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PRIVAT.

HANS CHRISTIAN RASMUSSEN,
GAARDEJER I AASUM.

ET BLAD T1L

BONDESTANDENS SAGA.

»Sjælden Bautastene
ved Vejen staa,
naar ej Frænde dem
rejser for Frænde«.

LEVNEDSLØBET.
24. Maj 1842. 11 Februar 1893.

»Om kort, om langt blev Løbe
banen spændt,
den er til Folkegavn, den er til
Grøde:
som godt begyndt er Dagen godt
fuldendt,
og lige liflig er dens Aftenrøde«.

Den Mand, hvis Død i disse Dage begrædes
ej blot af Hustru og Børn, men af en talrig Kreds
af Mænd og Kvinder, der følte sig hjærtelig
knyttede til ham, hørte i mange Maader til »de
stille i Landet«. Vistnok ejede han saadanne Egen
skaber i Henseende til Begavelse, Dygtighed og
Dannelse, der i Forening med hans Samfundsstil
ling ubetinget berettigede ham til en Plads blandt
de fremmeligste af hans Samfundsklasses offentlige
Mænd; men han besad ogsaa saadanne Egenskaber
i Henseende til Personlighed og Karakter, som i
Forening med den Magt, hans Traditioner øvede
over ham, med Nødvendighed anviste ham det for
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holdsvis ubemærkede, men retskafne og gavnrige
Levned, som vi har velsignet, og som velsigner
endnu efter Døden. Ikke desto mindre fortjener
dette Levnedsløb at kendes, fordi det levedes
for mere end sig selv, for de rige Kræfter, som
rørte sig deri, og for alt det gode og ædle, som
dermed er overgivet den unge Slægt til kærlig
Ihukommelse og Fortsættelse.
I.
Hans Christian Rasmussen var Son af Gaardejer Rasmus Hansen og Hustru Maren Kirstine
Andersdatter Walther i Aasum ved Odense og den
ældste af fem levende Søskende. Han fødtes den
24de Maj 1842 i den Gaard ved Kirken, hvor
hans Fædre, Son efter Fader, i henved halvandet
Hundrede Aar har boet. I sin Natur havde han
arvet Faderens frittalende, djærve og friske Væsen
samt store Hjærte i Forening med Moderens fine,
dybe og alvorlige Aand. Han nød i sin Barndom
en god Undervisning. Faderen, der ikke selv var
anlagt for boglig Syssel, sagde gerne: »En god
Skolegang er det bedste Arvegods, vi kan give vore
Børn« *). Han holdt Sønnen i den gamle Latin- og
*) Bedre Byrde bærer man ej paa Vejen end megen
Forstand ; bedre end Rigdom tykkes den paa
ukendt Sted, den er den betrængtes Værn.
Havamaal.
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Realskole i Odense, hvor Drengen Morgen og Afteu
red til og fra paa sin egen Ridehest.
Hans
Christian hævdede stadig sin Plads paa Skolen med
udmærket Dygtighed som sin Klasses flinkeste Elev.
Mangt et Aandepust og mange Interesser førte han
med sig til Forældre og Søskende i Hjemmet og
til en Kreds af jævnaldrende, trofaste Kammerater,
der om Søndagen sværmede med ham i Mark og
Skov. Men han blev ved med at være Bonde
sønnen fra Aasum, og den gamle Stammes Tradi
tioner blev bestemmende for ham og drog ham til
bage til den fædrene Gerning. Efter sin Konfirma
tion nægtede han bestemt at læse længere, og For
ældrene, som med Glæde kendte sig selv i deres
ældste Barn, tog ham gerne til Hjælp i deres dag
lige Gerning.
Men denne Skolegang i Odense blev ham og
Hjemmet til megen Velsignelse. I den havde han
erhvervet sig den Dygtighed i det rent elementære,
som den, hvis Læretid falder i den modnere Alder,
saare vanskelig kan tilegne sig; i den erhvervede
han sig det Kundskabsstof, som ubetinget gjorde
ham til den mest oplyste Bonde blandt hele Egnens
Befolkning, og, som i Forbindelse med hans senere
dybe og alvorlige Udvikling og hans naturlige sunde
Omdømme, gav ham den aandelige Overlegenhed,
der særtegnede ham over alt og i alle Forhold.
Han fremsatte sine Tanker baade mundtlig og
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skriftlig i en Form, der var smuk og klar som
Krystal, han besad et godt Overblik over Historiens
Gang og var vel orienteret paa den hele Jord; han
behandlede Tal med megen Lethed og Sikkerhed og
havde en ikke ringe Indsigt i Modersmaalet samt i
Tysk og Fransk. Endnu som mangeaarig Gaardmand i Aasum fandt han Glæde i at kunne vejlede
en Skolediscipel i Begyndelsesgrundene i Fransk,
hvilket Sprog det altid oplivede ham at møde paa
sin Vej, sagtens fordi hans Stemmes Velklang og
store Anlæg for den franske Udtale altid i Skole
tiden havde indbragt ham Lærernes Yndest i dette
Fag. Han var en efter Forholdene endog udmærket
Naturhistoriker, og sine Kundskaber i dette Fag
udvidede han bestandig lige til det sidste ved talrige
Iagttagelsesture med Lærere og Samlere fra Odense
eller med Venner fra Landet. Han kendte Fuglenes
Pip i Skoven den klare Vinterdag og Insekternes
Summen i den varme Sommer
Hvo der har set
ham om Vinteren med sin Bøsse eller om Sommeren
med sin Kætsje *) i Haanden, har set Hans Christian
ret i sit Es. Hvo, der har deltaget med ham i
disse Strejftog gennem Mark og Skov, paa Aaen
eller paa Fjorden, har lært at elske ham og vil

•) En poseformig Indretning af Flor, hvormed Samlere
fange Insekter.
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nu være blandt dem, der føler Smerte ved Tanken
om hans Bortgang.

II.
Meget tidlig lærte Hans Christian Livets Alvor
at kende, og nogen saadan Ungdomstid, hvor man
enten slaar sig løs eller lever indadvendt i Tanke
og Drøm, har han aldrig haft.
Hans yngre
Søskende har aldrig kendt ham anderledes end som
den alvorlige, forstandige og besindige Broder. I
en ung Alder overtog han under Faderens Svaghed
Ledelsen af Gaardens Drift, og efter dennes Død i
Septbr. 1865 blev han sin Moders trofaste Støtte og i
over 20 Aar sine Søskende i Faders Sted. Dette at
hjælpe Mennesker var hans Livs hellige Idé, den,
han saa forunderlig fik Kræfter og Naade til at
virkeliggøre og være tro til det sidste. Den 6te
September 1872 hjemførte han sin Ungdoms Brud,
Hanne Frederiksen, Datter af Gaardejer Frederik
Rasmussen paa Lundsgaard, Aasum Sogn, som sin
Hustru, og 3 Aar efter, ved Moderens Død i Februar
1875, overtog de Fædrenegaarden i Arv og Eje. Han
var en praktisk dygtig Landmand, som uden alle
Kunster drev sin Gaard og holdt sine Sager i en
fortrinlig Orden. Han forstod at lede, eller, som
han spøgende sagde, »at dirigere«. Det saas aldrig
paa hans Folk, at de havde travlt, og dog var de
altid fremme med Arbejdet. Det var en Fornøjelse
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at se ham saa sit Roefrø eller tilsaa Forlandet paa
sin Kornmark om Foraaret. Han var en meget
hjælpsom Ven og Nabo; ikke mindst som saadan
vil han blive savnet. Hans gode Skolegang kom
ham ogsaa til Hjælp i det rent praktiske. Han
havde Indsigt i Brugen af Maskiner, var en paalidelig Landmaaler samt kyndig Vejleder ved Ud
førelsen af Engvandings- og Dræningsanlæg. Det
blot teoretiske Landvæsen havde han ingen Tillid
til; alt det Junkervæsen, som har fulgt det teo
retiske Landvæsens Spor ud over vor Bondestand,
var ham en Modbydelighed. Mod hele den Strøm
af Lyst til Storhed og Overdaadighed, til Blødhed
og Magelighed, som i mange Aar har truet med at
lægge vor Bondestand øde, stillede han hele sin
brede Person. Lær Børnene at læse, at tænke, at
lyde og at arbejde, saa giver alt det andet sig af
sig selv! Jævnhed og Tarvelighed var for ham nød
vendige Vilkaar for et sundt Menneskeliv, og han gik
i denne Henseende selv i Spidsen. Han var en god
Husholder med sit betroede Gods og betragtede
intet som sit eget.
»Vi skal spare«, sagde han,
»for at vi kan have noget at hjælpe andre med«.
Det var nu hans sociale Program, og det vil maaske
af mange befindes at indeholde mere Visdom, og,
naar det gennemføres, at være uendelig mere værd
end Størsteparten af alle de samfundsreformatoriske
Afhandlinger, som i vore Dage ser Lyset.
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Det følger af sig selv, at Hans Christian
Rasmussen trods sin tilbageholdende Natur ikke
kunde faa Lov til at leve helt ubemærket. I en
Række af Aar var han Sognefoged, men i Midten
af Firserne, da Forholdene førte det med sig, at
Sognefogderne kunde blive brugt ved Udpantning af
uhjemlede Skatter eller udsat for Samarbejde med
lejede, provisoriske Politisoldater til Befolkningens
Underkuelse, meldte han sig resolut fra Bestillingen,
ikke netop fordi han var Venstremand, men fordi
alt dette Væsen var hans Ære for nær, og fordi
han som fribaaren Mand og ethisk Personlighed maatte
finde den Slags Forretninger aldeles vederstyggelige.
Fra 1876 beklædte han tillige Stillingen som Sogneraadets Formand, indtil han ogsaa her trak sig tilbage,
fordi Tiden var bleven en anden, og han ikke vilde
vælges paa sin Autoritet alene. Men i disse For
hold fyldte han sin Plads med overlegen Dygtighed,
og Myndighederne saa vel som Befolkningen, ikke
mindst Smaafolk, har sikkert kunnet glæde sig ved
Samarbejdet med ham.
I Politik var Hans
Christian Rasmussen Venstremand. Men ellers laa
Politik ikke rigtig for ham; han var ikke haardhudet nok til at taale det politiske Livs Interesse
kamp, dets Ophidselse, dets Løgne og dets Skubben
sig frem med Albuerne. Jeg erindrer fra hine Aar,
hvis voldsomme Agitation har sat sin Frugt blandt
andet i Samfundsklassernes stigende Nag og den
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provisoriske Lovgivning, vor Nærværelse ved et
Møde i Pantheons Cirkus, hvor J. A. Hansen og
Berg var Hovedtalerne. Men saa snart disse Poli
tikeres demagogiske Tilbøjeligheder begyndte at faa
Løb, og Ophidselsen rejste sig i vilde Raab, vendte
han sig bort med Afsky og sagde: »Lad os gaa
herfra«. Han var aabenbart meget tidligt paa det
rene med, at den agitatoriske Genvej til Folkets
Frigørelse og Forædling i Tiden skulde vise sig at
være en Omvej.
III.

Den paa Skolen i Odense saa lykkelig begyndte
Udvikling fortsattes og næredes paa en saare heldig
Maade gennem Ungdomsaarene og Ungdomskærlig
heden ved Paavirkning fra gode Mænd og ved Sam
livet med begavede, jævnaldrende Ungdomsvenner i
Forbindelse med megen Læsning. Den daværende
nidkære Sognepræst i Seden-Aasum, M. Wad, vandt
sig i Hans Christian og hans tilkommende Hustru
et Par af sine trofaste Tilhørere og Venner. Meget
tidligt var Hans Christian religiøst grebet, og i hans
Syn paa Kristendommen var det mørke og Bekym
ringen for Sjælens Frelse ikke saa lidt frem
herskende. Lidt efter lidt viklede han sig dog ud
heraf og blev saa frimodig og glad i Tillid til Gud
Faders Kærlighed i vor Herre Jesus Kristus. Det
hører til vore tidligste Søndagsminder at høre ham
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læse højt for sin Moder af Birkedals »Synd og
Naade«, mens hun sad . i sin Armstol og stoppede
Strømper, og store Taarer over noget, hun ikke ret
selv vidste, hvad var, trillede hende stille ned i
Skødet.
Men dette Liv i Hjemmet mødtes med et til
svarende Liv i andre Hjem og afgav, da Tiden
kom, de sunde Forudsætninger for et Samfundsliv
mellem Befolkningen, hvortil de gamle Slægter aldrig
havde set Mage. Og her var det saa, at Hans
Christian Rasmussen fik sitJLivs største og skønneste
Gerning mellem sin Fødebys Befolkning. Han var
en af Hovedmændene ved Oprettelsen af den For
ening, som i Efteraaret 1871, under Navnet »Aasum Sangforening«, saa Lyset iblandt os, og hvis
Opgave var »at samle Befolkningen om
Modersmaalets Brug i Sang og Tale«. Han
var gennem de forløbne 22 Aar denne Forenings
stadige Formand og dens faste Oplæser; saare
megen Kærlighed har han i Aarenes Løb øvet paa
at værne denne vor hjemlige Højskole og holde
dens Liv friskt og sundt. Stor og god er den Ger
ning, han her har øvet, og vi vil ikke kunne
samles om hans Baare uden i Taknemlighed og i
den dybeste Vemod at tænke herpaa. I 22 Vintre
stod han der Lørdag Aften efter Aften, med Und
tagelse af de Aftener, hvor der holdtes Foredrag,
og læste det bedste, han vidste, af vor herlige Digt-
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ning. Han havde en stor Kærlighed og et godt
Kendskab til denne Digtning; Holberg og Blicher
var de to Hovedskjalde, som hver for Sig mest til
talte de tvende Sider i hans Natur: hans store
Sans for det kraftige og morsomme i Livet og hans
dybe alvorlige Anlæg. Grundtvig var ham en aande
lig Fader og Lærer saavel i rent menneskelig som
i kristelig Henseende. Han var en fortrinlig Op
læser; som saadan havde han levet sig sammen
med sin Tilhørerkreds, der ikke var en tilfældig
sammenløben Flok, men en Kreds af ligesindede
Naboer og Venner; og denne Tilhørerkreds foretrak
absolut sin gamle Oplæser for enhver anden. Han
havde en dejlig Stemme, der, selv om han ikke
læste meget højt, hørtes i stor Afstand, og han
læste roligt og ligefrem, uden Forsøg paa samtidig
at give nogen Rolle. Den Maade, hvorpaa han
selv levede i det, han læste, gjorde, at Tilhørerne
paa en ganske egen Maade kom til at leve og lide
med de Personer, hvorom der læstes; han forstod
at samle Tilhørernes Opmærksomhed paa det læste,
mens de fleste Oplæsere søger at rane al Opmærk
somheden for sig; bedst læste han vel nok saadanne Ting, i hvilke det gjaldt om at faa Tanke
indholdet og Stemningsfylden frem.
Længe vil
Vennekredsen saaledes mindes hans Oplæsning af
Grundtvigs »Paaskeliljen«, med hvilken vi gerne
hvert Foraar sluttede Mødernes Række.
Endnu
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længe vil vi høre hans Stemmes dybe undertrykte
Bevægelse, da han i »Maagen« læste Slutnings
scenen, hvor Thomas Ravn i den sildige Nattetime
sidder ved Helenes Dødsleje.
Ogsaa »Faustina
Strozzi«, »Arnljot Gelline«, »Hærmændene paa
Helgeland«, »Rydningsmænd« og »Kjelbotten Sana
torium« vil i Vennekredsens Erindring længe være
knyttet til hans Navn. Særligt i de to sidste Bøger
levede han meget. Selv stod han jo iblandt os
som en anden Johannes Bjørnsen og advarede sine
Standsfæller mod »Skreden« fra Overkulturens og
Blødagtighedens »Troldhorn«. Selv kendte han jo
intet andet Raad herimod end den gamle Bjørn
Rydningsmands: »Én fa ar nytte Dagen«.
Endnu i denne Vinter stod han paa sin Post, syg,
som han var, og læste; det sidste var Gustav Esmanns: »Den kære Familje«. Hvor morede det
ham ikke at se Spidsborgerligheden og Skikkelig
heden saa ynkelig trukket til Vands, hvor frydede
han sig ikke ved de friske Impulser Tos Emily og
hendes gemytrige Svensker!
Ved Siden af alt dette har hans korte men
gavnrige Liv ogsaa sat sig et synligt Minde af
levende Art i Aasum By, der nok med Guds Hjælp
skal bære hans og hans Arbejdsfællers Navn til de
unge Slægter. Det skyldes saaledes væsentligt hans
Initiativ og Deltagelse, at de øde og uhyggelige
Grusgrave, som fra umindelige Tider henlaa paa
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Byens Gadepladser, i 1877 veg Pladsen for det
unge, frodige Anlæg, som nu er en saa sjælden
Pryd for Stedet, og hvorfra Fuglene i Hundredetal
fylder Byen med Sang.

IV.
Hans Christian Rasmussen var et af de
Mennesker, paa hvem man ved et flygtigere Kend
skab fandt saare meget at udsætte, men til hvem
man ved et nøjere Samliv fattede Tillid som til
faa. Endogsaa hans Modstandere kom til ham,
naar de kom i Nød. Der var noget tillidvækkende
ved ham; han havde en egen Evne til ved sin
blotte Nærværelse at gyde Beroligelse i de betyngede
Sind. Mangen Moder, hvis Barn var sygt, følte sig
beroliget, naar han havde været i Stuen, set til den
Syge og sagt et Par venlige, trøstefulde Ord.
Han var middelhøj, stærkt bygget og indtil for
et Aar siden af et ubrydeligt Helbred. Øjnene
sad fast og"* dybt ved den kraftige, lige Næse,
under den høje, hvælvede Pande. I tidligere Tid
havde Blikket noget skarpt og mønstrende ved sig,
siden blev det forunderligt mildt, og den, der blot
en eneste Gang havde set Hjærtesolen lyse ud af
disse Øjne, glemte aldrig siden det ædle, mandige
og karakterfulde Aasyn. Hans Aand var lys og
klar, hans Vilje stærk, men hans Hjærte blødt som
Voks. Uden Tvivl var det for at værne om dets
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uendelige Følsomhed og Saarbarhed, at han uvilkaarlig betjente sig af kraftige, ofte noget haarde,
næsten kolde Udtryk. Han hadede altSledskeri og
al Blødsødenhed, og naar sligt traadte ham i Møde,
kunde han vise det fra sig i grove Ord. I sin
Vurdering af Mennesker satte han Ærlighed i For
bindelse med et ydmygt og godt Hjærte over alt.
Han gjorde sig ikke til Hvermands Ven, men han
var uendelig trofast mod gamle Venner og vidste,
hvor vanskeligt det er at vinde sig ny. Skønt af
gjort idealt anlagt var han ikke nogen Drømmer
eller Sværmer, men en Mand, der havde gennem
skuet den Virkelighed, hvori vi lever. »Hele Verden
er en stor Lempelsesanstalt«, sagde han ofte; der
for gjaldt det om at tage det bedste ud af alle For
hold; — derfor kunde han med Henblik paa sit
nære Endeligt formane sin sørgende Hustru og Børn
til for al Ting at være rolige og tage alt, hvad der
skulde komme, som Børn af Faderens Haand.
I sit 20aarige, rige Ægteskab havde Hans
Christian Rasmussen og Hustru syv Børn, hvoraf
dog fire gik bort før han selv. Sidste Vinter døde
to dejlige Piger af Difteritis, og fra den Stund saa
vi Hans Christian med rivende Fart blive en gammel
Mand. Den stærke Aand var vel lige til det sidste
frisk og glad og saa forunderlig rørende mild, men
Legemets Modstandskraft var brudt, og den ellers
saa stærke Mand, der netop var fyldt det halve
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Hundrede, fulgte den Ilte ds., altsaa inden Aaret
var løbet ud, sine Smaapiger til den Fred og Hvile,
hvorpaa han fra Ungdommen af saa levende troede.
Vort Tab var uendeligt stort! En Høvding
er falden iblandt os! Alene Haabet svæver over
de dybe Skygger, hvori Fremtiden ligger.
>Ja blomstred for de døde
ej Haab paa Gravens Rand,
og straaled Morgenrøde
ej did fra Livets Land,
da maatte lydt vi græde,
hvergang vi skulde saa,
som nu til Jorden stede
en Ædling af de faa«.

Hlidarende, den 14de Februar 1893.

Kristian Lohmann.

JORDEFÆRDEN.
17. Februar 1893

»Ak! naar da synke Hænder,
hvis Daad var Ære værd,
hvor Levnedsløbet ender
sig med en Jordefærd;
ak! da vi vel maa klage,
begræde Støvets Kaar,
om end den ædles Dage
forsølvede hans Haar«.

Fredagen den 17de Februar 1893 jordedes
under stor Deltagelse førværende Sognefoged og
Sogneraadsformand, Gaardejer Hans Christian Ras
mussen, fra Hjemmet i Aasum. Vejret, som den
afdøde i sine Velmagtsdage aldrig undlod at iagt
tage med en Vejrkyndigs hele Interesse, havde for
et Par Dage siden slaaet om til Tø; det var paa
denne Dag mildt men sludfuldt fra Morgenstunden
af. I Trætoppene omkring Gaarden saas en travl
Bevægelse mellem Fuglene: Solsorten fløj urolig til
og fra, mens Bogfinken lod sin ufortrødne Kvidren
og Stæren sine første, liflige Fløjtetoner høre ret
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som et ømt Farvel til deres afdøde Kender og Ven
i den trange Kiste.
Op ad Dagen klarede Vejret op; og da Følget
var samlet og Kisten bares ud af det med Flag,
Blomster og Gran indrettede Ligkapel og sattes
foran Indgangsdøren, kastede Foraarssolen sine
milde Straaler ned paa den blomsterdækkede Kiste
med den skønne Krans »fra Aasum Sangforening«
og paa den store, højtidsfulde Forsamling af sørgende
Mænd og Kvinder.
Man sang Salmen »Kom, Gud Helligaand, kom
brat!« der efterfulgtes af følgende

TALE I HJEMMET
VED

HANS CHRISTIAN RASMUSSENS JORDEFÆRD.

Der er overdraget mig det Hværv at bringe
den afdøde et sidste Farvel og en Tak fra Sang
foreningen, den Forening, hvis Formand han altid
har været. Hværvet overtog jeg gerne, men at ud
føre det er svært for mig. Gerne havde vi beholdt
ham længere iblandt os, da vi syntes, han endnu
havde en Gerning at gøre, men Vorherre vilde det
anderledes. Vi véd alle, at den Sag, som For
eningen samledes om, omfattede han med stor Kær
lighed og megen Opofrelse. Tidlig havde han nem
lig Øjet opladt for, at sund, menneskelig Op
lysning er en Grundbetingelse for, at et Menneske
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kan udvikle sig til. den Modenhed, der udkræves
for at kunne tilfredsstille, opfylde de Krav, Tiden
og Forholdene i Tiden stiller til os.
Og som han selv havde et usædvanligt aabent
Øje for alt stort og skønt i Livet, saa vilde han
gerne efter Evne bidrage til, at andre kunde faa
det samme Syn.
Vel saa han lidt mørkt paa
mange Forhold i Livet, men dog opgav han ikke
Ævret, men vedblev ufortrøden med sit Livs bedste
Kraft at virke for den Sag, Sangforeningen samles
om; ja selv da Kræfterne svigtede, og han ikke
personlig kunde være til Stede i Foreningen, fulgte
han dog aandeligt og hjærteligt med indtil hans
Livs sidste Time.
Nu har han nedlagt Arbejdet, og hans Del
maa lægges i andre Hænder, men Mindet om ham
og hans Kærlighed til den gode Sag, det lægges
aldrig i Mulde.

»Mindet lader som ingen Ting,
er dog et lønligt Kildespring«.
Det er et dejligt Ord, og anvendt paa ham
bliver det end dejligere. »Et mindeløst Liv er et
glædeløst Liv«, siger en af vore Forfattere, og
Sandheden heri vil ogsaa vise sig i dette Tilfælde.
Mindet om ham og den Tid, han af Vorherre fik
Naade til at være iblandt os, vil være til Glæde
for mange, vil være et Kildespring, hvoraf der vil
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kunne hentes Kraft, Opmuntring og Lyst til at gaa
i hans Spor, til at være med til at hæve den Stand,
han tilhørte, og som det var ham en Glæde og
Stolthed at tilhøre, saa vil det kendes, at hans Liv
og hans Gerning har sat Frugt, god og ædel Frugt,
og saa kommer det ikke an paa hvor
længe, men hvorledes vi have levet.
Hjærtelig Tak for Dit Arbejde, for Din Kærlig
hed ! Velsignet og helligt skal Dit Minde leve
iblandt os!
Nu til Slut en Tak og et Farvel fra mig og
mine: Han havde et stort Hjærte, rede til at hjælpe
med Raad og Daad. Og som han havde et aabent
Øje og et aabent Øre, saa havde han ogsaa en
aaben Haand, som han gerne udrakte, naar han
saa, at der trængtes. Mange Gange har jeg søgt
Raad og Bistand hos ham, og aldrig har jeg gaaet
tomhændet bort, og som det er gaaet mig, er det
gaaet de fleste. Hjærtelig Tak fra mig og mine
for alt godt, Du gjorde imod os!
Velsignelse og Ære over Dit Minde!

Niels Mikkelsen.

Endnu bragtes
haardt prøvede og
Fædrenehjemmet og
man sang Salmen

der et Farvel fra den afdødes
sørgende Hustru og Børn, fra
fra Slægt og Venner, hvorefter
»Mindes vi en fuldtro Ven«.
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Sangforeningen afsang derpaa »Udrundne er de
gamle Dage«, den Sang, som gennem Aarenes Løb
er bleven dens egentlige Højtidshymne, og hvormed
den har stedet mere end én af sine trofaste Venner
til Jorde; og Sørgetoget satte sig i Bevægelse ad
Kirkegaarden til.
I den af kærlige Hænder med Flag, Blomster
og Gran rigt smykkede Kirke sang man Salmen
»Her mødes alle Veje«, og Sognepræsten holdt føl
gende Tale.
VED

HANS CHRISTIAN RASMUSSENS
JORDEFÆRD.
17. Februar 1893.

Da David hører, at Joab har snigmyrdet Atnes,
udbryder han: »Véd I ikke, at der paa denne Dag
er falden en Fyrste og en stor Mand i Israel«.
Disse Ord vil jeg drage frem- her ved Hans
Christians Kiste; thi der var noget af HøvdingeÆtten ved denne Mand. Man er ved en Høvding
fristet til at tænke paa en Mand med en høj, an
selig Legemsbygning, »sit Hoved højere end hele
Folket«. Saadan var det med Saul, saadan var
det ogsaa med Høvdingerne blandt vore gamle
Fædre. Saa skulde han derhos helst være »en
god Skjald«, en vennesæl Mand med mægtige Tale
gaver til at sætte Folkehjærtet i Bevægelse. Saa-
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dan en Mand var vor afdøde Ven nu ikke; ved
første Øjekast saa man maaske ikke noget videre i
den tarvelig klædte Mand med den middelhøje,
undersætsige Bygning. Men Tiderne skifte, og man
kræver ikke de samme Betingelser nu som i gamle
Dage. Mere end én af Nutidens Høvdinger har
været Mænd med et ved første Øjekast ubetydeligt
Ydre. Og man skulde ikke tale længe med Hans
Christian, før man mærkede, at der var noget af
Høvdinge-Ætten ved ham. Der var den Ejendomme
lighed ved ham, at han meget snarere end at
trænge sig frem og gøre sig gældende holdt sig til
bage og søgte at skjule sine fremragende Egen
skaber under en ru Skal.
I har nok lagt Mærke til, at man tit kan
træffe en Frugt med et straalende Ydre, og griber
man saa efter den, viser det sig mangen Gang, at
det straalende Ydre dækker over indre Raaddenskab, en Orm har f. Ex. gravet sig ind og ødet
hele dens Indre. Paa den anden Side har I tit
stødt paa en Frugt med en Skal uden pralende
Farver, men dens Indre har været sødt og saftigt.
Nu er der ingen værre Oijm til at gnave paa
Hjærtelivet end Ukærligheden, Hadet, Misundelsen,
kort sagt Kærlighedens Modstykke: Egenkærlig
heden. Der er nok af denne Orm hos os alle, men
der bliver dog alligevel to forskellige Slags Menne
sker til, nemlig de, hvor Kærligheden oe de, hvor
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Egenkærligheden er Hoveddrivfjedren.
Hvor det
sidste er Tilfældet, der kan de ydre Egenskaber
være straalende og bestikkende, men Ormen har
alligevel gnavet paa Hjærteroden, saa det Indre er
idel Daarlighed.
Den Orm havde ikke gnavet paa Hans
Christians Hjærteliv. Jeg kunde tværtimod have
Lyst til paa ham at anvende Skjaldens Ord med
en lille Omskrivning:

»Der slog saa stort et Hjærte
udi hans danske Barm,
i Glæde som i Smærte
kun for det rette varm«.

Det var et stort Hjærte, der slog i hans Barm,
og det viste sig ikke alene i hans eget Hjem og
mod hans Søskende, jeg tror ikke, jeg træder Sand
heden for nær, naar jeg her ved hans Baare vidner,
at den, der enten søgte Hjælp eller Raad hos ham,
ikke gik utrøstet fra ham. Og jeg tror, at det
store Hjærte hører med til at bestemme Høvdingen,
det er maaske endog den vigtigste Bestemmelse.
Men der hører ganske vist ogsaa andre Egenskaber
til end et rigt Hjærte, og Hans Christian havde
saadanne Egenskaber. Der var i hans ikke anselige
men kraftige Skikkelse noget ejendommeligt støt,
som afspejlede hans Indre.
Han havde baade
Venner og Modstandere, det vil den udprægede
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Mand vel i Grunden altid faa, men hine som disse
følte, at de her stod overfor en Personlighed, som
man var nødt til at tage Hensyn til, enten man
vilde eller ej.
Han havde faaet en omhyggelig Opdragelse, og
jeg tænker mig, at den kærlige Fader vist med
Stolthed tit har set paa den Dreng og tænkt sig,
at han skulde blive noget særlig stort, noget uden
for, over sin Stand. Men vi véd alle, at Hans
Christian vilde være Bonde, satte sin Ære i at
være Bonde, ja det har somme Tider forekommet
mig, at han næsten lagde an paa i et og alt at
fremtræde som Bonde. Og det er godt dette, at
man ikke bilder sig ind at være for god til at
være Bonde, fordi man har mere end almindelige
Evner og har erhvervet sig Kundskaber, der ligge
over éns Stand.
Han var derhos en erfaren Mand, og »erfaren
Mand er god at gæste«, det har jeg tit kunnet
sande ved Samtale med ham. Erfaring er noget
andet end Kundskaber, den er Udtryk for, at man
har oplevet noget med sig selv. Det havde Hans
Christian, for han var et Sandheds Menneske trods
nogen, og først naar man er af Sandhed, oplever
man noget med sig selv. Det var et Grundtræk i
hans Væsen altid at være sig selv, og den Slags
Mennesker har sjælden den smukke, polerede Over
flade, der vinder Folk ved det første Sammentræf,
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men derimod nok den bløde Hjærtebund, hvor
Ankeret kan bore sig fast, saa det ikke slipper i
Storm og Uvejr. Han var altsaa et kærligt Menne
ske og et sandt Menneske, saa var det ikke sært
om Kærligheds og Sandheds Aand hos ham kunde
finde god Bund for Naadens Ord om Guds Kærlig
hed, aabenbaret i Jesus Kristus. Hans Christian
var ikke af dem, som gik ud paa Torvene og
prædikede om den Naade, som var blevet ham til
Del. Han var en tilknappet Natur, og den Slags
Folk har tit en Sky, somme Tider mere end ønske
ligt, kan vi synes, for at aabne Døren for deres
Hjærteliv. Men der var ingen Tvivl om, at hans
Hjærte var aabent for Guds Naade, og det fik saadant et skønt Udtryk en Gang i hans sidste Tid.
Jeg horte ham da sige, at der var jo egentlig ingen
Ting at frygte for, naar man var Barn, og vi var
jo som Kristne Børn hos Gud Fader. Det var
øjensynligt med Udgangen for Øje, at han udtalte
disse Ord, denne Udgang, som ikke kom bag paa
ham, men som han tvært imod var forberedt paa,
vi kan maaske sige i hele det sidste Aar.
Man hører tit Folk bruge Udtrykket: »han gik
bort ved en for tidlig Død«. Det er efter mit Skøn
et daarligt Udtryk, som vi helst skal lade fare.
Jeg finder det meget kønnere at synge med Inge
mann: »jeg dør i Beskikkelsesstunden«. Der bliver
mange, der vil savne Hans Christian haardt, ogsaa
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uden for hans nærmeste Kreds, men jeg mener, vi
vil alligevel sige, at han gik bort i den rette Stund,
den beskikkede Stund; han gik bort, vi skal maaske hellere sige: han gik Hjem, og i Hjemmet er
der Hvile. For os at se til var han, han med den
tidligere saa kraftige Fremtræden, nu en slagen
Mand, og det var vel nærmest den tunge Familjesorg, der ramte ham Aaret forud, der slog ham til
Jorden. Men det kan maaske saa ogsaa her være
paa sin Plads at anvende den gamle Kæmpevises
fromme Ord:
»Himmerigs Klokker de ringe for mig,
mig længes efter de Sjæle«.
Saa til Slut et kærligt Farvel i Jesu Navn fra
os alle. — Amen!
Georg Brahm,

Man sang Salmen »Sørger ej for dem, der
sove«, hvorefter Kisten bares ud og nedsænkedes i
Graven. Pastor Brahm forrettede Jordpaakastelsen,
og man sang endnu Salmen »Krist stod op af døde«.
Først da Graven var tilkastet og dækket med Kranse,
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opløste det store Følge sig langsomt for at vende
tilbage til Livets Færd.
Lad da kun Jorden dølge,
hvad ej var rent og let
til Aanden did at følge,
hvor Naade gaar for Ret.
En Gang, naar det mon kime
til Pinse højt i Kor,
da slaar og Naadens Time
for Støvet under Jord

tIERB BORTRYKKER! (H. J. 8CH0U), »«BENHAVN

