Dig Forstand udi alle

Ting.
Befat Dig derfor intet med mere, end det Dit Kald

udkræver, paa det Du maa det vel forestaa. Det høres strax
paa en Mands Tale, hvad han mest omgaaes med. Ædlinge
tale om mandelige Gerninger, heroiske Bedrifter og Rigernes

Forplantelse, Borgere om Næring og Commercier, Prædi¬
kanter om Studeringer, lærde Mænds Skrifter og Religionens

Prydelse, Bønder om Jordens Dyrkelse og hendes Fremvækst,
om Aarsens Tider og Creaturernes, som Øxen, Køer, Svin,
Faar og Heste deres Opfødelse, saa at det hedder, som

Poeten taler:
Skipperens Tanker ere Sejl og Anker,

Om Vind og Raae, om Bølgerne blaa

Og om de farlige Banker,
Bonden han snakker om Daler og Bakker,

Om Stude og Svin, om Ploven sin,
Dertil om store Kornstakker.

Tvertimod dersom Ædlinge blive til Øxendrivere eller

Kjøbmand, da forglemmer de deres adelige Exercitia og med
det samme deres opvante Courage. Dersom Borgerne blive

til Bønder, forkaste de deres Frihed og rette Næring. Vil
Præsterne blive Agermænd, saa forvisner deres Lærdom,
eller og deres Skarpsindighed forrustes. Og blive Bønderne
til Trælle eller ødelagte, saa maa snart alle blive Bønder.
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Derfor er det bedst, at enhver tager Vare paa sit, saa haver
alle noget at gjøre, og det, som da gjøres, bliver vel gjort.
En Præst skal føre et ustraffeligt Liv og Lev¬

net det meste muligt er. Christus siger til sine Disciple:
I ere Jordens Salt og Verdens Lys. Saltet udi den gejst¬
lige Stand er en sund Lærdom, og Lyset er et skikkeligt Levnet.

Det første forklarer Paulus, der han siger: Lader Eders Tale

være gudelig, men vel forvaret med Salt, at I kunne vide,
hvorledes det bør Eder at svare enhver. Det andet lærer
Christus Matt. 5,16: Lader Eders Lys saa skinne for Menne¬

skene, at de se Eders gode Gjerninger og prise Eders Fader
udi Himmelen. Lærdom uden et skikkeligt Levneds Frem¬

dragelse fører Foragt med sig og er som Samsons døde Løve,
den haver den søde velsmagende Honning udi sig for Menne¬

skene, men udi et stinkende Aadsel, som er for Ørnene. Et

strengt Levned uden sand Guds Kundskab er hedensk; thi
Hedningerne, vide vi, have været bedre Bygningsmænd med
deres Liv, end mange Kristne med deres Lærdom. Lærer

Du vel uden Livs Renhed, er Du en Farisæer i Guds Hus.
Lever Du ilde, er Du en Nedbryder uden Guds Hus. Hvil¬

ken er nu bedst2 Enten at opbygge udentil og nedbryde

indentil, eller nedbryde udentil og opbygge indentil: Et
haardt Spørgsmaall Thi den, som opbygger og igjen ned¬

bryder, han haver med stort Møje og Arbejd gjort intet.
Er derfor raadelig, at man saa bygger udentil, at det inderste

ikke forfalder, og saaledes holder det inderste ved Magt, at

det uderste ikke kuldkastes. Det, som Du opbygger indentil
og Menigheden forbedres ved, skal Gud lønne Dig for her.

Men dersom Du nedbryder udentil, det som Du haver opbygt

indentil, skal Gud straffe Dig for hisset; thi væ det Menneske,
ved hvilket Forargelse kommer, det var hannem langt bedre

etc. Salig er den, som bygger baade inden og uden; thi
Gud skal lønne hannem baade her og hisset. Det er herligt,
naar Lærdom og Levnet følges ad. Thi ligesom Du lever,
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saa døer Du. Ligesom Du døer, saa skal Du leve igjen.
Lever Du vel, saa døer Du ikke ilde. Døer Du ej ilde, saa

skal Du siden leve bedre, end Du enten levede eller døde.
Læs derfor ikke aleneste Skrifterne om de navnkundige Fædre
for at forkynde dennem igjen, men endog deres Liv og Gjer¬

ninger at efterfølge; thi Guds Ord er skreven, at Du skal
tro det og lære det. Og de navnkundige Fædres Gjerninger

optegnes, at Du skal opmuntre andre og selv følge dennem.

Et Minde fra Gerners Præstegerning har vi endnu i
hans tvende udgivne Postiller. I Aaret 1684 udkom „Hel¬

lige Dages hellige Tanker til Guds Æres Udbredelse, til
Menighedens Opbyggelse, til den gemene Mands Ledsagelse

gudelig forfattede af Henrich Thomæsøn Gerner, Guds og

Menighedens Tjener udi Birkerød“. Titelbladet er forsynet
med Billeder af Moses med Stentavlerne og Christus, de fire
Evangelister og mere. Et næste Titelblad har denne Ind¬

skrift: „Sædvanlige hellige Dages hellige Tanker, udi hvilke
enhver kan se, hvad han bør at have i Tanker paa Søn¬

dagene og Festerne, naar han enten har hørt andre eller for

Sygdoms Skyld ej kan komme til andre o. s. v. Bogen,
der har J. Baggers „Approbatio og Ole Borchs „Impri¬

matur“ er tilegnet Kong Christian d. 5te og Dronning
Charlotte Amalia. Foruden en Fortale til „den gunstige

Læsere“ og en Mængde Æredigte til Gerner, dels paa Dansk
og dels paa de tre Kristi Korses Sprog, er Postillen forsynet
med et Billede af Henrik Gerner, under hvilket Kingo har

skrevet følgende Linier:

„Saa seer den Herrens Mand vor Gerner ud af Øje,

Sin Konges hulde Mand, som Fjender ej kan bøje;
Hvis lærde Mund og Pen Guds Visdom fører frem,
Hvis verdslig Klogskab og hvis Skjaldre=Kunst har Klem.

Af Kobberstik man ham dog ej saa lige kjender.

Men hvo hans Bøgers og hans Skrifters Blade vender,
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Han ser, hvor højt han gaar i Lærdom og Forstand,
Og desfornden er en Hjertens ærlig Mand.

Hver Prædiken er foroven forsynet med et Billede, der

svarer til Evangeliets Indhold, og Postillen begynder
hvad jeg ikke mindes at have set før — med den borgerlige

Nytaarsdag og ikke med den kirkelige.

I Aaret 1693 udkom „Gudelige Tanker over en Del
af de hellige Apostlers Sendebreve, almindelig kaldet Søn¬
dages og Helligdages Epistler, udi hvilke indeholdes et kriste¬

ligt Livs og Levneds sunde Lærdomme og Regler, sigtende
alle til Salighed, hvorefter ethvert Menneske kan vide at rette

sig, stillet efter de hellige Apostlers og deres Sendebreves
Anledning for alle Slags Folk, for høje og nedrige, for

fromme og vanartige, for rige og fattige, for gejstlige og
verdslige, for Daarer og vittige, den ene til Bestyrkelse, den

anden til Omvendelse, begge til Opbyggelse, Gud for alle til
Æxe og Berømmelse, med Andagt og god Betænkende sam¬

menskrevne af Henrich Thomæsøn Gerner, fordum Guds og
Menighedens Tjener udi Birkerød, men nu Biskop udi Vi¬

borg Stift.“
Denne Postil over Epistlerne er ligesom den første til¬
egnet Kongen og Dronningen, er desuden forsynet med en

Fortale til „den gunstige Læser“ og ligesom Evangelie=Po¬

stillen prydet med en Række Ærevers baade paa Latin og
Dansk, der viser os, hvor stor en Anseelse Gerner nød hos

sin Samtid baade som Præst og Forfatter.
Hør saaledes, hvad Peder Syv udtaler:

„Lad andre skrives højt for Manddom og Bedrifter,

Men Gerner tegnes op for Bog og lærde Skrifter,

Med evig Stil og Ros, saa længe der er til
I Nørre=Riger tre Præst, Prædikestol, Postil.

Det er god luthersk Kristendom, som træder os i Møde
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i Gerners Prædikener, og de vidne om, at hvad Gerner i

sin „Pastoraltheologi“ forlanger af en Ordets Forkynder, det
har han selv stræbt at gennemføre. Gennem en kortere Ind¬
ledning fremsætter Gerner sit Thema, og i et længere Stykke

med Titel „Tekstens Forklaring udvikler han saa dette sit
Thema, idet han drager Tekstens enkelte Led frem. Der er
begribeligvis en hel Del i Gerners Prædikener, som støder

en Nutids=Kristens Øre. Navnlig træder den nürnbergske

Pegnitzer=Skoles*) Indflydelse, som iøvrigt spores i flere af
hans Skrifter, paa en mærkelig kras Maade frem i hans

Postiller, og denne Jagen efter Brugen af Ordsprog og Sen¬
tenser og Fortaben sig i Ordspil har noget utiltalende ved

sig. Men trods den forskruede Form — et Offer til en

flygtig Moderetning — mærker man dog, som S. M. Gjelle¬
rup siger, at der staar en Personlighed bagved, som har
noget, den skal have ført frem baade af Tankevægt og reli¬

giøs Livserfaring.**)
Gerners Nabo, Præsten Peter Lange i Karlebo, har i
et Digt foran i Epistel=Postillen skildret Gerner som Præst

i følgende Linier, der vistnok passende kunne sættes som en

Overskrift over hans Præstegerning:

„At tale Herrens Ord, at pønse Dag og Nat

Paa Guds fuldkomne Lov, som han os haver givet,
*
„Pegnittzorden (efter Floden Pegnitz, der gennemstrømmer Nürn¬

berg)

—

eine der im 17. Jahrh. entstandenen Sprach¬

genossenschaften, wurde von Georg Philip Harsdörfer und Joh.
Klaj 1642 zu Nürnberg zur Beförderung der Reinheit der deut¬

schen Sprache, vorzüglich in der Reimkunst, nicht ohne einige
Oposition gegen die Nüchternheit der ersten schlesischen Dichter¬

schule, gestiftet. Aber bald ließ sich die Gesellschaft von der Zeit¬

richtung zu süßlichen Tändeleien verleiten, bis endlich ihre ganze

Beschäftigung in leere Spielereien mit Sinnbildern, Devisen und
Schäferwesen ausartede

7

Brockhaus's Conversationsleksikon, 12. B., Pag. 980.
**) Dansk biografisk Leksikon, 5. Bind, Pag. 611.
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Det Ord til Salighed, det Ord, som skjænker Livet,

Som bedre er end Guld, ja end al Verdens Skat;

At pønse, siger jeg, paa dette Herrens Ord,
Med en Basune=Røst det stedse at udtale,
Af det for Herrens Folk Guds Rige at afmale,
Er Zions Præsters Værk og Pligt paa denne Jord.

De maa ej være som den Hund, der ej kan gjø,

Sy Puder til hver Arm, sy Huer til hvert Hoved,
Men vare Sjæle ad, det gode Gud har lovet,
Det onde han har truet, paa det de ej skal dø.

Vor ædle Biskop er os her udi et Spejl,
Snart fyrretyve Aar han Vægter haver vaaret

Paa Zions Mure og for Guds Folk Omhu baaret,

Har altid saaet Guds Sæd til Fremvækst uden Fejl.
Sligt af hans Ord og Skrift kan kjendes overalt.

Fra Kirken følge vi med Gerner hjem i Præstegaarden.

Her træffe vi først hans Hustru, Dorothea Bircherod. Og
ligesom vi ovenfor have gjort Bekendtskab med hans Syn

paa Præstegerningen, saa ville vi her betragte hans Anskuelser

om Ægteskabet.
Gerner ansaa det for „en vederstyggelig Ting at afholde

„er jo
sig fra Ægteskab. Thi „Ægteskab“ — siger han —
indstiftet af Gud, og det er ærligt hos alle, ja det er saa af
Gud velsignet, at den Mand prises lyksalig, som 1) bekom¬

mer en god Hustru og 2) ser sine Børn som Oliegrene om¬
kring sit Bord. Saa er det da bedre, Du gifter Dig, avler

Børn, og opdrager dennem saaledes, at de maa opfylde de
affaldne Engles Steder udi Guds Rige, end, som Dit Kjød

er skrøbeligt, Du skulde give kjødelige Lyster Rum udi Dit
Hjerte og muligt fuldbringe dennem i Dit Legeme og om¬

sider opfylde selv et Sted udi Helvede. Det er ej idel
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daarligt talet, at en modvillig ugift er saa mange Børns

Morder, som han kunde været Fader af“. Og desuden „en
Husbond foruden Hustru er ej anderledes at agte end en

Hermophrodit eller Tvætule; thi er han udi sin Husholdning,
da maa han være baade Mand og Kvinde; thi Tjenestepigens
Øjne, som burde ellers at se paa deres Madmoder, maa give

imod Husholdningens Regel Agt paa Husbondens Hænder;
og er han fra sin Husholdning, da er han hverken Mand
eller Kvinde; thi hver gjør uden hans Vidskab, hvad hannem
lyster. Saa er da en Hustru en umistelig Ting udi Hus¬

holdningen og lignes meget vel af Syrack ved et Gjærde;
thi det samme som et Gjærde er om en Have, det er en

Hustru omkring sit Husbonds Hus og Formue.
Elsk derfor det, som Gud haver plantet, og Naturen dagligen

elsker. Del heller Din Formue med en dydig Hustru viden¬

des, end at fremmede skal Dig uafvidendes dele Dit Gods

med Dig; thi det er bedre, at Du og hun haver èn Pung
tilhobe, af hvilken I begge kan leve, end at fremmede skal

have Din Formne tilfælles med Dig, og Du kan intet nyde

deraf igjen.
Men priser Gerner saaledes Ægteskabet, saa raader han
dog ogsaa til at „betænke sig i sit Giftermaal og ikke trolove

sig Dejlighed eller Rigdom, men helst Gudfrygtighed, Dyd

og Fromhed“. „Vogt Dig“ — siger han — „at Du udi
Dit Giftermaal ikke raadfører Dig med Dine Øjne alene, at

de ej skal bedrage Dit Hjerte.

—

Thi en dejlig Kvinde

(forstaa uden Dyd) vil gjerne gjøre Dig nidkjær og forkorte
Dit Liv. Vogt Dig og, at Du ej raadfører Dig med Din

Fornuft alene, som præsupponerer dette, at alting vindes med

Penge og vil tilskynde Dig til den rigeste. Faar Du den
rigeste, saa haver Du strax den hoffærdigste. Men sæt heller
disse tvendes, nemlig Øjnenes og Fornuftens Raad lidet til

Side, og raadfør Dig først med Gud, om Dine Øjne døm¬
mer vel og Din Fornuft begjærer ret, saa skal han udvælge
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Dig en dydig og from Hustru, hvilken kan baade gjøre Dig
—
rig, saa og forlænge Dit Liv.

—

Mærker, hvorledes

Salomon og Syrack ej ser saa meget paa Skummet som paa
Guldet. De berømmer udi det kvindelige Kjøn Gudfrygtig¬

hed, Ærlighed, Tugtighed, Taushed, Venlighed, Dyd, Flit¬
tighed eller Husraadighed, og uden disse agter de ej ander¬

ledes en dejlig Kvinde end en So med et gyldent Flettebaand

paa. En gudfrygtig Kvinde frygter ej, at hun skal mishage
nogen, om hun endskjønt er ej saa meget dejlig; thi om hun
er ikke afholden af Menneskene, saa elsker Gud dog hende
desmere. Og hvo vil sige, at en from, fornumstig Husbond

skulde ville mishage det, som Gud behager, og Gud haver

givet den Velsignelse, at hun og kan gjøre sin Mand salig.
En svagøjet Lea, som er gudfrygtig, er langt dyrebarere end

en dejlig Rachel, som intet andet tænker end paa Børn; thi
Gudsfrygt gjør hendes svage Ansigt i hendes Husbonds Øjne
dejligt, og hendes tunge Hjerte glad og lystigt, saa og vel¬

signer hendes Hænders Gjerninger, men dennes Dejlighed
bliver til Støv, og hendes Lystighed til Sorg, idet hun maa

føde en Benoni og dø. — —

Hvo som haver en fattig,

dog vel optugtet Kvinde, han haver funden stor Rigdom og
kjøbt det meget let, som andre ej kan for stor Rigdom bekomme.

Thi Tugtighed i Ord er Sjælens Glæde, og Tugtighed i

Gjerningen Legemets Prydelse.

En taugsk

Kvinde er en Guds Gave; thi dersom hun haver lært vel
at tie, saa maa Du være forsikret paa, hun véd og i sin

Tid viseligen at tale.

Som Rosenvand læger og

lindrer svage Øjne, men Saften af Løg saarer og smerter

dennem, saa heler og en mild og venlig Hustru en Mands

sorrigfulde Hjerte, men en umild og surseende forstyrrer baade
sin Husbonds saa og sin egen Ro, idet at hendes Husbond
bliver først i sit Sind utaalmodig og siden kjed af hende,

naar hun med sin Haardhed tvinger de Ord af hans Mund,

som Job ugjerne talede.

En venlig Kvinde bort¬
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tager store Byrder fra hendes kjære Husbonds Hjerte, som
ellers kunde forkorte hans Liv.
—

er hendes Mands Krone og Ære.

En dydig Kvinde
— —

En dydig

—

Kvinde holder ofte en Mands Hæder inde, i den Sted den

falder i Skarnet for hannem, naar hun er borte.

Den fattes al Ting, som ikke haver en husraadig
og flittig Hustru, uden én Ting, nemlig at han haver en

fødsel Nedbryder; thi det, som han bygger med to Hænder,
nedbryder hun med en; men fæster han en husraadig, saa
haver han alting. Men at hun er saadan, det er baade

Gavn for hendes Husbonde, saa og for hende selv ej skadeligt,
og dennem begge en Ære; thi naar enhver ser, at Gud ærer

dennem med sit gode, hvorledes kan da nogen efterlade at

prise udi deres Gjerning Guds Gjerning og ære dennem,
efterdi Gud ære dennem.
Om Ægtefællernes indbyrdes Forhold i Ægteskabet ud¬

taler Gerner sig saaledes: „Som det befaldt ikke Gud udi

Skabelsen at sætte Hovedet dér, Ribbenene sidder, eller Rib¬

benene dér, som Hovedet sidder, saa befalder det og ej heller
hannem, at Kvinden skal have Herredømme over Manden.

Det er hannem vederstyggeligt, at en Kvinde fører sig enten
i Mandsklæder eller Vaaben, men det er mere fortrædeligt

at se hende iført Mands Myndighed, og at hun bruger

Herredømme over sin Husbond. Thi derudi haver hun lastet

Guds Gjerning, som satte Manden til at være hendes Hoved
og gjorde hende til at være Mandens Medhjælpere. Vogt
Dig derfor, Du forsigtige Husholder, at Du ej bøjer Din

Hals under Din Hustrus Aag; thi det er Dig ikke nytteligt,
men Du maa formode én af tre Ting. 1) Enten at Du

bliver en Afgudsdyrker; thi bliver Din Hustru først Din
Herre, saa bliver hun og snart Din Gud, hvilket er at se
udi den vise Salomon, der han lod fremmede og udlendiske

Kvinder faa Magt over sit Hjerte. Saa gik det og Israels

Børn med Moabiternes Døtre. 2) Eller og Du kommer i
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største Fare: Der Samsons Hustru udi Thunnath fik Magt
over Samsons Hjerte, og Dalila fik Magt over hans Styrke,

da kostede det første hannem 30 Helligdags=Klædninger og
30 unge Karles Liv; det andet kostede hannem begge hans

Øjne og omsider hans eget Liv. 3) Eller og Du faar stor

Hjertesorg; thi Din Hnstru foragter Dig, Din Næste bespotter

Dig, og af disse tvende oprinder det tredie, Du haver deraf

stor Hjertesorg. Og hvad skal man vel dømme om Forar¬

gelsen, som andre kan tage deraf, at Datter vil føre sig i
Moders Særk, og Sønnen bliver vant til at føre sig i Faders

Skjorte. Saadant et Ægteskab, hvor Manden er Kvinde,
og Kvinden er Mand, er lig ved Babels Bygning, hvor de
toge Tegl for Sten, Leer for Kalk, og ingen forstod hinanden

ret. Det er for slet for en Mand at være kvindagtig og for

højt for en Kvinde at være mandhaftig.
7*)
De:
Gerner og hans Hustru havde en talrig Børneflok.

Dorthe Bircherod blev 11 Gange Barnemoder, og Gerner

har saaledes faaet rig Lejlighed til at øve sig i den vanske¬

2)

En Ejer eller Læser af det Eksemplar af Gerners Bog, som jeg
har benyttet, ved Navn Poul Johansen, har i Marginen givet
Gerners Udtalelse følgende Correctiv: „Med en svag, uduelig

Mand kan det være nødvendigt, at Konen har Magten eller og
med en forfalden Mand.

E*)

Flere af Gerners Børn er vistnok døde som smaa; men kun om
ét af dem vides det med Sikkerhed. Af dem, der ere komne til

Skjelsaar og Alder, kendes følgende:

1) Marie Gerner, født 1657, gift med Hr. Jens Bang (Søn
af Dr. Thomas Bang, theologisk Professor), først Kapellan paa

Christianshavn 1673, senere Præst i Slagslunde og 1695 til
Stenløse.

2) Martha Gerner, født 1658, gift med Faderens Eftermand,
Mourits Jensen i Birkerød.

3) Karen Gerner, født 1661, gift med Mouritz Mandix i
Kjøbenhavn.
4) Jens Gerner, født 1665, Sognepræst til Tjæreby og

Alsynderup 1695, Provst i Strø Herred 1705, død d. 2den Februar
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lige Kunst at opdrage Børn. Da det imidlertid synes, at

han har haft en særdeles flink og dygtig Børneflok, har han
sikkert ikke forstaaet sin Kunst saa ilde. „Erfaren Mand er

god at gæste“. Der kunde maaske. derfor nok være noget at
lære af ham baade for Forældre og Børn, og vi skulle derfor

fremdrage nogle Kapitler af hans Opdragelseslære, ligesom
vi ovenfor have gjort det af hans Pastoraltheologi.

„Mangen én ønsker sig vel Børn og faar dem; men
det var bedre, at han var uden Børn. Thi ligesom Penge

skikker sig ikke i Daarens Haand, saa ej heller dejlige Børn
i en uforstandig eller ugudelig Faders Gjemme. Thi man
kan tage et Barn, som er af en god Natur, og gjøre det

til et Skarn, og tvertom igjen gjøre af et Barn, hvorudi
er en ond Art, en velskikket Mand. Vil Du derfor have Ord
for at optugte vel Dine Børn, da maa Du tænke Dig om

paa tvende Ting. 1) Hvordan Du var skikket udi Dit Sind,
den Tid Du end selv var et Barn, og hvad Laster Du selv
var tilbøjelig til. Døm saa Dine Børn først af Dit eget

Ingenio. Thi ligesom de ere Dit eget Kjød og Blod, saa
gaar de ikke gjerne fra Din Natur; idet mindste slægter de

Dig hælvten. Derhos giv ogsaa Agt paa Moderens Humeur,
og døm deraf den anden Part. 2) Betænk, hvorledes Du

blev selv opdragen. Er Du vel opdragen, da følg den samme
Maade. Men er Du bleven ilde optugtet, og Du ellers kan

skjønne derpaa, formedelst muligt Naturen har været bedre
hos Dig end Optugtelsen, da beflit Dig paa at tugte Dine
Børn bedre, saa bliver baade Dit Barn godt, og Du kjendes

en retsindig Fader. Thi den, som ikke af Naturen er enten

1729. Gennem denne blev Henrik Gerner Stamfader til en

talrig Efterslægt i Præste= og Officersstanden.

5) M. Thomas Gerner, født 1668, Sognepræst til Tønsberg
i Norge 1702, Provst 1707 og død 1739.
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et godt Barn, eller opdrages ikke ved Kunst til at blive et
fromt Barn, han bliver aldrig god Husbond eller Fader.

Som der er ingen Ting, at Forældrene have storre Ære

for af fremmede, eller større Glæde selv, end for deres Børn,
naar de ere vel optugtede, saa er der heller ingen Ting, som

giver dennem større Spot og Sorg end de samme, naar de

ere ilde opdragne. Det er deres Ære, at Børnene agtes og

æres af godt Folk, og den samme Ære er deres Glæde, dog
ej alene; thi den største Glæde er, at de ere forsikrede, at de

ere og Guds Børn. Tvertimod er deres største Spot og
Sorg, dersom de ej alene ere foragtede af andre, men i

Synderlighed at de ere i Unaade med Gud. Vogt Dig derfor,
at Du ej lader Dine Børn le, naar de burde græde, paa
det Du skal ej selv græde, naar Du helst vilde le. Det

skader intet, at smaa Børn græder i deres Ungdom; thi deres
Taarer kommer ikke dybere end fra Øjnene; thi de græder

end og ofte uden Sag. Men det er saa sørgeligt at se de

gamles Øjne vaade; thi deres Taarer kommer fra Hjertet.
Saa er det da bedre, at Dine Børn græder i deres Ungdom
for Dit Ris, end at Du skulde græde for deres Spot paa

Din Alderdom, naar de skal straffes med en fremmed Svøbe.

Vogter Eder, at I ikke handle med Eders Døtre, som

en Del desværre gjør, der udæsker dennem selv til Ufinhed,
tagende Exempel af den gamle Mand udi Gibea, Benjamin,
og Lot udi Sodoma, der udbøde deres Døtre, som endnu

vare Jomfruer, at Jemini Børn og Sodomitterne maatte

gjøre med dennem, hvad dennem lystede. Men betænker, at

I bør at bevare deres Legemer ligesaa vel i deres Opvækst,
som I udi deres Barndom bevarer deres Liv. Børnene bør
en Fader at henlægge til Moderens Bryst og i hendes Skjød

til Varetægt; og mandvoksne Døtre bør han at overlevere
kydske efter Guds, Naturens og Samvittighedens Lov til en
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forstandig Husbond; thi en Del Døtre, naar de ere fri, ere
ikke bedre end umyndige Børn, hvilke, med mindre de blive

hindrede fra Ulykken, ej kan befri sig selv fra Fald, men ere

snarere færdige til at henkaste sig selv udi stor Fare. For¬
nemmer I derfor hos Eders Døtre ublu Øjesyn, da ser til
med dennem flitteligen, at de ej skal efter deres egen Villie

gaa hen og med Vandringsmanden drikke det næste Vand
snarere skident end rent, og I skal siden med dennem drikke
den næste Spot og Sorg. Det er vel godt med Jakob at
have mange Børn, men det er Spot at have en Datter, som

ikke aleneste bær Dinæ Navn, men i Synderlighed haver

Dinæ Rygte.

Min Søn, vil Du se Gud, da maa Du endeligen have
et rent Hjerte. Vil Du have et rent Hjerte, maa Du beflitte

Dig paa at have rene Øjne og rene Læber; thi de ere Hjer¬

tets Sendebud. Øjnene bær til Hjertet, og Læberne bær fra

igjen. Kommer Sendebudene hjem med Aber og Paafugle,
da findes der straks udi Hjertet de samme afmalede, som

inden for den tillukte Dør udi Ezechiel, allehaande Ormes og
Dyrs Lignelser og Vederstyggeligheder. Bærer da Øjnene
til Hjertet, hvide Knæ, babyloniske Kaaber, Sølv og Guld,
da bærer Læberne fra Hjertet igjen alt ondt; thi det, som
udgaar af Munden, det kommer fra Hjertet og vanhelliger

Mennesket. Fra Hjertet udgaar Mandslet, Hoer, Skjørlevnet,

Tyveri, falske Vidnesbyrd, Bespottelse; thi Munden taler af
Hjertets Overflødighed. Saa at der gaar ligesaavel urene

Dyr ind i Arken som rene, ja tit og ofte det, som synes
rent og som en Lysets Engel gaar ind i Hjertet, det gaar

ud igjen urent og som en Djævel, som er at se udi Mose;
han stoppede sin Haand sund i sin Barm, men tog hende

spedalsk ud igjen. O, hvad var det godt, dersom Hjertet
vilde gjøre saa vel Forskjel paa det, som det annammer, som
Leveren i et Menneske gjemmer og fordeler det gode til Lege¬
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mets Styrke, og kaster fra sig til Maven Uhumskheden. Lad

derfor Sendebudene være rene som Davids Tjenere, der han

annammede Skuebrødene af Achimelech, og Skuebrødene skal
ej føre Forbandelsen med sig, men du skal se Gud. Ser
Du hannem bagtil her i Verden, saa skinner Dit Ansigt.

Ser Du hannem fortil i den tilkommende Verden, saa skinner

Din Sjæl. Derfor beflit Dig at være ren af Hjertet, at Du

kan se Gud baade her og der, saa bliver baade Dit Legeme
lyst som Lyset, og Din Sjæl klar som Stjernerne.

Min Søn, forvar Din Ære og vid, med hvem Du om¬

gaaes; thi man bliver det lig, man omgaaes med. Omgaaes
et fromt Menneske med et ondt, da forbedres den onde dog
intet eller sjælden af den gode, men den gode fordærves sna¬
rere af den onde. Omgaaes Du med de levende udvortes,
da se altid der hen paa, at Du enten kan forbedre dem eller

og forbedres af dennem. Naar Du er ene og for Dig selv,
da omgaaes med de døde; thi de ere de bedste Ledsagere til

Visdom. Lad gudelige Bøger være Dine Staldbrødre; thi

de lære Dig foruden Frygt eller Skam, hvad Du skal gjøre,
og kommer Dig til at foragte det, som bedrøver Mennesken

saa meget af deres Ypperlighed. Der Adam omgikkes med
Gud, da var han Gud lig og vidste det ikke; men der Eva

omgikkes med Slangen og Satan, da vilde hun være Gud
lig og blev det ikke. Saa i lige Maade, naar Du omgaaes

med forstandige, saa bliver Du og forstandig og delagtig udi
alle Velsignelser. Men dersom Du omgaaes med Daarer,

saa bliver Du og en Daare og delagtig i deres Ulykke. Bær
Du Pungen med Juda, da vogt Dig, at Du ikke skal betale
med Juda. Samtykker Du med Chore, da maa Du og for¬

dærves med Chore. Lad Dig ikke bedrage af det, som haver
nogen Yndeligheds Skin. Veltalede Ord ere ikke nær saa gode

som velgjorte Gjerninger. Thi et ondt Anslag synes under¬

tiden godt, ligesom Satan lader sig til Syne som en Lysets
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Engel; og et godt Raad synes undertiden vel og noget hart,

men haver dog en god Ende. Se derfor mere hen til Enden

end til Begyndelsen, saa farer Du ikke vild. Slaa Dig heller

til det, som synes noget besværligt, at Du kan naa den gode
Løn, end Du skulde omfavne den dejlige Dalilæ Krop og

miste derover Dine Øjne. Vid, at det jævneste og stilleste

Vand haver den dybeste Grund. Vil Du vandre paa det

jævne, da synker Du snarlige. Men kan Du fornemme og
se, at Du vandrer iblandt Torne, da kan Du desbedre vogte
Dig, at de ej skal stikke Dig. For al Ting, vil Du omgaaes

med Gud i Himmelen, da beflit Dig først at omgaaes med

hannem paa Jorden.

Vær ikke sikre og trygge udi Eders Synder, at I skal
ikke omsider blive urolige udi Samvittigheden, men saa snart

en Synd er begangen, da ser til, at I aflægger den ved en

fuldkommen Forsoning, og vogter Eder for den næste, som
vil tilbyde sig. Dersom I ville være sikre, da skal I altid
tænke Eder selv usikre, og desmere sikre I synes, dessnarere

skal I tænke paa disse 3 Ting: 1) at Fristeren vil komme
uformodendes til Eder, hvilken dersom I laver paa i Tide
at

imodstaa,

da

haver

I

vel

arbejdet.

2)

at

Eders

Mod¬

stander (efter at I en Gang haver overvundet hannem) bereder
sig imod Eder med en større Magt, søger efter at komme

med 7 andre Aander, som ere værre end han selv imod Eder,
og 3) at dersom I ere saa sikre, at I ikke agter det, men
giver dennem Rum hos Eder, da tænker, at Gud, som ser

Eder synde paa Barmhjertighed, vil komme snarligen og

straffe Eder med sin Retfærdighed.

Elendig er det Menneske, som forhaler sin Poenitentz
eller Omvendelse til sit sidste, naar de største og stærkeste
Fristelser vil komme, og da Legemets Svaghed og Sjælens

Ængstelse er mindst bekvem til at staa imod. Thi sel Haver

72

de, som udi lang Tid haver beredt sig imod aandelige Vaaben
at fægte, Arbejde nok udi den yderste Fristelsens Time, hvor¬

ledes skal det Menneske, som aldrig søgte i de behagelige
Tidex Naade til Omvendelse, imodstaa større Magt med mindre
Midler2 Oh nejl Min Søn, beflit Dig paa ved en sand

Omvendelse at skjule Dine Synder og dræbe Dine Uvenner,
den Stund Du lever, paa det at de maa lade Dig være i

Fred, naar Du skal Dø. Skam Dig derfor ikke at bekjende
det for Gud, som Du ikke skammer Dig ved at gjøre.

En sand Omvendelse befrier fra alle Synder

og Synders Straf for Guds Øjne, saa at der aldrig tænkes

mere paa dennem. Gjør derfor Poenitentze om Morgenen,
at Du ej, dersom Gud vilde ved en hastig Død lade Dig
bortrykkes, skulde dø i Dine Synder inden Aftenen. Thi den,
som lever uden Omvendelse, døer og uden Husvalelse. Hindre

ikke den Glæde, som skal være over Dig udi Guds Rige,
men søg Naade, den Stund Du kan faa Naade, gjem Naade,
naar Du haver Naade, at Du ej skal være siden foruden
Naade, naar Du helst vilde have Naade, og med de 5 daar¬

lige Jomfruer først søge om Olie i Din Lampe, naar Din
Brudgom er kommen, hvilket er alt for silde; thi Døren bliver

da ilukt for Dig.

Er Du falden en Gang i Synd, omvend Dig. Ind¬

byder den samme Synd Dig igjen, da vær ikke mindre for¬

sigtig for Din Sjæl end et Barn er for sit Legeme, om hvilket

der siges: Brændt Barn er altid ræd for Ilden. Tænk, Du
haver en Gang været skyldig til Guds Vredes fortærende Ild,

og hvorfor vilde Du (efter at Du haver en Gang forligt
Dig med Gud) blive skyldig til Helvedes evige Ild2 Er det

ej nok, at Du er en Synder imod Din Villie og haver haft
baade en vred og en naadig Gud, at Du og vil med Din Villie
blive en forhærdet Synder og have en grum og unaadig Gud.

73

Der er mangen èn, som idet han skulde soge efter Vis¬

dommen, lader straks af at søge, formedelst han ej kan finde

Visdommen. Men betænk mit Barn, at ligesom Agermanden

ej kan høste den modne Frugt, med mindre han haver stort

Arbejde med den langsom sankede Sæd, saa forhverves ej
heller Visdoms bebagelige Liggendefæ uden Arbeides og Om¬

hyggeligheds daglige Brug. Frygt derfor Gud, som er Vis¬
dom og giver Visdom. Omgaaes med de vise, saa lærer Du
Visdom. Elsk Visdom, saa ledsager hun Dig til et langt

Liv, Rigdom og Ære; men elsk ikke Rigdom og Ære mere
end Ydmyghed, saa skal Ydmyghed ledsage Dig igjen til den

uforfængelige Ære, og den Ære skal stille Dig ind for Gud,
som er al Visdoms Kilde, al Rigdoms Dyb, al Æres Krone

og Livets evige Liv. —

Min Søn, dersom Du end

er vis, da indbild Dig dog ikke at være vis, men hold Dig

altid selv for den enfoldigste. Thi den, som tænker sig vis,

han bedrager sig selv; thi han vil næppeligen omgaaes med
de vise, som kan sige hannem undertiden noget imod, at han

endog kan lære mere af dennem. Den er visere, som vil
end gjerne tie og mere lære, end den, som er saa vis, at

han synes, han kan intet mere lære. Lad derfor se, min
Søn, at disse mine sidste Ord, som udgaar fra en vel affec¬
tioneret Fader, kan endog efter min Død fæste dybere og have

mere Fynd udi dit Hjerte end den bedste og mest veltalende

Oratoris bevægelige Discurser.

Ser til, I Menneskens Børn, hvorledes I leved Der¬

som I ære Eders Forældre, da er det Eders egen Ære og
Eders Forældres Glæde, ja Eders Ære er deres Glæde, og
deres Glæde for Eder er Eders Ære. Og hvorfor skulle I

lade Eder forføre til at forkaste saadanne tvende herlige Ting,
hvilke ere de ypperligste baade i Himmelen og paa Jordeu.

Det er Æren, som gjør et Menneske navnkundigt, og det er
Glæden, som forlænger Livet paa Jorden. Det er og de
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samme, som enhver Kristen stræber efter at erlange udi Himme¬
len. Fortørner derfor ikke Eders Forældre, kjære Børn, men

ærer dennem, at naar I og blive Forældre, Gud skal og
blive Eders Ven, forlene Eder et langt Liv, og velsigne det

med lydige Børn, som skal bevise Eder Ære igjen.

Ær Din Moder, som næst Gud gav Dig Liv og vovede
sit Liv for Dit naturlige Liv, at hendes Liv maa forlystes
af Dig. Og skjul Din Faders Bræk i hans Alderdom, som

skjulte Din Bræk i Din Ungdom. Vær imod Din Moder
udi Æres=Bevisning som en lydig Jakob, at Din Moder

maa have Lyst til at blive Dig udi Velsignelse en Rebekka.

Og vær Din Fader en Japhet, at han maa blive Dig en
Noah, og Du ved hans Velsignelse maa bo i de velsignede

Sems Hytter.

Lyder Eders Forældre, kjære Børn, og vider, at Lydig¬

hed giver Naade hos Gud og Ære hos Menneskene. Mærker

paa deres Bud; thi de ville Eder langt bedre, end I kan
tænke. Thi som det er besværligt at vandre ret uden Vej¬

ledere paa ubekjendte Steder, saa er Forældres Bud og Lær¬
domme de visseste Ledsagere for Ungdommen i denne ubekjendte
Verden; thi de ser heller, at de selv falder, end deres Børn

skulde noget ondt tilkomme, som David taler om Absalon.

Ak, min Søn Absalon, gid jeg havde maattet dø for Digl
Af Aarsag, om de faldt selv, kunde de rejse sig selv igjen,

men Børnene maatte snart uforvarendes komme i en Ulykke

som Mephiboseth og aldrig komme til Helbred igjen. Lyder
dennem derfor, først den Stund I ere unge. Gaar det ikke

da vel for sig, da følger Eders egne Raad, naar I blive

gamle. Havde den forlorne Søn været sin Fader lydig, da
havde han ikke haft fornøden at søge sin Føde hos Svinene,
men haft Brød overflødig nok i sin Faders Hus, og mange,
dersom de havde æret deres Moders Bud og Lærdomme,
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havde siddet iblandt Herrerne med Ære, i den Sted de maa

ligge ned iblandt Ravnene med Forsmædelse.

Glæde udi Ægteskab foruden Børn er halv Sorrig, men

Sorrig i Ægteskab bliver lindret formedelst mange lydige

Børns Fromhed. Dog er en halv Sorg uden Børn bedre

end mange Børn foruden Glæde. Thi den Sorg, Forældrene

have derfore, at de ej velsignes med Børn, kan end forgjettes
men den Sorg for vanartede Børn kan aldrig udslukkes.
Værer derfor lydige, kjære Børn, at I maa lette Eders For¬

ældres Sorg, og værer tugtige, at I kan give dennem behage¬

lig Glæde. Tugtighed giver et godt Navn og Rygte, og
Børnenes gode Navn og Eftertale giver Forældrene Glæde.
Glæde for Børnene binder deres Hjerter deshaardere til den¬

nem, i den Sted den utugtige og vanartige baade skiller sig
ved sin Faders Hjerte og saarer sin Moders Sjæl som med

en Pil, at de og maa sukkende sige, det angrer dennem, at
de skulde føde saadanne Børn til Verden. Thi en Fader

haver Hjertesorg for en daarlig Søn, naar han døer, som
David for Absalon, men en Moder haver Hjertesorg, saa

længe han lever; thi som han er kommen fra Moders Hjerte,
saa hvad heller han lever eller døer ilde, saa gaar det hende
til Hjerte igjen, ja hun tvinges og ofte at sige: Ak, at Jorden
maatte skjule hannem, at og med hannem min Sorg maatte

udslukkes.

Ære og Ungdom staar meget smukt med Ydmyghed, men
Ære og Alderdom staar bedre med Myndighed. Betag derfor

ikke Din Fader sin Myndighed, naar han bliver gammel,

saa haver Du selv Ære deraf i Din Ungdom, men ydmyg
Dig for hannem i Din Ungdom, saa haver han Ære deraf
i sin Alderdom. Tænk, det vilde fortryde Dig, om Din

jævnlige vilde foragte Dig, nu Du est ung, meget mere vilde
det fortryde Dig, naar Du blev gammel, at foragtes af den,

76

som var yngre og ringere end Du. Du est aldrig saa høj,
Du est jo ringere end Din Fader; thi han kunde forkortet

Dit Liv i Din Barndom, at Du ej skulde komme til Ære,
men Du kan aldrig forlænge hans Liv i hans Alderdom.

Og aldrig er Du saa beleven imod Din Fader, han haver

jo været mere medlidende med Dig i Din Ungdom. Synes
Du end noget skikkeligere end han for Dine Øjne, da var Du

mere uskikkelig end han i Din Barndom og Opvækst, end han
kan synes. Thi Din Forstand, som tilvokste, lod han ved

Disciplin forbedre, men hans Forstand, som forvisner, kan
Du ej igjen komme til at grønnes. Hold derfor Dine For¬
ældres Skrøbeligheder dennem til bedste og styrk deres bævende

Knæ, saa skal Gud og skjule Dine Skrøbeligheder, at de ikke

skal tilregnes Dig, men Retfærdighedens Sol skal se paa Dine
Synder, som den naturlige Sol paa Is, at denne optøes og

hine forsvinder.

Vogter Eder, I elskelige Døtre, at Eders Liv og Levnet

ikke bliver vederstyggeligt i Eders Faders Hus, paa det at

Eders Rygte ikke skal være stinkende paa andre Steder; thi
blive I forskudte af Eders egne, da vil en fremmed næppelig
antage Eder, medmindre lige bejler, nemlig en vanartig Son

kunde findes til lige Brud. Thi et Guld=Æble faar vel en
Ejermand, men et Skarn bliver næppelig et Guld=Æble

mægtig. Skikker Eder derfor fornumstelig, at Eders Forældre
kan have Lyst til at beholde Eder, saa skal fremmede end faa

mere Lyst til at begjære Eder, ja byde Eder den samme Ære,

som Abraham bød Rebekka paa sin Søns Isaks Vegne, og
den Kjærlighed, som Jakob beviste Rachel, paa sin egen Vegne.

Men Gerner havde ikke blot Hustru og Børn, han havde
ogsaa Tjenestefolk. Præstegaardens Drift, den store Familie
—Af
o. s. v. fordrede en hel Stab af saadanne.

sine Tjeneste¬

folk forlanger Gerner Lydighed og Troskab. „Haver I'
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siger han — „en god Husbonde, som véd retteligen og i
Guds Frygt at byde og befale over Eder, og ej mindre for¬

staar sig paa, naar han fornemmer og ser Eders Flid og
Vindskibelighed, at belønne Eder, da beflitter Eder paa at

adlyde hannem og værer tro Tjenere, saa lærer I og med
det samme i Fremtiden viseligen at regjere. Den, som haver

ikke vidst at være god Tjener, bliver aldrig god Husbond“
Om Husbondens Forhold over for Tyendet udtaler Ger¬
ner: „Grundvolden udi Husholdningen næst Guds Frygt er

god Orden og Skik med godt Forraad; thi Orden og Skik
uden Forraad gjør de bedste Tjenere enten fortrøden eller og
utro; thi faar han ej, hvad hannem hør, saa gjør han ej

heller det, som hannem bør. Foraad uden Orden og Skik
fører først en unyttig Overdaadighed med sig og omsider gjør
en rig Husbond til en fattig Staader. Et Hus uden begge

er bygget paa Sand.

For meget streng og for

meget efterladen er udi Husholdning tvende store Lyder. Er
Du for streng, da mister Du undertiden enten en god Tjener
eller et godt Navn eller og begge. Er Du formeget efter¬

laden, da gjør Du Dine Tjenere enten lade eller og trodsige,
men bland Mildhed med Strenghed, og Strenghed med Mild¬

hed, saa haver Du baade Myndighed, saa og tro og villige
Tjenere.

Som Gerner i sin omtalte Bog har givet os baade sin
Pastoraltheologi og sin Opdragelseslære, saaledes giver han
os ogsaa en Fremstilling af, hvorledes han opfattede sine
Pligter og Rettigheder som Borger i Samfundet.
Gerner fordrer af „Underdanerne“ en ubetinget Lydighed

mod Kongen og Øvrigheden:

„Du est en Konge i Dit eget Hus, og en Regenter er
Konge udi et ganske Rige. Ligesaa nødig, som Du vil, at
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Dine Tyende skal bevise Dig Vanære, lige saa nødig skal Du

bevise Din Konge Vanære. Thi den, som ikke ærer sin Øvrig¬
hed, kan ej heller vente sig Ære af sine nedrige og under¬

havende. Frygter Du Gud, da ærer Du hannem ogsaa; thi

han er Kongernes Konge. Ærer Du Kongen, da frygter Du

hannem ogsaa; thi han er en Gud paa Jorden. Frygter

Du Gud, som haver delt sit Æris Navn med Kongen, da
elsker Du Kongen og ærer hannem. Ærer Du Kongen, som

skal forsvare Guds Ære paa Jorden, saa frygter Du og Gud

og elsker hannem. Forhaaner Du en af Delene, da er Du
enten en Ketter, eller et oprørsk Menneske, eller og begge.

Foragter Du dennem begge, da er Du fremmed fra Fred

paa Jorden og langt fra Fred i Himmelen; thi Kongen vil
dræbe Dit Legeme, og Gud dømme Din Sjæl, saadan som

han finder den.

Ær Din Konge, som en Underdaner vel egner og anstaar,
og han skal elske Dig, som en Konge bør. Det er bedre at

bevise en Herre og Konge Ære godvilligen, at han beskjer¬
mer og haver Omsorg for Dig, end at give andre Tyranner

og mange Voldsmænd Lydighed tvungen, som vil ødelægge

Dig. Tænk ikke, om Din Herre er noget streng, eller begaar

nogen Enormitet, Du derfore vil nægte hannem Din pligt¬

skyldige Respekt og Ære. Men ær den strenge, at han ikke
skal blive grum og vred imod Dig, og Du, i det Du vil
rive udi andres Skind, fordærver Dine egne Negle, eller og

vil betage Kongen sin Respekt, og derover mister Din egen

Ære, ja snart Livet som Simei. Elsk den fromme, at han

maa dele sin Fromhed med Dig; thi Ære byder Ære. Saul
var ikke den bedste iblandt Kongerne, dog ere hans Under¬
daner, de Gileaditer af Jabes, saa nidkjære for hans Ære
imod den Spot, som hans Legeme var vederfaret udi Bethsan,
at førend de skulde lade Sauls og hans Sønners Legemer

og Ben blive iblandt Philisterne til Spot hængende, da vil
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de før lade deres egne Ben og Legemer blive dér med. Davids¬

Mænd og Underdanere holder David saa højt i Ære, at de

kalder hannem Lyset udi Israel, hvilket de vil saa bevare,
at han ikke skal udslukkes.

„Det er en Underdaners ej alene Pligtskyldighed, men

endog hans Ære, at han ærer sin Konge. Og det er ej
alene en Konges Ære, men endog hans Pligtskyldighed at

beskjærme sine Underdaner. Forsvarer Kongen Dig ikke, da
haver han mist en stor Del af sin Ære. Ærer Du ikke

Kongen, da haver Du ej alene mist Din Ære, men endog

Din Ret at at sollicitere om Forsvar. Hos den første er en
ærefuld Pligtskyldighed, hos den anden en pligtskyldig Ære.

Naar Pligtskyldighed og Ære møder og favner hinanden,

da begynder de aldrig nogen Ting, uden den jo faar lykkelig
Fremgang og end glædeligere Udgang. Der er ej synderlig
godt at forvente hos den Commandeur, som haver ingen

Myndighed over sine Soldater, ej heller hos de Soldater,
som foragter deres Officerer. Thi dersom ens egne, som ved
Ed ere forbundne til pligtskyldig Ære og Lydighed, vil for¬

haane en, hvorledes skal da fremmede respektere hannem“

„Vil Du ikke lyde Ordet og Loven, faar Du at lyde

Sværdet og Dommen. Loven anklager Din Ulydighed, Din
Ulydighed udæsker Dommen, og Dommen kommanderer Svær¬

det; thi Ulydighed bør at straffes, af Aarsag den er en Trold¬
doms Synd og Afguderi. Est Du modvillig i Din Herres

Befaling, da finder Du hannem enten fortræden til at for¬

svare Dig eller og streng til at straffe Dig. Dit Liv og
Gods er Din Herres, Din Samvittighed er Din egen. Giv
hannem heller Skat godvillig af Dit Gods end en fremmed

Fjende tvungen. Og vov heller Dit Liv for Din Herre

frimodelig, end det skal af Din Fjende berøves Dig skammelig.
I hvor høje Ting Dig befales, da efterkom Befalningen det
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meste muligt er, taalmodelig, dog saa at Din Samvittighed
ikke besværges; thi derudi bør man mere at adlyde Gud, end

Menneskene. Det er en Herres Rettighed at byde, og en
Underdaners Pligt at lyde: Se til derfore, at han kan have

Lyst til at forsvare Dig; thi er Du ulydig, da er han færdig
til at forøde Dig og søge ved Dine Kræfters grumme Ud¬
suelse fremmede Underdaner, at Du maa leve under tvende
Sværd, baade hans og hans Fjendis. Men dersom Du est

lydig, da glæder han sig ved at samle Dig under sin Skygge,
og bruge andres Arbejd til Din Styrke. Vær derfore lydig;

thi det er bedre end Offer og Vedrenis Fedme. En For¬

æring eller Offer er ej Kongen saa behagelig som Lydighed;
thi han haver selv Foræring til at lønne Din Lydighed med,
men Din Foræring kan ikke forsone Ulydighed. Forsones
den endskjønt, saa er det dog et spottelig Forsonings Kjøb;

thi kjøbt Ære er aldrig saa god, som den der er naturlig

og ved Dyd forhværvet.
Men er det „Underdanernes“ Pligt at lyde Kongen, saa
har disse ogsaa Rettigheder og Fordringer at stille til ham.
Gennem 17 lange Kapitler udvikler Gerner sine Tanker om

Kongemagten, hvilke Egenskaber en Konge bør være i Besid¬

delse af, og hvorledes han bør handle. Der siges i Kapit¬

lerne om Kongen saa mange uforbeholdne Sandheder, som

man næsten undrer sig over at se saa frimodigt udtalte 2
Aar efter Enevoldsmagtens Indførelse. Fristelsen ligger nær

til ogsaa her ligesom ovenfor at give Uddrag af Gerners
Udtalelser, men det vilde føre for vidt
Paa en ganske lignende Maade udvikler han i en „Bog
om „Raadet“ gennem 17 Kapitler sine Anskuelser om, hvem

der bør vælges til „Raadsherrer“ hvilke Egenskaber de bor
være i Besiddelse af, og hvilke Forpligtelser de have. Der

udtales ogsaa her mange sunde og træffende Bemærkninger,
der vidner om en usædvanlig Menneskekundskab og om For¬

fatterens ejendommelige og kundskabsrige Personlighed.
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Følgende Linier fra Afsnittet om Raadet kan vi ikke

nægte os den Fornøjelse at anføre, da de ere saa sande, og
var de blevne efterkommede i dansk Politik, var vort Lands
Skæbne ganske sikkert bleven en anden, end Tilfældet er:

„Iblandt de, som skulle udvælges til de høje Bestillinger“
siger Gerner — „som Fyrster, Raadsherrer og Høvedsmænd
over Guds Folk udnævner Moses den indfødte Nation og ej
fremmede. Men som fremmed Mad smager gjerne bedre end

ens egen, og stjaalen Vand smager sødest, saa behager og
ofte fremmede og udlændiske Personers Dragt og Sæder

bedre end ens egne, endog ofte ens egen Mad er sundere

end den fremmede, og ens egens Lands Vis nytteligere end
den udlændiske. Vores Mad smager fremmede meget vel,

og deres Sæder behager os ikke ilde. Aarsagen er, at vores
Natur er mere begjærlig efter det, som er nyt, end det, som
er nyttigt. Men de ere bedre forvarede end vi; thi de sanker

Styrke af vores Mad og blive mægtige ved vores Ruin.
Vi tværtimod svækkes ved deres besmidtzige Raad, overdaa¬

dig indførte Pragt og ny sminkede Paafund

—

Det er vel Lyst at høre Tale om fremmede Natio¬

ner og vide deres Tilstand; men at gjøre dennem til sine

Herrer, er ej raadeligt. Thi de tjener for Beneficiis og Penge,
men ikke for Fædrelandets Velfærd. Naar Pengene og Bene¬

ficia ikke længer kan tilrække, eller de ikke have deres Con¬
tentement, som de vil, saa er en anden Herre dennem lige

saa kjær, det han end var tilforne hans Fjende.
At bruge franske Klædninger udi Norge om Vinte¬

ren, er usundt, og at æde sin Mad halvt raa, er ej Kost

for danske Maver.

Efter alle Julemærker at dømme har Gerner været en

flittig og arbejdsom Mand og en Mand med mange Inter¬

esser. Han var nidkær og omhyggelig i sin Gerning som
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Præst. Hans Sygebesøg og hans omhyggelige Forberedelse

til Søndagens Gerning har taget den største Del af hans

Tid; men dernæst har hans huslige Forhold med Opdragelsen

af den store Børneflok lagt stærkt Beslag paa hans Kræfter,
ligesom Præstegaardens Drift jo ogsaa synes at have fanget
hans Interesse. Hans Kærlighed til Landbruget med dets

mange Sysler giver sig Udslag trindt omkring i hans Skrifter,
og disse vidne om, at han har brugt sine Øjne godt baade
paa Mark, i Have og Lade, og at han har forstaaet at drage

Lære af det, han saa. Han har aabenbart været en Mand,

som har været meget paa Færde, men ved Siden heraf har
han ogsaa faaet Tid at sidde rolig i sit Studerekammer. Her

sad han og „vejed' Skriftens Tale“ og nedskrev med Omhu
sine „hellige Dages hellige Tanker“ over Evangelier og Epist¬
ler, hvad hans Postiller nok som vidne om, og her sad han

og nedskrev, hvad han paa sine Vandringer baade inden og
uden Sogns havde iagttaget, dels i Folkemunde og dels i

Naturen. Han havde saaledes en udmærket haandskreven
Samling af Ordsprog, som nu er gaaet tabt, men som Peder

Syv har gjort gode Fund i til sin bekendte store trykte

Samling, og som han af den Grund omtaler med Tak. Og
han var tillige en dygtig Botaniker, der f. Ex. har været
Peder Kylling til stor Nytte ved Udarbejdelsen af hans

„Viridarium Danicum“, hvor Meddelelserne om de Planter,
som findes i Birkerød og Omegn, ja i en stor Del af Nord¬

sjælland, skyldes Gerner. Et ret morsomt og kvikt lille Digt
af Gerner til Peder Kylling, som findes foran i Bogen, er

et Vidnesbyrd om, at Gerner har staaet baade Bogen og
dens Forfatter nær. — Og her i sit Studerekammer sad han

og lovpriste i mere eller mindre heldige Poemata Krigens

og Fredens Bedrifter i sin Samtid, og her syslede han tidlig
og silde med Tanken om en Forbedring af sit kære danske

Modersmaal. I det hele var der kun faa Omraader inden

for vor Kulturudvikling, saaledes som den paa hin Tid frem¬
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traadte, hvortil han ikke fandt sig foranlediget at give sit
Bidrag.
Vi skulle i næste Afsnit gøre nærmere Bekendtskab med

hans forskellige literære Frembringelser.

IV Gerner i den danske Citeratur. — Retsskriv¬

ningsstrid med Peder Syv.
Den første Bog, som saa Lyset fra Gerners Haand, var

den ovenfor omtalte „Social=Ethik“. Den udkom i Aaret
1662 i to Dele, som imidlertid altid findes indbundne sam¬

men, saa de ere vel ikke blot udkomne i samme Aar, men

ogsaa paa samme Tid. Første Del bærer Titelen: „De
Vises Politica Practico=Sacra, sammenskreven ved Hendric
Tomæsøn Gerner, Guds og Menighedens Tjener i Birkerød

Sogn“ og anden Del fører Titelen: „De Vises Oeconomica

Practico Sacra o. s. v.
Første Del er tilegnet Kong Frederik d. 3die, hvem
Gerner takker, fordi han ved „sin vidtrækkende Intercessions

Straaler har optændt hans halvt udslukte Liv“, og hvem

han beder om Undskyldning, fordi han har vovet at sætte

saa høit et Navn paa dette sit ringe og grove Arbejde. „Men

jo ringere et Skrift er, mener jeg, jo højere Patron behøver
det; thi det, som er fuldkommen og færdig, forsvarer sig nok

selv. Mit er ikkun slet, faar derfor at gjøre, som vore gamle
Forfædre have talet om Visdommens Bog, at den er udgaaet

under Salomons Navn, paa det den for hans højberømte
kongelige Navns og Persons Skyld skulde agtes desmere, saa

og er jeg i Mening, at denne liden Bog skulde ej heller af
de gemene forskydes, naar den udi Naade udi Eders konge¬

lige Hænder en Gang blev annammet. Efter „en Hilsen
til den gunstige Læser“ for hvem han ligeledes gør en Und¬

skyldning for sin Bogs Ringhed, gaar Gerner dernæst over
6*
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til sit egentlige Emne, som han behandler i fire Afsnit. Det

første Afsnit handler „om Kongen“ det andet „om Raadet“
det tredie om „den geistlige Politi“, og det fjerde „om Un¬

derdanerne“

Anden Del af Bogen er tilegnet Gerners Forældre og
Søskende samt hans Svoger — „ærlig, velagtede og for¬

nemme Mand“ — Oluf Jensen, Borger i Kjøbenhavn, og
efter en Fortale til Læseren, hvori han gør Rede for sin
Bogs Stilling til andre Skrifter af lignende Indhold, gaar

Gerner over til at behandle Familielivet, ligesom han i første

Del har behandlet Statslivet, og i et efter den Tids For¬

dringer klart og fyndigt Sprog og paa Grundlag af Skrift¬
steder, fornemmelig fra det gamle Testamente, som Salomons
Ordsprog, Prædikeren, Jesu Sirachs Bog og flere, men ogsaa

fra det nye Testamente, fremsætter han sin Vejledning for en
offentlig og privat Livsførelse.

Da vi allerede ovenfor have gjort saa temmelig godt
Bekendtskab med Indholdet af Gerners Skrift, skal vi ikke her

igen nærmere indlade os paa dette. Kun skal det fremhæves
at nævnte Bog uden Sammenligning hører til det bedste,
Gerner har skrevet. Allerede i denne sin første Bog har

Gerner kulmineret som Forfatter. Navnlig er første Del

fortræffelig. Anden Del er noget svagere baade i Ordning
og Udførelse, skønt man efter Gerners hele Naturel kunde

have ventet, at den var bleven bedst; men her findes dog
ogsaa mange træffende Bemærkninger, særlig i Afsnittet om

Børneopdragelsen.

Det næste literære Arbejde af Henrik Gerner, vi træffe

paa, er en Oversættelse af Hesiods „Gerninger og Dage“ i
fireføddede Trokæer, og denne Bog danner Indledningen til
en mangeaarig og flittig Syslen med dansk Digtekunst.
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„Hesiodus fordansket og udi Rim oversat af Henrich Thomæ¬
søn Gerner, Guds og Menighedens Tjener udi Birkerød“
udkom i Aaret 1670. Den indledes med en „Dedicatio“
til hans Provst og Herredsbrødre og en Henvendelse til de

„gunstige, velærede Læsere“
Indholdet af Hesiods Skrift angiver Gerner i Tilegnel¬

sen til Herredsbrødrene med følgende Ord: „Han (Hesiod)
kalder sit første Skrift „Gerninger og Dage“. Dermed vil

stille os for Øjne, hvad vi skal gjøre i al vor Livs=Tid,
og naar vi skal tage fat paa at gjøre vore Gjerninger. Hans

første Bog haver jeg delt i trende Parter, eftersom Materien
var adskillig. I den første Part synes han at beskrive de

første Menneskers glædelige Stand i Eden samt Aarsag til
deres Fald fra Frihed til Arbejdsomhed og Trældom, at vi
deraf dagligen skulle betænke, hvad vi har været og ere blevne.

I den anden Del optegner han baade Menneskenes og Tider¬

nes Forandringer, siden de første Mennesker vare formente

Paradises Lystighed til sin Tids Besværlighed, iblandt hvilke

han haver fundet saa stor Forskjel, som der kan være For¬
skjel mellem Guld, Sølv, Kobber og Jern, hvilket han bejam¬

rer. I den tredie Del underviser han sin af Laster og Ladhed
forførte Broder Persam og alle dem, som ville annamme
Undervisning om oprigtig Retfærdighed, arbejdsom Flittighed

og adskillige andre gode Stykker, ved hvilke de Kristne kunde

saa vel ledsages, om de ej andet Lys ejede, som den lade til
Bien og Myren kan henvises, estersom han ingensteds forbi¬

gaar Gudfrygtighed. Hans anden Bog haver jeg delt i
trende Parter, eftersom han baade lærer nyttige Bondereguler
den farlige Søfarts Farlighed at forekomme, saa og ad¬

skillige Undervisninger, som udi Menneskens Livs Fremdra¬

gelse er fornøden og rettelige. Omsider til en Beslutning
paa sine Gjerninger haver han føjet en liden Traktat om
lykkelige og ulykkelige Dage udi Menneskens Gjerninger.

Gerners Behandling af Hesiods „Gerninger og Dage
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er nu strengt taget mere en Overførelse end en Oversættelse.
Han har, som N. M. Petersen bemærker*), gjort Forsøg paa

at „forkristne“ Hesiod baade i Oversættelsen og i Noterne,
idet han, som S. M. Gjellerup siger, „søger at fjerne en

poetisk Brug af Mythologien og vil omtyde den kristelig“ *
Det er i saa Henseende betegnende, hvad Gerner udtaler lige¬

ledes i Tilegnelsen til Herredsbrødrene om „Hesiod, som

levede udi Grækenland“, at han „er ingenlunde den ringeste

iblandt de lærdeste; thi baade skrev han vel udi sit Sprog,

saa og skrev han det af Naturens Lys og sine Fædres Tradi¬
tion, som meget smager af Gud, og ej ubekvemmelig over¬
ensstemmer med den hellige Skrift, naar de mørke hedenske

Ord med Flid eftersees“.
For Nutids Læsere har Gerners Oversættelse af Hesiod

sikkert ingen Interesse ud over den literærhistoriske og sprog¬
lige, og vi skulle derfor ikke spilde Pladsen med Uddrag af
den, som iøvrigt kunne findes baade hos N. M. Petersen:
„Den danske Literaturs Historie“ 2. Udg. 3. Del, Pag.
261—63, og hos Nyerup og Rahbech: „Den danske Digte¬

kunsts Historie“, 3,149, Men hos Samtiden synes den at

have gjort overordentlig Lykke. De talrige Ærevers, hvor¬
med Bogen er forsynet, strømmer over af Ros baade over

Hesiod og Gerner selv. Det hedder i et af Versene:

„Du vender gammel Dragt, saa den ser ud som ny,

Dog mig er Dragten god, hvor Du har lært at sy.

Vel muligt mangen Mand slig Dragter flere saa,
Som Du Hesiodo den Græker førte paa.
Og om Du vilde mig i én Ting vide Bøn,

En Laver=Krands jeg gav Dig for Din Skrædder=Løn“.

Det interessanteste ved Gerners „Hesiod“ er uden Sam¬

*) Den danske Literaturs Historie, 2. Udg. 3. D. Pag. 261.

**) Dansk biografisk Lexikon 5. B. Pag. 610.
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menligning dens Slutning, som Gerner selv har forfattet.
Han har nemlig i Stedet for Hesiods „lykkelige og ulykkelige

Dage“ — hvilke „han haver sat til Side som ikke synderlig

os tjenlige“ —„fremsat Aarsens Tiders Gjerninger, som
de udi vores Land bedst ere bekvemmelige“. Grunden dertil
fremfører han i et Forord til denne sidste Del af Bogen.

Han kan nemlig ikke gaa ind paa Hesiods „Dagvælgeri“ lige

saa lidt som paa Tycho Brahes, og i Stedet for at fremme
slig Overtro vil han hellere „beflitte sig paa at uddrage saa¬
danne superstitions og afgudiske Tanker af vores Tids Ind¬
byggeres Sind og Hjerter, hvilke nu ere bedre ved Guds

Ord oplyste“
Gerner er dog aabenbart bange for at krænke Tycho

Brahe og gør ligesom en længere Undskyldning for, at han

maa tage Afstand fra ham. „Tycho har et berømmelige Navn

over den ganske Verden, det ej heller nogen med Billighed bør
berøve hannem fra, eftersom han har efterladt sine Efterkom¬

mere og den udvortes Himmelkunstes Beskuere saa mange
herlige Observationes og Anmærkninger, hvilke formedelst
deres sær Videnskab i sig selv ere lovværdige. Ikke desmin¬
dre skulde det falde underligt, dersom han skulde have ram¬

met al Ting og ikke én skulde kunne sige: Cuod Tycho

non invenit, ego inveni*), eftersom Kunsten stiger altid“
Hvad de ulykkelige Dage angaar, da har, siger Gerner

„den danske Hesiodus aldrig funden nogen Dag ulykkelig af
de, Tycho haver optegnet, uden den 11te December, som i

forrige Tychonis Tider har gjort mangt et Sind ængstig og
mangen en Pung leddig; men lige saa megen Ængstelse,

som den gav en Del, saa megen Lettetse gav den andre.
Og saa mange Punge, som den lettede, saa mange fyldede

den igjen. I dens Sted kunde nu vel sættes d. 11te Juni,

men den er dog mere lykkelig end ulykkelig: Thi Debitor

*)Hvad

Tycho ikke opfandt, det har jeg opfundet.
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bliver leddig fra sin Gæld, og Creditor kommer til sine Penge:
den Dag er ikkun sæt af Mennesken, og den, som ingen Gjæld

har, er den saa lykkelig som alle de andre“
Gerners Forord viser i det hele taget, at der selv i en

Tid, der har Personer som den æventyrlige Astrolog Niels

Helvad, og Fabler som den om „Kjøge Huskors“ at opvise,
kan findes Mænd, der ere deres Hoved højere end alt Folket

i Henseende til alskens Overtro og Taabeligheder.
Vi skulle i det følgende fremsætte nogle Prøver fra
Gerners „Hesiodi Dage eller Rimstok“, hvor det, som der er

bleven sagt, „lykkes ham i lette Vers og jævn Fremstilling
at forvandle Husets Gjerning i idylliske Omgivelser til Poesi“ *
Rimstokken er delt i 12 Affnit efter Aarets 12 Maane¬

der, og hver enkelt Maaned faar sin Behandling. Først

skildres i et kort Digt Maaneden i al Almindelighed med
dens Udseende og Vejrlig. Derefter følger et Digt om samme

Maaneds „Helligdage“ og endelig beskrives i et tredie og

længere Digt „Dagens Gerning“ i vedkommende Maaned:

Januarius.

—

Om Dagens Gjerning.
Vi Ryggen til det gamle Aar
Med Glæde nu omvender,

Vor Ansigt til det ny Aar staar,
Gud os vel Lykken sender.

Vi alle Glugger stoppe til,
At Kulden os ej klemmer;

Thi Sneen derind komme vil,

Hvor Sol sig ude glemmer.

*) Ifr. Dansk biografisk Lexikon, 5, 610.
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Dit Gjerdsel hug, men Mosen bær',
Og strax til Steden føre,
At Du betids kan færdig vær

Din Gjerder færdig gjøre.
Du Bonde, som har langt til Skov,

Din Skovning Du nu hente,
At ej Du sinke skal Din Plov

Og tabe Tidens Rente.
En Knub paa Slæden væltes let,

Naar som de hvide fluer*)
Det er en flittig Husbonds Ret

At have varme Stuer.
Men Føret staar, lad Plejel gaa,

Om noget ud skal føres

Dog tænk paa Sæd og tærsk ej saa,
At Sæd igjen skal kjøres
Fra Kjøbstad=Mand for dobbelt Pris,
Hvor Du det enkelt solgte,

Deraf er Bonden bleven vis

Men Rigdom ej beholdte,

Den kloge Bonde sanker nu
Det, han sig med skal holde
Naar Opslag kommer med en True

og Skattens strenge Rolde.*
Han torver med Korn, Kul og Ved,
Med Høns og Svinen fede

De spæde Lam gaar ogsaa med
For dobbelt Penge rede.
Han dem ej sætter i sin Hals,
Naar han har Torvet prøvet

Han heller ser, han har til Vals ***)
Naar andre gaar bedrøvet.

*) flyver
e**) Noget

**) Skattelisten.
at tage til, egentlig „til Valg
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Han kjøber baade Fisk og Sild,
Han kjøber Salt og Hummel
Og fører til sin Luce*) gild

Foruden Ruusig=Tummel.
Han gjemmer det, til Tiden er,
At Ploven frem skal drives,

At ej hans Hoppe eller Mær
Fra Ploven da skal rives,

Og hente Føden paa Credit

Og dobbelt igjengjælde,
Hvoraf kun falder slet Profit,

Naar Vognen monne helde.

Giv Hønsen' noget risted Brød,

Giv dennem stegte Ærter,
Saa faar Du Æg udi Dit Skjød

Til Vinmos og til Tærter,
Giv Søerne Havre, stegt og tør,
Saa løber de med Orne,

Saa faar Du

Faste¬

Stege= f grise før

I rette Tide baarne.
Nu falder ind en Dag ublid,
Som man mon Snapsting**) kalde,

Der rejser mangen nødig did,
Dog bør han Løftet holde.

Aprilis.
Skjøgelig Aprilis, Du har hoeragtige Fagter,
Du ler, Du græder, Du bejler passelig agter.

Du Prisen dog haver iblandt de dydige Kvinder,

*) Luce ↄ: Lucie var længe en typisk Benævnelse paa en sjællandsk

Bondekone.

eller
**) Snapsthing (af uvis Oprindelse) kaldes en bestemt Tid

Termin om Sommeren til Penges Udbetaling i Viborg.
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Som til Husens Tarv af Hørren Traadene spinder:
Det vel kan mærkes, at Du til Vilde*) regjerer;

Thi Du grøn Klædning af Græs og Blade forærer.

Om Helligdage.

Paaske Torsdag vi annammer

Nadverens Indstiftelse,
Paa Langfredag vi hukommer

Kristi haarde Lidelse:
Gid vi Spisen ret maa bruge
Gid vi Korset ret maa skue.

Hver den Tid vi Spisen nyde,

Kristi Legem og hans Blod,
Vi da lader os forlyde
Om hans Død og Hjerte god.
Torsdag skal Langfredag mindes

Og blandt Helligdage findes.

Efter Sorgens mørke Dage
Skinner frem vor Paaske=Fest

Mere sød end Honning=Kage,
Christus er opstanden vist,

Han med Sejer os bedækker
Og af Graven os opvækker.

Om Dagens Gjerning.

Nu har vist Faaren mesten lemt,
Nu maa vel Lammen gildes,

Det for dem nu er mest bekvemt;
Thi Vinteren nu mildes.

Om trei Aars mod de giver Uld,

— —De
*) Velvilligt.

giver Kjød og Tælle,
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For Hungersnød for Vinterskuld

De bær og skjønne Bælle:

Vi prøver og det samme Spil
Med Svin, med Føl og Kalve
Som leve skal og lægges til,

De er Formuen halve.
Paa Køer og Bæster nu giv Agt,

At de sig ikke sætter
I Mosen, og Du skalt med Magt
Dem haabeløs oprette.

De gaar ud efter Soppegræs,
Med det sig vil forlyste,

De ej saa lette er som Gjæs,
Derfor de Livet miste.
Luk Gjærder vel med All*) og Torn,

Din Jord lad blive møjet,
Saa giver hun Dig meget Korn,
Naar hun er saaed og pløjet.

Har Du ej Møg; men Halm og Straa,

Lad det paa Jorden føres,
Og sæt saa siden Ild derpaa,

Saa kan hun frugtbar gjøres.

Har Du ej Møg, ej heller Straa,
Og intet for at kjøbe,
I Pølevand Dit Sædkorn slaa,

Et Døgen deri støbe.
Naar det er gjort, tap Vandet fra,

Dig straks til Sæden lave,

Det er forsøgt, vil Du mig tro
Du Gavn deraf skal have.

Din Vaarrug er Din første Sæd,
Den straks i Jorden kaste,

*) El.
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Din Havre være skal bered,

Saa skal Dig ingen laste.
Pløj nu til Byg, men Du har Straa,

Ved Græsset er for silde,

Du efter Ploven straksen saa,

Det aldrig teer sig ilde.

Du tykkes vel, det tidlig er,
Men dobbelt Gavn det bliver,
Stort Hammelt*)=Korn Dig Jorden bær,

En tor Høst det Dig giver.

Ej vil, ej kan Du al Din Vang
Paa denne Tid tilrede,

Saa har Du dog i Høstens Trang
Den første Sæd til Føde.

Du men, det giver stakket Straa,

Du mén, Du Halm skal miste,
Ja lad saa være, hvem vil saa
Sit Korn for Halm at høste.

Nej, nej, er Jorden ikkun god,

Hun af sig skal i Tide
Det bedste Korn og Straa fra Rod

Tillige snart opskyde.
Den første Sæd sin Vædske har,

Den sidste kan den miste,

Saa Axet tit i Holken staar

Og ikke kan udbriste
Nu pode Du, som pode vil,

Det første er det bedste:

Frøstokke Du og sette til,
Nu kan de Rødder fæste.

Nu skal Du grave Haverne
Og Bedene indrette,

*) Fuldmodent, godt kærnefast.
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Saa kan Du nyde Gaverne
Af det, som Du vil sætte

Nu skal Du saa Dit Urtefro,
Som til Dit Kjøkken bruges,

For tykt skal Du det ikke strø
Saa kan det og vel luges,

Du Bønner, Ærter sætte skal,
Naar Maanens Skin aftager

At rise dem og ej for hall*)

En Ret af dem vel smager.
Vor Apricos og Persictræer
I Blomster nu frembryder,
Vi snitter Vinen, saa den bær

Omsider Frugten nyder.

Nu Fisken leger, faar vi Skal',

Nu vil og Laxen bide
Naar Ellet fnases**) uden Tal,
Da vil vist Aalen skride.
Nu Tiden er, at Gøgen gael,

Skal Piger sig forvare
At de ej fastend med ham tael,
At han dem ej skal daare:

Men mærker, Gøgen er ej den,

Som Eder monne gjække
Han varer Eder om den Svend,
Jert Brudeskrin vil brække.

Augustus.
—

Om Dagens Gjerning.
Nu høster alt, som høste vil,

*) Hældende, skraa, altsaa = „ej for skraat“

**) Faar Løv eller Rakler.
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Nu tømmer Bonden Vange

Langt faster, end han Ladenpil
Om Vinteren den lange.

Han før' nu hjem i Læssetal,
Tar ud igjen i Neger,
Han tømmer baade Bjergog Dal,

Sit Hjerte dermed kvæger.

Han fylder lade Hus og Lo,
Han store Hæsse sætter,

I Høst han véd sig vel at sno,
Han alting vel indretter.
Blandt Havren strøer han Bakkesand,

At Mus den ej skal skjære,
Og Hæssen trolig stakker han

At den kan vandfri være.

Nu kjærnes først det bedste Smør,

Som ret skal over gjemmes,

Nu rusker Luce al sin Hør
Den knebles og udkæmmes.

Paa Loftet Kneblen lægges hen,
Til den fuldtør mon blive,

Saa tages den her frem igjen,
Af den man Frøet mon drive.

Men Hørren sænkes udi Vand,

At Skjæven vel skal skjøres
Men andre raadner den paa Land,
At den mod Solen tørres.

Den landrød Hør er vel saa god

Som vandrød Hør og bedre,

Den bløder er, gir finer Traad,

Saa siger vore Fædre.
——

Et nyttigt Kvæg udi vor By,
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Er Bier uden Lyde,
De nu betaler Husely,

I Honning de den yde.
Hvo selv ej Bier have kan

Og dog vil Mjøden blande,
Kjøb Honning af en anden Mand,

Som dennem har til Haande,
Tag Løg nu op, sæt Doner til

Med Rønnebær beredte,
Kramsfugl dem gjerne have vil

Og gjerne hos dem sidde o. s. v.

December.

Om Helligdage.
Jule=Tanker skal Du have

In Decembri gudelig:
Først skal Du Dig vel tillave,

At antage værdelig
Jesum, den nyfødte Herre
Som er Verdens Frelser kjære.

Naar Du mod hans Ankomst milde

Har Dit Hjerte vel bered,
Øs da af Dit Hjertes Kilde

Offer, Lov og Taksomhed,
I Dit Hjerte Rum ham give,
Lad ham aldrig ude blive.

Thi med hannem her paa Jorden

Kommen er al Frydes=Dag,
Thi han er en Frelser vorden

Fra al Smerte, Død og Plag,
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Med hans Komst al Engle=Tunger
Fred og Velstand evig sjunger.

Om Dagens Gjerning.
Nu Mosen er belagt med Is,
Og Kjær kan Vognen bære,
Skal Du til Gjerder hugge Ris

Og hvasse Tjørne skjære.
Du Stavre skal og hente hjem

Og hvæsse dem til Maade,

Saa kan Din Gjerdning have Klem,
Og Du for Freden raade
Thi den, som ikke lukke vil,

Kan Fred i Vang ej nyde:

Thi Svin og Kvæg vil gjerne til

Og ind i Vangen bryde.
Hvo Langhalm til sit Tag ej har,

Og ingen har at vente
Og intet har at kjøbe for,
Han Rør paa Søerne hente.

Mod Halm de dobbelt Styrke har,

At broe med dem er gode,

I Tagskjæg de og smukke staar,
Som før i Vandet stode.

Lucia lade med sig før

Den længste Nat om Aaret:
Hun Dagen hos os kortest gjør,

Hun har ej længe*) kaaret.
Nu skal Du binde Fisker=Garn,

Vod, Telner, Togger, Ruser,**

Bind af god Hamp og ej af Skarn,

*) Vistnok ¬ „længer“

**) Navne paa forskellige Fisteriredskaber

98

Giv Agt paa Mølle=Sluser.
Vor Moder med sin Terne gild

Begynder Feir at rive*):
For hendes Flid jeg hende vil

En Julekage give.

Det faar være nok med disse Uddrag af Gerners „Hesi¬

odus“. Den har aabenbart, hvad dens sidste Del angaar,
været en af Samtiden meget skattet Bog og synes ligefrem
at have været brugt som en Slags Haandbog i Landbrugs¬

og Husholdningssager. I et Eksemplar af Bogen, som N. M.
Petersen har ejet, var der gjort Tilføjelser om, at man skulde

slagte Svin i Ny, købe Flyndre sidst i Juni, Urter at farve
med o. s. v., ligesom Bogen i det hele bar Mærker af at

have været flittigt raadspurgt.**)

I Aaret 1670 døde Gerners Velynder Kong Frederik
d. 3die og blev efterfulgt paa Tronen af sin Søn, der kom

til at bære Navnet Christian d. 5te. Den 7de Juni 1671

skulde Kong Christians Salvning efter Datidens Skik foregaa

i Frederiksborg Slotskirke, og i den Anledning greb Gerner
til Pennen og skrev et Lykønsknings=Digt, som han lod udgaa

i Trykken samme Aar.
Bogens fuldstændige Titel lyder saaledes: „Ære=Skrift
og Lykønskning til den stormægtigste, højbaarne Herre, H. Chri¬

stian d. femte, Konning til Danmark og Norge, de Venders
og Goters Hertug udi Slesvig, Holstein, Stormarn og Dit¬

marsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, paa hans
lykkerig Salvelsesdag udi allerstørste Underdanighed med pligt¬

skyldig Ydmyghed offereret af H. K. M. tropligtige Forbeder
*) Ribbe Fjer.
**) N. M. Petersen: Den danske Litteraturs Historie, 3. D. Pag. 261
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hos Gud Henrich Thomæsøn Gerner, Guds og Menighedens
Tjener udi Birkerød. Trykt i Kjøbenhavn hos Jørgen Lamp¬

recht. Anno 1671“
Gerners Lykønsknings=Skrift indledes med et latinsk Digt,
der viser, at han kunde gøre Vers ikke blot paa Moders¬

maalet, men ogsaa i Romersproget. Derefter følger et dansk
Digt, hvori han henvender sig til Folket og opfordrer det til
nu at aflægge Sørgedragten for Kong Frederik d. 3die og

fremtræde i Glædesdragt for at bringe den nye Konge sin
Lykønskning paa hans Salvelsesdag. I høje Udtryk beskriver

han Kong Christian d. 5te og opfordrer til Bøn om, at han
maa leve i mange Aar. Af saadanne Salvelsesdage skal man
nemlig ikke ønske sig mange; „thi Konger tit at skifte, gir
ofte stor Rumor, og Enker tit at gifte, er Børnens Skade

stor“ Derpaa lader Gerner først Danmark og siden Norge
fremtræde for Kongen med hver sit Lykønsknings=Digt i lette
Versfødder og med hver sit Versemaal. Ja selv Island
træder frem med sin Lykønskning, endskønt det „boer ved

Henckenfield og ej kan selver komme“. Alle tre Lande lader

han bringe Kongen som Gave, hvad der er ejendommeligt

for hver enkelt Land.

Danmark siger:

„Jeg fører Korn og Kjerne,
Smør, Flæsk og godt Forraad:

Jeg lader til og gjerne

Foruden Suk og Graad.
Her spiller Hind og Hjorte,
Daadyr og Harer nok,
Her er slet intet borte,

Som tjen for Kongens Kok.
Alt, hvad i mig kan findes,

Jeg rigtig skaffer ud,
Saa jeg slet intet mindes
7°
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At gjøre mod Forbud.

Hvad jeg selv ikke ejer

Jeg henter andensteds
Og saa godt Venskab plejer

Saa hver er vel tilfreds.

Hvad kan jeg mere gjøre

Jeg løfter op min Hat,
Min Røst jeg lader høre

Saa det skal spørges brat:
Al Velstand, Fred og Lykke

Ske Konning Christian
Det er hver Mands Samtykke
Som bær sit Navn af Dan

Norge

udtaler:
0

„Til Skib jeg Tømmer sender,
Til Stykker, Kobber, Jern,
Til Kjølhal Tjære brænder,
Skib er vor Landes Værn

Til Søfolk at forskaffe

Jeg sender Sølv og Guld,

Saa ingen kan mig straffe,
Jeg sender Skibe fuld.
Til Folkets Kost og Tæring
Jeg sender Trondhjems Sild,
Og Bergen=Torsk, min Næring,

Er alt til Kongens Vild *

Til Rytter=Dragt jeg yder

Rens=Huder uden Tal,

Og Elsdyr, som jeg skyder,
Paa dem har jeg og Val
Til Buxer skal de første,
Af Elshud Trøjen faaes,

*) Tjeneste.
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De bedste er de største,

De bydes ej i Baas.

Jeg Bjørnehuden laver
Og til min Konges Fod,
Han den fornøden haver,

Den gjør mod Kulden Bod.
Jeg lover selv at stande
Med ham i Feides Tid,

Hos mig skal ingen lande

Foruden blodig Strid“

Island siger:

„Mig giver Landet Kjød og Uld,
Smør, Vadmel, Hoser, Vanter,

Mig Havet, som er fiskefuld,
Bespis paa alle Kanter,

Deraf jeg med et frejdig Sind
Ved Aars Tid oversender

Til Brystdug og et Svanurskind,
Om nogen det ret kjender.

Saa sender jeg mit Hjerte med,

Jeg Ord dog derfor haver,

At jeg kan komme fort afsted,
Jeg har ej bedre Gaver

Endelig lader Gerner ogsaa Sverrig fremtræde med et

Lykønskningsdigt, og skønt ingen bedre end han havde følt

Svenskeherredømmets Tryk, viser han sig dog i dette Digt
som en ægte „Skandinav“. Digtets Versemaal er med god

Takt hentet fra en svensk Sang (efter en oprindelig fransk
Melodi, kendt paa Dansk fra 1665 i: „Bonden agter paa
77 *
Tiden
).

*

*

Dansk biografisk Leksikon, 5te Bind. Pag. 610 (S. M. Gjellerups

Afhandling om Gerner).
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Det hedder blandt andet i Sverrigs=Digtet:

„Jeg ønske vil Danmark til Lykke

Samt Norge med, Rigernes Smykke,

At alting maa blive
I Live,
Baade stort og smaat

Fredeligt og godt,
Uden Spe og Spot,
I Lande og paa Slot:
Gud, som Kongen sender
Og kjender,
Lad det gaa vel Kongen i Hænder

At han stadig Venskab maa pleje
Med Gud udi alle sine Veje,

Med sin Næste skifte

Og stifte

Al Samdrægtighed
Og Retfærdighed,
Saa og Kjærlighed
Uden al Fortræd,

Det skal gavne Landet
Og Vandet
Baade udi et og andet.

Ret aldrig skal nogen os skade,

Hvor meget de monne os hade,
Naar vi vende Rygge

Med Trygge

Til hinanden fast,

Uden Svig og Last,
Baade Skib og Mast,
Staar med anden Brast,
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Ingen skal os tvinge,
Beringe,

Fjende hver for Borde skal springe.

Bogen ender med et engelsk Digt, hvori ogsaa England
bringer „My worthy Cousin Christian“ sin Hyldest, og

som viser, at ogsaa over det engelske Sprog var Gerner

saaledes Herre, at det med Lethed bøjede sig til Vers for ham.

Gerners samtidige, den fra det 17de Aarhundrede be¬
kendte danske Poet Anders Bording, havde i Aarene 1666—77
udgivet en rimet Avis i alexandrinsk Versemaal. Den nye

Enevælde i Danmark yndede at indrette sig efter fransk Mønster,
og fra Frankrig kom da ogsaa den kuriøse Idé at forherlige

den ved en Slags Hof= og Statstidende paa Vers. Til

dette Arbejde kastede man sine Øjne paa Bording, Landets
anseteste Digter, og fra Aaret 1666 blev han aflagt med

nogle norske Tiender for at udgive vor første regelmæssige
Avis —

„Den danske Mercurius“ kaldet — i rimede Maa¬

nedsnumre. Med dette poetiske Fabriksarbejde sled Bording
Tiden hen lige til sin Død i en kraftig Alder d. 24de Maj
1677, skønt han ved Tronskiftet 1670 mistede sin Tiende og

først et Par Aar senere fik Erstatning. Rimeligvis har hans
nærmeste Forbillede været Nytaarsoversigterne i Hamborger¬

Poeten Grefflingers forøvrigt i Prosa skrevne „Nordischer
Mercur“. Jøvrigt skilte han sig bedre, end man kunde have
ventet, fra den temmelig trivielle Opgave at rimsætte hver

Maaneds politiske og andre Nyheder med passende Virak til

den landsfaderlige Styrelse. Hans Blad nød stor Anseelse,
*)
og han selv vandt sig et anset Navn igennem det.

*)

Anders Bording var født i Ribe 1619. Efter at have besogt sin

Fødebys lærde Skole, kom han til Kjøbenhavn. Han studerede
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Som en Slags Fortsættelse af Bordings „Danske Mer¬

curius“ kan en Digtcyelus, som Henrik Gerner udgav i Aarene
1681—85, betragtes, dog uden at han som Bording har

haft kongelig Bestalling eller har nydt kongelig Understøttelse
dertil. Digtene, der udkom i to Samlinger, beskrive i stive
Alexandrinere Hovedbegivenhederne i Christian d. 5tes Rege¬

ringsperiode fra 1675 (altsaa omtrent derfra, hvor Bording
sluttede) og til 1685. De høre til Gerners ringeste Arbej¬
der, ere uden Spor af Poesi, men have Betydning ved de
Bidrag, som de give til Belysning af Datidens Kulturfor¬

hold.*)
Den første Samling, der udkom i Aaret 1681, giver en
Beskrivelse af den skaanske Krig 1675—79 og er delt i tvende

grundigt især de latinske Digtere og skrev allerede som ungt
Menneske baade danske og latinske Vers. 1653 blev han Magister

i Sorø, og efter et fleraarigt omflakkende og bevæget Liv fik

han 1664 en Post som Lektor i Theologi ved Ribe Domkirke og
som Sognepræst til det nærliggende Vester=Vedsted. I denne
Stilling fandt han sig ikke tilfreds og drog efter et Aarstid til

Kjøbenhavn igen, hvor han tilbragte Resten af sit Liv som Ud¬

giver af „Den danske Mercurius“. Han har desuden skrevet en

stor Mængde Digte, navnlig Lejlighedsvers, som ere meget fly¬
dende og lette, ofte fulde af muntre Indfald og vidnende om en

stor Færdighed i at bruge Modersmaalet, som han elskede høit.

Hans Digte er dog ofte trættende og vidtløftige, blottede for
Poesi, saa hans Samtid og nærmeste Eftertid have gjort Uret i
at sætte ham saa højt, som Tilfældet var. (Se om Bording:

Dansk biografisk Leksikon. 2. B. Pag. 513—17)

*)
Bordings „Mercurius“ blev ellers ogsaa fortsat af Jesper Hen¬
riksen Als, men om han har oppebaaret nogen Løn derfor, vides

ikke. Derimod vides det, at Hofpoeten Ahasverus Bartholin,
hvem „Mercurius“s Udgivelse blev overdraget efter Jesper Als's

Død 1683, har oppebaaret Løn derfor, men han skilte sig saa
daarlig ved sit Arbejde, at „Mercurius“, som Sorterup siger,

faldt i Skarnet og forsvandt. (Om Als og Bartholin se P. M.

Stolpe: Dagspressen i Danmark, 2. B. Pag. 76—95.)
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Afdelinger, hvoraf den første behandler Krigsbegivenhederne

til Lands og den sidste Begivenhederne til Søs.

Første Afdeling har til Titel: „Den store Nordens Kon¬

nings, K. Christian d. femtes berømmelige Landtogs og af
Gud forlente lykkelige Sejrvindingers Ilias“, og indledes
med en Henvendelse til de „godhjertige Læsere“, hvori Gerner

navnlig priser Papiret i høje Toner, fordi det kan bruges

til at forherlige og forevige berømmelige Gerninger. „Jeg
som en fattig Mand“ — skriver han —„oprejser Hans
Kongl. Majestæt Pyramider af og paa Papir, ej af saa stor

Pris som Marmor=Piller, men af desbedre Hjerte, og variger,

som jeg mener, end enten Staal eller Alabast“. Han har
Dristighed nok til at kalde sine prosaiske Rimerier for et
„lidet Evigheds=Skrift: hvilket vil tale om H. K. M. stor¬

mægtige, ypperlige, mandelige og berømmelige Bedrifter ej
alene for de levende, men fornemmelig for de efterkommende,

som om mange Tider skal glæde sig udi Hans Kongl. Majest.

store Lyksaligheder“
Inden man kommer til selve Sagen, maa man endnu
arbejde sig igennem et Utal af Digte og Forord. Først kom¬

mer der et Digt „Til Gud og Kongen . Dernæst en „For¬
tale til Hans Kongl. Majest., stormægtigste, allernaadigste

Herre og Arve=Konning, hvori han læser Svenskerne Teksten

baade i Prosa og Poesi, fordi de have berøvet os Skaane
og fordi de „brød Haand og Segl og holdte ingen Løfter“

og hvor han fører et Forsvar for den skaanske Krig som et
retfærdigt Foretagende. Derefter kommer der en „Opmuntring
til hans Kongl. Majestæt“ hvori Gerner søger at vise Sven¬

skernes Trædskhed og Kong Christian d. 5tes Højmodighed.

Svenskerne have moralsk talt tvunget ham til denne Krig.
Sluttelig kommer der et Digt: „Kongens Opmuntring til

Krigen, hvori Gerner lader Kongen opildne Hæren til at drage
i Krig og love Soldaterne Guld og grønne Skove, naar de

ville vise sig tapre i Kampen mod Svenskerne:
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„Vi har retfærdig Sag, som over Verden klinger,
Den er den bedste Grund, den fører Sejer frem,

Derpaa saa gaar vi løs at føre Byttet hjem.

Op derfor danske Mænd, I krigsberømte Helte,
Som kunde fordums Tid al Kjæmpestyrke smelte

I Verden vidt og bredt, som Skrifter vidner om,
Saa vidt som Solens Gang udslaar sit Spillerum.

I er mit Kjød og Ben, I er Danmarkes Ære,

I Sejr, Fred og Ros af Krigen skal frembære,
Omgjorder Eder vel med Eders blanke Sværd

Og lader Fjenden se, at I er uforfærd“.

Nu ere vi endelig ved selve Emnet. I 13 Afdelinger

eller „Expeditiones“ beskrives den skaanske Krigs Begivenheder
til Lands én for èn. Foran hver Ekspedition anbringes hid¬

henhørende historiske, moralske, politiske Reflektioner, spækkede
med Citater saavel af Skriften som af græske og latinske

Klassikere, i hvilke Gerner, som den Tids Lærde, var særdeles
vel bevandret, og derpaa beskrives og lovsynges Heltebedrif¬

terne med tilføjet poetisk Beskrivelse over de belejrede eller

indtagne Stæder og Fæstninger.*

*) Som bekendt var èn af de første Begivenheder i den skaanske
Krig Danskernes Erobring af Wismar. Paa det store kongelige

Bibliothek i Kjøbenhavn findes et „Lykønskningsdigt“ til Kong
Christian d. 5te i Anledning af Wismars Erobring d. 13de Decem¬

ber 1675, udkommet i Kjøbenhavn 1676. Digtet er affattet i
det latinske Sprog og udgør kun nogle faa Linier. Bagefter

følger en „kort Forklaring over dette lidet allerunderdanigste

Gratulations=Vers“ en meget lærd og spidsfindig Forklaring
paa Dansk over de forskellige Udtryk i Verset. Skriftet er ano¬
nymt; men Worm i sit „Lexikon over lærde Mænd“ tillægger

Henrik Gerner dets Forfatterskab. Det er dog vist tvivlsomt,
om Digtet er af Gerner — baade indre og ydre Grunde taler

derimod — og da det desuden er ret ubetydeligt, skulle vi ikke
nærmere indlade os derpaa.
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Vi vælge som Prøve d. 8de Ekspedition eller Slaget ved
Lund d. 4de December 1676:

„Der Malmø var berendt*) og til Undsætning trængte,
Besætningen var svag. Brødkurven skyhøjt hængte,

Da tænkte Svensken saa: Nu er den høje Tid
At sende Malmø Hjælp og gjøre muligst Flid.

Det til den danske Lejr de Danske listig spurgte,
At Svenskens Folk brød op og hastig Støvle smurte

Hen over Holingbro i Mening at faa fat
Keffling og Geddingbro den samme første Nat.

Men det gik mod al Agt, de Danske vidste Trækken,
De dem formente det at komme over Bækken:

Afkaste Geddingsbro og straks igjen paany

Med Tusind Hest og Mand berendte Malmøs By.
Men om man en Gang gaar i Krigen mist, saa tænker

Man dog et andet op og bruger List og Rænker,

De Svenske derfor vil vel vove mangen Mand,
At de ej ganske kvit skal blive Skaaneland.
Dog prøver de det først, om de sig kan bortsnige

Og komme uden Slag til Malmø at undvige.
Men kan det ikke ske, den Sag kan gjøres klar,
Da faar de gjøre det, som de ej agtet har.

Det første gaar ej an, hvorfor paa andet tænkes,
Hvordan Armaden kan forstærkes og ej krænkes.

Dertil behøves Tid, hvorfor at vinde den
Man Overløber gjør af fødte svenske Mænd

De foregiver, at i Lejren Død og Hunger

Hel strengelig regjer, og Jammers Vise sjunger,

Den svenske Magt tar af og véd sig ingen Raad;
Men al Ting var af Løgn en fin udspunden Traad.

Thi Fjenden, som saa svag sig daglig lod forlyde,
Han daglig stærked sig til at igjennembryde,

) Indtaget.
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Grev Pontus kom til Hjælp med otte Tusind Mand

Og samlede sig saa at holde hos en Haand.

Før turde Svensken ej opbryde: thi han vidste,
At danske Mænd ej lod sig af ham længe friste;
Men der han i sin Magt tredobbelt bleven var,

Forsøgte han at gaa og ellers staa til Svar.
Han gik den ganske Nat til Morgenrødens Vinger
Udspredtes, da hans Folk sig frem til Dagen svinger

Da mærkes Svenskens Nik*), hver Dansk sig færdig
gjør
At holde Tørning og ret fægte, som han bør.

De Svenske sig i Skik og fuld Slagordning sætte,
Men flyttede sig dog og vilde undgaa dette;
Men efter Kongens Ord det danske Folk gik paa

Som Løver og stod fast, endog de var kun faa.

Dog var der nogen Fejl iblandt de stolte Helte,
Det kjække Heltemod for hidsigt var at smelte

Den meget store Hob, thi Rytteriet strax
Foruden Stykker og Fodfolk sig gav til Slags.

Dog var de lykkelig og mandelig sig tede,
De flux hug ned for Fod og intet af dem skete,

Som jo var priseligt, det Fjenden selv bestaar,
At de sig mandig holdt og gjorde mange Saar.

Dog vendte Bladet sig; thi alle Svenskens Knægte
Sig mod vor venstre Fløj begav at modig fægte.
Det gik dem og saa an, de drev vor venstre Arm

I stor Forvirring, at vi havde deraf Harm.
Men det fik Ende snart: vor Fodfolk kom til Maade

Og drev den højre Fløj tilbage uden Naade,

Dog blev den strax undsæt af svensk Cavalleri
Saa den sig satte flux igjen til Klammeri.

Dermed gik Slaget an, for Alvor hver da fægted,
Saa mangen en af Hug blev saaret og forsmægted,

* List.
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Vor venstre Fløj faldt af, vor Stykker tagne blev,
Saa mangen én sit Navn med blodig Fingre skrev.

Men som med Ebb' og Flod det ofte sig forandrer,
Saa gaar det og i Krig: Forlis og Sejer vandrer

Saa frem saa hid, saa did tilbage mangen Gang,
Man mén at have tabt, dog høres anden Sang.

Saa gik det ogsaa her, den venstre Vinge flyde,
Men Kongens Guarde sig paa Fjenden at indbryde
Begyndte mandelig, dem til Undsætning kom

Den rette Vinge, som omkring sig gjorde Rum.

Thi Arensdorff med Magt ind paa de Svenske trængte,
Hr. Rantzou og Merheim i Sporet efter hængte:

Da gik det lykkeligt, den svenske Guarde faldt,

Det svenske Fodfolk og blev mesten fældet alt.
Her maatte bukke med Dragoner og Landsknægte,

Som var af Finland ført og kunde mandig fægte,

De Faner, Fenniker og Stykker efterlod,
Og Resten sig til Lund begav paa løbend Fod.

Her var ret Sejers Tegn: af dansk og svenske Stykker,
Det danske Løsen gik tillige: Fjenden rykker
Sin Magt fra Valsteds Plads og sætter sig ved Lund

At samle, hvad han kan, paa en fortviled Grund.

Han Mængden havde dog, endog han mange miste,
Han atter sætte sig med Hast igjen at friste
Sin Lykkes haarde Sind og sætte an med Magt

Paa danske højre Fløj, som da holdt Sejers Vagt,

Var Striden før ej haard, da blev den da tilfulde,
Thi hvo da frøs i Frost, han endeligen skulde

Sig selv arbejde varm, med mindre at han sig

Udi sit eget Blod vild' vælte som et Lig.
Her brugtes Krud og Lodd og sidst de Klinger blanke,
For hvilke mangen Helt imod sin Manddoms Tanke
Til Døden blev hensendt: det havde vard endnu,
Om Natten havde ej den Trætte brudt itu.
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Thi Solen det fortrød og sine Straaler gjemte,
Og Natten med sit Mørk den store Vrede tæmde,

At Striden hørte op, og hver Mand saa sig om:
Den Vinter=Nat at faa et roligt Soverum.

Til Malmø Svensken gik; han naaede det, han vilde
Valpladsen stod vi paa og fyr'de meget silde:

Som Løven over Rov monn brøle gladelig,
Saa tordnede vi med dansk Løsen sejertig.

Derefter gik vi og Landskrona at besøge,

De svage Tropper og alt andet at forøge,
Feltstykkerne dernæst med Hast at hente ind
Foruden Byttet, som da stod for Vov' og Vind.

Men da foruden Tvivl en Fjende Fjenden havde

Udsendt, som iblandt os alting saa farligt lavde,

At vi ej Byttet, som da stod til tredie Dag
Urørt, afhentede: var dog en mulig Sag.

Saa let, som at jeg nu kan klaa mig ved mit Øre,
Saa let, jeg sige vil, vi havde kunnet kjøre

Til Sejers=Pladsen og det ganske Bytte hent

Med Stykker og al Ting og Fryde=Ild optændt.

Men det var alt for højt, det Lykken os misundte,

Som Sejeren os gav, og hver Mand os til=mundte,
Det var dog Ære nok, at al Ting saa blev dett,
At ingen sige kan, jeg haver vundet helt.

Den Danske Sejer vandt; den Svenske Byttet søgte

Og med en ringe Ting sin Helbreds Pung forøgte.
Den Danske Æren har, han som en modig Helt

Hjemfører Sejerstegn til Danskes Konge=Telt.

De Adels=Bytte har, Herpukker*), skjønne Faner,

Standarder, Fenniker, som pryder deres Aner,
Med faa de lagde ned Folk udi Hobetal,
Saa at af Pladsen blev en blodig Døde=Sal.

*) Pauker.
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Af blandet Folk, som laa paa Pladsen, tør man sige,
At vel ni Tusind Mand af høje, ringe, rige,

Og end sex Hundrede foruden over al,
Blandt hvilke svenske Mænd her var i største Tal.“

Første Afdeling ender med en „Hilsen“ til de „høi= og
velædle, ærlige og mandhaftige Herrer, Hans K. M. til Dan¬

mark og Norge højtbetroede og vidt berømte stridbare Helte

baade til Land og Vand“.
Anden Afdeling har til Titel: „Den store Nordens Kon¬

nings, K. Christian d. femtes ypperlige Sørustning, berøm¬
melige Søslag og af Gud forlente lykkelige Sejrvindingers

navnkundige Ulysses“, og indledes ligesom første Afdeling
med en Fortale til „den godhjertige Læsere“ hvori Gerner

gør Rede for Grunden til, at han nu forlader Landjorden
og drager til Søes med Læseren for at vise ham, hvilke
Bedrifter der er bleven udført i samme skaanske Krig. Der¬

efter kommer der et overstrømmende Digt til „Nordens Helt,
to Kongerigers Vægter“, og dernæst igen en Henvendelse til
„højædle, velbaarne Herrer, Hans Kongl. Majest. til Dan¬

mark og Norge etc. over Søetaten højtbetroede Direktører

og Admiraler; velædle, højagtbare og mandhaftige Hans
Kongl. Majest. til Danmark og Norge etc. velfortjente Sø¬

helte“ og et Digt til de samme, hvor navnlig Niels Juel

berømmes for sin Daad, som „stor Glæde vakte op hos rig
og fattig Mand. Endelig kommer der parallelt med første

Afdeling ogsaa her „Kongens Opmuntring til Admiralerne,
Søheltene og Skibsfolket“ og Gerner lader Kongen sige:

„Gud med Din Engle=Magt bevar den ganske Flaade
Fra Uvejr, Fjende=Magt, fra Skjær og anden Vaade l

Bevar det ganske Folk fra deres eget Krudl
Fri dem i Striden selv fra Fjendens onde Skudl'

Nu blive selve Søslagene beskrevne i 10 „Expeditiones“
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ganske paa samme Maade som Landbegivenhederne. Vi vælge

som Prøve d. 9de Ekspedition, der handler om Slaget ved

Bornholm mellem trende danske og 5 svenske Skibe:

„Jeg et ej tie maa til Danskes Æres=Minde,
Hvad under Borringholm er hændet med vorFjende,

Hvorledes at han os saa flittig passed paa,
Der vi fra Borringholm med Fanger skulde gaa.

Nu Havet roligt var, og Vinden sig betede

Hel mild og føjelig, man strax sig gjorde rede

At gaa til Borringholm og Fanger hente hid,
Som var ved Vinter=Vejr mod Villen kommen did.

To Skibe sendtes ud ved Borringholm at lande,

Som var paa Havets Ryg at sejle vel tilvandte;
De kom der lykkelig, men det omsider fandt,
At Svensken paste paa den Rejse meget grandt.

Det mærkte Bagge vel og Barfod, som da førte

De Konge=Skibe frem: de meget deraf hørte,
Dog gik de frejdig ud at prøve Lykkens Sind,
Som ellers gjerne er for hver Søfarend' blind.

De næpp' paa Havet kom, før Fjenden Sejl opsendte
Og gjorde største Flid de Danske at indhente.

Man det og mærkte selv; man kunde ej undgaa,
Hvorfor med frejdig Mod man lod til hannem staa.

Skibe
Det var et tvivlsom Værk, her var fem fjendtlig

Og Fjender inden Bord; dersom det gik i Knibe,
Man for de fangne Folk mer maatte frygte sig,
End for den rette Mand, som synlig fører Krig.

De Svenske hel ublu med Skjænden først begyndte,

Som ingen modig Mand fordrog vel eller yndte;
Den svenske Konge selv har derfor meget brav

Forbuddet haanlig Ord at tale uden Straf.

Med Ord man ingen Mand af Striden kan forjage,
Her vil alt andet til, om man skal Sejer tage;
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Med Ros af Fjende=Haand, med Trusel det ej sker,
Med mindre at man Ord og Hænder samlet ser.
Det kan et haanlig Ord formaa, at det opvækker

En modig Mand til Strid, saa han sin Fjende svækker:

Thi før han lider Spot, sit .yderste han gjør,
At han kan hævne sig, førend han haanlig døer.
Saa gik det her og til, de Svenske Munden brugte

I Førstningen, men dog dermed slet ingen slugte;

De først til Gildet kom, de først og derfra gik
Med Spot og store Hug, som de i Gildet fik.

Men saa gik Værket af, de Svenske først brød Trætte,
De Danske Fangerne udi Coghytten sætte
Med det Forord, at om sig nogen gjorde gal,

Da Døden skreven var for dennem overal.

De sig dog ærlig holdt og ansaa begge Dele,
Hvo sig da mandigst holdt: De og med Øjen skele

Ansaa de Svenskes Værk: og at det ej var nok
At bruge store Ord imod en liden Flok.

De danske Skibe gav udi den første Træfning

Den svenske Admiral saa haardt og skarp en Stævning,
At han til Side drev og kunde intet mer,
Man derfor laver sig at gaa i Lag med fler.

Det gik og fyrigt an, hver gjorde her sit bedste,

De slog og bed om sig som nys=skarpskoede Heste,

Men Legen gik saa af, at to den Skade fik,
Saa de snart reddeløs af Slaget fra os gik.

Vi haver mist en Mast, de deres Tov og Takkel,
De humped' fort afsted som anden fattig Stakkel,
Vi dem paa Hælene forfølger fire Mil,
Men det er alt omsonst, de foer bort som en Pil.

Fem Vendinger vi holdt med dem halvtrede Time,

Det var ej raadeligt paa dem at kaste Grime,
Vi misted ej en Mand, Pris være Herrens Navn,
Vi kom med Fangerne vel hjem til Kjøbenhavn:

8

114

Brot, men Du brote vil: det Dig dog intet baader,

Thi Gud, som al Ting ser og for al Sejer raader,
Han ingen Over=Ord af nogen lide vil,
Ej heller Overmod, slaa Du Din Lid dertil.

Anden Afdeling slutter med et „Fryde=Digt“ for den

genoprettede Fred.Efter at have beskrevet Krigens Rædsler
siger Gerner:

„Med Krigen intet godt jeg ser at kunne følge,
Med mindre at man vil den bare Sandhed dølge;
Thi Krigen øder slet alt, hvad i Landet er,
Men Fred, o milde Fredl Du er i Landet kjær.

O, vær velkommen Fredl hjem fra Din lange Rejse,
Jeg vil Dig for min Ven blandt alle Venner kejse,
Jeg laaner Dig mit Hus, og hvad Du have vil,

Med Dig jeg ti for én i Krig vil sætte til.

Den anden Samling, der udkom i Aaret 1685, behandler
Fredsaarene 1679—85 og har til Titel: „Den store Nor¬
dens Konnings K. Christian den femtes berømmelige Bedrif¬

ters og fem Aars fra 1680 til 1685 continuerende Ilias
eller den anden Part, forfattet af Hans Kongl. Majestæts

underdanigste og tropligtige Forbeder hos Gud H. T. G“.
Bogen, der er forsynet med Oluf Borchs Imprimatur,

indledes med en Henvendelse til den „allernaadigste Herre og
Arvekonning“ Gerner roser Kongen, fordi han i Fred holder

sig til Krig parat, og for de mange gavnlige Indretninger,
han i det hele har skænket Landet i de 5 Aar fra 1680—85.

Bogen bestaar af 10 „Expeditiones“, og herunder behandles
blandt andet: „Landmaalingen, begyndt 1680 og endet 1683'

„Canalen eller den ny Havn i Kallebo, kaldet Frederiks¬

Havn, vesten for Slottet, saa og Kjøbenhavns Forbedring
fra 1680 til 1685

„Om Skibsflaaden fra 1680 til
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1685“

„Lowbogen: 1683, 15de April“ — „Om Bibe¬

len“ — „Om Schlesvig: 1684' — „Om Christiansø, for¬
dum kaldet Ertholmen 1684“, og flere.
Som Prøve paa Bogens Indhold hidsætte vi et Stykke

af Digtet om „Lowbogen“. Først gennemgaar Gerner Lov¬

givningen fra de ældste Tider indtil Datiden; han nævner

alle fremragende græske og latinske Lovgivere ved Navn og

giver en kort Fremstilling af deres Lovgivnings Indhold;
fra Grækerne og Latinerne gaar han til de danske Lovgivere,
hvilke han gennemgaar paa lignende Maade indtil Christian
d. 5te. Denne roses for sin Gudsfrygt, og fordi „han be¬

fordre vil en Bibel ny til Tryk og andet mere til“, og derpaa

fortsættes:

og Tanke,
„For Retten har han og ej mindre Sorg
Han Loven samlet har som Druer paa en Ranke,

Her er ej udeglemt det mindste Sagefald,
Saa Dommeren ej kan forse sig i sit Kald,
Med mindre at han vil med Forsæt Loven dreje
Og lade for en Skjænk sig til Uretten leje

Og ikke passer paa, at Ære, Liv og Gods
Og hans Samvittighed i Vove staar derhos.
Kast op i Kongens Lov og led paa alle Steder,

Hvorom Du lede vil, til hvad Stand Du og træder,
Du udi alle Ting Dit nøje finde skal,

Og mærke at hos os er Retten aldrig fal.

Men Retten er for hver, den fattige og rige,
Den er for hver Mands Tarv, o Lovbog udenLigel

Dog Prisen Kongens er, som Loven give lod;
Thi uden Myndighed er Love aldrig god.

Men naar som Kongens Sværd Lovbogen vil forsvare,
Da Uretfærdighed sig ingen Steds kan bare,
Da blomstres hver Mands Træ, da gaar det

alle vel,

Den onde tvinges haardt, den fromme nyderSkel.
8*
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Véd Dommerne ej, hvad de skal paa Tinget gjøre,
Hvordan de skal en Sag retfærdelig forhøre,

Da læres de det ret udi den første Bog,
Hvoraf enhver med Fart kan noksom blive klog.

Her vises, hvor han skal sit Værneting opsøge,
Om han med Retten vil sin Stat og Gods forøge,
Til Herredsting og Birk, til Byting hver kan gaa,
Men de af særlig Stand for anden Ret maa staa.
Her er jo Kammer=Hof=Borg=Krigs=Ret,som

sig

sømmer,
Her Admiralitet, her Arsenalet dømmer

Paa Krigs= og Flaadens Folk, er ogsaa Landsting her,

Som mod en Birkeret en Overdommer er.

For Ægte=Sager er Kapittels=Ret, for andre,
Som er af gejstlig Stand og ej vil rigtig vandre,
Er Consistorium og Landemode sæt,
Der vederfares og de Gejstlige al Ret.

Og at i gejstlig Sag skal ingen Irring komme,

Da har den anden Bog optegnet saadan Domme,
Som udi denne Stand kan muligt falde for,

Der er for alle Ting en rigtig Rettesnor,
Hvad anden verdslig Stand kan tjene til sin Næring,

Det lærer tredie Bog, Sø=Retten lærer Bjergning
Paa Havets Bølge blaa; Gjældsager lærer Dig
Den femte Bog, og Mord den sjette rettelig.
Skal nogen tvile, om hans Sag ej ret var dreven
Hos nogens Retterting, saa er her endda skreven

Den høje Over=Ret, for hvilken hver Mand kand

Aarlig beklage sig udi det ganske Land.
Saa har vor Konge stor den danske Lovbog grundet,
At Udyd dæmpet er, og Dyder haver vundet:

Hver Mand sit eje kan foruden Vold og Kiv,
Hans Liv er hver Mands Lov, hans Lov er hver Mands
Liv.
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To Ting jeg ønske vil, endog de ulig tænkes,

Gud giv, at denne Bog, som her nu hver Mand skjænkes,
Unyttig blive maa; thi da vil hver Mands Sind

Ej andet gjøre, end Gud giver hannem ind.

Men som desværr' Udyd paa mange Steder oves
Og af trædagtig Folk de fromme tit bedrøves,

Gud giv da, denne Lov saa nyttig blive maa,
At hver sin Hjælp og Straf tillige kunde faa.

Lev Konge længe, lev til begge Rigers Nytte,
Lev i Dit Arve=Hus en fast urørlig Støtte.

Gud lad Din ganske Æt udbredes som et Træ,
Der plantet er ved Vand, som giver Ly og Læ.

Lyksalighed og Fred Din Naades Trone frydel
Med Sejer udi Krig Gud selv Din Krone prydel
Din Dronning og de Børn, som er Din Arve=Sæd,

Velsigne Gud og dem med Arve=Ære klæd1“*)

Vi skulle ikke trætte Læseren med yderligere Uddrag af
Gerners „continuerende Ilias“. Kun følgende smukke Linier

af den første Ekspedition, der handler om „Christiansborg

*) Digtet om „Lowbogen“ har Gerner ogsaa udgivet særskilt i Aaret
1683, nemlig som et Slags Festskrift i Anledning af Lovbogens

Udgivelse. Forsynet med Oluf Borchs Imprimatur, ligesom den
„continuerende Ilias“, lyder Skriftets Titel iøvrigt saaledes:
„Ære=Skrift til den stormægtigste, hojbaarne Herre og Konning,

K. Christian den femte, Arve=Konning til Danmark og Norge,
de Venders og Goters Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn

og Ditmarsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, da han
ved høj Fornuft og sunde Raad forsynede sine nordiske Konge¬

riger og underliggende Lande som den upperste Lovgiver med

en fuldkommen Lovbog, Gud til Ære, det kongelige Arvehus til

Berømmelse og sine tro Undersaatter til Forplantelse, fremført

af Hans Kongelige Majestæts tropligtige Arve=Undersaat og

Forbedere hos Gud Henrich Thomæsøn Gerner. Trykt i Kjøben¬
havn Aar 1683“
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udi Oldenborger=Land“, kunne vi ikke nægte os den Glæde

endnu at anføre:

„Naturen lærer mig, at aldrig er saa ringe
En Hyrdes Fødestavn, som kunde ham indbringe
Hans Føde end saa slet, han jo i Gosen=Land

Hukommede det Sted, som gav ham Brød og Vand

Alt kom jeg end saavidt som hen til Verdens Ender,
Hvor andre Folkes Fjed mod vore Fødder vender,

Jeg aldrig led saa vel, jeg aldrig blev saa rig,

Jeg paa min Fødestavn jo tænkte idelig.

Den fattig Torvegæk, som intet haver hjemme
Foruden Kaal og Knur, han kan dog aldrig glemme

Røghytten hos sig selv, han stedse pynter den,
Han véd da retteligst, hvorledes han er vendt.

Hvo Island er bekjendt, véd det vel at beskrive,

At det kan hverken Korn ej heller Brødet give,
At det stenklippigt er, at der er Heckenfjeld,
At der er Kuld og Frost og al Ting uden Held.

At Solen lidet ses, at Natten varer længe,

At der er Vadmelsdragt, lidt Gods og færre Penge,
At al Ting umildt ser som jo en øde Ørk,

Hvor og er intet Træ, men al Ting fælt og mørk.

Før dog hid Islands Mand og lad ham al Ting nyde,
Som yndigt er og godt, og lad hans Krop bepryde

Med Silke, Fløjel og Guld og gjør ham Ære til,
Han dog paa Iseland langt heller være vil.

Det vilde Grønlands Folk, som man har set udføres

Fra deres første Hjem: Man gjør, hvad der kan gjøres,
Det dog fortrædent er og ej bevæges kan

At leve eller dø udi et fremmed Land.
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Kan saadant fattigt Folk til deres Hjemstavn længes,

Endog de stedse der af Armod ganske trænges,
Vil de paa deres Vis og elske deres Havn,
Hvormeget mere de, som have bedre Stavn.

Det jo tilbørligt er, at man den Stamme ærer,

7*)
Hvorfra man Opkomst har, hvoraf man Navnet bærer.

Gennem mange Aar førte Gerner en ret interessant
Strid om det danske Sprogs Retskrivning med sin gode Ven
og lærde samtidige, Præsten og Sproggranskeren Peder Syv

i Hellested. Denne Strid er omstændelig skildret af Fr. Winkel
Horn i hans Doktordisputats om Peder Syv 1878, og til
denne Afhandling skulle vi derfor henvise dem, som for Viden¬

skabens og Sproggranskningens Skyld kunde have Interesse
af at studere dens Gang nøjere. Her skal kun gives et kor¬
tere Referat af den, da det ventelig vilde trætte almindelige

Læsere at gaa altfor meget i Enkeltheder med Hensyn til

denne Sag.
Peder Syv havde i Aaret 1663 udgivet et for sin Tid

epokegørende Skrift: „Betænkninger om det cimbriske Sprog

*) Gerner har ofte maattet høre ilde for sine daarlige Vers i Chri¬

stian d. 5tes Ilias og Ulysses, saaledes af Sorterup, der i sit
i Samlingen af danske Vers (10de Bind, 2det Oplag) ind¬
rykkede Cacoethes Carminificum mønstrer alle samtlige danske

Versemagere. Han giver Gerner følgende lille Hip:

„Jeg for tvungen Værk ej regner
Det, som Lærde skjælde let,

Men for gjævt det gjerne tegner,
Som er sinderigt og ret.
Dog, hvor Versetonen falder

Som et knubre=kantet Glas,

Jeg da jævnt det ikke kalder,

Var det end en Ilias.
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i hvis 5te og 6te Afdeling han navnlig havde behandlet det

danske Sprogs Retskrivning, eller „Skriverigtigheden“ som

han kalder den, et Punkt, der laa ham meget paa Sinde,
siden der her fandtes den største Forvirring, og hvor der
derfor i høj Grad kunde trænges til en Reform. Det samme

Spørgsmaal var 5 Aar senere ogsaa bleven behandlet af Erik
Pontoppidan d. ældre i hans store med Dygtighed paa Latin
skrevne Grammatik, og han og Syv vare i Hovedsagen enige

med Hensyn til Retskrivningen. Som Hovedgrundsætning
opstiller Syv den saakaldte Scaligers Regel: „Man skal skrive,
som man taler“, og heri giver Pontoppidan ham Medhold.

Derefter fremtræder Henrik Gerner paa Arenaen. I et
Skrift, kaldet „Orthographia Danica eller det danske Sprogs

Skriverigtighed, der udkom i Aaret 1679, vender han sig
baade mod Syv og Pontoppidan, men dog navnlig mod den

første, der baade var den radikaleste i sine Retskrivnings¬
theorier, og som fremførte de fleste og vægtigste Grunde for

sine Anskuelser. Gerners Bog er tilegnet hans „elskelige,
kjære og udvalgte Børn“: Jens, Oluf, Thomas, Christian,
Peter, alle med Tilnavnet „Henrichsen Gerner“. Faderen

opfordrer Sønnerne til at „ære deres eget Fædreneland og
elske deres fædrene Maal“. Naar de ere naaede frem til

Modenhed, og deres Fader har nedlagt Pennen, skulle de

gøre sig det til Pligt enten at forsvare det eller forbedre det.
Noget omhyggeligt eller grundigt Arbejde er Gerners
Bog ikke, og noget Værd ud over det at være et varmt

skrevet Indlæg for Modersmaalets Ret og Ære har det
egentlig ikke. Det skorter ikke blot Gerner paa ligefrem Kund¬

skab paa det Felt, han har vovet sig ind, men selv paa saa¬
danne Punkter, hvor en grundig Overvejelse alene vilde have

været tilstrækkelig, staar han langt tilbage for Syv og Pon¬

toppidan. Hans Argumentation er paa mange Steder over¬
ordentlig løs, og han lader ofte sine Paastande staa hen, uden

saa meget som at forsøge paa at give et virkeligt Bevis for
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dem, og i Overensstemmelse med hele denne overfladiske Maade
at tage Tingene paa er den Maade, hvorpaa han selv gen¬

nemfører sine Theorier i høj Grad skødesløs, i hvor vel sag¬
tens en hel Del maa falde Bogtrykker og Korrektør til Last.
Men er Gerners Skrift end ikke noget særlig omhyggeligt

og grundigt Arbejde, saa er det i hvert Fald en kvik og
morsom lille Bog, der helt igennem vidner om sin Forfatters

friske, livlige Sind og gode Hoved, og den indeholder dog
heller ikke saa faa træffende og sunde Bemærkninger.
Den nærmeste Anledning til, at Gerner udgav sin „Ortho¬

grafi“, var, efter hans eget Udsagn, Fremkomsten af Rho¬
dius's Udgave af Comenius Orbis sensualium pictus 1672.

Den blev udgiven baade med dansk, tysk og latinsk Tekst, og
den danske Tekst var af en saadan Beskaffenhed, at den
maatte støde enhver, selv om han ikke stillede saa store For¬

dringer til Skriverigtigheden som Gerner. Stavemaaden var

under al Kritik, og saasom Rhode var en født Alsinger, var

opdraget paa Langeland, Student fra Odense, og senere blev

Rektor i Aarhus, saa blev Sproget en Sammenblanding af
alle mulige Dialekter. Gerner siger om Rhodes Oversættelse,
at „den synes at gjøre vor Tunge (hvilken er vel saa let og

løbende som nogen) tung og besværlig“ men han haaber,
at „denne vildfarende Skrift“ maa have den gode Følge med

sig, at der ud af den „maa voxe en mere ret og rigtig

Skrivelse“. Rhodes Orthographi var ikke Syvs, men en
selvlavet, som rigtignok var baade upraktisk og meningsløs,
og en Kritik af den vilde i højeste Grad have været paa sin

Plads. Men en saadan giver Gerner imidlertid ikke, uden
for saa vidt en Ordliste, han tilføjer bag i Bogen, fornem¬

melig er rettet imod den. Tillige giver han et Uddrag af
„Avismagernes“ Forsyndelser mod Sproget, hvilke ere nok
saa grove som Rhodes. Men selve. Gerners Skrift gaar

ellers ud paa at gendrive Syv som Hovedmanden for de nye

Retskrivningstheorier.
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Medens Syv altsaa som Hovedprincip opstillede Scaligers
Regel: „Man skal skrive, som man taler“, et Princip, som

ganske vist kunde medføre farlige Konsekvenser, naar ikke der

blev brugt et vist Maadehold, hvilket Syv dog gjorde, op¬
stiller Gerner det mindst lige saa misvisende Princip: „Man

skal tale, som man skriver“. Og medens Syv i Følelsen af,
hvor uudviklet Sproget er, søger Hjælpemidler overalt, hvor

de kunne findes, i Ord og Former fra Sprogets ældre Trin,

Landskabsmaalene, Svensk o. s. v., og, uden dog at gaa til
Yderligheder, naturlig paavirkes deraf ved Formningen af
Retskrivningen, som han egentlig mener slet ikke er til, saa

har Gerner derimod slet ingen Brug hverken for det ene
eller det andet af disse Hjælpemidler. Det gamle Sprog
interesserer ham kun for „Tingesternes“ Skyld. At ty til¬

bage til de gamle Skrifter for at faa Retskrivningsspørgsmaal

afgjorte, staar for ham som en Taabelighed, og han vil ikke
længere tilbage end høist til Fædrene, „hvilke have samlet

mere Forfarenhed end de ældste . Medens Syv udtaler, at

„jo længere vi ere fra de gamle, jo urigtigere skrive vi“
saa hedder det hos Gerner lige modsat, at „jo længere vi
bortgaar til de gamles Skrifter, jo mindre Rigtighed finder

vi“ Forskellen mellem Syv og Gerner er ret egentlig den,
at medens Syv nærmest gaar ud fra et videnskabeligt Syns¬

punkt, saa er Gerners Standpunkt derimod rent praktisk og
pædagogisk. Gerner tænker paa sine Børn og frygter med

Gru den Forvirring, som de nye Theorier ville fremkalde i
Skolerne, hvor Undervisningen ledes af ukyndige danske Skole¬

mestre. Gerner deler desuden heller langtfra Syvs Mening,
at Modersmaalet var forsømt, og at dets Literatur lod meget
tilbage at ønske. Tværtimod siger han meget tilfreds, at
„vi have mange skjønne Bøger udi vort Maal, baade selv

skrevne saa og fordanskede“, og at „ingen Alder haver haft
ypperligere og mere veltalende Mænd end dette sidste Hun¬

drede Aar“. Skal man skrive, som man taler, saa maa det
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efter Gerners Mening i hvert Tilfælde ikke være den lange¬

landske, fynske eller jydske Dialekt, som skal have den afgø¬
rende Indflydelse, men man maa holde sig til den bedste

sjællandske, den, som tales af dem, der er opdragne i dannede

Familier i Hovedstaden. Men han ser helst, at man tager
Datidens bedste Forfattere til Forbilleder og henviser iøvrigt

til Skriftsproget i Bibeloversættelser, Lovbøger o. s. v. Det

gælder om, „at vi bruge nogle Bøger, som ere udgangne i
dette sidste Hundrede Aar, og helst Bibler, Lovbøger, Konge¬
krøniker og andre lærde Mænds Skrifter, saa vidt de enten

ikke findes at stride imod Fornuftens Regler og Sprogets

Egenskaber, eller og saa vidt de alle stemme overens, og vi
ikke finde Regler imod dem . Mod denne Grundsætning er

der jo for saa vidt ikke noget at indvende, naar man husker

paa den i de sidste Sætninger givne nærmere Bestemmelse,

men de Krav, som derved stilles til Indsigt i „Sprogets

Egenskaber“ var Gerner ikke Manden til at fyldestgøre, og
han kom derfor i det hele taget ikke videre end til at hævde

den almindelig vedtagne Brug. Gerner slaar da ogsaa straks
selv af paa Fordringerne, idet han, efter at have nævnet
Frederik d. 2dens og Christian d. 4des Bibler, navnlig den

sidstes fra 1633, samt Alterbogen og Henrik Smiths Læge¬
bog som Normer, der med enkelte Undtagelser kan følges,
karakteristisk tilføjer: „Det er bedre at blive ved det middel¬

maadige, end vi skulde begynde for meget nyt og urimeligt.

Da der imidlertid ikke findes Bøger, som fuldkommen kan
lære os Skriverigtighed, bør der, nærmest for fremmede, som
vil lære vort Maal, opstilles visse Regler.
Efter at have fremsat disse mere almindelige Bemærk¬
ninger, gaar Gerner over til i det enkelte at paavise „Mis¬

forstanden udi den danske Skriverigtighed“ og at gendrive

formentlige Vildfarelser paa adskillige Punkter hos Syv.

Medens denne havde foreslaaet at fordoble Vokalerne, hvor

Stavelserne skulle være lange, viser Gerner dette Forslag
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tilbage (undtagen for e og sjældent i), uden at nævne, at

Syv her havde gjort Brugen en Indrømmelse, og at det
var hans Mening, at de dobbelte Vokaler overalt skulde
afløses af enkelte, naar Tiden var moden dertil. I Mod¬

sætning hertil holder Gerner paa Anvendelsen af dobbelte

Konsonanter i Endelsen af Ordene for at betegne Stavelsens

Korthed og for at undgaa Forveksling (som i Svensk). Og

medens Syv vil udlede Substantiverne af Verberne (særlig
af Imperativ), holder Gerner det for bedst at tage „Radices

af Nominibus; thi de ere res og substantiæ, hvilke ere
ældre end actiones“, og hvor de fattes, tages de bekvemmest
a verbis in insinitivo. Syvs Deling af Ordene, saaledes
ot Medlyden følger den foregaaende Selvlyd, forkaster Gerner:

1) fordi „ingen Sprog følger denne Regel, og 2) fordi det
er imod det pureste Sprogs, Latinens, regulam grammati¬

calem“ Heller ikke vil Gerner gaa ind paa Brugen af j
i den Udstrækning, som Syv og Pontoppidan havde anbe¬

falet den. Han kan finde sig i, at man bruger det efter H
og andre Konsonanter, „naar Ordet er ikke delt ved Udtalen“
betegner endogsaa dette som den rigtigste Skrivemaade, men

foretrækker ikke destomindre selv at følge „den ældste og hid¬
indtil brugeligste Maade og beholde i, nærmest fordi det
er „lettere at skrive og zirligere i Skrivningen“ Men i maa
derimod ikke ende en Stavelse; dér skal man bruge V, som
Keyser, May o. s. v. I kan kun bruges til at begynde en

Stavelse, og det samme gælder om v. Man bør saaledes

ikke skrive Lov, men Low, ikke Navn, men Naffn o. s. v.,

og vil man ikke det, bør man skrive u. I det hele taget
har Gerner kastet sin Kærlighed paa ff, saa at han ikke en
Gang nøjes med at tage dette Tegn som et dobbelt k, men
han giver det endogsaa Plads i sit Alfabet som et selvstæn¬
digt Bogstav. Det udtrykker for ham nemlig ikke blot For¬

døblingen af k, saasom i „straffer“ o. s. v., men tillige en

særegen Lyd „af den samme Natur som Digamma Eolicum F
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og end nettere“. Det bruges ikke blot alene, men ogsaa efter¬

fulgt af v (t. Eks. haffve, giffve) og andre Konsonanter, hvilket
er et af dets Hovedfortrin for v som kun han have én Kon¬

sonant, nemlig r efter sig. „Det er et Under“

siger

Gerner med Hensyn til de nymodens Retskrivningsreforma¬

torer — „at de vil og ikke bruge v i Steden for k forpaa

som de Tydske“.
Syv havde dernæst udtalt sig for Afskaffelsen af Bog¬

skaverne C, C, X og 2; men herpaa vil Gerner ingenlunde
gaa ind. I fremmede Ord kan der nu slet ikke være Tale

om det; thi Syvs Princip, at disses Skrivning saa vidt

muligt bør læmpes efter vort eget Sprog, et Princip, som,
naar det ikke gennemførtes med Skønsomhed, ganske vist kunde
fore til mærkværdige Konsekvenser, men som Syv havde an¬
vendt med stort Maadehold, vil Gerner slet ikke vide noget

af at sige. „Man skal unde dem deres egne Klæder“ siger

han. Men ikke blot i fremmede, ogsaa i danske Ord, holder
han paa Brugen af disse Bogstaver, og navnlig slaar han

et drabeligt Slag for C, som han vil anvende i den størst
mulige Udstrækning, og hvis „behagelige Sødhed“ i Mod¬

sætning til k han ikke noksom kan prise, medens G har
noget slæbende ved sig. „Haver C haft sit Borgerskab saa

længe hos os“ — siger Gerner — „da bør det og med
al Rette have sit Forsvar hos os, efterdi det intet haver

begaaet, hvormed det sin borgerlige Ret kunde forspilde“
At skrive kk for ck er derfor efter Gerners Anskuelse for¬
kasteligt. Angaaende □ havde Syv ytret, at Gattaker skarp¬

sindig havde bevist, at det var en Forkortning af de to Bogstaver

K og V, og Gerner spotter nu over, at han ikke som Gattaker

bruger det til at betegne disse to Bogstaver og skriver Qinde,
gæde, men Kvinde, kvæde. Jøvrigt har Gerner dog ikke

andet at sige til Forsvar for at beholde □ saa vel som X

og 2, end at vi ved at opgive dem vilde tabe meget af

„Sprogets Zirlighed“, og man skal jo ikke være ødsel med
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godt Boskab. Hele denne Bestræbelse for at udskille disse
overflødige Bogstaver af vort Alfabet er efter Gerners Me¬

ning ikke andet end „en modvillig Egensindighed“. Langt

snarere, end at vi skulde tage Eksempel efter Folkefærd, der
hjælpe sig med færre Bogstaver end vi, skulde vi, „som have
Bogstavernes Overflødighed“ hjælpe dem i deres Fattigdom.
Men Gerner bliver ikke staaende ved, hvad han har at
sige om de enkelte Bogstaver, han tager ogsaa for Retskriv¬

ningens Skyld forskellige grammatiske Fænomener under Be¬

handling. Et Par af hans Bemærkninger i saa Henseende

maa ogsaa fremhæves. Medens Syv, og Pontoppidan da
med, holder paa Flertalsformerne i Verberne baade i Nutid

og Fortid, faa forkaster Gerner dem saa godt som ganske i
Fortiden og anser dem heller ikke for nødvendige i Nutiden.

„Skal“ og „vil“ opfatter han ikke som Præsens, men som
Futurumsformer, der intet Præsens har. Naar Infinitiv i
Aktiv ender paa e med en Konsonant foran, vil Gerner, at

Passiv skal ende paa is (elskis, læris); kun naar der gaar

en Vokal eller to foran „e finale“, skal der tilføjes s. Hans

Genitivendelse er ogsaa til Dels „is“.
Saa forskellige som Syvs og Gerners Retskrivnings¬
grundsætninger vare, er det ikke underligt, at de maatte komme

til saa forskellige Resultater. Medens Syv gik ud paa efter
bedste Skønnende at bringe Fornuft og Konsekvens ind i

Retskrivningen, repræsenterer Gerner det konservative Element,
der nærmest vil bevare Brugen, det sædvanlige. Begge følte

de derimod levende Nødvendigheden af at faa noget slaaet
fast under Tidens Usikkerhed og Vaklen, og Gerner kæmper
for det af det gamle, som han havde vænnet sig til og syntes
bedst om. Men der var saa mange iøjnefaldende Menings¬

løsheder i de Forslag, Gerner fremkom med, at de slet ikke
lode sig forsvare, selv om Gerner havde haft et langt større

Fond af Kundskaber til sin Raadighed, end han virkelig havde.
Det blev da ogsaa fornemmelig Syvs Tanker, der — om

end langsomt — arbejdede sig frem til Sejr.
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Et Punkt var der imidlertid, hvor de to Modstandere

kunde mødes, og det var i deres Kærlighed til Modersmaalet

og deres levende Ønske om at stemme op imod den Flod af
fremmede Ord, som med stedse stigende Voldsomhed truede
med at vælte ind over det. Men ogsaa her bærer Syv af¬

gjort Prisen. Gerners Forsvar for Vigtigheden af at holde
Modersmaalet rent for fremmed Indblanding var varmt nok.

Han skriver blandt andet i Fortalen til Orthographien: „Mange

syge kunde snart hjælpes, dersom de vilde hjælpe sig selv;
thi en Del foragte Lægen og lade Saaret faa Overhaand,
og en Del vil selv være Læger, endog de det ikke forstaar;

en Del ere saa bevante med Sygdommen, at de skatter Syg¬
dommen kjærere end Helbreden, da det dog er bedre for den

syge at være karsk, og det er fortrædeligt for de karske at

omgaaes de syge og dem, hvis Saar lugte ilde. En Del
Betlere svøbe Klude om deres Saar, og en Del om hel Hud,

at de kan vinde en Gave; men hvad er dog saadant andet
end iblandt de hæderlige foragteligt, og, naar det bliver

aabenbaret, for de verdslige strafværdigt. Dette er dog aldrig
saa ondt og lader aldrig saa ilde, som naar et Tungemaal,
der i sig selv er prægtig, formedelst „Vanactighed“ med
Kluderi og fremmede Gloser oversprænges, hvorudi de Danske

og Tydske hidtil Dags haver ladet sig meget forføre, ej tæn¬
kende paa, hvor spodske de Franske, Spanske og Italiener er

derover, at de skulde indføre noget fremmed Ord i deres
Tale. Det vilde blive en latterlig Ting for dem, om de
skulde læse et fransk Brev med danske eller tydske Gloser for¬

mænget. Og det maa end være vel saa latterligt, naar vi
udi det danske Maal indføre franske Gloser; thi mange baade

bruger og læser dem, men aldeles ikke forstaa dem . Der¬
efter anfører han den romerske Lov, at ingen af Regeringens

Sendebud skulde svare nogen Græker uden paa Latine, i hvor
vel de forstod og talte Græsk, en Sammenligning, der lige¬

frem maatte føre til den Tanke, at denne jævnlige Brug af

12 8

fremmede Ord er en naturlig Følge og et soleklart Vidnes¬

byrd om et Folks Afmægtighed og Underordning under et

andet. Gerner slutter sin Bog med en Ordliste, hvori han

gør Forslag til Afskaffelse af en Del fremmede Ord og deres
Ombytning med danske, og disse Forslag staa i det hele taget

ikke tilbage for Syvs. Men stort længere end til at gøre
Forslag og theoretisere mod Vanartigheden „med Kluderi og
fremmede Gloser“ kom han egentlig ikke. Han var selv stærkt

smittet af Sygdommen; thi at det var Latin og ikke Fransk,
han fyldte sit Sprog med, har jo mindre at sige, og hans

Sprog kan langtfra maale sig med Syvs i Renhed, og det
er desforuden saa tungt og uklart, at man har sit Besvær

med at forstaa det.
Gerner havde omtalt Syv med den største Anerkendelse,
ikke blot som en „Antikviteters Elskere“ men havde ogsaa

rost ham for hans Stræben til bedste for Modersmaalet, og
den, der ikke vidste, at det var Syvs Anskuelser, Gerner vilde
til Livs, skulde vanskelig falde paa, at det var Syv, han

sigtede paa; thi han nævner aldrig hans Navn, naar han
angriber hans Sætninger og holder i det hele sine Udtryk i

stor Almindelighed. Men at det var Syv, som Gerner vilde
angribe, er ikke desto mindre sikkert, og at Syv blev vred
over et Angreb, der førtes med en saadan Mangel paa Sag¬

kundskab som Gerners, er forstaaeligt. Ganske vist mærker

man ikke saa meget til Syvs Vrede i det Modskrift, han

udsendte mod Gerner, men det kom ogsaa først 6 Aar efter,

saa Vreden havde faaet Tid at sætte sig. Men i et opbeva¬
ret Eksemplar af Gerners Bog, som har tilhørt Peder Syv.

og hvor denne paa indskudte hvide Blade har gjort sine Be¬

mærkninger til Gerners Anskuelser, ser man, at Syv ikke har
været i det bedste Humør ved Læsningen af den.*) Gerners

hele Arbejde karakteriseres kort og godt ved en Sætning som

*) Rostg. Saml. Nr. 45, 8º.
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denne: „Mester Hendrik behøver mere Dommer end Læser“
Med Hensyn til Formen og Sproget i Bogen udtaler Syv:

„Jeg vilde vel svare paa dette Skrift, var det enten Latine

eller Danske; men nu er det Hybridum, saa jeg véd ej, i
hvad Sprog jeg skal svare, eller hvad jeg skal holde denne

Tvetulle for“ Noget er hverken det ene eller det andet

siger Syv — f. Eks. autorizere, Cresentia, Linneder
(Linier) o. s. v. Han forser sig mange Gange paa hver Side
mod sin egen Regel, at vi skal fly fremmede Ord og udlæn¬
diske Ord i vor Tale. Og hvad Indholdet angaar, saa bestaar

dette ikke bedre for Syvs Kritik. „Falsum“ skriver han snart

om èn og snart om en anden af Gerners Paastaande. „Proba“

lyder ofte Opfordringen. Og Udbrud som „Nil ad rem*
i
„ridiculum“ Gjækkeri ej værd at svare“ følge Slag

Slag, og det maa vel indrømmes, at Syvs Udbrud ikke

ere uberettigede. Kun et ganske enkelt Sted finder Syv sig

foranlediget til at gøre en Indrømmelse.

Med disse Noter som Grundlag, men, som foran bemærket,
i en mindre hvas, skønt sikker og overlegen, Tone affattede Syv

sit Svar til Gerner. Det blev knyttet som et „Tilhæng til
hans „Danske Sprog=Kunst“ der udkom i Aaret 1685. „Jeg

formoder“ — siger Syv—

„at M. Henrik Gerner, som min

Ven og Velynder, er saa godhjertet og retsindig, at han ikke

tager mig det ilde op, at jeg nu vil sige hannem imod i noget,
saasom han selv tilforn haver brugt den Frihed imod mig.
Vi ere Brødre med hinanden og ville derfor ikke kives, fordi
vi med god Manér tale hinanden lidet imod udi samt, hvor¬

ved dog den gemene Nytte i vort Sprogs Uddyrkelse kan
søges og erlanges. Den gode Mand maa for mig beholde

sin Mening, saasom udi sligt Tøj sømmeligt er“ Han gen¬

nemgaar nu de forskellige Tvistepunkter angaaende i og kk,
om C, C, X og 2, om Tvelydene, om Vokalfordoblingen

o. s. v., idet han overalt indtager samme Stilling som i
„Betænkningerne“ og forsvarer den tappert. Noget nyt frem¬
9
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fører han imidlertid ikke, og vi skulle derfor ikke dvæle yderli¬

gere ved den Sag. Adskillig interessantere er derimod det,
han i et særligt Afsnit udtaler om Forholdet mellem de gamle

og de nye. Naar man læser Gerner, skulde man næsten tro,

at Syv gik ud paa at bringe baade Sprog og Retskrivning
i Overensstemmelse med Runestene og andre oldnordiske skrift¬

lige Mindesmærker, men sligt var dog ingenlunde Syvs
Mening. Han var ganske vist en „Antikviteters Elskere
men han holdt dog ikke, som han blev beskyldt for, alt det

gamle for godt og brugeligt. Kun, hvor „en fornuftig Dom
kommer overens med de gamles Sædvane“, tillægger han de

gamle „Myndighed, hvor de ere overensstemmende. Thi
siger han udtrykkelig — „her spørges ef saa meget, hvordan

de gamle skreve, men hvordan Fornuften vil, at man skal

skrive“. At de gamle skulde staa tilbage for de unge, som
Gerner havde ment, navnlig hvad Grammatica og anden

Lærdom angik, bestrider Syv paa det ivrigste, og som Bevis

anfører han, at de jo havde deres Skalda, „hvilken en Dansk
synes at have gjort, dog ihvo han var, saa har han været
lærd . En Vildfarelse er det, at Kunsten altid stiger. „Skal¬
drene skreve vel, men Efterkommerne slettere og siden aller¬

slettest“. De gamles Poeteri, Sagaer og andre Skrifter ere
udarbejdede med saa stor Kunst og Skikkelighed, at man maa

forundre sig. Den, der kalder dem ulærde, han røber, at
han lidet eller intet har læst de gamle. „De vare forstan¬

dige i deres eget Sprog, om ej saa lige udi Latin og Græsk“
Syv kan derfor ikke andet „end holde vore gamle Poeter

snart i lige Værd med de græske og latinske, men deres Lykke
var ikke saa god som de andres, idet at deres Artighed saa

skammeligen er forgjettet“
Jøvrigt lader Syv Gerner vide, at man hellere, inden
man væbner Tunge eller Pen imod sin Modpart, skulde for¬

søge ved mundtlig eller skriftlig Forhandling at komme til
en Forklaring. Megen Strid vilde kunne undgaaes, naar
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Autor blot fik Lejlighed til at forklare sig eller vise, at man
ikke ret havde forstaaet ham.

I Aaret 1690 rykker Gerner frem paany med et Indlæg,
som har til Titel: „Epitome Philologiæ Danicæ eller et

kort Begreb paa det bedste og zirligste danske Sprogs Lyst
og Artighed“, og hvori han fastholder og forsvarer sine for¬

skellige Sætninger og Paastande. I Hovedsagen var dette
Skrift færdigt allerede i Aaret 1685, og hvad der senere er

kommen til, er nogle Kapitler om Syntax og Prosodi. Under

12te Oktober bemeldte Aar sendte han Syv en Afskrift af

Bogen og udbad sig dennes „oprigtige Mening og Samtykke“
Fjorten Dage senere sendte Syv ham sit karakteristiske Svar,
der er opbevaret tilligemed Gerners Manuskript.*) Syv tak¬

ker sin „høitærede og fornemme Ven“ for sidste gode Om¬

gængelse og Samtale og udtaler Ønsket om, at saadant maatte

kunne ske oftere. Hans oprigtige Mening skal Gerner faa,
men sit Samtykke kan han ikke bekvemme sig til at give.

Det var jo godt, om de kunde komme til Enighed, men da
der ingen Udsigter er dertil, synes det bedst, at enhver indtil

videre bliver ved sit. Et Forslag, der alt havde været mundtlig
paa Tale mellem dem, og som Gerner synes at være kommen

tilbage til i sit Brev, og som gik ud paa, at de skulde skyde

sig ind under „Nobiliss. og Cl. Prokessorum saa vel som
og andre højlærde Mænds upartiske Dom og Mening, saa
vidt dette vedkommer,“ syntes Syv ikke om. „Paa denne
usædvanlige Maade, som er uden Exempel, kunde vel næppe¬

ligen noget vist om vort Sprogs Skriverigtighed sluttes,
siger Syv; men han er dog villig til at gaa ind derpaa.
Hvad nu selve Gerners Afhandling angaar, da „er den

siger Syv — „god nok til Eders Thesin at forsvare, dog

Titelen synes mig større, end at Bogen kan svare dertil“
Til Gerners Udtalelse i Bogens Forord, at „mange for¬

*) Rostg. 221, 4º.
9*
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nemme Mænds Skrifter, hvilke udi sig selv ere gode og nyttige,

formedelst en vildfarende Skrivning blive foragtelige“ svarer
Syv, at „det ene kan gaa hen, at min Skrivemaade synes

Eder vildfarende; thi Eders synes ligesaa for mig; men det
andet formoder jeg at have sig anderledes, eftersom ingen af
vores Bøger eller andres, som skrive som vi, blive derfor

foragtelige“ Naar Gerner klager over, at nogle faa vil ej

lade sig rette, maa det dog formodes, „at ingen jo lader sig
sige og rette, naar der ere vigtige Bevisninger og Rationes

paa Færde“. „Af dette og andet Eders optegnede“ —ved¬
bliver Syv — „fornemmer jeg, at I haver endnu den samme

Mening om de gamle som tilforn, saa vel som om de mindre

fornødne Bogstave, om Genitivi og Pass. vocis Endelse paa

es, Forskjel paa Numeris in verbis og deslige andet, hvortil

jeg mener nok i min Grammatica at være svaret og kunde
vel endnu videre svares, om dermed noget kunde udrettes,

som det ej synes. Ellers havde det været at ønske, at Eders
Orthographia Danica havde end været saa lemfældig som
dette Skrift, da havde baade jeg og andre blevet bedre der¬

med tilfreds og aldrig talet eller skrevet derom. Naar Gud

vil, at jeg faar noget færdigt af, hvis som jeg haver under

Hænder, skikker jeg det til Eder og forventer i lige Maade
en villig og retsindig Mening derom.

Ligesom ved sit Eksemplar af Gerners Orthographia
Danica, saaledes har Syv ogsaa i og ved Afskriften af „Epi¬
tome Philologiæ“ skrevet en Del kritiske Noter. Udraabene

„Falsum“ og „Proba“ forekommer ogsaa jævnlig her, og
Syv ser i det hele paa den Gernerske Retskrivning med

Overlegenhed.
Syvs Brev gjorde ingen Virkning. Gerners Bog udkom,
som sagt, i Aaret 1690, og i det hele taget uden Ændringer
i det Afsnit, Syv havde gennemgaaet. Men Tanken om at

indskyde Retskrivningsstriden for en lærd Højesteret synes dog
at være opgivet, og et dertil sigtende Sted i Haandskriftet er
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derfor udeladt i den trykte Bog. Helt har han dog vist ikke

opgivet Haabet om at faa sin Retskrivning autoriseret, i hvert
Fald er Indledningens Slutning, hvor der udtales en For¬
ventning om, at Skolemestrene, Bogtrykkerne, Skrivere o. s. v.

maatte blive „tilholdte at følge „en Lighed udi Stavning,
Læsning og Skrivning, eller med andre Ord hans Ortho¬

graphi, naar den „enten bliver rettet eller samtykket“, bleven

staaende.
Mange Aar senere, efter at Gerner var bleven Biskop
i Viborg, dukkede Haabet om, at det skulde lykkes ham at

faa sine Anskuelser førte igennem, op paany. Gehejmeraad
Moth lod nemlig i Anledning af sit store Ordbogsarbejde

skrive til Gerner, ligesom til Landets øvrige Biskopper. I
sit Svar paa Moths Skrivelse*), hvilket er dateret d. 14de
Februar 1698, og hvori han med Glæde gaar ind paa Gehejme¬

fraadens Plan, erklærer Gerner, at „Hs. Exellence nok skal
fornemme, at jeg skal tage min Del og alt saa nær som

nogen, eftersom jeg haver ønsket det for mange Aar siden“
men foreslaar saa i al Beskedenhed, at hans Orthographia
Danica og Epitome Philologiæ skulde følges. Dernæst bemær¬
ker han, at han har indlagt nogle Paradoxa, hvorpaa gerne

ønskedes en Resolution, at man maatte og kunde rette sig
derefter. Disse „Paradoxa“ kritisere i Spørgsmaals Form

adskillige af de Punkter, hvori Moths Retskrivning, som den

fremtraadte i det Ark, der var sendt som Prøve, og som laa

Syvs langt nærmere end Gerners, afveg fra denne. Navnlig
kæmper Gerner ogsaa her tappert for sit Yndlingsbogstav C,

særlig i oc. Ihvor vel han vidste, at Moth udelukkede C,

sendte Gerner ham dog Liste over de Ord, som efter hans
Mening burde begynde med dette Bogstav, saa vel som ogsaa
over C, X og 2, udarbejdede i Lighed med de andre, han

sendte ham.

*) Begge Breve findes i Gl. kgl. Saml. 773 Fol. vol. 1.
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Gerners Haab om, at faa Retskrivningsstriden afgjort
ved en akademisk Kendelse, et Magtsprog eller lignende, navn¬

lig saaledes, at det blev hans Theorier, som bare Sejren
hjem, gik imidlertid aldrig i Opfyldelse. Længe efter, at

baade Gerner og Syv vare døde, vedvarede Striden mellem

de forskellige Synsmaader og Grundsætninger, de havde hævdet.

Thi Gerner lige saa vel som Syv havde mange Tilhængere,
og Fejden imellem dem havde derfor lige saa megen almindelig

som personlig Interesse. Der var dog næppe nogen, som
helt og holdent sluttede sig til nogen af dem, men hoved¬

sagelig var det, som let kan ses, den Syvske Retskrivning,

som efterhaanden trængte igennem.
Men maatte Gerner end saaledes i det hele og store

give tabt over for Peder Syv, saa skal det dog siges, at ogsaa
han under Retskrivningsstriden fremkom med Ting, som ikke
vare at foragte, og fremfor alt maa det ikke glemmes, at
han ligesaa varmt som Peder Syv antog sig Modersmaalets

Sag i en Tid, da kun faa havde Hjerte for det, i en Tid,
da baade dets Ret og dets Ære i højeste Grad var krænket.

V. Gerner som Biskop i Ciborg.

Efter at have været Præst i Birkerød i langt over en
Menneskealder, blev Gerner under 7de Marts 1693 udnævut

til Biskop over Viborg Stift efter Søren Glud*), der var

død d. 25de Februar s. A. Gerner sprang dog ikke lige fra

Præst til Biskop, men gennemgik hele Skalaen, idet han siden
Aaret 1690 havde været Provst for Liunge—Kronborg Herred.

Allerede 1680 havde han disputeret for Magistergraden sam¬

*)Søren Glud havde været Præst i Høje—Taastrup fra 1648—
73, og det var altsaa i hans Hus, at Fredsunderhandlingerne

mellem de Svenske og Danske førtes i Februar 1658.
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men med 19 andre Candidater, hvilke alle bleve creerede af
Dr. Ole Borch, som var dette Aars Dekanus, og nogle faa

Dage efter sin Udnævnelse til Biskop blev han (11te Marts
1693) creeret til Doktor theologiæ. Saaledes udrustet baade
med Magister= og Doktorværdigheden blev Gerner indviet til

Biskop i Frue Kirke i Kjøbenhavn 1ste Søndag efter Paaske
1693 af Biskop Bagger*). Det var den sidste Vielse, Biskop

Bagger forrettede, idet han allerede døde d. 30te August

samme Aar. Han og Gerner havde ellers haft meget at
gøre med hinanden; thi Biskop Bagger havde i adskillige
Aar været Gerners Sognebarn. Han havde nemlig Som¬

merbolig paa Ebberødgaard i Birkerød Sogn og foretog ofte

Ordinationer i Birkerød Kirke. Saaledes ordinerede han her

i Aaret 1691 Hr. Falk Leth til Sengeløse og nok en anden

Kandidat til det hellige Lære=Embede**).
Henrik Gerner var altsaa ikke nogen Ungersvend, da

han flyttede til Viborg som. Biskop; men trods sine 64

Aar var han endnu fuldstændig baade aands= og legemsfrisk.

Det blev dog ikke nogen lang Aarrække, han kom til at ud¬
fylde en Biskops Plads, og det er ikke meget, vi kende til

hans Gerning som saadan; men i en Del opbevarede Syno¬

dalmonita, som ere blevne offentliggjorte for nylig, finde vi
dog i nogen Maade Stof til en Bedømmelse af hans Bispe¬

gerning***).
Gerner havde selv været en nidkjær og alvorlig Præst
og Provst, og han forlangte ogsaa af sine underordnede Em¬

bedsmænd, at de skulde udføre deres Gerning med Troskab.

*) Til Provsteværdigheden havde Gerner faaet sin Indvielse i Ros¬
kilde Domkirke af samme Biskop Bagger.
2+)

Biskop Hans Svane, der var Biskop i Sjælland fra 1655.
1668, boede ogsaa paa Ebberød, som han havde faaet i For¬
æring af Kong Frederik d. 3die for sin Virksomhed ved Ene¬

voldsmagtens Indførelse.
**

Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, 3die Bind, Pag. 117=139.
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Det synes, som om der har været adskillige Præster i
Stiftet, der led af Magelighed og Ligegyldighed. Det var

saaledes ikke ualmindeligt, at Præster for at skaane sig selv
lode Studenter prædike for sig Aar ud og Aar ind undtagen

paa de store Højtider, ligesom de endogsaa lode saadanne

forrette Ligprædiken. Stundom indskrænkede de ogsaa Præ¬
dikedagenes Antal. Men slig Forsømmelighed vilde Gerner

ikke finde sig i, og han udstedte i den Anledning mange

alvorlige Tilrettevisninger. Under 14de April 1697 „advares

enhver, som dette vedkommer, at hvis nogen efter denne Dag
fordrister sig til saadan enten Ladhed eller Egensindighed, at
det ej vel skal optages, men skarpelig ansees, efterfom ingen

bør gjøre Herrens Gjerning svigagtelig. Og hvis Studen¬

terne fordriste sig saadant at gjøre, da vide sig og at svare,
hvorledes de komme til at overgaa deres limites*), og derfor
i lige Maade straffes, om de ej rette sig.

Med Hensyn til Sakramenternes Brug og Forvaltning
krævede Gerner streng Orden og Sømmelighed. „Det befin¬
des* skriver han under 26de September 1694 —

„at

adskillige godt Folk lade deres Børn hjemmedøbe, hvilket ej
bør ske, nisi in casu necessitatis (undtagen i Nødvendig¬
heds Tilfælde), og der foruden holder dennem inde udi 12,
16, 18 Uger, til de saa først gjøre Barsel, vogte sig for
Fiscals Sag og Tiltale for Hans Kongl. Majts Lovs Over¬

trædelse; de maa ej hjemmedøbes, uden at de ere svage, og

naar de end ere hjemmedøbte, maa de ej længere end til
nærmeste Kirkedag indeholdes, at de jo kommer til Kirken at

indlemmes
Om Altergangen hedder det under 22de April 1696:

„Det fornemmes paa nogle Steder, at Sognefolkene tvende

Gange om Aaret samler sig at gaa til Skrifte, og da com¬
municerer den ganske Menighed paa én Tid, hvilket ikke

*) Grænseskel.
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herefter maa ske: Men Sognepræsten skal lyse til, hver Maa¬

ned, eller 6 Uger i det allerseneste, om nogen er, som begjærer

et absolveres eller communicere, at de da strax efter Præ¬
diken angive sig, og lade deres Navne indskrive til ottende

Dagen derefter; thi for Alterens Sacramentes Delagtighed

er ingen vis Dag eller Tid sat. Men som vi bør hver Dag
at omvende os, saa bør vi at søge Forligelse hos Gud, saa

tit vi finde os med Synder beladne. I lige Maade skal
tages i Agt, om nogle sygelige Kvinder eller højaldrede Folk
begjære at absolveres og communicere, at det ikke næg¬

tes dennem, naar de og det begjære“
Gerner advarede Præsterne imod at bringe deres Em¬
bede i Foragt ved at optræde i usømmelig Paaklædning.

„Præsterne skal“ — skriver han under 19de April 1699 —
„bruge den sædvanlige præstelige Dragt, og især deres Kraver.

Man maa med Fortræd baade se og spørge, at en Del bruge

slette Kraver baade paa Prædikestolen og i andre Embeds¬

forretninger, saa vel som ogsaa i fornemme Conventer, hvoraf
mange tage Forargelse. Enddog Kjole og Krave ere ikke
essentialia Ministerii*), saa er det dog den Dragt, af hvilken

Præsterne kjendes fra gemene Folk. Man har ikke glemt,

hvor fortrydeligt det faldt Præsterne i Skaane, Halland og
Blegind, da de maatte aflægge deres Kjole og Krave, hvilket

i gamle Dage var en Straf og et Tegn til en uskikkelig
Præst, som for Uskikkelighed var afsat af Embedet“
Med stor Nidkærhed vaagede Gerner over de sædelige

Forhold i sit Stift, og Præsterne fik idelig Paamindelse om
at være paa deres Post og ikke se gennem Fingre med syn¬
dige Udskejelser, men anvende Kirketugt, hvor der var Grund
dertil, og Loven bød det. De talrige Monita angaaende

Hoer og Utugt synes at tyde paa, at de sædelige Forhold i
Stiftet have været alt andet end lyse.

*) Det væsentlige ved den gejstlige Betjening.
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Gerner ivrede desuden mod alskens Overtro og forma¬

nede Præsterne til at søge at faa sligt udryddet af deres

Menigheder. „Eftersom befindes“ —
skriver han under 21de
April 1700 — „paa adskillige Steder adskillige Supersti¬
tioner at gaa i Svang, med Signen, Manen og især med

Sold og Sax, at løbe om for det, som kan være bortstjaalet,
hvorudover det ofte skal falde paa den uskyldige, saa Satan

derudi har sit Værk; saa advares alle og enhver, at de entholde

sig fra saadant Gøgleri. Og paa det enhver kan tage sig
desbedre vare, og vide, hvad Straf Loven paalægger saa¬

danne, da som en Del ikke selv kan læse, og en Del muligt
aldrig har vidst, saadant at være forbudt, saa tilholdes Præ¬

sterne, at de strax, det første ske kan, oplæse for Menighederne
af Loven pag. 863, 864, art. 12—13, og siden aarligen
tvende Gange med andre Forordninger, efter Ritualet. Hvis

nogen sig herefter videre forser, skal de anses efter Loven,

men denne Gang maa det dennem pardoneres“
Ungdommens kristelige Oplærelse laa Gerner stærkt paa
Sinde. Der fandtes den Gang ingen Skoler, men det var

Degnenes Pligt at undervise Ungdommen i Kristendomskund¬
skab, og deres Forpligtelse i den Henseende blev dem atter

og atter indskærpet.

Hvad Provsternes og Præsternes Embedsførelse angik,
forlangte Gerner den strengeste Orden. Kirkebøgerne skulde
føres med Nøjagtighed. Embedsbrevene skulde prompte af¬

sendes, og Degnene, hvis Bestilling det var at besørge Bispens
Breve mellem Præsterne, fik idelig Paalæg om at udføre

dette deres Hverv punktligt, ikke at skidne Brevene til o. s. v. De

gode Degne have aabenbart ladet en Del tilbage at ønske i

den Retning.
Men ikke blot over Kirkens indre Anliggender vaagede
Gerner med Strenghed, ogsaa dens ydre Forhold laa ham

stærkt paa Sinde. Det var ham om at gøre, at Kirkebyg¬
ningerne blev holdt ordentlig vedlige, og at Kirkeregnskaberne
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holdtes i Orden. Forsømmelser i den Retning bleve alvor¬

ligt paatalte.
Gerner var en myndig Biskop, men bag det myndige

Ydre skjultes et varmt Hjerte. Var en Præst i Trang, op¬
fordrede han altid Embedsbrødrene til at yde ham Hjælp,
og navnlig tog han sig med faderlig Omhu af Præsteenkerne
og deres umyndige Børn, naar de efter deres Husbonds Død

skulde ud af Præstegaarden. Det var kun, naar han mødte

Forsømmelighed og Ligegyldighed hos sine Underordnede, at
han kunde optræde strengt.

Bispegerningen har sagtens ikke levnet Gerner megen

Tid til literær Syssel. Ganske vist udkom hans Epistelpræ¬

dikener, efter at han var bleven Biskop i Viborg, men For¬
talen, dateret d. 8de Maj 1689, viser, at Bogen har været

udarbejdet flere Aar tidligere. Maaske er det Gerners Ud¬
nævnelse til Provst 1690 og de med et nyt Embedes Over¬
tagelse forbundne Vanskeligheder, som har forsinket Bogens

Udgivelse. Ellers kender vi ikke noget literært Arbejde fra
Gerners Bispetid undtagen en Ligprædiken — „Saligheds

Minde“ — over Hr. Mogens Scheel til Fusinge, Stiftamt¬

mand i Viborg, som døde 1694.
Bogen, som udkom i Kjøbenhavn 1697, har Dr. H.

Bornemanns „Approbatio“ og indledes med et „Trøsteskrift“
til afdødes Enke og tre Døtre. Derefter kommer selve Lig¬
talen over Salme 31,6: „Jeg befaler min Aand udi Din

Haand: Du frelste mig Herre, Du trofaste Gud“. Ligpræ¬
dikenen bestaar af „Indgangen, dernæst „hans adelige Byrd

og Herkomst, meget kristelige og berømmelige Liv og Levnets

Fremdragelse, saa og salige Afsked fra denne Verden“ og
tilsidst „Tekstens Forklaring . Som Tillæg en hel Del
Klagerim over den afdøde af forskellige, ogsaa et af Henrik
Gerner, som lyder saaledes:

„Hvo kan ret rigtig pensle ud den rette Dydens Krone,

Som nu beprydet herlig staar for Herrens Æres Throne“
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Den ej saa zirlig males kan, før man de Sjæle ser,
Som altid for Guds Øjen staar og Verdens Pragt beleer.
Hvor Dyden har sin Bolig sat, der maa man vist forvendte

Af Dydernes Berømmelse stor Capital og Rente.

Thi Dyden lar ej ubelønt den, som til hende traaer,
Han visselig Berømmelse og Ærens Krone faaer.

Den ædle Kongens store Mand, Hr. Scheel, som haver levet,
At intet ondt ham siges kan at have her bedrevet,
Han var gudfrygtig, from og klog, og Kongens trygge Mand.

Hvo andet om hans Herrefærd i Verden sige kan2
For hannem mange fælder Taar, og hannem hver begræder,
Ja den, som end i Skole gaar, for hannem Kinder væder.

Han savnes udi Kongens Hus, og Viborg græder Blod,
For de den Herre haver mist, som var saa from og god.

Ja kunde man med Hjertesuk ham til os igjenkalde,
Man gjorde, hvad som kunde ske, at han ej saa skuld' falde.

Han svarde vel, han gjorde Ret og var enhver Mand god,
Saa vel den ringe som den Mand, der næst hos hannem stod.

Hvad skal man sige til hans Ros, som sig saa vel betede:
At aldrig mod Retfærdighed hos nogen noget skede.

Han handlede sig her saa from og altid viselig,

Gud glæde overflødelig hans Sjæl i Himmerigl

I Følge Pontoppidans Beretning (Annales. T. IV. p.
185) skal Gerner ogsaa have efterladt sig i Manuskript „det
nye Testamente med Anmærkninger“. Men dette Arbejde

maa i saa Fald være gaaet tabt. I det hele taget findes
der, saa vidt jeg har kunnet bringe i Erfaring, ikke paa

noget af vore Bibliotheker noget som helst skriftligt Efter¬
ladenskab fra Gerners Haand.

Gerner havde godt og vel naaet de Støvets Aar, men

var endnu fuldstændig aands= og legemskraftig, da Døden

overraskede ham. Han døde ved et Ulykkestilfælde. En Dag
i Begyndelsen af Maj Maaned*) i Aaret 1700 fik han under

*) D. 3die Maj.
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Maaltidet et Stykke Kød paa tværs i Halsen, som det ikke

var muligt at faa fjernet, og han maatte dø af Hunger.

Da han mærkede, at Døden nærmede sig, lagde han sig selv

i Kisten og sov hen d. 13de eller (efter andre) d. 14de Maj
1700, efter at have tjent sit Fædreland i 50 Aar.

Gerners Lig blev nedsat i Viborg Domkirke in Sacello

australi Spir. Sto. Sacr., hvor hans efterladte Frue og
Søn, Borgmester i Viborg, satte ham et Epitaphium med
latinsk Indskrift, der paa Dansk lyder saaledes:

„Denne Urne rummer Asken af den hødædle og højær¬
værdige lærde Hr. Henrik Gerner, født i Kjøbenhavn d. 29de
December 1629, fordum Præst i Birkerød paa Sjælland i

37 Aar, Provst i Lynge—Kronborg Herred i 3 Aar, Biskop

over Viborg Stift i 7 Aar, samt af hans udmærkede Hustru,
den fromme og ædle Fru Dorothea Bircherod, født i Birkerød

paa Sjælland d. 11. Oktober 1636, elleve Sønners og Døtres

Forældre efter Loven (i lovligt Ægteskab). De levede sam¬

men som Ægtefæller i 44 Aar, han som Præst, Provst og
Biskop (levede) i 70 Aar, hun som ærbar Jomfru og frugt¬

bar Moder i 69 Aar. De døde i det Frelsens Aar (ordret:
den genoprettede Frelfes Aar) 1705*), mætte af Trængsler,
Krig og Møje, af Ære og af Dage, ventende Kødets herlige

Opstandelse og det evige Livs Krone.

2 Reg. 33., v. 18.
Lader hannem ligge, ingen røre hans Been.*)
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2

*) Det kan jo kun være hende, der døde i det nævnte Aar; thi Hen¬

rik Gerner var jo død allerede 1700. Naar kun den sidst afdødes
Dødsaar nævnes, er det vel som det Aar, i hvilket de omsider

begge vare døde.

