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Indhold. 
1) Stemning. 
2) Til „dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Af-

gjørende? 
3) Er det forsvarligt af Staten — den christelige Stat! — 

om muligt at umuliggjere Christendom? 
4) „Tag et Bræk-Middel!" 

24. Mai 1855. 

Stemning. 

Plato siger, som bekjendt, etsteds i hans „Stat", at 
først da kan det ret blive til Noget, naar de komme til 
at regjere, som ikke have Lyst dertil. Hans Mening er 
vel den, at under Antagelse af at det er Dygtigheden, 
er Ulysten til at ville regjere en god Garanti for, at der 
sandt og dygtigt vil blive regjeret, medens den Herske-
lystne kun altfor let bliver enten En som misbruger sin 
Magt til at tyrannisere, eller En, hvem Lysten til at 
regjere bringer i et skjult Afhængigheds-Forhold til dem, 
over hvem han skal regjere, saa det med hans Regjering 
egentligen bliver Øienforblindelse. 

Denne Bemærkning kan ogsaa finde sin Anvendelse 
i andre Forhold, hvor det gjælder om, at Noget bliver 
tilgavns Alvor: under Antagelsen af Dygtighed er det 
bedst at Vedkommende ikke har Lysten. Thi vistnok 
er det saa, som Ordsproget siger, at Lysten driver 
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Værket; men den sande Alvor fremkommer egentligen 
først, hvor et Menneske, med Dygtigheden mod sin Lyst 
af et Høiere tvinges til at paatage sig Arbeidet, altsaa: 
med Dygtighed mod Lyst. 

Saaledes forstaaet kan jeg sige, at jeg forholder mig 
rigtigt til den Opgave: at^virke i Øieblikket; thi Gud 
veed det, Intet er min Sjæl mere imod. 

At være Forfatter — nu ja, det behager mig; naar 
jeg skal være ærlig maatte jeg vel sige, at jeg har været 
forelsket i det at producere — men vel at mærke, paa den 
Maade som jeg vil det. Og det jeg har elsket er lige 
det Modsatte af at virke i Øieblikket, det jeg har elsket 
er just: Fjernheden fra Øieblikket, den Fjern'hed, hvori 
jeg saa, som en Forelsket, kan hænge efter Tankerne, 
og, som en i sit Instrument forelsket Kunstner, under
holde mig med Sproget, aflokke det Udtrykkene alt som 
Tanken fordrer dem — livsalige Tidsfordriv: en Evighed 
igjennem kunde jeg ikke blive træt af denne Beskjæf-
tigelse! 

At stride med Menneskene — nu ja, det behager 
mig i en vis Forstand; jeg er af Naturen saa polemisk 
lagt an, at jeg egentligen kun føler mig i mit Element 
omgiven af den menneskelige Middelmaadighed og Lum-
perie. Dog paa eet Vilkaar: at det tillades mig, taust 
at foragte, at mætte den Lidenskab, der er i min Sjæl, 
Foragt, hvad mit Forfatter-Liv ogsaa har givet mig rige-
ligTJeilighed til. 

Saaledes er jeg et Menneske, om hvem det med 
Sandhed gjælder, at haii ikke har den mindste Lyst til 
at virke i Øieblikket — formodentligen er jeg just af 
den Grund udseet dertil. 

Naar jeg skal virke i Øieblikket, maa jeg, ak, tage 
Afsked med Dig, Du elskte Fjernhed, hvor der var 
Intet at haste efter, altid god Tid, hvor jeg kunde vente 
Timer, Dage, Uger for at finde Udtrykket just som jeg 
vilde have det, medens der nu maa brydes med alle 
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slige den kjælne Forelskelses Hensyn. Og naar jeg skal 
virke i Øieblikket, vil der være en Deel Mennesker, 
hvem jeg skylder det, dog idetmindste stundom at tage 
noget Hensyn til alt det Ubetydelige, som Middelmaadig-
heden med stor Vigtighed belærende foredrager, alt det 
Galimathias den, ved selv at bringe det med, faaer ud 
af hvad jeg skriver, al den Løgn og Bagvaskelse, som 
et Menneske er udsat for, mod hvem de to store Magter 
i Samfundet: Misundelse og Dumhed med en vis Nød
vendighed maa sammensværge. 

Hvorfor vil jeg da virke i Øieblikket? Jeg vil det, 
fordi jeg evigt vilde fortryde at lade det være, og evigt 
fortryde, om jeg lod mig afskrække ved, at den Slægt 
som nu lever, vel i det Høieste kun vil kunne finde en 
sand Fremstilling af hvad Christendom er, interessant 
og mærkelig, for saa ganske roligt at blive hvor den er, 
i den Indbildning at være Ghristne, og at Præsternes 
Legen-Christendom er Christendom. 

Til „dette skal siges"; eller hvorledes an
bringes et Afgjørende? 

Den Indsigelse jeg har gjort mod det Bestaaende 
er afgjørende. Hvis nu Nogen vil sige — og jeg er 
forberedt paa, at selv det mig velvilligste Menneske vil 
tale saaledes — „Indsigelsen er dog saa frygteligt af
gjørende", da kunde jeg hertil svare: anderledes kan 
det ikke være; eller jeg kunde svare med et Ord af ep 
af mine Pseudonymer: naar Inderlighedens Borgport 
længe har været lukket og endelig aabnes, bevæger den 
sig ikke lydløst, som en Mellemdør, der gaar i Fjedre. 

i* 
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Dog kan jeg ogsaa forklare mig nøiere. At an
bringe et Afgjørende — og dette er Opgaven — lader 
sig ikke gjøre paa samme Maade som alt Andet; og 
naar nu tilmed Tidens Ulykke just er dette „til en vis 

L - Grad", til en vis Grad at gaae ind paa Alt, naar dette 
just er Sygdommen, saa maa der for Alt passes paa, at 
det saavidt det er muligt ikke skeer, at den ogsaa til 
en vis Grad gaaer ind herpaa, hvorved Alt er tabt. 
Nei, et Afgjørende anbringes anderledes end Andet. 
Som Rov-Dyrets Spring paa sit Bytte, som Ørnens Stød 
i Faldet, saaledes anbringes et Afgjørende: pludseligt og 
samlet i Eet (intensivt). Og som Rov-Dyret ener Snild
hed og Kraft: først snildt holder sig ganske stille — 
saaledes stille kan intet tamt Dyr være; og saa samler 
sig heelt i et eneste Spring eller Stød — saaledes kan 
intet tamt Dyr samle sig til eller reise sig i Springet: 
saaledes anbringes et Afgjørende. Først stille — saa 
stille er Veiret aldrig paa en stille Dag, saa stille er 
det kun før Torden; og saa bryder det løs. 

Saaledes anbringes et Afgjørende. Og troe Du mig, 
jeg kjender kun altfor godt Tidens Brøst, at den er 

;> Charakterløshed, Alt til en vis Grad. Men som „et 
speilklart Skjold af slebent Staal" saa blankt „at hvor 
Solens Straale falder, blinker den med dobbelt Glands 
tilbage" som et saadant Skjold frygter mest af Alt, 
end den mindste Plet — thi end den mindste Plet, og 
det er ikke mere sig selv, saaledes frygter et Afgjørende 
enhver Berøring af og med dette „til en vis Grad". 
Det forstaaer jeg, skulde jeg ikke forstaae det, jeg der, 
kjendt af Alle, er kjendt selv af Børnene paa Gaden 
under Navnet: Enten — Eller. 

Thi hvad er Enten-Eller, at jeg skal sige det, som 
yel sagtens maa vide det Enten-Eller er Ordet, for 
hvilket Fløidørene springe op, og Idealerne vise sig — 
livsalige Syn! Enten-Eller er Tegnet, der giver Adgang 
til det Ubetingede — Gud være lovet! Ja, Enten-Eller 
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er Himmel-Nøglen! Og derimod hvad er, var og bliver 
Menneskets Ulykke? Dette Satens eller Usselhedens 
eller den feige Klogskabs: til en vis Grad, som anvendt 
paa Christendommen forvandler den — bagvendte Mirakel, 
eller mirakuløse Bagvendthed — forvandler den til Vrøvl! 
Nei: enten-eller! Og som det er saaledes, at hvor ømt 
end Skuespilleren og Skuespillerinden omfavne hinanden 
og kjærtegne hinanden paa Brædderne, det dog bestandigt 
bliver kun en theatralsk Forstaaelse, et Theater-Ægte
skab: saaledes er alt „til en vis Grad" i Forhold til det 
Ubetingede theatralsk, griber en Indbildning, kun Enten-
Eller er Favnetaget, som griber det. Og som, for at 
tale om hvad jeg da kun her for Modsætningen til det 
Følgendes Skyld kunde falde paa at tale saaledes om, 
for at tale om Livets Spøg: som enhver Officier, der 
hører til Kongens personlige Omgivelse, bærer et Tegn 
(Distinction), hvorpaa det kjendes: saaledes vare alle 
De, som i Sandhed have tjent Christendommen, mærkede: 
enten-eller, Majestæts Udtrykket, eller Udtrykket for at 
forholde sig til den guddommelige Majestæt. Alt hvad 
der kun er til en vis Grad har ikke tjent Christen
dommen, men maaskee sig selv, kan, redeligt, aldrig for
lange andet Mærke end i det Høieste (som paa et Brev): 
kongelig Tjeneste, thi hvad der er Guds Tjeneste er: 
Enten-EUer. 

Er det forsvarligt af Staten — den ohristelige 
Stat! — om muligt, at umuliggjøre 

Christendom? 

Spørgsmaalet selv behøver vistnok ingen Oplysning 
for at kunne besvares. Enhver maa dog vel sige sig 
selv, at det kan ikke være forsvarligt. 
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Det der behøver at oplyses er da. at hvad Staten 
har gjort og gjør er, om muligt, at umuliggjøre Christen
dom; og dette kan saare let og meget kort oplyses, thi 
den faktiske Tilstand i Landet er virkelig den, at Chri
stendommen, det nye Testamentes Christendom, ikke 
blot ikke er til, men, om muligt, umuliggjort. 

Antag, at Staten anbragte 1000 Embedsmænd, der 
med Familie levede af, altsaa pecuniairt vare interesserede 
i at forhindre Christendom: det var dog vel et Forsøg 
i Retning af, om muligt, at umuliggjøre Christendom. 

Og dog vilde dette Forsøg (der jo har det Aaben-
lyse ved sig, at det aabenlyst var for at forhindre Chri
stendom) ikke være nær saa farligt, som hvad der fak
tisk skeer, at Staten anbringer 1000 Embedsmænd, der 
— under Navn af at forkynde Christendom (just deri 
ligger den større Fare i Sammenligning med det, ganske 
aabenlyst at ville forhindre Christendom) ere pecuniairt 
interesserede i a) at Menneskene kalde sig Christne — jo 
større Faare-Flok jo bedre — antage Navn af Christne. 
og i b) at det bliver derved, at de ikke faae at vide, 
hvad Christendom i Sandhed er. 

Med disse 1000 Embedsmænds Tilværelse har det 
nemlig det Sammenhæng, at naar man holder dét nye 
Testamente ved Siden, sees let, at hele deres Tilværelse 
er, christeligt, en Mislighed. Medens da, hvis Menne
skene ikke antoge Navn af Christne, Præsten Intet vikle 
faae at leve af: vilde det, at skulde forkynde, hvad 
Christendom i Sandhed er, jo være det Samme som at 
aabne Menneskenes Øine for, at Præstens egen Tilværelse 
er en Mislighed, at, om end Læreren i Christendom 
faaer Noget at leve af, det at være Præst ikke kan 
blive: kongeligt Embede, Carriere, jævnt Avancement. 

Og dette, denne Virken, skeer ikke under Navn af: 
at forhindre Christendom, det er ikke derfor der lønnes 
1000 Embedsmænd med Familie, nei det skeer under 
Navn af at forkynde Christendom, at udbrede Christen-
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dom, at arbeide for Christeudom. Mellem for lidt og 
for meget, som jo fordærver Alting, mellem dette for 
Lidt (at Menneskene ikke antoge Navn af Christne) og 
dette for Meget (at de fik at vide, hvad Christendom i 
Sandhed er, og virkelig bleve Christne) ligger — med 
æqvilibristisk Alvor — „Christenheds" Christendom, den 
officielle, statskirkelige, folkekirkelige Christendom, der 
rigtignok igjen, sammenlignet med det nye Testamentes, 
numerisk præsterer det Forbausende, Christne i Million-
viis, alle af samme Bonitet. 

Er dette saa ikke omtrent det Allerfarligste, der 
lod sig udtænke, for, om muligt, at gjøre Christendom 
umulig? „Præsten" er pecuniairt interesseret i at Folk 
kalde sig Christne; thi enhver Saadan er jo (per Staten 
som Commissionair) contribuerende Medlem, og bidrager 
tillige til at give hele Standen en sandselig Magt — 
men Intet er for sand Christendom farligere, Intet dens 
Væsen mere imod, end at man faaer Menneskene til let
sindigt at antage Navn af Christne, lærer dem at tænke 
ringe om det at være Christen, som var det noget man 
da sagtens er. Og „Præsten" er pecuniairt interesseret 
i, at det bliver derved, ved at antage Navn af Christne, 
at Menneskene ikke faae at vide, hvad Christendom i 

» Sandhed er, thi ellers gik vel hele Maskineriet med 

1000 kongelige Embeder, og Standsmagten fløiten — 
men Intet er for sand Christendom farligere, Intet dens 
Væsen mere imod end (denne Fosterfordrivelse) at be
virke, at det bliver derved, at man antager Navn af 
Christen. 

Og dette skal være at arbeide for, at udbrede, at 
virke for Christendom! 

Der er for mig noget saa afskyeligt og oprørende 
blot i Tanken om den Art Gudsdyrkelse: at dyrke Gud 
ved at holde ham for Nar, at jeg af al Magt skal 
stræbe, saavidt jeg formaaer, at bidrage til at afværge, 
at dette ikke skeer, at Menneskenes Mængde faaer 
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Øinene op for, hvordan det hænger sammen og derved 
forhindres fra at blive skyldige i en Forbrydelse, som 
egentligen Staten og Præsterne have faaet dem gjort 
skyldige i — thi hvor letsindig, sandselig end Menne
skenes Mængde kan være, der er dog for meget Bedre 
i den til at ville dyrke Gud paa den Maade. 

Derfor Lys i Sagen, lad det blive tydeligt for 
Menneskene, hvad det nye Testamente forstaaer ved det 
at være Christen, at Enhver saa kan vælge, om han vil 
være Christen, eller om han redeligt, ærligt, uforbe
holdent ikke vil være det; og lad det være sagt høit 
for hele Folket: det er Gud i Himlene uendelig kjærere, 
at Du — Betingelsen for at Du muligt kunde blive det — 
ærligt vedgaaer, at Du ikke er og ikke vil være Chri
sten, uendeligt kjærere end denne Ækelhed, at det at 
dyrke Gud er at holde ham for Nar. 

Ja, saaledes maa det gjøres; der maa lyses op i 
det Mørke, hvori statskirkeligt eller folkekirkeligt Sagen 
holdes. Istedetfor med ubetinget Respekt for hvad det 
nye Testamente forstaaer ved det at være Christen, at 
forelægge sig det Spørgsmaal: hvormange Christne ere 
vel her i Landet, vender man Forholdet saaledes: der er 
i Landet en Million Mennesker, ergo en Million Christne 
— og anbringer nu 1000 Embedsmænd til at leve deraf. 
Og saa et Skridt videre, saa vender man Slutningen 
om og slutter, naar der er 1000 Embedsmænd, der skal 
leve af Christendommen — og dem har vi nu engang — 
saa maa der ogsaa være en Million Christne, vi maa 
strengt holde over, at der er en Million Christne, ellers 
kan vi jo ikke sikkre alle disse Embedsmænd Udkommet. 

Altsaa der er 1000 Embedsmænd som med Familie 
skal leve deraf, ergo maa der være en Million Christne. 
Forkyndelsen af Christendom svarer saa hertil (til denne 
ganske egne Art Knibe, hvori man har bragt sig); at 
virke for Christendom bliver, som sagt, at faae Menne
skene til at antage Navn af Christne, og tillige at be-




