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Hvad er egentlig et bibelcitat? Spørgsmålet kan måske synes let at besvare. Et bibelcitat må jo være
nogle ord, som står i Bibelen, og som bliver gentaget et andet sted. Men virkeligheden er, som så
ofte før, mere kompliceret end som så.
På Kaj Munk Forskningscentret har professor Peter Øhrstrøm – sammen med denne artikels
forfatter – forsket i, hvordan man kan finde bibelcitater hos Kaj Munk. Vores forskning har hos os
selv ført til en endnu større respekt for Kaj Munk som forfatter, hvilket til dels er emnet for denne
artikel.

Forskningsproblemet
Udgangspunktet for vor forskning var en undren over Kaj Munks brug af bibelcitater – hvorledes,
hvor mange gange og hvilke bibelsteder der mon citeres. Kaj Munk Forskningscentrets virke har
igennem de seneste år blandt andet produceret elektroniske udgaver af Kaj Munks udgivne
prædikener samt det meste af Kaj Munks dramatik. Idet bibelteksterne, som Kaj Munk har anvendt,
også findes elektronisk, var det et oplagt valg at lade computeren regne på, hvor Kaj Munk citerer
Bibelen.
Kaj Munk levede som bekendt 1898 til 1944. Dermed har han nået at have kendt mindst tre
autoriserede oversættelser af dele af Bibelen: Gammel Testamente fra 1871, Ny Testamente fra
1907 og Gammel Testamente fra 1931.

Fremgangsmåden
Vi besluttede os for at starte med Kaj Munks prædikener, og at udvikle metoden på prædikenerne.
Senere kunne vi så afprøve metoden på Kaj Munks dramatik som en kontrol af, om metoden
virkede efter hensigten.
Vi skrev først et computerprogram, der fandt de steder i Kaj Munks prædikener, der var ordrette
citater. Dette blev gjort således, at vi fandt alle citater, der var af en vis længde, f.eks. 22 ord.
Dernæst tog vi disse ord bort fra næste runde af søgningen, således at citaterne af længde 22 ikke i
tilgift kom med som citater af længde 21. På den måde opstod der lister af citater fra Kaj Munks
prædikener (med bibelhenvisninger), hvor hver liste indeholdt citater af en vis længde, for eksempel
7.
Dernæst blev disse lister gennemlæst af os, for at afgøre, om der faktisk var tale om bibelcitater.
Dette tjente dels til kontrol af, om programmet rent faktisk kun fandt bibelcitater, eller om der også
var citater med, som nok stod i Bibelen, men som også lige så godt kunne have stået alle mulige
andre steder. For eksempel vil de fleste nok mene, at “Jeg er Vejen og Sandheden og Livet” er et
bibelcitat, mens “gik han hen og” ikke nødvendigvis er et bibelcitat. Begge dele står i den
oversættelse af Ny Testamente, som Kaj Munk må have anvendt (fra 1907), men kun det første har
vi regnet som et bibelcitat, fordi det andet ikke har noget bibelspecifikt i sig og kunne have stået i
en hvilken som helst tekst.
Der viste sig hurtigt et meget vigtigt resultat: Når et citat var af længde 7 eller derover, så var det
altid (i de betragtede tekster) et “ægte” bibelcitat. Når et citat var af længde 6 eller derunder, så var
det ikke altid sikkert, at en forekomst af ord, som også findes i Bibelen på præcis den samme måde,
faktisk også var et bibelcitat, på grund af ovennævnte problem med manglende bibel-specificitet og
almindeligt forekommende udtryk.
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Vi forsøgte os derfor med forskellige metoder til at skelne imellem “ægte” bibelcitater, og så
forekomster af ord, som også findes i Bibelen på præcis den samme måde, men som ikke var
bibelspecifikke. Vi forsøgte først forskellige statistiske metoder til bestemmelse af sandsynligheden
for, at et bestemt ord var specifikt for Bibelen. Dette førte ikke til nogen god fremgangsmåde, idet
programmet nu sorterede flere “ægte” bibelcitater fra, mens det stadig lod mange “uægte” citater
blive tilbage på listerne. Derfor blev statistik ikke anvendt i det videre forløb.
Dernæst forsøgte vi os med sprogvidenskabelige metoder, idet vi til hvert ord knyttede dets
ordklasse, som vi så udnyttede til at sortere bestemte ”ikke-bibelspecifikke” mønstre af ordklasser
fra. Dette forbedrede metoden en smule, men der var stadig mange “ægte” bibelcitater, der blev
sorteret fra, mens endnu flere “uægte” citater blev stående på listerne.

Kunstig Intelligens?
Det er i virkeligheden et spørgsmål om kunstig intelligens, vi berører med dette problem: For
hvordan skelner man imellem “ægte” bibelcitater og “uægte” citater, undtagen gennem intelligens?
Og når vi forsøger at bibringe computeren en metode til at drage denne skelnen, så forsøger vi jo
netop at simulere denne skelne-intelligens kunstigt. Vi kan måske aldrig bibringe computeren
“rigtig” intelligens, således som fortalerne for såkaldt ”stærk kunstig intelligens” ellers forudser det
(se referencen [1]). I hvert fald er forskningen ikke kommet dertil endnu. Men mens vi venter på at
finde ud af, om computeren faktisk kan bringes til at tænke, så kan man jo sagtens forsøge at
bibringe den en slags såkaldt “svag kunstig intelligens” (se igen [1]), der kan løse enkeltstående
problemer, sådan som vi har forsøgt det med løsningsforslaget til nærværende problem, at finde
bibelcitater.

Resultater
Vi nåede et godt stykke ad vejen mod ”svag kunstig intelligens” til at finde bibelcitater. Efter lang
tids arbejde konkluderede vi imidlertid, at det ikke med de metoder, vi havde lagt for dagen, var
muligt at få computeren til at skelne klokkeklart imellem “ægte” bibelcitater og “uægte” citater.
Måske skal der faktisk menneskelig intelligens til at løse dette problem. Derfor gik vi tilbage til det
oprindelige i metoden, nemlig det, der “blot” finder ordrette citater af en vis længde, og så lader det
være op til en menneskelig læsers intelligens at afgøre, om et bestemt citat var et “ægte” bibelcitat
eller et “uægte” citat.
Der var dog kommet to ting ud af vore undersøgelser: Dels “7-ordsresultatet”, som siger, at når et
ordret citat er på 7 ord eller derover, så kan det med meget stor sandsynlighed kan regnes for et
bibelcitat. Dels har vi udviklet et computerprogram, der faktisk virker, og som kan lokalisere
ordrette citater af brugerbestemt længde fra Bibelen i Munks prædikener og dramatik – dog således
at især de kortere forslag til bibelcitater bør checkes af en kompetent menneskelig læser.

Fra prædiken til dramatik
Efter at have udviklet metoden på prædikenerne, var det tid at forsøge at anvende den på
dramatikken. Som eksempel blev Kaj Munks “Ordet” fra 1926 anvendt. Som kontrol havde vi Niels
Nielsens Skoleudgave af “Ordet” fra 1947 (se referencen [2]), hvor Niels Nielsen har forsynet
“Ordet” med noter, der blandt andet indeholder alle bibelcitater, som Niels Nielsen så dem. Dermed
var en “rigtig”, menneskelig intelligens målesnor for den “kunstige intelligens”, som vort
computerprogram repræsenterede.
Det viste sig, at alle ordrette citater, som Niels Nielsen havde identificeret, faktisk blev fundet af
vort program. Dermed var programmet valideret med en konkret kontrol med hensyn til komplethed
af de fundne, ordrette citater i Ordet. Endvidere var der mange, ikke-ordrette citater, som Niels
Nielsen med sin menneskelige intelligens havde fundet, men som vort computerprograms “svage
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kunstige intelligens” ikke havde fundet, netop på grund af, at de ikke var ordrette.

Forskellige grader af ordrethed
Vi måtte slå alle citater, som Niels Nielsen havde fundet, op i Bibelen, for at vurdere, om
computerprogrammet burde have fundet citatet. Derved opstod der en interessant iagttagelse, som
her skal viderebringes.
Det viste sig, at næsten alle de ordrette citater var sagt af Johannes Borgen i “Ordet”, og uhyre få af
Johannes Borgens bibelcitater er ikke helt ordrette. Johannes er den sindssyge mand i stykket, der
som et led i sit vanvid tror, at han er Jesus. Dermed må han også med næsten tvingende
nødvendighed citere Bibelen ordret.
Peter Skrædder repræsenterer Indre Missions stemme i stykket. Indre Mission lagde dengang – som
nu – meget stor vægt på Bibelen som Guds Ord. Måske er det derfor, at Peter Skrædder er den mand
i stykket, der citerer Bibelen næstmest ordret, næst efter den næsten fuldkomment ordrette Johannes
Borgen.
Gamle Mikkel Borgen repræsenterer grundtvigianerne, som heller ikke dengang lagde så stor vægt
på at citere Bibelen ordret som Indre Mission. Måske er det derfor, han fremstår med de fleste “fejl”
i sine bibelcitater, d.v.s. at hans citater er næsten aldrig helt ordrette.
Dermed har Munk selv i sin brug af bibelcitater været i stand til at gøre personerne forskellige, og at
afspejle deres kirkelige ståsted. Det syntes vi var utroligt interessant, og det øgede som sagt vor
respekt for Munk som forfatter endnu mere.
Munk undsagde aldrig hverken Indre Mission eller grundtvigianerne, og følte sig givetvis lige godt
hjemme i begge lejre. Denne artikel skal da heller ikke forstås som et angreb mod nogen del af det
danske kirkeliv, og forfatteren beder læseren om, ikke at opfatte den som sådan.

Sammenfatning og videre forskning
Vor forskning udsprang af en undren over problemet, at finde bibelcitater hos Munk. Vi har forsøgt
at løse dette problem ved at skrive et computerprogram, der kan finde forslag til ordrette bibelcitater
med en brugervalgt ordlængde. Da alle forsøg på at få computeren til at skelne helt ”rent” imellem
”ægte” bibelcitater og ”uægte” citater hidtil har slået fejl, er vi kommet til den konklusion, at der
med stor sandsynlighed må en menneskelig intelligens til for at løse problemet helt dvs. at
programmets output må underkastes en kompetent læsers kontrol. Dog har vi opnået det resultat, at
forslag til ordrette citater af længde 7 eller derover i realiteten altid er bibelcitater.
Vi har udviklet metoden på grundlag af Kaj Munks trykte prædikener, og har siden afprøvet
metoden på Kaj Munks drama, “Ordet”. Konklusionen er, at metoden faktisk virker inden for de
ordrette citaters afgrænsede område.
Endvidere har vi gennemgået alle bibelcitater fundet af Niels Nielsen. Herved har vi opdaget, at
Munk ved hjælp af bibelcitaters ordrethed skelner imellem personernes bibelkundskab, og at dette
kan afspejle de enkelte personers kirkelige ståsted. Dermed fremstår Munk som en dramatiker med
fod på detaljerne, og med stor viden om og kærlighed til det danske kirkeliv.
Som en illustration på citat-programmets funktionalitet har vi på Kaj Munk Forskningscentret
fremstillet en udgave af “Ordet”, hvori alle de forslag til bibelcitater, som vort program finder, er
markeret. Det medtages nedenfor som appendix. Det drejer sig om forslag til ordrette bibelcitater af
længde 4 til 15 ord. Læseren af denne udgave vil bemærke, at mange citater af længde 4 er “uægte”
citater, mens de fleste af længere længde faktisk er bibelcitater.
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Projektet med at finde bibelcitater er ikke slut med det her beskrevne arbejde. Vi ønsker at arbejde
videre med projektet, herunder at forsøge at være i stand til at finde “næsten ordrette” citater. For
eksempel ønsker vi at forsøge os med at ignorere bøjninger af ord (d.v.s. sammenligne på
ordbogsform i stedet for på faktiskt skrevne ord). Vi ønsker også at forsøge os med varianter af
citater, således at f.eks. citater, der kun varierer med et indskudt eller manglende bindeord, findes.
Disse ideer forventes at kunne integreres i kommende versioner af programmet.

Referencer:
[1] Mikkel Willum Johansen, ”Kunstig Intelligens: Hvorfor det er sværere at smøre en håndmad end
at blive stormester i skak”, Fremad, 2003.
[2] Kaj Munk, ”Ordet – Skoleudgave – Med Indledning og Oplysninger ved Niels Nielsen”, Nyt
Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kjøbenhavn, 1947.
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Appendix.
Kørsel af bibelcitat-programmet på ’Ordet’.
Programmet forslag til bibelcitater med ordlængde 4 og mere er markeret med bibelhenvisningen
med grønt og med de mulige citater med rødt. Bemærk, at mens forslagene af længde 4 sjældent
kan siges at være egentlige bibelcitater (men snarere ”tilfældige” sammenfald med bibelteksten),
må længere forslag typisk siges at være bibelcitater.

BORGENSGAARD
Mikkel: Farvel saa længe, Inger.
Inger: Farvel, Mikkel.
Mikkel: Lad os nu se, du klarer Ærterne.
Inger: Du kan være rolig for, jeg gør, hvad jeg kan.
Mikkel: Er det alligevel ikke bedre, — jeg bliver hjemme og prøver at hjælpe dig med det?
Inger: Du ved lige saa godt som jeg, at tager han ikke efter mig, saa kan det saamænd være det
samme, hvad I andre kan hitte paa.
Mikkel: Det er ogsaa sandt. Men gaa nu forsigtigt til Værks. Husk paa din Tilstand, lille Kone!
Inger: Uf, altid skal I diske op med min Tilstand!
Mikkel: Inger dog!
Inger: Naa ja ja! Bryd dig kuns ikke om det. Jeg mener ikke noget med det. Det kommer vel ogsaa
af min — Tilstand.
Mikkel: Anders skulde heller ikke have blandet 4. Mos 3,38sig ind i det nu. Det er fejl gjort af Anders.
Inger: Nu skulde du ikke begynde at kritisere din stakkels Bror, saadan som han har det for Tiden.
Mikkel: Du skal ogsaa nok ordne de Paragraffer. Bare ikke Far bliver for hidsig!
Inger: Det gør han nok. Skidt med det! Nej, jeg er meget mer bange for, han skal blive saa ked af
det. Men — du skal se, Mikkel, jeg skal nok faa det Korn kørt i Lade. Nu bare af Sted med dig! Og
pas paa, du ikke gaar igennem Isen!
Mikkel: Jeg holder Øje med Anders, naar han kommer tilbage.
Inger: Gør det! Det kan jo gaa saa galt, Jos 22,27at det kan være godt at have dig ved Haanden.
Mikkel: Farvel, min Pige.
Inger: Farvel, min Dreng. — Huhej, man skulde tro, vi var nyforlovede.
Mikkel: Det er vi ogsaa, Ingerpige.
Inger: Naae! gift i 8 Aar! Saa for Søren! nu koger Kaffen.
Mikkel: Bare 8 Aar!
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Inger: Jeg synes smænd, der er længe til Guldbrylluppet.
Mikkel: Alt for kort, lille Kone, alt for kort. — Naa, Farvel saa længe, du. Og saa er du ikke for
kejthaandet!
Inger: Plejer jeg at være det?
Mikkel: Nej, det var Synd at sige. Lykke til!
Inger: Tak, min Ven! (Han ud.) Tak, kære Vorherre, Tak for alting! Vær du nu ogsaa i Dag min
Hjælper! Amen.
Gamle Mikkel Borgen: (ind) Det kommer af, det har regnet ind. Men nu skal jeg faa det tættet.
Inger: Uha, Bedstefar, er det dig! Du kyser mig jo. Hvad siger du?
Borgen: Pletten deroppe, du stod og saa paa, det er Regnvand. Taget er utæt ved Skorstenen.
Kristen Tækker er dog en Kludrefas, hvor meget han saa bliver omvendt. — Har Hoppen ikke rejst
sig endnu?
Inger: Jeg tror, hun er ved det.
Borgen: (i Døren) Kathinka, sig til dem, de strør extra ved Hoppen, og lad Drengen holde Øje med
Soen, til jeg kommer ud.
Inger: Hvorfor kommer du allerede fra Middagssøvn?
Borgen: Den forbistrede Gigt! Det blander i Vejret. Saa har jeg det bedre, naar jeg er oppe. —
Hvad? Skal vi have Kaffe paa denne Tid Dags?
Inger: Det er saa koldt i Dag, Bedstefar.
Borgen: Er det derfor?
Inger: Ja; nej, egentlig ikke. Er det den, du ser efter? Værsgod.
Borgen: Ja, 2. Sam 13,10lad mig faa den lange i Dag. Men den skal stoppes. Kan du det ogsaa?
Inger: Jeg kan alting, Bedstefar.
Borgen: Undtagen faa Drenge.
Inger: Naa! naa!
Borgen: Og saa en Tændstik — Tak! Ah, Ingerpige, du er minsæl en Mester til at brygge Kaffe.
Ikke for svag og ikke for stærk.
Inger: Jeg ved jo efterhaanden, hvordan du skal have det. Se saa, nu sætter jeg mig herinde i
Varmen og skræller Kartofler, og saa snakker vi lidt over Kaffen.
Borgen: Skal vi have Kartofler til Nadver i Dag?
Inger: Vi skal have lidt opvarmet. Tænk, at den nye Præst ikke har været her i Borgensgaard paa
Besøg endnu.
Borgen: Han er jo ikke Grundtvigianer.
Inger: Heller ikke Missionsmand da.
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Borgen: Altsaa hverken Kanel eller Skidt.
Inger: Altid utilfreds, Bedstefar.
Borgen: Ja, og det er min Stolthed, Ingerpige, for det har jeg været alle mine Dage — altid utilfreds
5. Mos 32,21
med det, der ikke er godt. — Mikkel og Anders er vel ved Rørskæret?
Inger: Ja — ja — Mikkel han gik da, lige — lige som du kom op. — Han taler ellers godt paa
Prækestolen.
Borgen: Præsten — ja. Derfor bestemte vi os jo til sidst for ham. De sagde mig godt nok, der hvor
han kom fra, at han hører til dem, der voxer i Kjolen.
Inger: At han hvad for noget?
Borgen: At han bliver — at Embedet stiver ham af. Naa, det vil jo altsammen vise sig.
Johannes: (stikker Hovedet ind) Et Lig i Storstuen, et Lig i Storstuen!
Inger: Hvad siger han dog?
Borgen: Ti stille, Johannes, Matt 6,6og luk din Dør.
Johannes: Et Lig i Storstuen! Og saadan skal min Far herliggøres.
Borgen: Saasaa! (Lukker Døren i paa ham.)
Inger: Hvad sagde han dog?
Borgen: Hvem regner med, hvad han siger? Hm! det begynder at gaa tilbage med Borgensgaard.
Inger: Du skal se, Bedstefar, det bliver nok bedre igen.
Borgen: Johannes bliver aldrig anderledes.
Inger: Hvor ved du nu det fra? Og —
Borgen: Mikkel bliver aldrig anderledes.
Inger: Nej, ved du nu hvad! 2. Mos 20,12; 5. Mos 5,16; 5. Mos 25,15At Rut 3,1du kan faa det over dit Sind at
stille dem sammen, stille det sammen!
Borgen: Og Anders — naa!
Inger: Bedstefar, sommetider forstaar jeg ikke jer Grundtvigianere. Mikkel kan jeg til Nød forstaa.
Men jer!
Borgen: Hvad regner du dig selv for?
Inger: Jeg — jeg regner mig ikke for noget. Du ved godt, Far kunde aldrig lide de Navne. Og det er
jeg ligesom kommet til at tænke lidt ved de sidste Par Aar. For I Grundtvigianere ...
Borgen: Hvad vi?
Inger: Jeg kunde have Lyst til at fortælle dig, hvad Sidse Kogekone sagde til mig, sidst I var raget
uklar, I to. Du bliver nok vred over det først, men saa vil det ligegodt more dig bagefter.
Borgen: Zak 1,10 Jeg bryder mig ikke om, hvad den Rappenskralde siger. Hun snakker kun om
Ting, hun ingen Forstand har paa. Det er derfor, hun altid har nok at snakke om.
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Inger: Jo, men det er tit dem, der slumper til at sige det bedste. Saa var hun jo saa tindrendes arrig
paa dig. Saa siger hun til mig ude i Bryggerset: „Jo, lille Inger, Grundtvig selv han var god nok. Jeg
har tjent i hans Hus; saa jeg ved det. Men dengang Vorherre lavede Grundtvig, da stod den Slemme
og saa paa og bad 1. Sam 20,28; 1. Sam 20,6om Lov 1.Kor 12,28til at hjælpe til. Nej, sagde Vorherre, ham vil
jeg selv lave; men du kan jo prøve, om du kan lave En Magen til. Det prøvede saa Fanden; men han
kunde ikke faa dem til at ligne; og jo længere han blev ved, des ringere lignede de; det er alle
Grundtvigianerne.”
Borgen: Saa? saa? er det det? Saa kan du hilse Sidse Kogekone fra mig af og sige, at da hans gamle
Oldemor hjemme ved Suppegryderne saa, hvor skidt det gik ham, kom hun løbende 1. Krøn 12,22; 2. Krøn
28,20
for Dan 6,15at hjælpe ham; men hun fik bare lavet en, og det blev en Kogekone, Inger: Jamen
der er vist lidt i, hvad Sidse siger. For i Samlingshuset — ja, der „lever den Gamle af Dage”. Men
hjemme — der gaar I tit, som om han alligevel var død.
Borgen: Du ved det, Inger, jeg tror ikke paa Undere nu om Dage. Og du ved ogsaa, hvornaar det
gik i Stykker for mig.
Inger: Fordi Gud ikke hørte dig de Nætter, du laa og bad ved Johanneses Seng.
Borgen: Nej, der tager du fejl. Skylden er ikke Guds, Inger, men min, vor, Menneskenes. Der laa
jeg og bad for mit dyreste Joh 17,11i Verden, og jeg er fuldt og fast sikker paa, at havde jeg kunnet
bede med Tro, var det sket. Men jeg bad med Tvivl: „Mon Gud dog ikke vil høre mig? det er dog
altid Forsøget værd”. Nej, Inger, nej, naar en Far, skønt det gælder hans kæreste i yderste Nød, ikke
kan bede med Tro, nej, saa er Miraklet gjort hjemløst i Verden.
Inger: Skulde Vorherre ikke nok kunne gøre det alligevel, Bedstefar? Skulde Vorherre ikke nok
være mægtigere end et Menneskes Tvivl?
Borgen: Inger, du skulde vide, du skulde vide, hvor det tit brænder i mig af Lyst til at rejse til
Lourdes.
Inger: 2. Kong 23,17; 1. Sam 4,6; Dom 20,12; Mark 6,2; Jer 16,10; 1. Mos 37,10; Hag 13,6; 1. Kong 9,13; Ezek 20,29; 1. Sam 4,14; 2. Kong
18,19; Joh 7,36; Ezek 12,22; Es 36,4; Jos 22,16; 1. Sam 15,14
Hvad er det for noget?
Borgen: Aah, et Sted i Frankrig.
Inger: Hvad der?
Borgen: Der, Inger, der siger Katolikkerne, der sker Mirakler.
Inger: Sommetider staar der da ogsaa i Avisen om nogen, der laver Mirakler herhjemme.
Borgen: Sværmeri og Hysteri.
Inger: Ja, se, saadan siger du om det, hvor det er. Men ved du, hvad jeg tror?
Borgen: Naa.
Inger: Jeg tror, at der sker mange smaa Mirakler 5. Mos 25,19rundt om i det stille ogsaa i vor Tid, og
Vorherre hører Folks Bøn; Jer 13,16; Hebr 12,10men han gør det saadan mere i det skjulte for at slippe
for megen unyttig Ballade. Ellers kunde man jo heller ikke saadan bede til ham, som man nu kan,
hvis det ikke var saadan, synes jeg. Og det kan ogsaa godt ske her, Bedstefar, 2. Sam 19,13; 1. Kong 20,10; 2.
Sam 3,9; 1. Kong 19,2; 1. Sam 25,22; Rut 1,17; 2. Sam 3,35; 1. Kong 2,23; 1. Sam 20,13; 1. Sam 14,44; 2. Kong 6,31; 1. Sam 3,17
baade med
det ene og med det andet.
Borgen: Hm!
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Inger: Bedstefar!
Borgen: Naa!
Inger: Vil du hente Maren og Lilleinger hjem fra Skole i Dag?
Borgen: Det kan du tro, jeg vil.
Inger: Jamen Gigten?
Borgen: Jeg vil blæse den Gigt et Stykke. Jeg er da heller ingen hel Krøbling endnu. Det er bare,
naar jeg ligger i Sengen, og saa mod Vejrskifte, den skaber sig som en Tysker.
Inger: Bedstefar!
Borgen: Naa igen?
Inger: Tror du ikke, Anne kan blive Anders en svært god Kone?
Borgen: Hm! Er det derfor, vi skal have Kaffe?
Inger: Ja. Nej, egentlig ikke. Men tror du ikke nok det?
Borgen: Nu vil vi ikke ind paa den Historie.
Inger: 1. Sam 28,22 At du kan være saa —!
Borgen: Saa hvad for noget?
Inger: Jo, bondestolt er du, Bedstefar, det kan du ikke fragaa.
Borgen: Og hvorfor i alle de Riger og Lande skulde jeg fragaa det? Gamle Mikkel Borgen til
Borgensgaard — skulde han ikke have Lov til at være stolt af sin Stand og sit Hjem? Denne Gaard
har min Far siddet paa før mig med ingen over og ingen under sig, fri og uafhængig, og før ham
hans Far igen, og igen før ham hans Far; den niende af Slægten paa Gaarden ved jeg, jeg er; det
skammer ApG 25,11jeg mig ikke ved at være stolt af.
Inger: Gamle Mormor hun sagde altid: der er immer 2 Slags af 1 Slags, den gode og den onde
Slags. Saa er der vel ogsaa 2 Slags Stolthed: den, der agter sig selv og sit eget, og den, der foragter
andre og andres.
Borgen: Jeg agter enhver Mand i hans Stand og hans Kald.
Inger: Altsaa Kastevæsen, som de har det i de varme Lande.
Borgen: Lige Børn leger bedst.
Inger: Bedstefar, det eneste, eneste, det kommer an paa, naar Folk er gift, det er, at de holder af
hinanden.
Borgen: Kærligheden kommer med Aarene.
Inger: Aah, Bedstefar, du snakker om Ting, du — — ja, lille Bedstefar, du forstaar dig paa alting
her i Verden, tror jeg, undtagen lige paa Kærlighed.
Borgen: Naa saa.
Inger: Har du nogensinde været forelsket selv?
9
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Borgen: Haahaa, om gamle Mikkel Borgen har været forelsket! Jo, gamle Mikkel Borgen var
engang unge Mikkel Borgen og dengang ...
Inger: Var du virkelig forelsket dengang?
Borgen: 10 Gange slaar ikke til.
Inger: Jeg tænkte det nok.
Borgen: Hvad tænkte du nok?
Inger: Jeg tænkte nok, at du aldrig har været forelsket.
Borgen: Maa jeg, da du nu spørger saa frit, saa ogsaa tage mig Friheder, lille Frue: har du maaske
aldrig haft lidt tilovers for andre end Mikkel?
Inger: Aldrig, Bedstefar. Fra jeg fyldte 12 Aar, har der aldrig været andre i mine Tanker end
Mikkel.
Borgen: Det var Fandens.
Inger: Ja, der ser du selv — du forstaar ikke noget af det. Og derfor forstaar du heller ikke, Matt
9,13
hvad det vil sige, at Anders holder af Anne.
Borgen: Skal vi nu derhen igen?
Inger: Og jeg er sikker paa, at Anders og Anne de holder af hinanden ligesom Mikkel og mig. Men
hvordan skal jeg gøre dig det begribeligt, naar du aldrig selv har kendt til den Slags i dit Liv? For
dig og Maren det var jo bare...
Borgen: Hvad var det bare?
Inger: Ja, det var jo Gaardmandshandel. Ja, du har selv sagt, Bedstefar, at Maren ikke kunde dele
dine — dine Inte... dine aandelige Interesser.
Borgen: Hør nu, Inger, Maren skal du lade hvile i sin Grav, hun ligger der med Ære. Maren var mig
en god Kone, hun var netop den, jeg skulde have. Hvordan tror du, der havde set ud paa
Borgensgaard, hvis ikke hun havde været? Naar jeg kørte rundt til Møder, blev hun hjemme og satte
Karlene i Gang med den Kommando, jeg havde uddelt, inden jeg drog af. Naar jeg slæbte
Foredragsholdere, Højskoleforstandere og Præster med mig hjem, gav hun os god Mad og venlig
Forplejning. Aldrig Job 5,3; Job 31,19har jeg set en sur Mine hos hende, skønt det var Folk, hun 5. Mos
33,9
ikke brød sig om, og hvis Snak hun ikke forstod sig paa. I 40 Aar har vi levet sammen, og
bundforskellige var vi, 1. Kong 10,10og aldrig er der skiftet os et ondt Ord imellem. Hun holdt 2. Kor 2,2;
Hag 11,8
af 2. Mos 3,9; Joh 17,26; 1. Sam 13,12mig, og jeg har æret og agtet hende som den, hun var. Det var
godt nok, at jeg havde Sans for det ene fornødne, men det var pinedød ogsaa godt, at hun havde
Sans for det andet fornødne. Ja, sommetider har jeg haft lidt ondt af det for Martha; for de skulde
vel ogsaa have Mad? Jeg syntes, at det at sætte Martha og Marie sammen, at det var saa — rigtigt
gjort af den gamle Gud Fader, at Sønnen gerne kunde sparet sig sin Kritik.
Inger: Men Bedstefar dog, er du nu heller ikke tilfreds med ham?
Borgen: Ærlig talt, lille Inger, jeg har mine Mismodsstunder, da jeg er utilfreds med alt og alle, 1. Pet
3,17; Est 5,6; Est 7,2; 1. Sam 14,39; Est 5,3
om det saa er, jeg havde nær sagt, Vorherre selv.
Inger: Bedstefar, vil du love at være glad ved, at Anders og Anne faar hinanden, saa Sl 63,5vil jeg
love dig noget, der rigtig vil glæde dig.
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Borgen: Og hvad er saa det?
Inger: Du skal faa stegt Aal til Middag paa Søndag.
Borgen: Det var jo altid et Tilbud.
Inger: Og — og — og 2. Mos 8,16; 2. Mos 9,9saa skal det blive en Dreng denne Gang. Er du saa glad?
siger du saa Ja?
Borgen: Haha, jo, du har godt for at love.
Inger: Siger du saa Ja?
Borgen: Saa, nu vil vi ikke behandle det Forslag længer i Udvalget her.
Inger: Jo, det er netop lige det, vi vil.
Borgen: Det er heller ikke godt med al den Diskureren for din Tilstands Skyld.
Inger: Aah, da ogsaa! Jo. Netop for min — Tilstands Skyld vil vi have den Sag til en Side.
Borgen: Du spekulerer alt for meget over det, Inger. Lad du de Bekymringer fare. Du skal se,
Anders skal nok faa de Griller af Hovedet, og vi skal magelig finde ham en Pige, der kan...
Inger: Ezr 9,14; Jer 38,15 Vil du da ikke forstaa? Saa lad mig sige dig det rent ud: Anders er ikke med
Mikkel paa Isen i Eftermiddag.
Borgen: Er Anders ikke —? Job 14,10; 2. Mos 2,20Hvor er han da?
Inger: Han er cyklet en Tur.
Borgen: Cyklet! I Dag? en Tur? en Mandag! hvorhen? — Aah — saadan!
Inger: Ja, Bedstefar.
Borgen: Naa. Naa saadan. Jasaa. Jasaa. — Det var derfor, vi skulde have Kaffe.
Inger: Ja. Bedstefar, derfor var det. Og hør: naar han nu ...
Borgen: Saa han er cyklet til Kæret i Eftermiddag.
Inger: Ja, og naar han nu kommer tilbage, Bedstefar, saa tvinger du dig til at se glad ud, hører du,
og saa tager du mig under Armen, og saa gaar vi hen til ham i Døren der begge to, og saa siger vi:
„Tillykke, Anders!” — ikke?
Borgen: Hin! Saa faar Peter Skrædder sig en Svigersøn i Dag.
Inger: Og gamle Mikkel Borgen en Svigerdatter, en sød, god, stille, from, dygtig, ung ...
Borgen: Det har jeg ikke bedt om.
Inger: Bedstefar, 2. Kong 6,3vil du ikke nok, som jeg sagde før, 2. Kong 6,3vil du ikke nok tage ham i
Haanden og sige: „Tillykke, Anders”? 2. Sam 19,7Hvis du ikke gør det for din Søns Skyld, for hans
Lykkes Skyld og Dan 9,17; Dan 9,19for din egen Skyld, Bedstefar, og for din Guds — gør det saa for
min, hører du, og for mit — for dit Barnebarns under mit Hjerte.
Borgen: Intet i Verden faar gamle Mikkel Borgen til at svigte sig selv. Saa Anders er cyklet — og
uden at sige mig noget — og du vidste det — og tav ogsaa — et Komplot — et Komplot af mine
egne Børn — bag min Ryg — nej, det er dog for galt...
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Inger: Bedstefar, hvor vil du hen?
Borgen: Skal jeg staa til Regnskab? — I siger jo ikke mig, hvor I gaar hen. Skal saa jeg...? (Ud.)
Inger: Bedstefar! — Og saa i den Kulde! Uden saa meget som sit Halstørklæde! Bedstefar! hører
du! Bedstefar! (Efter ham.)
Johannes: (ind, tager en Smaakage, løfter den i foldede Hænder, smuldrer den) Saml det levnede
sammen, saa ingenting gaar til Spilde. — For her er ikke noget at undvære af. — Kom ind.
Pastor Bandbul: (ind) Ja, jeg vilde lige — da jeg nu kom forbi...
Johannes: 1. Krøn 22,16; 1. Sam 20,13; 1. Sam 17,37 Herren være med dig.
Præsten: Hvadbehar?
Johannes: 1. Krøn 22,16; 1. Sam 20,13; 1. Sam 17,37 Herren være med dig.
Præsten: Tak! Mange Tak! De kender mig, kan jeg forstaa! Tak for Deres Velkomsthilsen til min
Gerning herude! Tak! Men — undskyld — jeg kender skam ikke Dem.
Johannes: Hm! Joh 14,9; Job 9,28Du kender mig ikke.
Præsten: Nej, undskyld! Jeg har jo været her saa kort, har slet ikke været i Hjemmene endnu. De
har maaske Deres Arbejde her? er maaske Søn paa Gaarden?
Johannes: Jeg er Murer.
Præsten: Næ se! det var da en smuk Gerning: at bygge Huse for Mennesker.
Johannes: Men de vil ikke bo i dem.
Præsten: Ikke? Aah, nej, det er jo pengeknappe Tider. Jeg ved det fra os selv, og vi lever dog
meget spartansk, det gør vi sandelig, meget spartansk — sparsommeligt.
Johannes: De vil bygge selv. Og de kan det ikke. Ubegribeligt! skal de have Sko, gaar de til
Skomageren; skal de have Tøj, gaar de til Skrædderen. Men skal de have Huse at være i, nej, da
kommer de ikke Zak 3,7; Jos 18,8; 1. Mos 45,18til mig — saa vil de selv, skønt de ikke kan. Og derfor bor
somme i halvfærdige Hytter og andre i Ruiner, og de fleste flakker hjemløse om.
Præsten: Undskyld, Hr. — Hr. Borgen, jeg kan ikke ret følge Dem, jeg forstaar ikke helt, Deres
Tale er saa — saa dobbelttydig, Deres Ordvalg saa — saa ejendommeligt, saa jeg knapt ret ved, om
De spøger eller taler i Alvor — eller hvad det er, De gør.
Johannes: Saa er du vel ogsaa en af de hjemløse, Job 34,30en af dem, der trænger til Hus?
Præsten: Tænkte jeg det ikke nok! hele vor Samtale grunder sig paa Misforstaaelser. Saa kender De
mig dog ikke; jeg er Præsten, Deres nye Præst.
Johannes: A—h! — Der staar skrevet: Mennesket lever ikke Matt 4,4af Brød alene, men af hvert
Ord, der udgaar gennem Guds Mund.
Præsten: Jo — men — da jeg nu altsaa netop kom forbi Borgensgaard, vilde jeg lige se indenfor.
Johannes: Matt 4,7 Der er atter skrevet: Du maa ikke friste Herren din Gud.
Præsten: Jamen hvor vil De hen med det?
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Johannes: Matt 4,10 Vig Matt 4,10bort, Matt 4,10Satan; thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din
Gud og tjene ham alene.
Præsten: Hør! driver De Spot med mig? Maa jeg udbede mig en Forklaring, eller De undskylder, at
jeg gaar.
Johannes: Se, det passer: Matt 4,11da forlader Djævelen ham, men Englene — hvor bliver Englene
af?
Præsten: Hvem er De? Tilhører De en Sekt? De sidste Dages Hellige? eller hvem er De?
Respekterer De mig ikke som Præst, kan vi dog tale sammen som Mennesker? De er maaske slet
ikke Søn her fra Gaarden, maaske slet ikke her fra Sognet, saa beder jeg Dem undskylde, men hvem
er De da? Mit Navn er Pastor Bandbul.
Johannes: Mit Navn er Jesus af Nazaret.
Præsten: Nej, hør nu ... eller ... aah! her! ja ja — — aah nej, aah nej!
Johannes: Og har du arbejdet og er besværet, da vær velkommen; Luk 21,15; 2. Sam 5,19; 1. Krøn 14,10thi Matt
16,19; Dom 17,10; 1. Kong 21,2; Job 35,4; 2. Mos 18,19; 2. Mos 25,21; 2. Mos 25,16
jeg vil give dig Hvile. Men er du det
Jos 18,8
endnu ikke, da gaa ud i Verden og bliv
det og kom saa igen.
Præsten: Min Ven, De tager fejl, De er ikke Jesus, De er Søn af Mikkel Borgen til Borgensgaard.
Johannes: Rigtigt! Luk 3,23som man holdt for: en Søn af Josef, 1. Sam 14,3en Søn af Eli, en Søn af
Matthat, 1. Krøn 6,38en Søn af Levi, en Søn af Melki, en Søn af Jannai...
Præsten: Ved De, at De er sindssyg?
Johannes: Ja.
Præsten: Hvabehar? Naa.
Johannes: Og du? Ved du, at du er sindssyg?
Præsten: Nej.
Johannes: Der ser du. Jeg ved dog mere end du. Se, din Paraply bag dig 1. Mos 27,37har jeg gjort til
en Slange. Og du vender dig ikke om. Saa viss i din Vantro er du, du Troens Mand. Du tror paa
mine Mirakler for 2000 Aar siden, men ikke paa mig nu. Hvorfor tror du den døde Kristus, men
ikke den levende? Jeg holdt dig for Satan, da jeg hørte, du var Præst, men du er jo blot en
vildfarende Mand 2. Mos 9,11; 1. Sam 8,20som alle de andre. Ak, det er gaaet dig, som jeg dengang
frygted: naar Menneskesønnen kom igen, fandt han ikke Troen paa Jorden.
Præsten: Hvormed vil De da bevise, at De er Je—, at De er den, De kalder Dem?
Johannes: Du Troens Mand! du Troens Mand! som spørger efter Beviser! Jeg beviser mig Kristus
nu som dengang ved Vidnesbyrdet og Undere.
Præsten: Gør De da Undere?
Johannes: Jeg har gjort din Paraply 2. Mos 4,3til en Slange, og du vilde end ikke vende dig om.
Hvordan gøre blinde seende, naar de presser Øjnene i?
Præsten: Hvad er da Vidnesbyrdet?
Johannes: Det samme som dengang: at Aand er Almagt — min Far i Himlene over alle Ting.
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Præsten: Jamen det ved vi jo nu.
Johannes: Og dette er Fortvivlelsen: I ved det, men I skulde jo tro det. Derfor er jeg kommet igen. I
bekender Guds Almagt, men I tror den ikke, derfor dør jer Glæde og sygner jer Bøn.
Præsten: De gør ikke Undere; for Undere sker ikke. Gud bryder ikke sit givne Ord, sin
Verdensorden, Naturlovene, sin Evighedsplan. Det siger ogsaa Skriften: 1.Kor 14,33Gud er ikke
Forvirringens, men Ordenens Gud.
Johannes: Og saadan taler min Kirke paa Jord! — Mens jeg vandrede her den første Gang, gik jeg
fra Mirakel til Mirakel for at levendegøre for Menneskers Øjne den modtagne Kærligheds Almagt.
Jeg gik min Undernes Gang for at lære jer frit at bede og frækt at tro og naa til et Liv i Lovsang. Ve
dig, min Kirke, du, der har sveget mig, myrdet mig med mit Navn. Es 1,14; Jer 45,3Jeg er træt af din
Dyrkelse, træt af dine tredive Sølvpenges Kys. Og jeg indser, hvor haabløse Kaar I byder Aand, I
Slægter i Støvet. Saa kald mig da sindssyg; Sl 109,4for min Kærlighed er større end min Træthed,
min Tro mere stærk end min Indsigt. Derfor bad jeg hos min Far og fik Lov til endnu engang at
gæste den faldende Jord. 1. Sam 12,3Se, her staar jeg, og atter forkaster I, mine egne, mig: I vil leve i
Ordet og ikke i Gerningen, i den tomme Bekendelse og ikke i Livets Fylde. Men nagler I mig til
Overstregelsen atter denne min sidste Gang, da ve jer, ve dig, du Kaiphas' og Judas' Kirke, du
Slægt, der ikke viser, end ikke tør æske Tegn, ve dig! — Korazin og Betsaida er det gaaet bedre paa
Opgørets Dag end dig. (Ud.)
Præsten: Jamen — det er jo aldeles forfærdeligt. Hvorfor spærrer Rom 1,21de ham dog ikke inde?
Mikkel: (ind) Goddag, Hr. Pastor, og velkommen til Borgensgaard! Ja, jeg er Gaardens ældste Søn,
Mikkel Borgen.
Præsten: Naa saadan. Tak, mange Tak!
Mikkel: Værsgod, sid ned! Jeg var nede paa Fjorden og skar Rør, da jeg saa Dem gaa ind. Et
Øjeblik efter saa jeg min Kone og Far komme fra Køkkendøren — værsgod, vil De ikke ryge?
Præsten: Tak, mange Tak, Tak!
Mikkel: — og gaa ad Skolen til, jeg tænker, de er gaaet efter Smaapigerne. Saa skyndte jeg mig
hjem, for hvis De ikke skulde have truffet nogen. Men det tager jo Tid helt nede fra Fjorden. Jeg
haaber ikke, den er falden Dem alt for lang. Har De ikke set nogen af Pigerne?
Præsten: Af Pigerne — næ — næ, det har jeg egentlig ikke. Derimod har jeg — har jeg — ja, er det
ikke Deres Bror?
Mikkel: Har De talt med Johannes? Han har da ikke været ubehagelig overfor Dem?
Præsten: Aah nej, egentlig ikke, slet ikke, hvabehar, naa, nej — — det maa jo være strengt for
Dem, især da for Deres gamle Far. Er han født saadan — saadan — lidt...
Mikkel: Vi taler ikke gerne om det heroppe, men — over for Dem — De skal jo dog have det at
vide ... Nej, han var om ved de 25, da det kom.
Præsten: Næ se, næ se. Ja, Herren prøver os, sandelig, Herren prøver os.
Mikkel: Man siger jo saa.
Præsten: Tænk, 25 Aar! Var det — Kærlighed?
Mikkel: Det var Bjørnson.
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Præsten: Hvabehar?
Mikkel: Bjørnson og Søren Kierkegaard. Han studerede jo Teologi, Johannes; han havde saa
ualmindelige Evner — og saa mente Far... Og det gik saa strygende 2. Krøn 17,3; Dom 20,31; Dom 20,39til at
begynde med. Folk strømmede til Kirken, naar han som grøn Student prækede herhjemme i
Ferierne. Fil 3,15Og — er der noget, De savner?
Præsten: Ja, undskyld, undskyld, jeg beder saa mange Gange — men — ja, undskyld — det var —
maaske — et Askebæger?
Mikkel: Om Forladelse, Hr. Pastor. Værsgod.
Præsten: Mange Tak! Tak! Og undskyld! Tak! — Men saa slog det om?
Mikkel: Han fik det saa strengt med Tanker og Tvivl efter Læsningen af de to, især „Over Evne”.
Præsten: Næ, men tænk da! „Over Evne”! Det forældede Arbejde.
Mikkel: Saa blev han forlovet. Far var ikke saa glad ved det.
Præsten: Ikke det?
Mikkel: Far mente ikke, det var den Maade, Johannes skulde igennem paa.
Præsten: Igennem?
Mikkel: Ja, De forstaar.
Præsten: Nej, oprigtig talt. Naa saadan — jo, kæmpe sig igennem skulde han. Tænk, Deres Far
maa have ventet sig meget af ham. Og han kom saa — igennem? Ja, altsaa?
Mikkel: Hvor var de lykkelige for hinanden, de to. Det ligger nemlig, skal jeg sige Dem, Hr. Pastor,
til vor Familie at være lykkelig i Ægteskab. De skulde have set dem gaa sammen herhjemme paa
Gaarden i Ferierne. Det var, som naar man hører den første Lærke synge. Og ved De, hvordan det
saa gaar?
Præsten: Hvornaar? nej, hvad saa?
Mikkel: Naar den første Lærke synger?
Præsten: Ja, saa bliver det Foraar?
Mikkel: Nej, Hr. Pastor, saa bliver det Sne og Frost, og Lærkerne fryser ihjel.
Præsten: Hvem — hvem, med Deres Tilladelse, var den unge Dame en Datter af? Var hun her fra
Egnen?
Mikkel: Hun var Datter af en Dommer Galschiöt.
Præsten: Næ se, Galschiöt! ham kender jeg. 2. Krøn 21,6; 2. Kong 8,18Han havde en Datter Agathe, der
kom ulykkelig af Dage.
Mikkel: Ja, det var Agathe.
Præsten: Jamen — var det —— ja, nu mindes jeg, hun var forlovet med en Teolog. Men tænk, var
det Deres Bror! Næ se, det var da interes... det var da frygteligt. Næ tænk!
Mikkel: De havde været sammen i et Teater, der hedder Betty-Nansen-Teatret og skal ligge i
Udkanten af København — ja, jeg har aldrig været derinde. De havde netop set „Over Evne”. Og
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Johannes var nok nærmest oprevet, da de gik hjem. I hvert Fald kom han i sin Aandsfraværelse til at
træde lige ud foran en Bil.
Præsten: Og saa skubbede hun til ham. Nu husker jeg det.
Mikkel: Ja, og fik frelst ham. Og blev der selv.
Præsten: Og det kunde hans stakkels Hoved ikke bære? Forfærdeligt! Forfærdeligt!
Mikkel: Saa var det en Nat, mens hun laa Lig, at hendes Forældre vaagnede og hørte Raab
derindefra. Da stod han og trak i hende og bød hende i Jesu Navn staa op. Og de... hyss, nu kommer
nok Far. Rom 7,20Saa er det ikke værd; vi lader som om...
Borgen: (ind) Goddag, Hr. Pastor! Velkommen til Borgensgaard!
Præsten: Tak! mange Tak! Ja, sent er jo bedre end aldrig.
Inger: (ind) Goddag og velkommen! Ja, jeg er...
Præsten: Dem kender jeg fra Kirken.
Inger: Kan I komme og hilse. Det er Maren, hun er 7 Aar, og Lilleinger paa 5.
Præsten: Se, se, søde Børn, ja. Har De flere end de to?
Mikkel: Ikke endnu. Men vi faar.
Inger: Mikkel dog!
Præsten: Ja — med Guds Hjælp — ja. Du er rigtignok noget lille 5. Mos 12,30; Neh 4,11; Hebr 7,25; 2. Kor 9,5til
at gaa i Skole, min Ven. Ja, Børn er en stor Velsignelse. Ikke sandt, Borgen?
Borgen: Det er sandt nok.
Præsten: Ja, jeg har jo talt med — set Deres anden Søn — ja, det er jo tungt; men det gælder jo for
os som kristne Mennesker om, at ogsaa den Slags Tilskikkelser kan blive til Velsignelse.
Borgen: Visst saa.
Præsten: Og De har jo — er det ikke tre foruden?
Mikkel: To.
Præsten: Ja, to, jeg syntes det nok — som begge er raske — ja, dem har De da kun Glæde af?
Borgen: Sandt nok.
Præsten: Og søde Børnebørn og en trofast Svigerdatter.
Borgen: Kunde ikke være bedre.
Præsten: Ja, saa har De jo alligevel meget at sige Tak for.
Borgen: Det har jeg.
Lilleinger: Jeg vil ned, jeg vil ned, Mor!
Inger: Saasaa, Lilleinger, fy, ikke være bange; fremmed Mand er saa rar.
Præsten: For 5. Mos 1,28hvor er det dog en stor Lykke at have gode og kærlige Folk at være hos.
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Borgen: Jeg ejer Gaarden.
Præsten: Gør De? Ja, naturligvis — saa det gør De! Ja, De 1.Kor 12,14er jo heller ikke nogen gammel
Mand.
Borgen: Kun 75.
Præsten: Ja, Dom 21,22det er jo ikke — naa, 75 — ja, saa kan De jo faa mange gode Aar endnu.
Inger: Nu Dan 7,24; 1. Mos 9,11skal der komme en Kop Kaffe, Hr. Pastor.
Præsten: Aah Tak, hvis jeg maa have den til Gode! Mange Tak! Jeg er lidt træt, jeg vil gerne hjem.
Mikkel: Man kan da ikke gaa tommundet herfra.
Præsten: Cigaren, kære, Cigaren!
Borgen: De er altid velkommen paa Borgensgaard.
Præsten: Tak for det gode Ord, Borgen. Jeg tager det ganske bogstaveligt.
Borgen: Saa tager De det i Udtalelsens Aand.
Præsten: En Bogstavelighedens Aand — det er ikke videre grundtvigsk, hehe. Naa, paa Gensyn!
Og Guds Fred over Gaarden her!
Borgen: Tak! Farvel og Tak for Besøget!
Præsten: Selv mange Tak! Farvel.
De andre: Farvel.
Præsten: Farvel, lille Ven.
Lilleinger: Mor.
Inger: Fy da! saadan en stor Pige! du kan da rigtignok ikke gaa i Skole, naar du er saa ræd.
Præsten: Vi skal nok blive Venner med Tiden.
Mikkel: Det haaber vi. (Præsten ud.)
Maren: Hun er ræd, hende der. Han 4. Mos 20,19er da ikke noget at være ræd for.
Mikkel: Sikke en høflig og forekommende Mand!
Borgen: Og det faar han aarlig 5000 for af Staten. Ha! saadan en Kapun!
Inger: Saa, lille Børn, kan I saa gaa ud i Køkkenet til jeres Mad. Saa! — Se, han slaar Paraplyen op
for den Smule Sne.
Borgen: Ja, der staar et Sted hos Jesajas eller hvor det er, at over al Herlighed skal der være Dække.
— Er Anders kommen?
Mikkel: Nej, Far, men længe kan det vel ikke vare.
Borgen: Halvfems Tusind — under sælger jeg den ikke.
Mikkel: Hvad staar du og siger?
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Inger: Aah, Mikkel, din Far har faaet den fortvivlede Idé, at han vil sælge Borgensgaard fordi det
med Anders.
Mikkel: Far, jeg kan ikke forstaa, du kan faa 1. Kong 21,20dig selv til at sige saadan noget Pjank.
Borgen: Saa?
Mikkel: Vor Slægtsgaard! 5. Mos 26,19; 5. Mos 26,18; Neh 6,6At du vil være bekendt at lade Hidsigheden
rende saadan af med dig.
Borgen: Vil du have den da? Ser du, Inger, han tier. Og det er ret af ham, han gør det. Kan I saa
snart forstaa? kan I saa snart forstaa? Naar jeg nu mister Anders, saa har jeg mistet alt. Jeg 4. Mos 30,15;
Mark 16,8
sagde ikke noget til dig, Mikkel, Hebr 8,9; Matt 26,29; Mark 14,25den Dag Neh 4,14da jeg saa det i dine
Øjne, at du ikke havde din Fars Tro. At du ikke havde Tro. Det gjorde saa ondt i mig, saa mit Hjerte
snøred sig sammen. Men jeg tav. Jeg prøvede paa at forstaa. Du havde set, hvad Kristendommen
betød i dette Hjem, at jeg fik Talerne og Sangene og hele Festivitassen og din Mor Skidtet og
Slæbet og Sjokket. Saa tænkte jeg ogsaa: „Giv Tid, han vil forandre sig; han er jo saa ung endnu;
den Dag vil komme ...” Men Aarene gik, og den kom ikke; for der sker ikke Mirakler nu om Dage.
Saa maatte jeg jo igen se Sandheden i Øjnene, at du min ældste Søn, Gaardens Mikkel, ikke blev
Gaardens Husbond; og Jeg saa, hvor du længtes væk, væk fra dette halve Hykleri, hvor Folk gik og
troede, du var en af vore. Og jeg lovede dig i mit stille Sind, at du skulde komme det; for vi fra
Borgensgaard er fra gammel Tid vant til at have Lov til at være os selv.
Mikkel: Og saa ringede du til Jegtrup og spurgte, om Møllegaarden var til Salg.
Borgen: Saa du ved det! Ja, min Dreng, det gjorde jeg, og den er det om halvandet Aar.
Mikkel: Du er en Stadsmand, Far.
Inger: Vil I jage mig ud af Borgensgaard, I to?
Borgen: Derfor var det saa tung en Dag, Inger, saa frygtelig tung en Dag, den Dag, du og Mikkel
kom og sagde, I havde forlovet jer.
Inger: Tung?
Borgen: Jeg er din Gudfar, Joh 17,25jeg har kendt dig, fra du ikke var større end et Plovjern. Jeg
vidste, hvor storartet du egnede Dom 19,6; 1. Tim 1,3dig til at blive Kone paa Borgensgaard, du, Martha
og Marie i een Person. Og du har ikke skuffet. Du har været bedre end Maren, og større Ros kan jeg
ikke give dig.
Inger: Jamen saa kan jeg da ikke se, det var saa uforvindelig en Ulykke, jeg blev forlovet med din
Søn.
Borgen: Med min fejle Søn, Inger. Det var jo Anders, der skulde have Gaarden nu.
Mikkel: Hm, hm, hm!
Inger: Nej, hør nu! du har ogsaa alt for meget villet hjælpe Vorherre med at regere.
Borgen: Saa har jeg ogsaa faaet min Straf. Men det var jo Gaarden, Mikkel. En Kongsgaard skal
der have ligget Jer 7,7paa dette Sted i Oldtiden, ved du. Og Sognets Kongsgaard har jeg gjort den til
og haabede jeg paa, den skulde blive ved at være under dig. Det maatte ikke ske; men jeg troede,
jeg forstod Meningen med det, da jeg saa Johanneses Evner. Ikke Sognets, men Landets
Kongsgaard. Gnisten, der skulde opblusse igen i Guds Time, skulde hentes herfra. Manden med
Rommen, som du ved jeg altid fabler om — fra Borgensgaard skulde han udgaa. Saa stolte og
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flyvende Drømme drømte jeg. Og se nu de knækkede Vinger! haabet har ApG 25,21jeg, 2. Krøn 22,7at
han skulde komme sig; han kommer sig ikke; Miraklernes Tid er forbi.
Inger: Jamen lille Bedstefar dog, naar Mikkel og jeg ikke altid kan blive her, hvad bedre kan du da
ønske dig end, at Anders faar sig en Kone.
Borgen: Selvfølgelig skal Anders have sig en Kone, det er soleklart.
Inger: Ja, for der er jo kun saa ringe Udsigter Dom 7,2; Rut 4,4; 1. Mos 19,20til, 1.Kor 9,23; ApG 16,30; Mark 10,51at
jeg kan blive Enke foreløbig
Borgen: Kan I da ikke forstaa, 5. Mos 9,6at Es 40,21; Matt 10,13det ikke er det, at Peter er Skrædder, men
at det er — det andet? Tror du ikke, jeg kender Anders, god og svag og let at paavirke som han er?
Han skal have sig en Kone af vor, af min, af Gaardens Tro. En Grundtvigs Højborg i denne Egn er
Borgensgaard; mit hele Liv har jeg kæmpet i Grundtvigs Navn; først et kvart Aarhundred mod
Rationalismens Aandsdød, nu et kvart Aar-hundred mod Pietismens Aandsforagt. Min Drøm om at
se min Gaard som fortsat Kongsgaard for Sognets Aandsliv er gaaet tabt. Se den som Kongsgaard
for Aandsbespottelse det vil jeg ikke. Derfor sælger jeg Borgensgaard.
Mikkel: Aah, Far er bange for Missionen.
Borgen: Bange?
Mikkel: Bange for, at Annes Tro er stærkere end Anderses — at Peter Skrædders Aand skal sejre
over Borgensgaards.
Borgen: Bange?
Mikkel: Og vil derfor bruge Tvang, tyr til ydre Midler, truer med Salg.
Inger: Mikkel dog!
Borgen: Var din Mund, Mikkel!
Inger: Hys, hys! du tager din Far rent fejl, Mikkel. Hys, I vil da ikke — — aah Gud, der kommer
han jo.
Borgen: Naa, kommer du nu fra Rørskær?
Anders: (inde) Nej, Far, nej, jeg kommer fra...
Borgen: Naa — ja — ja, fra — fra — naa. Ja saa — Tillykke da!
Anders: Aah haa haa haa.
Borgen: Hvad er det? Brøler han?
Anders: Han sagde Nej, Far, han sagde Nej.
Borgen: Hvem sagde Nej?
Mikkel: 1. Mos 29,25; ApG 22,26; Neh 2,4 Hvad er det, du siger?
Inger: Jamen Anders dog!
Anders: Peter Skrædder — rent ud Nej — jeg blev der i over en Time — han var hverken —
hverken til at hug — hugge eller stikke i — og nu jog han mig ud, fordi der sku — skulde være
Møde.
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Borgen: Jeg forstaar ikke — jog ud? Møde? Sagde Peter Skrædder Nej? maatte du ikke faa Anne?
Anders: Ikke Tale om. Det var helt umuligt.
Borgen: Ikke Tale om? Og du? det lader du dig byde? en Søn af Borgensgaard! kommer hjem og
tuder — som en Skoledreng, der har faaet Smæk!
Anders: Matt 27,22 Hvad skal jeg da gøre, naar vi ikke maa for nogen af jer? Det er jo helt fortvivlet
altsammen.
Borgen: Hvad sagde da Anne?
Anders: Hun fik slet ikke Lov at komme ind.
Borgen: Hør nu lidt! haha! Peter Skrædder en Bergthor Smed! ha! Og hvorfor, om jeg maa spørge,
og om du dristede dig til at spørge, hvorfor maatte du ikke faa hende?
Anders: Fordi — 1.Kor 12,16; 1.Kor 12,15; Luk 18,11fordi jeg — ikke er omvendt.
Borgen: Jasaa. Jasaa. Naa, derfor. Vi fra Borgensgaard er altsaa ikke gode nok til Peter Skrædder.
Vi 1. Mos 32,10er for ringe 1. Tim 1,3til at blive i Familie med ham. Vi bør ikke stile mod at komme saa
højt paa Straa. Det var som Djævelen. Saa vi er Hedninger og Tyrker her paa Borgensgaard. Det var
som Djævelen, siger jeg. Man kan bruge os til at kyse smaa Børn med i Mørkningen, skal vi se.
Jasaa. Gad dog vide — gad dog vide, om samme Herre var Mand for at sige det til mig! Hm, sig
mig, Anders, sig mig: det er altsaa rent ud sagt Alvor med jer, med dig og Anne, at I vil have
hinanden?
Anders: Tror du ellers, jeg havde ladet mig smide ud?
Borgen: Naa, det var da endelig et Svar med lidt Ræson i. Men galt var det alligevel. Altsaa,
Anders: det er Alvor?
Anders: Ja, hvad kan det nytte?
Borgen: En Søn af Borgensgaard spørger ikke: hvad kan det nytte? Ingenting er haabløst for et
Menneske, naar han blot er sejg nok, og det staar i Pagt med Lyset, det, han vil. Intet. Altsaa:
Mikkel!
Mikkel: Ja, Far.
Borgen: Sæt mig de Brune for en Kane, og du, Inger, kommer med min Kavaj.
Anders: Far?
Borgen: Og du lægger Fodposen i Kanen og tager din Kappe paa.
Anders: Saa er du da ogsaa den prægtigste Far, jeg nogensinde har haft.
Borgen: Muffediserne — naa her. Kom godt med Korn i Muleposerne derude! Jeg skal — jeg skal
pinedød — — Hvad i alle de Riger og Lande bilder han sig ind? Halstørklædet — Tak! Og
Vanterne — Tak! Du kan huske det hele, Inger. Har du et rent Lommetørklæde...? Tak, du ved det,
før jeg faar sagt det, min Pige. Du kender nok Mikkel Borgen snart. — Naa, Mikkel! I tager af den
Halm under Tagskægget ved Stigen til Hakkelse. Giv Følhoppen en halv Spand lunkent Vand, naar
hun rejser sig. En holder Vagt ved Soen. I passer godt paa Huset saa længe. Og saa: i Guds Navn!
(Ud.)
Inger: Saa siger I endda, at Miraklernes Dage er omme.
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I PETER SKRÆDDERS LAVLOFTEDE STUE
sidder et Par Mænd og nogle Kvinder.
Peter: (staar ved Døren og taler) For vi, Brødre og Søstre, vi er løskøbt af Kristus fra Satans og
Helvedes Vold. Og vi er et kongeligt Præsteskab 2. Mos 19,6og et helligt Folk, staar der i Peters første
Brev, og vi blander os ikke med de vantro Verdens Børn, kære Brødre og Søstre; for de skulle bo
hver under sit Vintræ og under sit Figentræ, staar der hos Micha Profet. Og den nye Præst kommer
vi ikke til, Venner; for han er en vantro Mand i Synd og Tvivl; han ved ikke, om det var et Under
med Jairi Datter, sagde han i Søndags; men Herren siger i Salomos Ordsprog: Det gælder ej
Visdom, ejheller Forstand, ejheller Raad 4. Mos 32,22over for Herren; og lad alle de højlærde raabe og
skrige og skabe sig, hvad de vil, saa staar der et lille Ord hos Daniel, at Dan 6,23Gud sendte sin Engel
og lukkede Løvernes Mund, saa de ikke gjorde Skade, og vi Guds Børn, der er toet i Lammets
Blod, vi ved, at Herren gør sine Undergerninger blandt os Jer 36,2; 1. Krøn 4,43; Jos 4,9; Jer 44,6; Jos 13,13; 2. Kong
8,22; Jos 7,26; 1. Kong 8,8; 2. Kong 17,34; Jer 11,7; Jos 9,27; 2. Sam 4,3; 5. Mos 3,14; 1. Sam 27,6; 1. Mos 47,26; 2. Kong 16,6; 1. Mos 32,32; 1.
Kong 9,13; Rom 11,8; 2. Krøn 35,25; Jos 14,11; Jer 44,23; 5. Mos 10,8; 1. Krøn 5,26; 1. Mos 19,38; Jos 14,14; 2. Kong 17,23; Ezek 20,29; 1. Mos
35,20; Dom 1,26; 1. Sam 5,5; Jer 35,14; Jos 5,9; Dom 18,12; Dan 9,15; Dom 1,21; 2. Kor 3,14; 1. Kong 12,19; 2. Kong 10,27; Ezek 2,3; 2. Krøn 8,8;
Jos 6,25; Jer 25,3; Jos 8,29; Jer 44,22; Matt 28,15; Dom 6,24; Dom 15,19; 1. Kong 9,21; 2. Krøn 20,26; 2. Kong 2,22; Dom 10,4; 5. Mos 4,4; 5. Mos
2,22; 2. Krøn 5,9; Jos 22,17; Ezr 9,7; Jer 32,20; 2. Krøn 10,19; 1. Mos 19,37; Matt 27,8; Jos 8,28; Jos 16,10; Jos 10,27; 2. Krøn 21,10; 1. Mos 26,33;
1. Krøn 13,11; 2. Sam 18,18; Ezek 20,31; Neh 9,10; 1. Sam 6,18; Jos 15,63; 2. Sam 6,8; 2. Kong 14,7; 2. Kong 17,41

den Dag i Dag. Er
det ikke et Under saa stort, at du kan sidde der, Mette Marie, med Visshed i din Salighedssag? Er
det ikke et Under, Kristen Tækker, at Herren har ført dig saadan, at du har omvendt dig og givet al
din Vilje til ham? Er det ikke et Under, at jeg fortabte og fordømte Synder kan staa her som et
helligt Menneske og vidne for jer, Brødre og Søstre — at tænke sig, at Herren har kunnet faa noget
godt ud af saadan en som mig. Er det ikke herligt? er det ikke dejligt? er det ikke velsignet? Lov og
Tak og Pris være saadan en Gud, Venner. Skal vi bede i Jesu Navn: Kære Herre, vi siger dig Tak,
kære Herre, Tak, fordi du i din Barmhjertighed lod dig forsone ved din uskyldige Søns svare
Lidelse og Død for os Syndere paa Korset. Kære Herre, Tak, fordi du førte os gennem
Omvendelsens snævre eneste Port til Frelse. Tak, o Herre, fordi du helliggør os, vogter os fra Dans
og Banden og Kortspil og fra at vanhellige Sabbaten, som der staar i Esaias 56. Tak, vor Gud, fordi
du værdiger Sl 44,14os til Spot og Ringeagt for din Skyld, saadan som du selv var det — det er os en
stor Ære; gør os sagtmodige mod alle dem, der vandrer mod Afgrundens Gab og Helvedes
utænkelige Pine, der aldrig hører op; før du os, kære Herre, fra Jammerdalen hernede op til de
gyldne Troner i Himlen og stil os i hvide Kjortler med Palmegrene i Hænderne for dit Aasyn blandt
Lammets Titusinder Beseglede, og da skal vi synge... Kom ind!
Borgen: (ind) Godaften.
Peter: Godaften, Mikkel, og velkommen til vort Møde.

Borgen: Jeg kommer ikke til jert Møde. Ezek 34,20; 1. Sam 16,2; 1. Sam 16,5; Es 66,18Jeg kommer 2. Mos 34,35; 4.
Mos 7,89; 2. Mos 34,34; 1. Mos 34,6
for ApG 23,18; Matt 12,47; Dom 3,19; 1. Kong 2,14at tale med dig.
Peter: Det er du ogsaa velkommen til. Værsgod og kom ind! Vor lille Forsamling er lige straks
færdig. Er du i Kane, Mikkel?
Borgen: Ja, Anders er ved Bæsterne.
Peter: Anders, hør, Anders, der er Plads paa Loen, sæt lige Hestene derind, du, og kom selv ind i
Varmen! — Værsgod, Mikkel, tag dit Overstykke af, værsgod, sid ned!
Borgen: Godaften.
De andre: Godaften, Mikkel, Godaften.
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Peter: Vi skal bare have en lille Bekendelse af Mette Marie paa Sikasten. Værsgod, Mette Marie,
saa har vi samlet os igen.
Mette Marie: Jeg vil altsaa bare sige, at jeg vil Hebr 6,11ønske, at enhver af jer maa faa det med
Herren, ligesom jeg har det; for det er godt. Men det var det ikke, saalænge jeg endnu gik i mine
Synder, for da var jeg det elendigste Menneske, fordi at jeg altsaa var saadan trykket og knuget af
min Synd. Men da blev jeg omvendt to Dage før Mikkelsdag det Aar, Pastor Zachariasen fra Thy
var her for at tale. Og det var det Ord i vor Bibelbog: Hab 1,7„Stille for den Herre Herre; thi Herrens
Hab 1,7
Dag er nær; thi Herren har beredt en Offerslagtning, han har helliget sine indbudne.” 1. Mos
32,10; Sl 37,25; Dan 10,14
Og nu er jeg det lykkeligste Menneske paa Jorden og lover og takker Herren Og
det var altsaa det, jeg vilde sige.
Peter: Det var en god Bekendelse. Hvor var det dog lifligt, om mange Sjæle 2. Mos 13,17kunde
komme til at aflægge den. Skal vi synge Nr. 13?
Synder, stop ej mer dit Øre,
luk det op for Lammets Røst!
hør, den raaber fuld af Naade:
Kom til Hvilen ved mit Bryst.
O, vend om!
skynd dig, kom!
grib Guds Frelse, frygt Guds Dom!
O, forhærd dig ikke længer,
nej, træd Satan fast imod.
Der er Plads for hver en Synder,
Rum endnu ved Korsets Fod.
Ja, vend om,
Synder, kom!
grib Guds Frelse, frygt Guds Dom!
Verdens Fryd er Skam og Tomhed,
Verdens Liv et øde Nu,
dens Begyndelse er Jammer
og dens Ende Helveds Gru.
Vend, vend om,
kom dog, kom!
grib Guds Frelse, frygt Guds Dom!
Jesu Fryd er hellig Lykke,
Jesu Liv er Salighed,
hans Begyndelse er Naade
og hans Ende evig Fred.
Tænk dog, om
alle kom,
saa kun Frelse blev Guds Dom.

Ja, saa Godnat, Brødre og Søstre. Saa mødes vi igen, om Gud vil, i Dag 8 Dage i Fattiggaarden i
Jesu Navn. — Goddag igen, Anders, og velkommen; værsgod og sid ned. Kirstine, du kommer vel
med en Taar Kaffe?
Kirstine: Vil I bie saa længe?
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Borgen: Lad gaa med det.
Peter: Det er jo bidendes koldt, det blæser.
Kirstine: Saa skal den være her straks.
Peter: Vil du ikke stoppe Piben, Mikkel?
Borgen: Lad ogsaa gaa med det.
Peter: Og Anders?
Anders: Tak, den ryger.
Borgen: Flæsket stiger, Peter.
Peter: Ja, men Æggene faldt i Gaar, Mikkel.
Borgen: Gjorde de? Har du mange Høns, Peter?
Peter: Aah ja, lige saa mange, som du har Svin, tænker jeg.
Borgen: Ja, du ved, hvad vi kommer for, Peter.
Peter: Det er ellers lige knebent nok, jeg kan tænke det.
Borgen: Saa? Hvor har du Anne henne? Jeg saa jo, hun var her ved Mødet.
Peter: Hun hjælper nok sin Mor med Kaffen i Køkkenet.
Borgen: Hun kommer vel ind?
Peter: Det tænker jeg ikke.
Borgen: Saa? Og hvorfor ikke?
Peter: Aah, Mark 9,18jeg har sagt til hende, Mikkel, at hun maa visst hellere lade være. Jeg tænker,
det gør det lidt lettere for hende at gaa Herrens Vej, naar hun ikke ser Anders for tit.
Anders: Der hører du, Far.
Borgen: Det er mærkeligt, Peter, saa vi to er enige.
Peter: Hehe, det plejer vi ellers ikke at være.
Borgen: For jeg har ogsaa hele Tiden vidst, at det var Vorherres Vej, at de to ikke skulde have
hinanden.
Peter: Ja, det er nu ikke saa mærkeligt.
Borgen: Ikke?
Peter: For du er Mikkel Borgen, og jeg er Peter Skrædder.
Borgen: Hm.
Peter: Der ser du.
Borgen: Den Forskel har dog visst ikke videre med Guds Vej at gøre.
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Peter: Det har den ikke. Men det er jo venteligt, at jeg har nærmere til at indse det end du. — Der
har vi nok Kaffen, Mikkel.
Kirstine: Værsgod og sid til Bordet.
Borgen: Kommer Anne ikke ind, sidder jeg ikke til Bordet.
Peter: Lad Anne da komme ind, Kirstine.
Kirstine: Hun kan jo lige hilse. — Anne, kom ind og hils.
Anne: (ind) Ja.
Borgen: Godaften, Anne.
Anne: Godaften.
Anders: Godaften, Anne.
Anne: Godaften, Anders.
Peter: Saa maa du visst hellere gaa ud igen, lille Anne.
Borgen: Lad hende kun blive.
Kirstine: Gaa ud og læg under Kedlen og hold den i Kog.
Anne: Ja.
Borgen: Hm. Anders, du kan jo drikke din Kaffe i Køkkenet.
Anders: Ja. Ja, det kan jeg godt — hvis — ja, hvis da I synes om det, Kirstine og Peter.
Borgen: Du kunde gøre det alligevel.
Kirstine: Lad saa os tre drikke Kaffe derude. Naar du skal raade her og. (Ud med Anders.)
Peter: Det lader til, du har skiftet Mening om Herrens Vej, Mikkel.
Borgen: Åb 17,7; Job 15,17 Jeg vil sige dig aabent og ærligt, Peter, hvordan det gik. Det er ikke to Timer
siden, det skete. Det begyndte med Hidsighed; jeg blev saa vred som en Tysker, da Anders kom
hjem og fortalte, hvordan du havde behandlet ham, lige saa rystende vred, som jeg blev, da jeg
hørte, han var cyklet herhen. 1. Kong 2,16; 2. Krøn 29,10Men nu har jeg siddet i Kanen og overvejet det
hele og prøvet at se Sagen fra din Side og. Og nu kan jeg nok forstaa, at du ogsaa ofrer noget ved
dette her. Men lad os saa gøre det, Peter. Vore Meningsforskelle, dine og mine, det skal ikke gaa ud
over vore Børn. Vi skal jo netop som kristne Mennesker ofre af vort eget for at kunne glæde andre.
Peter: Ofre af vort eget — ja, Mikkel, det skal vi. 2. Kong 2,22Og det er det, jeg gør ved at sige Nej.
For ofre maaske min Datters Sjæl, se, det har jeg ingen Ret til.
Borgen: Hvad mener du med at ofre Annes Sjæl?
Peter: Var I Fritænkere eller Hedninger, Mikkel, saa sagde jeg lettere Ja; for tvinge Anne bort fra
Herrens Stier, det bliver nok ikke saa nemt; men lokke og forblinde et Menneske det er vel ligesom
lettere.
Borgen: Hvem er det, der vil lokke og forblinde?
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Peter: Bød I hende Spil og Dans og Musik til Erstatning for Herren, saa vidste hun, det var Satans
Værk, og var paa Vagt; men nu byder I hende det og lader hende dog beholde Vorherre, som I
kalder det, det kan forvirre en lille, god og — ja, Mikkel, man skulde vel ikke sige det om sit eget
Barn, men hvis jeg ikke vidste det fra Skriften, at alle Mennesker have Rom 3,23syndet og dem fattes
Ære for Gud, og det med Arvesynden ogsaa, ja, saa vilde jeg tro, at lille Anne var ren 1. Sam 29,9som
en Guds Engel; men det er naturligvis Hovmods Synd for sit eget Barn.
Borgen: 2. Kor 12,3; 2. Kor 12,2; 1. Mos 4,9; Joh 9,12 Det 1.Kor 1,16ved jeg ikke, om det er.
Peter: Jeg syntes, hun var saa — fin, strax hun blev født, Mikkel, og mere er hun blevet med Tiden.
Aldrig havde vi to her fortjent at faa saadan en Skat betroet af Herren. Kirstine da ikke. Men heller
ikke jeg. Kan du saa ikke nok forstaa, at en, man holder saa meget af, Ezek 13,12vil man da ikke
udsætte for — — ja, det kan vel ikke nytte, vi snakker, Mikkel; for du kan jo ikke forstaa mig.
Borgen: Jos 7,13 Og du kan ikke forstaa mig.
Peter: Jo, jo, det kan jeg rigtignok; for jeg har jo selv været som du engang.
Borgen: Men det var Es 49,6for lidt for dig. Saa købte du en Kanon og begyndte for dig selv.
Peter: Ja, Mikkel, du har Ret: det var for lidt for mig.
Borgen: Du har ogsaa Ret: jeg forstaar jer ikke — jo længere jeg lever, des mindre forstaar jeg.
Dette Sogn — dette Sogn, hvor Grundtvigs Lys har flammet mer end en Menneskealder — og dog
flyr I nu til Missionens Mørke. Nej, Peter, frygt ikke, jeg skal ikke sige noget ondt om Missionen —
selv om — selv om — nej, det skal jeg ikke.
Peter: Synes du ikke, Mette Maries ydmyge Vidnesbyrd før var kønt og opløftende for Sjælen?
Borgen: Nej, jeg kan ikke med Folk, der kører frem og tilbage med Gud i Munden som med en
Skraa. Naa, men — lad det være! I er vel lige saa gode Kristne som vi, lige saa gode — skønt —
men lad gaa, lad gaa da, lad mig respektere jer, men fordrage jer, nej, det kan jeg sgu ikke.
Peter: Hvad er det saa ved os, Åb 2,2du ikke kan fordrage, kære Mikkel?
Borgen: Alt. Alt. Forskellige Retninger kalder vi Mission og Grundtvigianisme, nej, det er to
forskellige Religioner. 2. Krøn 13,12For os er Gud Fader og Skaber; I gør Gud til Formand for et Parti.
I kvæler mig, bespotter min Gud, Lysets og Livets og Mangfoldighedens Gud, med jeres
Mørkemandsansigter og Dødslængsel og Omvendelsespjat.
Peter: Det er helt forkert altsammen, kære Mikkel, det viser bare altsammen, hvor lidt du forstaar af
det. Vi gør ikke Gud til Formand for et Parti, nej, for han er det; vi sætter ikke Skel. Skellet er der
jo, Skellet Hebr 5,14; 2. Sam 19,35; 1. Kong 3,9mellem godt og ondt, sandt og Løgn, Tro og Vantro; og vi er
oplyst af Aanden, Højs 6,13; Es 66,5saa vi kan se det.
Borgen: Sludder. Menneskers Gudsfrygt er ikke noget ydre; den, 3. Mos 14,37der ser ud til det
mindste, kan være af det meste. Hvordan vover I, Stympere som I selv siger, I er, at dømme, naar
Kristi eget Bud ...
Peter: Det har jeg hørt saa tit, Mikkel; Neh 5,10men lad os nu være fornuftige! Forskellen mellem
Gud og Satan det er den største Forskel, 1.Kor 14,10der er 1. Tim 6,7i Verden, det er vi enige om. Skulde
saa den Forskel, der er paa deres Disciple, være saa umulig at faa Øje paa? Nej, Mikkel, nu er du for
langt ude. Mørke-mænd! hm! vi, der er oplyst af Aanden! vi er Mørkemænd, vi er de sure hellige,
og du har den glade Kristendom. Jo, men ved du, hvad jeg sommetider har tænkt paa? i de senere
Aar, naar man møder dig, saa ser du tit saa trist og træt ud, Mikkel — men naar jeg sidder her paa
Bordet og syer mine Buxer og Bluser, saa sidder jeg og synger af mit fulde Bryst vore søde Salmer
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og aandelige Sange og føler mig saa let og fri, fordi Jesus har taget alle mine Synder, og sank jeg
død om der paa Bordet, saa gik jeg frelst og salig hjem til ApG 22,13ham i samme Stund.
Borgen: Men de andre? alle andre? ha, om jeg begriber, man kan have en eneste lykkelig Time,
naar man gaar og tror, at Venner og Slægtninge, Naboer og Landsmænd, ja, hele Verden, paa nær
En selv, ryger til evig Pinsel i Helvede, saa saare de dør! Og det tror I dog?
Peter: Vi ved jo aldrig, hvad der sker med Mennesker i Døds-øjeblikket, om de ikke faar en
Naadesstund fra Herren at omvende sig i.
Borgen: Oh, saadan salverer I jer. I tror, de fleste Mennesker omvender sig i Dødsøjeblikket?
Peter: Nej, nej, nej, Mikkel, nej, vi tror, at de allerallerfleste Mennesker kommer i Helvede. Der
maa jo være Alvor i det, siden Gud maatte ofre sin egen Søn. Og 1. Kong 2,5du ved jo ogsaa selv, 2.
Kong 22,16
hvad der staar i Mattæus syv, tretten.
Borgen: Saamænd ved jeg ej.
Peter: Matt 7,13 Den Port er vid, og den Vej er bred, som fører til Fordærvelsen, Matt 7,13og de ere
mange, som gaa ind igennem den; men Matt 7,14den Port er snæver, og den Vej er trang, som
fører til Livet, og de ere Matt 7,14faa, som finde den.
Borgen: Peter, hvordan kan I tro det, som I tror det?
Peter: Fordi vi elsker vor Frelser, Mikkel. Vi elsker ham saadan, at vor Kritik, hvis vi har nogen,
den falder væk 2. Krøn 9,4; Mark 3,21; 1. Kong 10,5; Jer 23,31; ApG 12,10af sig selv, og vor Forstand staar stille, og vi
synes om alt, hvad han siger og gør — Dan 4,24; 1.Kor 12,5og Matt 5,35; 1. Mos 10,12det er den store
Kærlighed. Ja, det kan være en Rædsel at skulle tro ham, Mikkel, men det var dog en større Rædsel
ikke at kunne tro ham. Og vi tror ham.
Borgen: Derfor behøver man ikke i Bogstavens Trællefrygt...
Peter: Jo, Mikkel, vi kan have lykkelige Timer, om nogen kan. Vort Liv er jo een stor Glæde, den,
vi har i Vente engang. Vi behøver ikke at ty til Kortspil og Drik og Dans og den Slags Fattigdomme
for at være glade. At du vil bebrejde os vor Dødslængsel, Mikkel! Vil bebrejde os, at vi elsker vor
Frelser saadan, at vi næsten hver Time paa Dagen længes efter ham og efter at komme bort fra al
Jordens Synd Fil 1,23og være sammen med ham i Himlen!
Borgen: Ja, det ved Gud jeg vil. Det er ved Gud i alle de Riger og Lande en fattig Frelser at have,
en, der troner et Sted langt borte, og som man maa nøjes med at gaa og længes efter. Min Frelser
ham har jeg hos mig omtrent hver Time paa Dagen, som du siger. Han er aldrig skilt fra mig,
undtagen naar jeg selv fjerner mig, i Synd — med daarlig Samvittighed. Han forædler min Sorg,
han uddyber min Glæde, han vil gøre mig Livet til evig Lykke og Døden til en kortvarig Løgn.
Peter: Ja, Ordene, Mikkel, Ordene dem har du, men Dom 21,22det er jo ikke nok. — Men vi skal visst
have en Dryp mer i vore Fingerbøller?
Borgen: Jeg skal ikke have mer Kaffe.
Peter: Jo, du skal. Visstsaa! Kirstine! Kirstine! Jamen hører hun da ikke? Kirstine!
Borgen: Hahaha!
Peter: Hvad ler du ad, Mikkel? Aah, jamen saa kan jeg jo hente den selv. — Naa, lille Anne, 1. Kong
21,7
er det dig, der kommer? Det var Jomfru Blaa, min Pige. Kan du tage os hende?
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Borgen: Du har giftet dig med en General, Peter, hvad? endda en klog General. Er det derfor, I har
levet lidt paa Krigsfod før i Tiden?
Peter: Skænk i til Mikkel først, min Pige.
Borgen: Synes du, jeg skal have mer, Anne?
Anne: Ja.
Borgen: Saa kun en halv. Er din Mor da ikke i Køkkenet?
Anne: Jo. Men — Anders er der ogsaa.
Borgen: Skænk til, skænk til! om det saa skal løbe over i Underkoppen.
Peter: Hvad bestiller I derude?
Anne: Mor læser højt af „Lammets Sang”.
Peter: Hør godt efter, min Pige, hør godt efter. Kanden kan du stille der, hvis vi vil have mer. (Anne
ud.) Se, Mikkel, du kan jo nok tænke dig, hvad Indtryk det gjorde paa mig, da jeg hørte om Anders
og Anne. Jeg 5. Mos 24,12er en fattig Mand, meget fattig; 1. Pet 3,17; Est 5,6; Est 7,2; 1. Sam 14,39; Est 5,3om det
saa er Telefonen der, som jeg haardt nok kan have Brug for som Skrædder, saa har jeg maattet sige
den af fra Kvartalets Udløb. Nu kunde det med-et se ud til, Neh 6,13; 1. Kong 14,2; Rom 11,19; 1. Sam 18,18at jeg
skulde blive Svigerfar til Borgensgaard. Og jeg tænkte længer: sæt nu gennem mig og min Datter,
sæt nu den Naade skulde times Jos 22,22os fra Herren, at gennem os uværdige skulde Borgensgaard
vindes for Guds Rige? Ja, saadan tænkte jeg, Mikkel, og det svimled for mig. Indtil jeg forstod, at
det var Hovmods Synd, det var den gamle Adam i mig, der rejste sig, med sit Begær efter Magt og
Herlighed, og Guds Aand maatte minde mig om, at Herrens Vilje gaar ikke gennem ydre Ting og
Giftermaal og alt saadan noget, som vi kan lave Mønstret til.
Borgen: Hm. St! St! St!
Peter: Ja, Mikkel, det var haardt at slippe alt det. Det var et Offer, det maa du tro. Men saa forstaar
du ogsaa nok, at 1. Mos 47,18nu er der ikke noget at gøre. Det eneste er da, om Herren virkelig skulde
høre min Bøn.
Borgen: Din Bøn?
Peter: Ja, Mikkel, Joh 11,53; 1. Sam 16,13; 1. Sam 18,9fra den Dag af jeg forlod dig og dine og blev omvendt,
er der ikke gaaet en Aften, uden jeg har bedt for dig. Der ser du, det er Alvor for os. For, Mikkel, du
beder vel ikke for mig?
Borgen: Det gør jeg ganske visst ikke, men ...
Peter: Saa bare een Ting til. Naar jeg er Jos 13,22; 4. Mos 26,62; 4. Mos 2,33; 4. Mos 9,7; 4. Mos 1,49sammen med de
andre Guds Børn rundt omkring fra, og vi hilser hinanden med helligt Kys efter Skriften og synger
vore Salmer og beder vore Bønner og drikker Kaffe under aandelig Samtale, saa er jeg saa lykkelig
og taknemmelig. Naar du, Mikkel, er til jere Forsamlinger, føler du dig saa ogsaa hjemme og synes,
alt er dog saa dejligt og godt?
Borgen: Ja. Ja, jeg gør.
Peter: Gør du nu ogsaa det, kære Mikkel?
Borgen: Hag 2,6 Hvor skal du hen med det Spørgsmaal?
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Peter: For hvis du var saa tilfreds, Mikkel, hvorfor ventede du dig saa en — Reformantor, som de
siger, af Johannes? Saa var der jo ingenting at reformere. Vel?
Borgen: Saa meget er rigtigt: jeg har engang haabet og troet, at Johannes var Manden med
Rommen. Det fragaar jeg ikke. Den kraftige — den mægtige Tepunch, den Gamle bryggede os, den
er ligesom rakt til for mange. Han begyndte selv i sin Alderdom at fortynde Ezek 17,7den, for at den
skulde slaa til; værre er det blevet med Tiden; og nu kan det ske mig ved vore Stævner, naar Sl 20,9vi
rejser os og klinker og drikker og siger Ah, at det smager mig som lunkent Vand, og jeg skæver
over til de andre, om vi staar og skjuler noget for os selv og for hinanden: Rom? mere Rom!
kommer der ikke en med Rom? længes vi ikke alle efter Manden med Rommen? — Nu, dertil er
intet at sige. Har vi toppet, maa vi dale. Evig Stilstand er Død.
Peter: Og saa skal opspædet Grundtvigianisme hjælpe? — Aah, Mikkel, kom over til os!
Borgen: Det sker aldrig.
Peter: Sig det ikke! husk, vi lever i Undernes Land.
Borgen: Undernes Land?
Peter: Underne i Menneskehjerterne. Herren er Undernes Gud.
Borgen: Haa! den Slags!
Peter: Luk 14,31; 2. Tim 1,12 Han er mægtig til alle Ting — ogsaa til at tage dig ud af Vantro og
Vildfarelse.
Borgen: Vantro og Vildfarelse?
Peter: Ja, Mikkel, den Vantro og Vildfarelse, hvori du har levet dit Liv.
Borgen: Jasaa. Vantro og Vildfarelse.
Peter: Du skal ikke drikke lunkent Vand længere, kære Mikkel. Herren selv byder dig Ordets
uforfalskede Mælk.
Borgen: Mælk?!
Peter: Mikkel!
Borgen: Vantro og Vildfarelse — saa? Saa jeg har levet i — mageløst — storartet! Da jeg overtog
Gaarden, da 2. Kong 7,5var der ikke et Gran, ikke eet Gran levende Kristendom i Sognet, jeg
begyndte, ene, ingen var med mig, end ikke min Kone, ingen undtagen Gud; gamle Schopfe,
Rationalist som han var, tordnede trofast imod mig Søndag efter Søndag, og Værket skred,
Samlingshuset rejste sig, Skolen rejste sig, Ungdomsskolen kom til, Sangen gik sejrende ud over
Sognet, ind i Hjemmene, ind til Hjerterne, Folk flokkedes til Møderne, og alt det, alt det, jeg i snart
50 Aar har bygget op og faaet Guds Velsignelse til, det skyldes altsaa Vildfarelse og Vantro.
Peter: Hja, skal vi regne efter ydre Resultater, saa er der Missionssogne, der i de sidste 20 Aar...
Borgen: Og jeg selv — naar min By af Sjæl over Stjer — min Sjæl af By over Stjernerne for — og
min Daab, hvor Gudsfingrene granne slog Kors for min Pande, og min Lykke ved at vide, hvordan
jeg der mig selv uafvidende var lagt i Guds Faderfavn, og min Altergang, hvor jeg mærkede
Gudsordet selv, Kristus lyslevende, der kom og bar mine Synder bort, og jeg gik hjem i Solskin og
følte mig sprængende lykkelig og syngende fri og de Tusinde Gange, hvor et Fadervor har givet
mig ny Varme, nyt Lys, nyt Liv, naar jeg følte mig ensom eller raadvild — eller falden, og Ordet,
Ordet, naar jeg hørte det, og Ordet i min Mund, det er altsammen, har altsammen været, er
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altsammen nu Vantro og Forvildelse og Forvildelse og Vantro. — Den Gamle selv, Grundtvig selv,
hans Liv var vel saa ogsaa Vantro og Forvildelse?
Peter: Jeg har aldrig læst noget af ham, Mikkel, og kender egentlig saa lidt til ham.
Borgen: Du skal ikke luske uden om. Han staar vel ikke til at redde?
Peter: Vi Mennesker skal jo ikke dømme, Mikkel.
Borgen: Hoho, det er nok ikke saa nemt endda at kende Forskel paa Guds og Satans Disciple. Eller
er du bange og tør ikke svare mig?
Peter: Guds Børn kender ikke til Frygt, Mikkel. For os kan ingenting fortrædige. Ja, se, Grundtvig
— 1. Mos 30,26; 1. Mos 30,29du ved jo selv, Mikkel, Luk 24,21at han var den Mand, der hele sit Liv led af
Tvivl og Kamp, saa Vissheden og Freden med Gud, det har han jo altsaa ikke kendt.
Borgen: Saa er det jo oplagt.
Peter: Og hans Efterfølgere er jo ikke troende og omvendte Mennesker, saa for mig at skønne ...
Borgen: For dig at skønne?
Peter: Ja, saa er Grundtvig jo gaaet fortabt, Mikkel.
Borgen: For Peter Skrædder at skønne er Nicolai Frederik Severin Grundtvig i Helvede! — Anders!
Anders!
Anders: (ind) Ja, Far.
Borgen: Denne Pige — hvad hedder hun? — Anne, ja, hun skal blive din, den Onde lyne mig skal
hun saa, om jeg saa selv skal trække hende ud af Tugthuset her...
Anders: Jamen, Far ...
Kirstine: Du glemmer, Mikkel Borgen, du skal staa til Regnskab Matt 12,36for hvert utilbørligt Ord.
Borgen: Men i Aften er der ingenting at stille op. Spænd for!
Anders: Jamen, Far ...
Borgen: Spænd for! — Og saa siger jeg Godnat, Peter Skrædder ...
Peter: Mikkel! Mikkel! du er ikke bøjet nok endnu. Dine Hovmodsplaner med Johannes har Herren
maattet forstyrre. Tving ham nu ikke til ogsaa. . .
Borgen: Om Johannes Ezek 8,18; Jer 11,11vil jeg ikke høre et Kvab af din Mund.
Peter: Ikke mig, men Herren skal du høre, Mikkel. Du skal prøves mere endnu. Aah, jeg vil bede
for dig, at Herren ikke skal opgive dig, men bøje dig helt ned i Støvet — hvad er det? — Hallo,
hallo — ja, det er — ja — nej, ikke endnu — ja, de er lige ved at tage af Sted — hvad? — nej, se da
— saa? — ja, jeg skal nok sige det — ja, god Bedring! — Godnat.
Borgen: Hvad er det? Hvad siger du God Bedring til?
Peter: Underligt, forunderligt, Mikkel! Ja, sandelig, sandelig, vi lever i Undernes Land.
Borgen: Hvad er det?
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Peter: Just som jeg siger, at du skal prøves mere, ringer Mikkel, din Søn, at Inger er blevet saa
heftig syg.
Borgen: Er Inger? Jamen det er vel bare...
Peter: Nej, det er visst noget særligt, saa vidt jeg forstod.
Borgen: Saa? saa maa vi skynde os.
Peter: Nu vil jeg da rigtig saa hjertensinderlig ønske for dig, kære Mikkel, at Herren maa naa dit
Hjerte denne Gang, hvor haardt han saa end skal slaa til.
Borgen: 1. Mos 29,25; ApG 22,26; Neh 2,4 Hvad er det, du siger, Menneske? Jeg tror, Gud hjælpe mig, du
staar og ønsker, min Svigerdatter maa dø.
Peter: Sjælens Frelse gaar forud for alt. Kan det ikke naas paa anden Maade, ja, saa, kære Mikkel,
ønsker jeg det i Jesu Navn.
Borgen: Saa det gør du? saa det gør du?
Anne: Herre Jesus, hjælp, Herre Jesus!
Borgen: Ved du, hvad Svar der gives paa det?
Kirstine: Mikkel Borgen, tag dig i Agt!
Anne: Anders, Anders, han slaar min Far ihjel.
Peter: Rør mig ikke, Mikkel!
Anders: (udefra) Styr dig, Far!
Borgen: Et eneste. Det!
Anne: Nej, nej.
Peter: Jeg har Vidner paa dig, Mikkel Borgen. Fordi du er den store Mikkel, maa en anden en vel
ogsaa være til.
Borgen: Rejs ad Helvede til! Peter: Matt 21,29Nej, jeg vil ikke gaa dig i Vejen. — Vi mødes i Retten,
din — Proprietærbølle.
Borgen: St! St! Hyp!

BORGENSGAARD
Borgen: (ind, stivfrossen, tilsneet, Istapper under Næsen, i Øjenbryn, ved Øren) Amtslægens Bil,
Mikkel? hvad? er det ikke Jordemoderen?
Mikkel: De er her begge to.
Borgen: Er det noget med Barnet?
Mikkel: Det ligger galt.
Borgen: Det gjorde Johannes ogsaa. Og han er den mest velskabte af jer.
Mikkel: Kan min Hustrus Liv reddes, maa vi være glade, siger Doktoren.
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Borgen: Siger han det! Hvad ved han om det, naar det kommer til Stykket? Han kan gøre, hvad han
kan. Han bestemmer dog ingenting. Synes du — jeg skal gaa derop?
Mikkel: Inger er bevidstløs.
Borgen: Naa — ja — saa — gaa du, min Dreng, gaa du.
Anders: (ind) Hvordan gaar det, Far?
Borgen: 5. Mos 29,19 Det skal nok gaa. Men du og jeg, Anders, vi faar en travl Nat.
Anders: Gør vi?
Borgen: Ja. Med at bede.
Anders: Ja, Far, det vil vi. Baade for Anne og for Inger.
Borgen: Mest for Inger, min Dreng. Anne — det klarer vi selv.
Anders: Aah, hvordan? Det er saa umuligt, saa umuligt.
Borgen: Stol paa Gud, Børn, og hold jert Krudt tørt, sagde Cromwell til sine Soldater, de skulde
over en Flod. Naar vi hjælper Ham deroppe, og han hjælper os, saa klarer sig alle Ting. Gaa nu ind
til dig selv, Anders. Vi skal nok kalde paa dig, hvis der bliver noget at kalde for.
Anders: Skal vi da ikke bede sammen, Far?
Borgen: Min Dreng, naar det rigtig gælder, saa beder jeg helst alene.
Anders: Jer 31,37; Jer 33,26; Job 40,9; 1. Mos 29,27 Saa vil jeg ogsaa gøre det ene.
Borgen: Det ved jeg, Anders, det ved jeg og takker min Gud for det. Men læg dig kuir oaa Sengen,
der er jo iskoldt derinde. Og for din egen Sag, du, være bare ved trøstigt Mod.
Anders: Ikke for Inger, mener du?
Borgen: Jo, for alting. 3. Mos 10,17; Hebr 2,16Det er jo dog Vorherres Vilje, der sker. (Anders ud.)
Johannes: (rejser sig)1. Krøn 22,16; 1. Sam 20,13; 1. Sam 17,37 Herren være med dig!
Borgen: Sl 147,1 Ja, det er godt, Johannes.
Johannes: Sjældne fremmede i Aften, fornemme besøgende i Nat.
Borgen: Ja, Gudskelov er Doktoren ikke en daglig Gæst paa Borgensgaard.
Johannes: Det er Herren og to Engle.
Borgen: Er det Doktor Houen, du kalder Herren?
Johannes: Nej, nej. Først kom Englene, en Kvindeengel og en Mandsengel.
Borgen: Fil 1,22 Saa ved jeg ikke, der er kommet fler.
Johannes: Saa kom Herren selv, Storfyrsten selv, kom med sin Le og sit Timeglas.
Borgen: Hold din Mund, Johannes.
Johannes: Hvorfor er du bange, du lidettroende? Jeg er jo endnu ikke gaaet til min Far.
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Borgen: 1. Mos 38,16; 1. Mos 6,20 Gaa ind til dig selv! gaa i Seng!
Johannes: Men i sin Fædreneby gjorde han ingen kraftige Gerninger; thi de troede ham ikke.
Mikkel: (ind) Saa er Barnet kommet, Far.
Borgen: Nej da! Var det saa en Dreng, som hun lovede mig?
Mikkel: Ja, det var en Dreng.
Borgen: Der ser du, Mikkel, Inger holder, hvad hun lover. Og Gud svigter ik — —
Mikkel: Han ligger i en Balje, Far. Han er klippet i 4 Stykker.
Borgen: Mikkel! — Og Inger — Inger da?
Mikkel: Bevidstløs.
Borgen: Mikkel! kunde du bede!
Mikkel: Du kan jo, Far. (Ud.)
Borgen: Jeg skal ogsaa nok — skal ogsaa nok. — Almægtige Gud, barmhjertige Gud! ikke mere!
for din Kærligheds Skyld, ikke mere. Du har skænket mig Bægeret bredfuldt. 1. Sam 26,20Nu beder
jeg: lad det ikke, aah, ikke flyde over. Hvad skaber du dig for?
Johannes: Jeg hilser min Fars Storvasal. Han gik jo herigennem med Barnet. Ja, havde I troet paa
mig, var dette ikke sket. Nu mægter jeg ingenting.
Borgen: Anders! — Aah, Herregud, sover han allerede? aah Herregud, han har jo ogsaa sit eget.
Johannes: Hvor stor skal din Nød blive, før du Dan 3,6falder ned og tilbeder mig?
Borgen: Johannes, vil du gøre din gamle Far en Glæde, da hold dig hos dig selv i Nat.
Johannes: Ah!
Borgen: Hvad stirrer du efter?
Johannes: Ser 2. Sam 18,11du ham da ikke? Der staar han jo.
Borgen: Anders! Anders! Anders!
Anders: (ind) Ja dog, Far.
Borgen: Faa ham væk, faa din Bror væk! han gør mig sindssyg — mig sindssyg ogsaa.
Anders: Johannes, kom her, kom ind med mig!
Johannes: De søger Druer paa Torne. Vinstokken gaar de forbi. (De to ud.)
Maren: (ind) Bedstefar!
Borgen: Er Ezek 16,56du ikke i din Seng, lille Maren?
Maren: Jo, jeg er.
Borgen: Jamen hvad saa?
Maren: Men du raabte saa højt, Bedstefar.
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Borgen: Aah, fik jeg vækket dig?
Maren: Ja, for vi er flyttet. Vi ligger derinde. Og ved du hvorfor? Fordi ApG 24,15der skal komme en
Lillebror.
Borgen: Hvem har fortalt dig det?
Maren: Det har da Mor. Synes du, der er noget ved det? Havde det endda været en Lillesøster.
Borgen: Synes du da, at Piger er bedre end Drenge?
Maren: Der er slet ingen Sammenligning. Man kan rigtignok mærke paa dig, det er længe siden, du
har gaaet i Skole. Men det er sandt, du var jo ogsaa en Dreng.
Borgen: Det var jeg, Maren.
Maren: Saa har de visst ikke været saa slemme dengang. Nu er der aldrig Fred for dem — saa
trækker de i Haaret — saa river de i Bøgerne — saa søler de med Blæk.
Borgen: Det er kun de uartige Drenge, der bærer sig saadan ad.
Maren: Det kan man naturligvis godt sige. Men naar nu der kun er af een Slags! Alligevel tror jeg
nok, Mor har glædet sig til det. Og saa var det da ogsaa et kedeligt Uheld, hun skulde blive syg lige
nu.
Borgen: Derfor har Vorherre ogsaa bestemt, at den lille Dreng ikke skal komme foreløbig.
Maren: Har han?
Borgen: Ja, og kan du nu gaa ind og bede til den kære Jesus, at han vil gøre Mor rask igen.
Maren: Jamen det vil han ikke.
Borgen: Vil han ikke?
Maren: Nej, for hun dør i Nat.
Borgen: 2. Kong 23,17; 1. Sam 4,6; Dom 20,12; Mark 6,2; Jer 16,10; 1. Mos 37,10; Hag 13,6; 1. Kong 9,13; Ezek 20,29; 1. Sam 4,14; 2. Kong
18,19; Joh 7,36; Ezek 12,22; Es 36,4; Jos 22,16; 1. Sam 15,14
Hvad er det for Vrøvl, du kommer med, Barn?
Maren: Jo, det siger Farbror. Og saa vil Farbror opvække hende. Ligesom den Mand, du ved nok,
du selv har fortalt mig om. Og den lille Pige. Og saa skal vi alle sammen takke Gud.
Borgen: Lille Maren, kan du saa gaa ind og putte dig. Er Inger ogsaa derinde?
Maren: Jamen hun sover. Og hun er ogsaa saa rent for lille. Hun forstaar slet ingenting.
Borgen: Nej, men kan du nu gaa ind til Inger og putte dig godt ned under Dynen, og inden du falder
i Søvn, kan du saa sige 5. Mos 4,29; Hab 3,14; 5. Mos 30,2; Luk 10,27; 5. Mos 30,6; Ordsp 3,5; 5. Mos 26,16; 5. Mos 10,12; 5. Mos
30,10; Mark 12,30; ApG 8,37; 5. Mos 6,5
af hele dit Hjerte „Kære Gud Fader, 2. Kong 6,3vil du ikke nok gøre Mor
rask igen? det beder jeg om i Jesu Navn. Amen.” Kan du sige det 5. Mos 4,29; Hab 3,14; 5. Mos 30,2; Luk 10,27; 5.
Mos 30,6; Ordsp 3,5; 5. Mos 26,16; 5. Mos 10,12; 5. Mos 30,10; Mark 12,30; ApG 8,37; 5. Mos 6,5
af hele dit Hjerte?
Maren: Kære Gud Fader, vil du nok gøre Mor rask igen i Jesu Navn. Amen. Jo, det skal jeg nok.
Borgen: Men husk nu: 5. Mos 4,29; Hab 3,14; 5. Mos 30,2; Luk 10,27; 5. Mos 30,6; Ordsp 3,5; 5. Mos 26,16; 5. Mos 10,12; 5. Mos
30,10; Mark 12,30; ApG 8,37; 5. Mos 6,5
af hele dit Hjerte.
Maren: Ja, det skal jeg nok. Godnat, Bedstefar.
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Borgen: Godnat, min Skat. (Johannes stille ind.)
Maren: (bliver) Næ se, der kommer Far.
Mikkel: (ind) Jeg kan ikke holde ud at være deroppe.
Borgen: Gør dig stærk, min Dreng, gør dig stærk.
Mikkel: Jeg ser jo, hvor det bærer hen.
Borgen: Bærer hen! 2. Krøn 28,10; Es 40,21Har I da ikke andet at tale om allesammen? Glemmer I, 2. Kor
11,29
at ogsaa jeg er et Menneske, jeg er kun et Menneske, en gammel Mand.
Mikkel: Far, jeg tror ikke, jeg kan taale at miste hende.
Borgen: Du skal ikke miste hende, Mikkel, saa hør mig dog. Gud skal nok — der skal nok — —
Mikkel: Far, 2. Kong 6,3vil du ikke nok tjene mig i, hvis hun dør — 2. Kong 6,3vil du ikke nok hjælpe
mig til at slippe for at høre mere end nødvendigt om Guds Prøvelser og Guds Fadersind og „han,
som har hjulpet hidindtil” og alt det. Jeg har ligesom for megen Respekt for min Fars Gud til at
taale det.
Borgen: Mikkel! min Søn! min Søn!
Mikkel: Og een Ting til: vil du love mig, Far, at du vil leve, til Anders og Anne bliver gift, saa
Maren og Lilleinger ...
Borgen: Almægtige Gud! nu flyder det over, nu flyder Bægeret over. Det maa ikke ske — du
nænner det ikke, — lad det ikke ske, tag ikke Inger fra os. — Mikkel, min egen Dreng, skal vi
følges ad derop?
Mikkel: Hm! Saa stærk du er, gamle Far!
Borgen: Ja, for jeg holder Gud i Haanden, jeg holder jo... kom! (De gaar ud.)
Maren: Farbror, dør Mor ikke snart?
Johannes: Vil du saa gerne det, lille Pige?
Maren: Ja, for saa skal du jo opvække hende.
Johannes: Det bliver visst ikke til noget.
Maren: Hvorfor?
Johannes: De andre giver mig ikke Lov.
Maren: Jamen hvad saa med Mor?
Johannes: Saa kommer din Mor op i Himlen.
Maren: Jamen det bryder jeg mig slet ikke om.
Johannes: Lille Pige, du ved jo slet ikke, Matt 9,13hvad det vil sige at have en Mor i Himlen. — 2. Mos
33,21
Se, her er et Uldtæppe. Saadan! nu fryser du ikke. Og saa sætter vi to os her paa Slagbænken,
og jeg forklarer dig, hvordan det er at have en Mor i Himlen.
Maren: For det har du jo, Farbror. For det var jo Maren, gamle Maren, som jeg er kaldt op efter.
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Johannes: Næ, hun hed nu Marie; men det skal du ikke bekymre dig om. Ser du, at have sin Mor i
Himlen — —
Maren: Er det bedre end at have hende paa Jorden?
Johannes: Det kan du jo sige dig selv. At have en Mor i Himlen det er himmelsk. Den, der har det,
er aldrig alene,
Maren: Ikke?
Johannes: Nej, vi er aldrig alene. Hver Gang vi gør en god Gerning, smiler hun hen til Vorherre, og
han nikker venligt igen; straks mærker vi, nu er vor Mor stolt af os; det gør os saa glade; for en
Mors Smil og et Barns Glæde er et og det samme. Det kan du jo sige dig selv.
Maren: Men hvis vi er onde, græder hun saa?
Johannes: Saa græder hun, og hendes Taarer drypper ned paa vort Hjerte — det kaldes for Anger;
men til hver en bedrøvet Mor smiler Gud Fader; men et ondt Menneske, naar han mærker Guds
Smil i sin Moders Taarer derinde i Hjertet, saa kommer han selv Præd 3,4til at græde, og saa bliver
han blød og god.
Maren: Jamen, hvis vi kommer i Fortræd, hvad saa?
Johannes: Det Barn, der har en Mor i Himlen, kan ingen gøre Fortræd.
Maren: Smedens Ole brak da sit Ben i Fjor.
Johannes: Hjam det er jo bare paa Legemet.
Maren: Naa. Men Mor selv, længes hun da ikke efter mig — og saa Inger naturligvis?
Johannes: Lille Pige, hun er jo altid hos jer. Hvordan tror du, hun kunde være i Himlen, hvis hun
skulde undvære jer? Der er ingen, man ved, man altid har hos sig, som Ens Mor, der er død.
Maren: Ikke engang den levende?
Johannes: Hun har jo saa meget andet at passe.
Maren: Hun skal malke og skrubbe Gulve og vaske op. Alt det er den døde fri for. Det kan jeg jo
sige mig selv.
Johannes: Ja, ja.
Maren: Jeg vilde nu alligevel heller have, at du opvakte hende, Farbror, saa vi kunde beholde
hende her.
Johannes: Menneskebarn! Menneskebarn! — Nu skal du i Seng, lille Pige.
Maren: Godnat, Farbror. — Aah, du er saa god.
Johannes: Mark 10,18; Luk 18,19 Ingen er god uden Gud. Al vor Godhed vælder fra ham.
Maren: Vil du saa ikke nok opvække hende?
Johannes: Hvis jeg faar Lov af de andre, saa vil jeg. Maren: Det skal jeg nok sørge for. Vil du
dække mig til?
Johannes: Ja, 2. Mos 8,23og jeg vil sætte et Par af min Fars Engle til at passe paa dig i Nat. (De ud.)
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Borgen: (ind) Gud Fader i Himlen, du er jo Lyset og Livet, du kan ikke sende os Mørket og Døden,
du vil ikke tage hende fra os, Fader vor, Matt 6,9du, som er i Himlen, helliget vorde dit — —
Amtslæge Houen: (ind) For Satan da, kommer det varme Vand?
Borgen: Den anden Vej, Doktor, til Køkkenet, der.
Mikkel: (ind og ud) Doktor, aah, skynd Dem, skynd Dem!
Borgen: Almægtige Gud, barmhjertige Gud!
Johannes: (ind) Vrager du endnu min Frelses Tilbud?
Borgen: Vig fra mig!
Johannes: Ve over jer, I, som kvæler Guds Herlighed med Ligstanken af jer Tro!
Borgen: Aah Gud! Aah Gud! Aah Gud!
Johannes: Et Ord kun, det koster dig kun et Ord.
Borgen: Johannes — nej, nej, det er jo Vanvid. — Aah Gud, hvad er Vanvid? Dom 6,13Og hvad er
der Mening i?
Johannes: Mikkel Borgen, nu nærmer du dig Guds Rige. Gør saa Skridtet fuldt ud!
Borgen: Frist mig ikke med — — —
Amtslæge Houen: (ind) Se saa, Mikkel Borgen. (Johannes ud.)
Borgen: Nej, nej, nej, sig det ikke, Doktor!
Lægen: Nu er Blødningen standset. Og Søvnen sund. Støder der ingenting til 2. Sam 2,29i Løbet af
Natten — — —
Borgen: Almægtige Gud, Lov og Tak og Ære!
Lægen: Ja, Joh 7,23jeg har gjort et anseeligt Stykke Arbejde i Nat.
Borgen: Det har De, Doktor. Og Tak, Doktor Houen, Tak, Tak! — Aah. nej, jeg kan ikke takke.
Gud velsigne Dem, Houen, Gud velsigne Dem, Houen!
Lægen: Og nu skal vi have en Del Kaffe.
Borgen: Ja, sandelig — Katinka, Katinka, vi skulde — — — hun kommer sig, ahahahahahaha, hun
kommer sig, Katinka. Vi skulde have lidt Kaffe, forstaar du, ahaha, Kaffe med Bønner i. — Doktor,
maa jeg liste derop?
Lægen: Helt stille.
Pastor Bandbul: (ind) Godaften.
Borgen: Godaften. Næ, nu har jeg — Præsten! Godaften, Hr. Pastor, velkommen igen! Kender De
—?
Præsten: Jo, baade Amtslægen — og Amtslægens Bil. Det var den, der fik mig Luk 14,23; 2. Kong 7,4; Est
2,12
til at gaa ind. Godaften, Hr. Amtslæge.
Lægen: G'aften. G'aften.
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Borgen: Det var skønt gjort, Hr. Pastor. Tak skal De have. Ja, min Sønnekone blev syg. Barnet er
dødt, men — men hun er frelst. Aah ja, Hr. Pastor, hvor er jeg lykkelig. Tak, at De kom! Men hvad
i alle de Riger og Lande er De ude efter i saadan et Vejr?
Præsten: Jeg har været til Bagerens til Hjemmedaab.
Lægen: Naa. Hvordan gaar det? Faar det Krampe endnu?
Præsten: Ja, det gør, Hr. Amtslæge. Og det er jo saa lille.
Lægen: Alt for lille. De Bagere! De Bagere!
Borgen: Af med den Isfrakke, Snemand! Sid ned. Nu kommer der Kaffe.
Præsten: Jeg skal sandelig hjem. Det er sent.
Borgen: De kan køre med Doktoren til Præstegaarden. Gu' kan — visst kan De saa.
Lægen: Ja, det kan De godt. Det er jo et ræddeligt Vejr, kan man høre.
Præsten: Tak, mange Tak, det er jeg sandelig glad for, Hr. Amtslæge, mange Tak. Ja, det arter sig
hen ad Snestorm til.
Borgen: Jeg titter lige derop. Sid ned. (Ud.)
Lægen: Man burde køre Dem i saadan et Vejr. Præsten: Saamænd. Man gør jo ikke gerne Folk
Ulejlighed.
Lægen: Ikke?
Præsten: Næ, og jeg betaler Forpagteren for hver km.
Lægen: Aha!
Præsten: Og saa en aaben Vogn! Anderledes i en lukket Bil som Deres. Forudsat da, vi kan komme
frem.
Lægen: Selvfølgelig kan vi komme frem.
Præsten: Ja, Foget er imod os, Hr. Amtslæge, og Driverne...
Lægen: Min Herre, det er en Buick, og den, der kører den, mig.
Præsten: Bevare's. Ja, naar De mener — — jeg mente bare — —
Lægen: Det er sandt: vil De ikke henstille til Deres Ligsyns-mænd her i Sognet, at de udfylder
Attesterne korrekt. I begge dem. fra forrige Maaned var der groft Sløseri.
Præsten: Det skal jeg saa gerne. Tænk, var der Sløseri!
Lægen: Det er jo helt uvidende Mænd. En Skandale i et Kultursamfund at beholde en
Oldtidsordning. En Dødsattest burde altid udfærdiges af en Læge.
Præsten: Ja saamænd. Men set 1. Krøn 12,37; 2. Mos 25,32; 2. Mos 37,18fra den anden Side — helt fattige Folk
— de sparer dog en Tikroner —
Lægen: En Dødsattest burde altid udfærdiges af en Læge.
Præsten: Det var jo saa afgjort det mest betryggende.
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Lægen: For Resten bruger alle her paa Egnen, rige som fattige, disse Ligsynsmænd. Og ellers er
Lig af Fattigfolk vel lige saa lidt eller meget døde som andre.
Præsten: Jeg mente bare — en Sag har jo altid 2 Sider — man maa jo respektere — — —
Lægen: En Skandale, siger jeg Dem. Jeg har kendt en Ligsynsmand, der var angst for Lig. Han stod
og skottede igennem Døren hen til Liget: „Ja, Ko's dog, hvor er hun død!”
Præsten: Næ, tænk, ja det var jo en virkelig Skandale. Det er jo ganske forkasteligt.
Borgen: (ind) Hun sover Dom 13,6; 2. Sam 14,20; 2. Sam 19,27; Gal 4,14; 1. Sam 29,9; 2. Sam 14,17som en Guds Engel.
Ja, værsgod, værsgod! — Mark 4,31Det er som et rent Mirakel.
Lægen: Som dog jeg kan følge alle de naturlige Traade i. Ja, undskyld, min gode Mikkel Borgen,
jeg vil ikke saare Deres religiøse Følelse, ApG 10,25; Joh 21,4men da det nu er gaaet saa godt, maa jeg
vel tage mig Forlov at drille Dem lidt. Hvad tror De nu, der har hjulpet mest her i Aften: Deres Bøn
eller min Præstation?
Borgen: Vorherres Velsignelse, kære Doktor, fra min Bøn til Deres Præstation, den har visst hjulpet
mest.
Præsten: Ora et labora, sagde de gamle Munke jo.
Lægen: De tror maaske ogsaa paa Mirakler, Hr. Pastor?
Præsten: Ja, hvad mener De med „tror”? Principielt kan Miraklets fysiske Mulighed aldrig negeres,
da Skaberen altid maa være det Skabtes Herre. Men baade religiøst og etisk set er det jo udelukket;
et Brudd paa Naturlovene var jo en Forstyrrelse af Guds Verdensplan, og det herlige ved Gud er jo
netop det, at vi kan stole paa ham. Populært sagt: Gud kunde selvfølgelig gøre Mirakler, men gør
det ligesaa selvfølgelig ikke; og det takker vi for.
Lægen: Kristi Mirakler da?
Præsten: Ja, ved de store Knude- og Vendepunkter i Verdenshistorien stiller Sagen sig — kan
Sagen stille sig noget anderledes.
Lægen: Naa saadan! I de afgørende Øjeblikke tillader den saa paalidelige Gud lidt Slinger i Valsen.
Nej, min gode Pastor Bandbul, der er aldrig her i Verden sket og vil heller aldrig ibidem ske noget,
som ikke den tilstrækkeligt kyndige og sikre Opsporer vil kunne paapege en naturlig Aarsag til.
Præsten: Ja, det er vel nærmest en Skønssag, en Trossag. De har Ret Åb 20,11; Jer 1,17for Dem og jeg
for mig, og vi kan respektere hinanden.
Borgen: Sært nok! altid tror disse Doktorer det, der er mindst ved at tro! Men de hjælper vel Folk i
timelig Nød og Krops-sager saa længe, at de selv rent glemmer, der er Aand og Evighed til.
Lægen: Ja, Mikkel Borgen, vi .Læger er ikke religiøse, og det skal vi takkes for.
Præsten: Det var meget.
Lægen: De synes maaske, det var heldigt, om vi, naar vi kaldtes ud i Praxis, gav op, og erklærede,
her forelaa en Guds Straffedom, et Mirakel, som kun et Mirakel kunde hjælpe fra! Ærlig talt: det er
dog visst bedre, ogsaa efter De Herrers Mening, at vi giver os til at undersøge, finder Skaden,
udregner Aarsagen, bestemmer Medicinen Mark 6,2; Jer 16,10og — Hvad er det?
Borgen: Aah, det er Johannes, der saver.
Præsten: Saver?
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Borgen: Han har en lille Stiksav derinde. De ved jo, Hr. Pastor, han tror, han er Haandværker — De
har jo set ham, ikke?
Præsten: Undskyld — jeg mener — men tror De ikke — jeg mener — 4. Mos 14,3var det dog ikke
bedre — jeg mener — at faa ham bort?
Borgen: Min Dreng bliver hos mig, 2. Pet 1,13saa længe jeg er paa Borgensgaard.
Lægen: Johannes, han skal sgu nok komme sig. Lad ham kun være.
Borgen: Der hører De, Hr. Pastor, Doktor Houen tror ogsaa paa Mirakler. Ok! Ok! Lægen:
Selvfølgelig er jeg en Troens Mand; ellers var jeg en tarvelig Læge. Jeg har Tro til mig selv og min
Videnskab og Tro paa de Mirakler, den har lært mig at gøre. „Jeg gør Mirakler, og de bliver virkelig
til noget.” Bare gaa ind paa Johanneses Ideer og afvente en Lejlighed, hvor vi kan lede ham tilbage
til den Situation, der forelaa, da han blev skør. Saa skal De se.
Borgen: Ok Doktor! Doktor!
Præsten: Gaa ind paa hans Ideer! Amtslægen kalder ham da ikke for — for — —?
Lægen: Jo, det ved Gud jeg gør, og jeg vilde ønske, De andre vilde gøre det samme.
Borgen: Og selv det, at Doktoren er den af alle, Johannes kan mindst med, gør ham ikke mindre
viss i hans Sag.
Lægen: Ikke Tale om. Giv kun Tid. Mine Kure slaar aldrig fejl.
Johannes: (ind) Ah!
Lægen: Matt 26,49 Hil være dig, Rabbi! Er du blevet forstyrret i din Hvile i Nat?
Johannes: Ja, jeg er holdt vaagen — vaagen.
Lægen: Er det Englenes Sang fra det Høje, Rabbi?
Johannes: Nej, et Æsel skryder paa Gaden. (Ud.)
Lægen: Naa! Tak for Kaffe. Vi skal vel af Sted.
Borgen: Doktor, De tager da ikke fortrydeligt op — De ved jo selv — — —
Lægen: Bevare's. Paa ingen Maade. Selvfølgelig.
Præsten: Maa det være mig tilladt at spørge, om Amtslægen ogsaa gaar ind paa denne Ide?
Lægen: Hvilken? Jeg hørte saamænd ikke rigtigt, hvad han sagde. Naa, lad mig lige se op til
Patienten. Og saa kører vi. (Ud.)
Præsten: Ja, mange Tak. Jeg er parat. — Kære Borgen, Tillykke, Tillykke med Guds Velsignelse i
Nat.
Borgen: Tak, Hr. Pastor! Ja, han er den, der hører Bønnen, skønt vi 1. Mos 18,27kun er Støv og Aske.
Præsten: Jeg kan forstaa, det var strenge Timer for Dem.
Borgen: Ja, men nu vilde jeg ikke have undværet dem. Præsten: Ogsaa det forstaar jeg.
Borgen: Og dog, Hr. Pastor, helt fortroligt sagt: midt i al min Lykke i Aften lever dog den gamle
Mikkel Borgen.
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Præsten: Den gamle Mikkel —?
Borgen: Ja, ham, der ved, at i Overmorgen eller om en Maaned, naar Inger igen gaar oppe imellem
os, saa vil han begynde at spørge sig selv hvad er der egentlig vundet? nu er Inger den samme og
Johannes den samme og Mik — og det hele som før — gamle Mikkel Borgen er ogsaa den samme
— — og Doktorens Ord —.
Præsten: Men kæreste Borgen dog!
Borgen: Ja, jeg er utaknemmelig, jeg er en Synder for Gud. Naa, der er Doktoren.
Lægen: (ind) Hun sover, som hun skal. De kan rolig gaa i Seng. Godnat.
Borgen: Godnat, bedste Doktor Houen. Og Borgensgaards Tak for i Nat. To Gæs gaar til Doktor til
Julen.
Lægen: Jeg er ikke Dyrlæge. De dør under min Behandling, skal De se.
Præsten: Godnat, Borgen. God Bedring derinde! og Gud hjælpe Dem ret til det takkende Sind!
Lægen: Husk blot, en Spiseskefuld 3 Gange daglig. (De ud.)
Johannes: (ind) Gik de omsider?
Borgen: Ja, min Dreng, nu gik de, og nu gaar vi i Seng.
Anders: (ind) Hvordan gaar det, Far?
Borgen: Udmærket, Anders. Over al Forventning.
Johannes: Hm! han staar der endnu. Han har staaet der hele Tiden. Det er hende, han venter paa.
Borgen: Johannes, gaa nu i Seng.
Johannes: Se der! nu gaar han igennem Væggen. Gamle Mand, giv mig din Tro. Før mægter jeg
ikke at standse ham.
Borgen: Johannes, lille Johannes, Inger sover nu, 1. Kong 5,4der er ingen Fare paa Færde, du skal
ikke ængste dig mer.
Johannes: Hører I — det er Leen; han hugg fejl, hugg imod.
Anders: Det er jo Doktorens Bil, der starter. Se Lyset! nu bakker han ud.
Johannes: Blændende hvid! vil du standse!
Borgen: Aah ja, det samme. Lille Johannes!
Mikkel: (ind) Saa! nu døde hun da.
Borgen: Hvad?
Mikkel: Hun sank pludselig sammen i Søvnen.
Borgen: Inger? Du lyver, Dreng, nu lyver du, Dreng.
Anders: Jamen — Doktoren kom jo lige derfra.
Mikkel: Kom da! se selv! (De ud.)
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Johannes: Stands! Vil du ikke? I min Fars Navn byder jeg dig: giv hid, giv mig Sjælen hid! Du skal
det. Vil du det ikke? Saa gaa da. Men jeg stævner dig hid igen. Naar Troens Time kommer, bringer
du hende tilbage.
Mikkel: (ind med de andre) Hele Aftenen har jeg vidst det, Far.
Borgen: Herren gav, Herren tog ....
Anders: Doktoren — vi maa ringe.
Mikkel: Kan du ringe efter en Doktor mod Døden, Anders, saa ring.
Johannes: Luk 8,52 Hun er ikke død, hun sover.
Mikkel: Tror du, Johannes?
Anders: Mikkel dog!
Borgen: Herren gav, Herren tog.
Mikkel: Vil du se den sovende, Lille-Bror?
Anders: Nej, lad ham ikke, Mikkel.
Johannes: Vis mig Stedet, hvor I har lagt hende.
Mikkel: Hvorfor maa Johannes ikke se hende, Anders? Han er vel den af os, der lider mindst.
Borgen: Herren gav, Herren tog. Anders: Man ved aldrig, hvad han kan finde paa.
Mikkel: Der kan ikke findes paa noget værre, end der allerede er fundet paa,
Johannes: Far, herliggør dit Navn! (De tre ud.)
Borgen: Herren gav, Herren tog. Herren gav, Herren tog. Johannes' Røst: Agathe!
Borgen: (Johannes bæres ind) Hvad nu? Aah, er han død?
Mikkel: Nej, Far, 2. Kong 6,19det er ikke den Slags, der dør.
Anders: Han faldt om, strax han saa hende; men han aander da.
Borgen: End ikke denne Naade undes os. Bær ham ind! bær ham ind! Herren gav, Job 1,21Herren
tog, Herrens Navn....

BORGENSGAARD
Inger er lagt i Kiste. 9 Lys ved Hovedgærdet. Lagener for Vinduerne. Borgen staar støttet mod
Væggen og stirrer paa hendes Ansigt, selv livløs; kun hans Hage bevæger sig.
Mikkel: (i Døren) Værsgod og tag Cigarer! (Lukker Døren efter sig.) Der er et stort Følge, Far.
Borgen: Hm.
Mikkel: Nu er Præsten kommen.
Borgen: Saa skal vi — vel af Sted — til Kirke — snart?
Mikkel: Nu skal han da have sin Kaffe først.
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Borgen: Hm.
Anders: (ind) Far, de har fundet Spor af Johannes.
Borgen: Hvor?
Anders: i Smedebankerne. Han havde gravet sig igennem Sneen ned til en Rævegrav og haft Baal
og kogt Kartofler i et gammelt Mælkespandelaag. Og din gamle Kørekappe laa der ogsaa.
Borgen: Ak, saa er han ikke død — ikke død endnu.
Anders: Tænk, Far, der har han maaske været i alle 5 Dage.
Borgen: Nu var han der ikke?
Anders: Nej, men der var Spor, der førte ad Borgensgaard til.
Mikkel: Skal vi ikke snart lukke Dørene op, saa Folk kan se?
Borgen: Mikkel, du slaar mig ihjel.
Mikkel: Efter Begravelsen, Far — vil du saa ikke nok — 5. Mos 22,3tage dig af det — jeg mener, faa
Folk til Bords og alt det? Jeg tror, jeg bliver paa Kirkegaarden, lidt, naar de andre er gaaet.
Anders: Mikkel, du vil da ikke....
Mikkel: Ingenting, Bror Anders, ingen Verdens Ting.
Borgen: Jeg skal gøre det, Mikkel.
Mikkel: Tak, Far. Ja, Inger, saa skal vi vel til at have Laaget paa dig.
Anders: Aah, aah! Far! holder vi det ud?
Borgen: Lad Præsten først — bede en Bøn, Mikkel.
Mikkel: Ja, ja, det skal ske under fuld Musik, som sig hør og bør. Der kommer han vel. Saa har han
faaet sin Kaffe.
Præsten: (ind med Lægen) Saa blev alt dog ikke det samme som før, som De klagede over sidst.
Borgen: Vi var nok for visse, ja.
Præsten: Mennesket spaar, men — aah, der ligger hun. Naar jeg mindes den Dag — hendes Smil,
da hun bød mig Kaffe! Aah, det er strengt, det er strengt.
Borgen: Dette her er godt for noget, Hr. Pastor. Ellers var det jo ikke sket.
Præsten: Det var et Troens Ord.
Lægen: Husk, unge Mikkel Borgen, selv Smerten er skøn, om vi, paa Græsk: staaende som den
store Atlet modtager Skæbnens Slag.
Mikkel: Og det med det skønne, Doktor, det er jo noget saa vigtigt.
Lægen: Ja — ikke? Naa.
Præsten: Har De hørt, at Deres Søn Johannes...?
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Lægen: Sig mig nøjagtigt, hvordan det gik til. Da han saa Liget der, raabte han sin Kærestes Navn
og faldt om.
Borgen: Saa lagde de ham til Sengs, og saa skulde — saa vilde nok — senere — —
Anders: Saa vilde jeg vaage ved ham, men — ja, jeg blev ligesom overvældet af Træthed og Sorg...
Lægen: Med andre Ord: De faldt i Søvn. Og da De vaagnede, var han væk.
Anders: Vi har ledt og forhørt og...
Lægen: De har altsaa ikke talt med ham siden Besvimelsen?
Anders: Ingen har set ham.
Lægen: Luk 18,5; Matt 26,33 Saa vil jeg dog sige Dem, Borgen, Joh 17,11; Joh 17,23; 1. Tim 5,7at De maa være
forberedt paa alt.
Borgen: Ja; give kun Gud, han var udløst!
Lægen: Døden er ikke alt. Nu faar vi se.
Borgen: Men ogsaa det, at han 2. Mos 9,2bliver ved med at leve, det maa jo være godt for noget.
Mikkel: Her er Attesterne, Hr. Pastor.
Præsten: Tak! Tak, at De huskede det. Jeg selv kunde gerne have glemt det. Skifterettens, Tak! Og
Ligsynsmændenes, Tak! ja, det er i Orden. Skal vi synge en Salme?
Mikkel: Saa skal vi have lukket op for Publikum først.
Præsten: Aah, saa lad mig lige — forinden... Paulus udbryder et Sted: 1.Kor 15,55Død, hvor er din
Brod, Helvede, hvor er din Sejer? Alle vi, der ved Kristus er kommet til Troen paa Sjælens
Udødelighed, sander med Apostlen i dette. Saa visst som der er en Mening i og med Livet, er
Døden kun en Overgang, en Port, en Tunnel fra Timeligheden til Evigheden, fra Livets Forhal til
Livet selv. Denne gode Kvinde er da kun gaaet forud for sine kære 1. Mos 19,27; 1. Sam 20,19hen til det
Sted, hvor Uforkrænkeligheden bor. Naar vi sørger, er det jo bare Egenkærlighed, vi tænker paa os
selv og paa vort Savn; thi den døde er jo i Lysets Rige, hun lever i Guds klare Kærligheds Land. Saa
vil vi længes til Himmerig og til at samles med vore kære. Og
vi vil minde hinanden om, at Sorgen uddyber og forædler os, at Lyset maa til Forudsætning have
Skyggen, og at det, der er meningsløst for de Sjæle, der ikke kender Gud, det har den dybeste
Mening Mark 9,40for os; thi den, Hebr 12,6Herren elsker, den tugter han, og vor tunge Smerte og vort
bitre Savn er da kun Beviser for Guds Kærlighed. 1. Sam 7,5Saa vil jeg bede denne Kærlighed hjælpe
jer godt igennem og lære jer ret at takke for Minderne og Haabet, de lyse og dejlige Minder, I har
om hende fra Livet, der svandt, og det lyse og dejlige Haab, I har om hende til Livet, der kommer, i
Landet, hvor aldrig med Sorg igen fra Sjælene Sjælene vige. Skal vi stille bede vort Fadervor!
Mikkel: Tak, Hr. Pastor, for de varmt følte Ord.
Præsten: Aah, De skal ikke takke.
Peter Skrædder: (ind) Tilgiv mig, at jeg trænger mig paa.
Borgen: Peter! kommer du her?
Peter: Tilgiv mig, at jeg trænger mig paa. Men jeg vilde saa gerne sige..,
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Mikkel: Jeg ved, du mener det godt, Peter. Dan 3,12Men — nu er her sagt nok.
Peter: Mikkel! Mikkel! Herren knuser ikke Matt 12,20det knækkede Rør og slukker ikke den rygende
Tande. — Men du, gamle Mikkel Borgen! Vil du tage min Haand? vil du tilgive mig?
Borgen: 1. Sam 17,29 Det var jo da mig, der slog.
Peter: Jamen, Hos 11,3det var mig, der glemte min Frelsers Ord og glemte at vende den anden Kind
til ogsaa. Nu har jeg saa hjertensinderlig bedt Herren tilgive mig for sin Søns Blods Skyld. Nu skal
du ogsaa gøre det, Mikkel. Eller vil du jage mig ud af dit Hus? Du er i din Ret.
Borgen: Det er jo saa helt ligemeget altsammen nu.
Peter: Nej, 5. Mos 9,5; 2. Krøn 19,6; Ezek 36,22det er ikke; for Job 36,2; Luk 7,40jeg har noget at sige dig ved
denne Kiste, noget, I skal have at vide allesammen heroppe, inden Inger bliver baaret ud. Se, der
ligger hun, saa fin og uskyldig — hun var en god Kvinde; jeg tror, hun troede. Jeg synes, hun ligger
der som et Offer for dine Synder, Mikkel. Men du og jeg vi er nok lige store Syndere for Herren.
Dom 1,3
Saa skal jeg ogsaa ofre.
Mikkel: Peter! Nu...
Peter: Ja, ja! saa kommer jeg Jer 43,2for at sige, at Pladsen skal ikke staa tom. Herren tager, og
Herren giver igen. Anne, kom lidt herind.
Borgen: Aah, Peter, det gør — saa godt.
Anders: Kommer du med Anne, Peter? Det kan kun Vorherre lønne dig!
Peter: Ja, der har I hende. Det Sonoffer har Herren paalagt mig. Nu er hun jeres. Nu har jeg kun
min Frelser tilbage. Ham giver jeg aldrig fra mig.
Anders: Anne!
Peter: Far varligt med hende heroppe, hører I, for næst ham er hun mit kæreste — min eneste
Rigdom paa Jorden.
Anders: Velkommen til Borgensgaard, Anne. Nu skal du være vores allesammens Sol, lille Anne.
Anne: Tak, Anders.
Mikkel: (ved Kisten) Hohohohoho. Hohohohoho.
Borgen: Gudskelov, nu græder han. — Smaapigerne — lad dem komme! For nu — maa det være
forbi. Farvel, Svigerdatter! Tak for alt godt, Tak for alt, Inger, for alt var godt. Og — paa Gensyn
— inden saa længe! Jo, Mikkel, der er et Gensyn, sig, hvad du vil, der er et Gensyn; ellers var det
hele for forfærdeligt. Farvel saa længe, Inger. Gud glæde din Sjæl i Himmerig! Lilleinger, tag din
Mor i Haanden. Og Maren, du ogsaa! Farvel, Mor. Aah Herregud, de forstaar slet ingenting, de er
for smaa. Og vi andre — vi forstaar heller ingenting, Hr. Pastor! For vi — vi er ogsaa for smaa.
Anders: Farvel, Inger, og Tak.
Borgen: Tag Laaget, Anders!
Mikkel: Nej, I maa ikke. Nej, tag hende ikke fra mig, 2. Mos 22,25; 4. Mos 35,31I maa ikke tage hende,
ikke skille os, hohohohoho, nej, nej.
Anders: Far!
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Lægen: Borgen! Skaan Dem! 1. Sam 20,11lad os gaa ud!
Borgen: Støt mig kun! Saadan! Det gaar straks over. Det var bare et Øjeblik, som om Benene — —
Saa, Mikkel, hører du, Mikkel, hendes Sjæl er i Livets og Lysets Rige, hvad enten du tror det eller
ej, lad det trøste dig, den er ikke her, det ser du dog.
Mikkel: Hendes Legeme da, hohohoho, hendes Legeme da, jeg elskede jo ogsaa hendes Legeme.
Borgen: Din Daabspagt, Mikkel, vor Daabspagt, Ordet af Herrens egen Mund: Kødets Opstandelse,
hører du. Gør dig nu stærk, du er en Søn af Borgensgaard, gør dig nu stærk, og sig dit Farvel.
Mikkel: Farvel, lille Kæreste; Farvel, lille Kæreste; lille Kæreste, Farvel.
Borgen: Laaget!
Johannes: (staar i Døren) Aah, nej. Ikke Laaget!
Borgen: Johannes! dig! er du kommen?
Johannes: Ja, Far, jeg er kommen.
Borgen: Far? siger du Far? — Johannes! dine Øjne! du har din Forstand?
Johannes: Jeg har min Forstand, som I kalder det.
Lægen: De mente, De saa Deres Kærestes Lig, og alt blev væk for Dem. Da De vaagnede af
Besvimelsen, havde De Deres Forstand. Var Deres Hukommelse ogsaa all right?
Johannes: Lidt efter lidt kom det hele.
Lægen: Der ser De, Borgen. Hvad sagde jeg? Mine Kure...
Borgen: Nej, Doktor, nej, nu skal De tie. Her vil jeg love min Gud alene. Ham ene Æren.
Lægen: Saa?
Borgen: Ja, Doktor, ja, Deres Kur — den ser vi der.
Lægen: Tak, skal De have, Mikkel Borgen. Naar det gaar galt, er det min Skyld, og naar det gaar
godt, Deres Guds.
Præsten: Tys, kære Venner, tys, tys! Hvad der end er sket, saa husk dog, vi staar ved en Baare.
Borgen: Men Johannes, Johannes, hvorfor flygtede du? og Rut 2,19; 2. Kong 5,25hvor har du været?
hvordan har du haft det? hvorfor sagde du ingenting?
Johannes: Jeg kunde ikke. Jeg maatte have Ro, Ensomhed — ud i Naturen — samle disse tusinde
Tanker...
Borgen: Min Dreng, min Dreng! og nu staar du her, staar her med din Forstand.
Johannes: Nej, ikke med min, men med jeres, jeg staar her med jeres Forstand, jeg Jer 11,10; Rut 1,15er
vendt tilbage til Rædslen, jeg er blevet klog mellem kloge; thi denne Forstand, jeg staar her med,
kan jeg bruge den visere end til at bede Gud tage den igen?
Borgen: Johannes, tal ikke bespotteligt.
Johannes: Det er jer, der bespotter. Er dette en kristen Jordefest? Hvor er Opstandelsestroens
Sejrsforvissning?
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Borgen: Johannes, Johannes! vi er smaa og fattige Mennesker.
Johannes: Det er jo Gudsbespottelsen: at være lille og fattig, naar man har saa stor og rig en Gud.
Her staar I, værgeløse over for Døden som nøgne Fugleunger i Skæbnens Katteklo! I klynger jer til
tynde Hedningespekulationer og selvlavet Mennesketrøst. Amos 2,9Og dog var det for jer, Kristus
levede, døde og opstod, til jer han hentede Ordet som Prometeus Ilden engang.
Borgen: Det er sandt altsammen, men det er saa svært alligevel.
Johannes: Jo da; men havde I saa ikke Kristenblod nok i jer til Paasketriumfens Forventning, kunde
I 1.Kor 9,2dog i det mindste haft Bønnens Magt og spurgt ham, om I maatte faa hende givet tilbage.
Det er ikke faldet en eneste blandt jer ind.
Peter: Der staar Matt 4,7skrevet: Du maa ikke friste Herren, din Gud.
Johannes: Derfor kunde I have spurgt, om I maatte. Se, jeg har spurgt; jeg har ligget i Ensomheden
og Sneen og tigget, til jeg blev varm og fik Lov. Og saa løb jeg hjem, forventningsfuld, lykkelig,
stærk, ApG 26,6og nu staar jeg her kuet af jeres Kummer og Tvivl, nej, Opgivelse, midt mellem
Mennesker, Kristne, frosset afmægtig som I.
Mikkel: Hvad skal det til at staa og raabe hen over min Kones Lig?
Johannes: Fordi, Mikkel, min Bror, du kære, ærlige, hele Mand, der aldrig med Gudstro forhaanede
Gud, fordi det er Jammer og Rædsel, at Gud er god og almægtig, og dog ligger hans Jord i
Elendighed, fordi der imellem de troende ikke er een, der tror. Er der da ingen? 4. Mos 31,49; 4. Mos 21,35;
2. Mos 14,28; Jos 11,8; 5. Mos 1,35
ikke en eneste af jer, der kan støtte mine Hænder, mens jeg beder os
Underet ned? Jeg siger jer, alt er muligt for den, der tror.
Lægen: Nu skulde De skaane Deres Nerver, Johannes Borgen.
Johannes: Ja, mellem de vantro dér er der troende. Inger, skal du da raadne, fordi Tiden er
raadden? Saa lad det ske! læg Laaget paa! forbliv i jer Halvtro og Selvhjulpethed! Og 2. Mos 4,18lad
mig vende tilbage til Mørket, til Mørket og Naaden i Natten. Se, der kommer det alt.
Maren: Skynd dig nu lidt, Farbror.
Johannes: Barnet! den største i Himmeriget! dig glemte jeg. Aah ja, hos Barnet er Frelse. Se paa
din Mor, lille Pige; naar jeg nævner Jesu Navn, rejser hun sig. Se nu paa hende, Barn! Og saa 5. Mos
15,11
byder jeg dig, du Døde ...
Præsten: Jeg protesterer. Slip mig, Doktor. Jeg protesterer. Faa ham ud! Han er sindssyg endnu.
Dette er forargeligt. Et Mirakel nu kan ikke ske. Baade etisk og religiøst...
Johannes: Hykler, dig selv uafvidende, gaar du Satans Ærind i gudviet Dragt? Du lammer min
Kraft. Du har altid forfulgt Profeter og stenet Apostle! Ud med dig!
Præsten: Jeg viger ikke. Jeg staar her paa Embeds Vegne.
Johannes: Nu vel da! Saa bliv her paa Statens Vegne, blot ikke paa Guds. Hør mig da, min Far i det
høje, ræk mig Ordet, Ordet, som Kristus har hentet til os fra Himlen. Ordet, det skabende,
levendegørende, ræk mig det nu! Hør mig, du Døde! I Jesu Kristi Gravsprængerens Navn: saa sandt
Gud vil det: vend tilbage til Livet! Jeg siger dig, Kvinde: staa op!
Mikkel: Inger!
Borgen: Almægtige Gud!
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Inger: Barnet! hvor er det? lever det?
Mikkel: Ja, Inger, det lever hjemme hos Gud, men du lever hos mig, hos mig, hos mig.
Borgen: Herre, tilgiv mig, tilgiv mig, Luk 5,8jeg er en syndig Mand.
Peter: Mikkel — det er den gamle Gud — fra Elias's Tid — evig den samme — Halleluja.
Præsten: Jamen dette — det er jo fysisk umuligt. Rom 8,7Det kan jo ikke ske.
Lægen: Ligsynsmandsinstitutionen skal afskaffes.
Johannes: Portvin! skaf et Glas Portvin til hende.
Anders: Ja, ja. Strax.
Borgen: Johannes! du dør da ikke, Johannes?
Johannes: Nej, jeg er bare lidt træt. Nej, lille Far, nu begynder Livet først for os.
Mikkel: Aah, Inger! ja, Livet, Livet.
Borgen: Livet! Salmesang (bryder frem gennem den Dør, som Anders, der kommer med Vinen,
lader staa aaben:)
Thi synger lydt og sjæleglad
hans Menighed i allen Stad:
Luk 2,14
Ære være Gud i det høje.

(Og Lovsangen bliver ved.)
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