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Forord.

Den 23de December 1814 affluttedes efter ti lange
Aar^ Retssagen mod Hans Nielsen Hauge med den An
klagedes Domfceldelse: 1000 Rigsbankdaler Solv-Vcerdi
i Mulkt, at betale til Christiania Bys Fattigkasse, og
dertil Sagens Omkostninger^). Forkjemperen for Hvermands
Ret til at opbygge sine Medmennesker ved Guds Ord i
Frihed og Fred, han hadde tabt Slaget; han var dsmt
af Lovens Bogstad. Den Augsburgsie Bekjendelses 14de
Artikel og Konoentikel-Plakaten af 13de Januar 1741 for
bod den ukaldede at tiltage sig Lcere-Embedet i Kirken.
Hans Nielsen Hauge hadde ikke Kongens Kald; men han
folle sig viss paa, at Gud hadde kaldt ham til at gaa
ud og bekjende hans hellige Navn.  leg maa tale hans
Ord og udbrede hans Villie, da jeg dertil bliver dreven,
saa jeg ikke i min Aand har nogen Ro".

Hans Nielsen Hauges Domfceldelse for hundrede Aar
siden er en Begivenhet» i den norske Kirkes Historie som
aldrig vil glemmes. At gjenkalde i den nulevende Slcegts
Minde Billedet af den Mand, der som ingen anden har
lidt Ondt for Kristendommens Skyld i vor Kirke, det er
Hensigten med Udgivelsen af denne Bog. Vlandt Hauges

') Overkriminalrettens Dom vil findes aftrykt S. 189—191.
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mange Skrifter er hans «Reiser" valgt fremfor nuget an
det, fordi det er det betydeligste af hans selvbiograsiste
Skrifter og tillige et af hans bedste Skrifter overhovedet.
I denne Bog stuer han tilbage paa sin Livsfsrelse i den
Herres Tjeneste, hvis Kald han for tyve Aar siden be
sluttede sig til at Mge; han fortceller i jevne Ord om sin
Vandring og sit Fcengsel. bestrider det religwse Liv, som
han i forskjellige Former, oftest hendsende, har msdt paa
sin Fcerd, og giver tilslut en Fremstilling af Hovedind'
holdet i sin egen Kristendomsopfatning og Forkyndelse.

Denne Bog er fuldfort efter 14de Juni 1816. Den
blev trykt hos hans Ven Christopher Grondahl, der med
kongeligt Privilegium havde oprettet et Trykkeri i Christi
ania i 1812. Bogen forelaa fcrrdig nys for 23de De
cember 1816^).

Som Tillceg findes i adskillige Exemplarer af den
forste Udgave et lidet Hefte paa 8 Sider med Titel:  Anm
cerkninger over de af mig udgivne deels af gamle Skrif
ter forlagte deels af mig felv eller samtidige Medtroende
forfattede Skrifter, 14 i Tallet, fra 1796 til 1804",
underskrevet ..Bakkegaard pr. Christiania i Juli 1816" og
trykt (med scerstilt Paginering og noget andre Typer end
Reisebeskrivelsen) hos Grondahl 1816.

Af Hauges  Reiser" udkom en tyst Overscettelse,
trykt i Christiania hos Chr. Grondahl 1819 (142 Sider),
og en svensk Overscettelse blev trykt i Goteborg 1823 s—
1824^ (194 Sider).

') Claus Pavels's Dagbogs-Optegnelser 1815—1816, udg. af C.
P. Rus. Chr.a. 1867. S. 650.
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I 1854 paabegyndtes Indsamling til et Legat, der
skulde bcere Hans Nielsen Hauges Navn; Fundatsen ved
toges af en Generalforsamling den 11te Juni 1855 og
stadfcestedes ved kongelig Resolution den Bde Marts 1856.
Indsamlingen fortsattes, og for at fremme den udgaves i
1858 paa Wm. Grams Forlag i Christiania  Andet
Ovlag" af Hauges Reisebeskrivelse (trykt i H. I. Jensens
Bogtrykkeri, 110 Sider); som ..Tilla-g" (S. 111—121)
blev meddelt endel Oplysninger og Aktstykker vedkommende
Legatet.

Hauges «Reiser" er ogsaa gjenoptrykt i hans  Udv
algte Skrifter", Kristiansund 1881 S. 3—99 - 2. Opl.
Kristiania 1900 S. I—lls - 3. Opl. Bergen 1910 S.
2—113 4. Opl. Bergen 1911 S. 10—116. Forste og
anden Del er trykt i  Bibel-Budet. et Blad for Bethania
stiftelserne og Indremissionen", Ny Rcekke, 32te Aar
gang, 1904, Nr. 31—45 (enkelte mindre Affnit er over
sprungne). — Sammen med forste og anden Del af Hau
ges Skrift fra 1817 ..Om Religwse Fslelser og deres
Voerd" er Reisebeskrivelsens tredje Del paany udgivet af
..2de af Forfatterens Venner" i Christiansand 1840 (trykt
hos S. A. Steen; S. 62—88). Slutningen af tredje
Del, selve Hauges Troesbekjendelse (Iste Udg. S. 126—
128) er optaget i Smaastykker af Hans Nielfen Hauges
Skrifter, udg. ved A. Chr. Bang, Kr.a 1875, S.
39—41. S. 27 af forste Udgave er gjengivet i Facsimile
i W. P. Sommerfeldts Bog  Grsndahl & Sons bok
trykkeri og bokhandel i hundrede aar" (1912), S. 26.

Den «tredje Udgave" forn nu udsendes fra det
samme Trykkeri som i 1816, er et iwiagtigt Optryk af
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§.91. Jeg reiste da i Februar Maaned lgoy
fra Christiania til Ryggesogn ved Moss, og gjorde
der Prove paa Ssens Salthed, for at koge deraf,
men fandt den ringe; hvorfor jeg reiste over Fjor
den til Valloe Saltverk, og efterfaae hvad jeg kun
ne laere af Omgangsmaaden der ; men Ssens Salt
hed var ikke bedre her end i Rygge.

Derfra reiste jeg til Lillesand, og forte med mig
Plader til Pander, hvilke jeg haSde kjsbt i Chri
stiania : da jeg kom til Lillesand 4 Miil fra Chri
stiansand, saa prsvede jeg Ssen der, og fandt at
den var dobbelt saa saltrig, som de forrige Steder;
jeg betingede strar endeel Veed der, og Plaos at
bygge paa ; reiste berpaa til Christiansand, hvor jeg
lod gjsre Saltpander, kjsbte Muurstene og Fetalje,
leiede 6 .Dagarbeidere med , og saa reiste til Lille
sand igjen. Om 3 Uger var alt faerdig, og jeg be-
Hyndte at koge, og tilvirkede 2Tsnder Salt daglig;
det bedste solgte jeg for 10, og det slettere for 8
Rdlr. pr. Tende, som lsnnede sig godt, da Bråen»
det var saa billigt; men efterhaanden steeg Broens
det ; dog som jeg ikke ventede, der skulde kommet saa
Hastig Tilfsrsel af Salt, saa besluttede jeg at an
laegge nok et Saltsyderie til; hvorfor jeg reiste tit
Nllefos Jernverk ved Skien og kjsbte Plader dertil,
og sendte samme Ssveis derhen; selv reiste jeg over
kaud til Lillesand igjen, og paatog mig at opscrtte
Murene, wedens andre tsmrede, og tilbragte mig
bet Fornsdne.

§. 92. Saasnart dette vsr fcerdig, reiste jeg til
En Side af H. N. Hauges  Neiser", Christiania 1816,

Trykt hos Chr. Grsndahl.
Facsimile.
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den fsrste Udgave. (Anmcerkningerne om Hauges Skrif
ter er dog ikke medtaget). Tekst- og Trykfeil er rettede
(seFortegnelserneS. 195 og 203), ellers er Teksten til Punkt
og Prikke den samme. Formatet er det samme ; Satsen er
saavidt muligt fordelt paa samme Maade paa Linjerne
og Siderne, de eiendommelige gammeldagse Ark-Signa
turer nederst paa hvert Arks Iste og 3dje Side er beholdt.
Der er benyttet en gammel Skriftsort. som er den op
rindelige saa lig, at kun et skarpt Vie stal kunne se For
skjellen; som Prvve paa den originale Udgaves Udseende
afbildes her en Side af den; sammenlign S. 60. Det
oprindelige Titelblad er aftrykt (S. 1) i Facsimile.

Forat Bogen stal kunne lcrfes og forstaaes af Hver
mand uden scerlige Forudscetninger, har vi forsynet den
med Oplysninger om Personer og Forhold, hvor dette
kunde vcere nodvendigt. Af scerlig Betydning ved en Ud
gave som denne var det at oplsse de forkortede Person
navne i fsrste Del; Udkast til de fleste af disse Anmerk
ninger samt til nogle af de andre er udarbeidet af H. G.
Heggtveit; de vvrige er skrevne af Oluf Kolsrud, som
ogsaa har besorget Korrekturen. Noget voesentlig Nyt
vil disse Oplysninger ikke bringe; Bangs Bog ..H. N.
Hauge og hans Samtid" og Heggtveits «Den norske Kirke
i 19. Aarh.", har oftest afgivet Stoffet, og fowvrigt er
dette helst hentet fra almindelig brugte Haandbsger; vi
har ikke uden i scerlige Tilfoelde fundet det nsdvendigt at
anfvre vore Kilder. Af hidtil utrykt Stof er de to Domme
over Hauge 1813 og 1814 det betydningsfuldeste.

Udgiverne.





Beskrivelse
over

Hans Nielsen Hauges

Reiser, vigtigfte Hendelser
og Tildragelser,

tilligtmed

en Fortcelling om de forskjellige Religions'

Partier, han paa sine Reiser er bleven

erkpndiget om,
samt

et kott Hoved-Indhold af hans egne Religions,

Begreber eller Troes-Bekjendelse

I 3 Dele.

Beflrevet af ham selv.
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Christiania, 5816

Trykt hos Chr, Grendahl.





Forerindring

det fsrste Skrift, jeg foretog mig at stride til Lcrr
dom for Andre, forfattede jeg ogsaa min egen Lsbeba
ne, om hvad der var vederfaret mig indtil mit 25de
Aar, forn fyldtes i Aaret 1796'. Jeg har vel ogfaa
siden optegnet Noget om min Sjels Følelser, og hvad
der hsrer til min Aands indvortes Idrcetter. der paa
en Maade kan kaldes min aandelige Lvbebane, men
som ei er bekjendtgjort ved Tryk^. Jeg vil nu her be
stride mine Reiser og det fornemste af hvad der paa
samme er vederfaret mig, og tildraget sig med mig fra
den Tid jeg ligesom blev udmcerket og traadte frem
paa denne Verdens Skueplads, og indtil nu.

Dertil har jeg foiet en kort Oversigt over de for
skjellige alvorligsindede Religions-Partier som jeg har
antruffet, og endelig tilfmet min egen Troes-Bekjen
delse om hvad jeg selv anseer for Hovedindholden af
Christi og hans Apostlers Lcere og den rette Mening
af vor evangelist-lutherste Religion. De fleste af mine
Lcesere er det bekjendt, at jeg ikke er studeret, og der
for ikke strider lcerdt ; men da jeg veed, at det alligevel
kan vcere interesserende for Nogle, og adskillige have
endog tilskyndet mig hertil, faa har jeg ei villet lade
mig afstrcekke fra dette lille Verks Udgivelse, hverken
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ved Tanken om Mangel paa god Stiil og Sprog, hvil
ket jeg haaber Velsindede undstylder. eller derved, at
jeg for dette som for meget andet kan bekomme Dadel,
ja vel endog Bespottelse; herimod troster jeg mig ved
Selvbevidstheden om min gode Hensigt. Saameget vil
jeg kun sige til min egen Undskyldning, at hvad de 2
forste Dele af Skriftet angaaer, da har jeg af al Evne
beflittet mig paa at fremfcette Sandhed; thi hvad jeg
ei nsie har kunnet erindre, har jeg heller villet udelade,
og de der have vceret ncervoerende paa de Steder, hvor
det har passeret som jeg her beretter, veed at det for
holder sig saaledes, som det her er bestredet; og hvad
den 3die og sidste Dccl angaaer, da veed jeg selv, som
og er for Gud bekjendt, at jeg derudi har talet mit
Hjertes Sprog, og kan sige med hiin Apostel, at jeg
ester denne Lcerdom tjener saaledes mine Fcedres Gud,
at jeg troer alle de Ting, som ere skrevne i de hellige
Skrifter. Apg. 24, 14.

Hvornoest jeg forbliver enhver retsindig Lcesers
tjenstberedvillige Tjener i alt hvad som Ret og Godt er.

Hans Nielsen Hauge.



H. 1. 33ed St. Hansdagstid 1796 reiste jeg
til Christiania, henved 10 Mile fra mit Fodested",
for at faae trykt en evangelisk Levnetsregel^, hvoraf
jeg, uagtet al Eftersogning, dog ei har sundet flere
af det forrige Oplag, end det eneste Eremplar jeg
havde; tillige leverede jeg til Trykken det fsrste af
mig selv forfattede Skrift, kaldet Betragtning
over Verdens Daarlighed^.

§.2. Da jeg havde formaaet Bogtrykkeren^ til
dette Arbeide, reiste jeg hjem igien; derpaa begynd
te jeg at skrive paa et andet Skrift, kaldet Forse g
til Afhandling om Guds Viisdom". Disse
Skrifter forfattede jeg meest i mine Hviletimer fra
Bondearbeide, medens mine Medarbeidere hvilede.

H. 3. Om Hosten reiste jeg til Christiania igjen
for at paaskynde de forstnawnte Skrifters Trykning,
hvorfor jeg blev i Bogtrykkeriet^ i 3 Maaneder, ved
hvilken Leilighet) jeg lcerte noget at trykke, samt
ogsaa at indbinde Boger. Derefter reiste jeg hjem
igjen kort for luul, og anvendte da al Flid paa at
faae indbundet og udbredt disse Skrifter. Hensig-
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ten med denne min Bestrebelse kan sees af bemeldte
Bsgers Fortaler'.

z. 4. Strar efter Nytaar gik jeg til Moss, Chri
stiania og Drammen for at faae Bekjendtskab med
nogle religieuse og fortrolige Menneskers og faae Bs
gerne videre udbredte. I Stcederne og paa Veien
yttrede jeg ved Samtale med Folk, hvad der laae mig
om Hjertet: Lyst til at tale om Guds Villie, og
hvorledes vi, efter den Overbeviisning jeg fandt i
mit Hjerte, overensstemmende med Guds aabenba
rede Ord, skulde indrette vort Levnet og Vandel saa
ledes, at vi kunne leve lykkelige og tilfredse her, og
have grundet Haab om Salighed hisset.

H. 5. Ikke vil jeg dslge, at jeg paa ethvert Sted
jeg vandrede, ja hos ethvert Menneske jeg traf, scer
deles dem jeg opholdt mig hos i nogen Tid, lagde neie
Mcerke til deres Sindsstemning, deres Taler, Leve
maade, Klcededragt, kort sagt: deres md- og ud
vortes Vcrsen, saavidt jeg kunde fatte samme; heraf
gjorde jeg en Fslgestutning, paa hvad Maade jeg
bedst skulde trceffe og lede deres Op mcerksomhed paa
min religieuse Hovedhensigt: at vcekke i deres Hjerter
hoi Agt for Gud og hans Ord. Charakteren hos
Folket paa disse Grcendser syntes mig omtrent at
vcere denne: I min egen Fsdebygd^ og tilgrcendsen
de Sogne, saavelsom Aggers Sogn vare Klceder af
udenlandske Toier alt meget komne i Brug, andre
Steder vare, iscer paa Mandfolkenes Side, en mere
simpel Nationaldragt^ ; men saa syntes jeg ogsaa i
den Tid, at i Smaalehnenes Amt, iscer i den Cirkel
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jeg var fodt, sporedes lidt mere Cultur, end i de an
dre tilgrcendsende Egne: Folket udmaerkede sig ved
Selskabelighed og Godgjorenhed; dog er endeel nidske
og uoplyste, andre har sin Lyst i Stads og Vellyst,
nogle i Gjerrighed og andre i Drukkenskab. I Ag
gershuus og Buskeruds Amt, fandt jeg mindre In
teresse for mit Hiertes Attraae; dog fandtes ogsaa
der nogle, som med mig fattede Lyst til det Bedres
men i Almindelighed yndedes her mindre religieus
Lcesning end i Smaalehnene, hvor der gaves man
ge i min Vandringstid, som holdt sin Huusandag/;
hvorimod i Byerne paa disse Grcendser, stedte mig
megen Letsind, Forfengelighet), samt Fritcenkerie og
stor Foragt for Religionen; ikke saa faa fandtes
dog som viste sig venlige og godgjorende, og en og
anden fandt jeg gjerne i hver Stad, som forenede
sig med mig i Christi Troe.

H. 6. Efter denne Tour tog jeg atter hjem til
mine Foreldre^ paa Gaarden Hauge og arbeidede hos
dem. Ssndagen gik jeg til Kirken og efter Predi
ken talede med adskillige, deels om det Presten^ hav
de sagt, deels om vor Bsrnelcrre. Jeg blev nu
deels mundtlig deels skriftlig anmodet om fra For
skjellige her og der omkring i Bygderne og Stceder
ne at komme til dem, hvilket jeg gjordes og tale
de med dem om vore Christendoms Pligter, og Be
lsnning for de sande Troende. At i denne Tid al
lerede vilde mode og msdte Bespottelser og Modsi
gelser, det var jeg ikke fremmed for, men saae af
Historien, at det almindelig var gaaet saa med dem
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som havde foragtet og forladt Lasternes Vei, og
straebt at folge Christi Lcere.

§. 7. Sommeren 1797 foretog jeg mig en Reise
til Holmestrand, Tonsberg/, Bragnaes og Kongsberg/,
og derefter hjem igjen.

z. 8. Om Hosten reiste jeg til Frederikshald; til
Frederiksstad havde jeg kun H- Miil, og var ofte der.
I de fleste Staeder sik jeg Bekjendtskab med en og
anden, som fattede Fortrolighed til mig og jeg til
dem.

§. 9. Tredie Juledags Aften var jeg hos en af
mine Bestcegtede ved Frederiksstad, hvilke havde bu
den mig tilsig; medens jeg stod og talede med Den
ne og nogle andre Mennesker, som ogsaa vare der,
kom Praesten Hr. F—^ med en Lieutenant og 3 Sol
dater, og spurgte, hvad jeg udrettede; mit Svar
var: at jeg talede om at forsage ugudeligt Vcesen
og verdslige Lyster. Prcesten bsd jeg skulde folge
ham, hvilket jeg gjorde; hvorpaa de leverede mig
ind i Frederiksstads Hovedvagt, hvor jeg blev stut
tet i Arrest. Da jeg selv som Lensmandskarl hen
hsrte under den civile lurisdiction, saa ytrede jeg
Forundring over, at jeg skulde henscettes under mi
litair Vagt, og der var dem som ytrede, at Sol
daternes Grovheder og Forbandelser skulde bringe mig
paa andre Tanker; men jeg kom i Tale med dem
og endeel begyndte at komme i Tanker ved mine Ord,
saa de graed over sine Synder; Andre gaves derimod,
som i heftig Vrede, truede at lcegge et Trcestykke i
min Mund for at stoppe den, samt binde og staae



9

mig. Jeg svarede: at vil de saa gjere, da har jeg
ikke seet nogen saa vceret medhandlet; dette blev da
ikke noget af, men de kastede mig i et Hul, kaldet
Buret, der sang jeg og Soldaterne Horte derpaa med
Bevcegelse.

§. 10. Anden Dagen blev jeg taget derfra og
fort l Miil til Fogden R—^, han talede mig haardt
til for Svcermerie, og at jeg forvildede Folket m. m.
Jeg svarede: at jeg håndlede efter min Christendoms
Lcere, at Folk forbedrer sig og aftcegger Laster, det
troer jeg ikke er Forvildelser, hvilket denne Mand
senere ved en Attest har indvilget.

H. 11. Jeg blev strar fort til Frederiksstad igjen,
og da indstuttet i Byens Arresthuus; her stormede
til Bespottere, Nysgjerrige, Bedrovede over min Ar
rest, og Andre der havde Smag for min Tale og
Skrifter, hvilke sidste til denne Tid allerede var ud
kommen mange af^; men saa var der og udbredt en
Mamgde opdigtede Rygter om min Vandel, med
skammelige Beskyldninger mod mig, at jeg ovede La
ster og Daarligheder, tilbad for Trcrbilleder m. m.,
som af mange antoges for Sandhed, endog af dem
som holdtes for Kloge; dog, saadant foragtede jeg
ganske, og var ligegyldig mod al Logn, troede at
Sandheden skulle dog tilsidst vinde Seier; skjondt
Eftertiden dog har lcert mig, at Rygter kan skade
meget og scrtte stort Hinder for det Godes Udbredelse.

H. 12. Jeg blev fort for Sorenskriver S—' for
at vorde forhort, hvor Praesten F—^ og nogle Vid
ner vare indkaldte; jeg og Vidnerne blev hver iscer
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spurgte, om hvad yl forhandlede 3die Juledags Af
ten? Bi svarede: om vor Christendom, at astcegge
ugudeligt Vcrsen, og vcere flittige til gode Gjernin
ger. Sporgsmaal: Om jeg nod nogen Traktemen
ter? Svar: Slet intet. Hvorfor jeg befattede mig
med at lcere? Svar: Fordi Bibelen tilholder os at
opbygge hinanden.

Dette Forhor blev sendt Amtet og derefter befale
des, at jeg skulde loslades.

§. 13. Imidlertid paastod Fogden jeg stulle for
pligte mig til, ikke at tale eller reise omkring til No
gen, saaledes som jeg havde gjort. Hvortil jeg sva
rede: at jeg intet Lofte kunne gjore imod min Bor
nelcrre. Derefter skrev jeg et Promemoria til Amtet^
i lignende Udtryk, hvorpaa kom efter 5 Ugers Arrest
nye Ordre fra Fogden, at jeg stulle loslades, som
ogsaa stedes Paa hvis Bekostning denne Arrest var,
veed jeg ikke. Men skulde det ikke vcere paa dens,
ved hvem den var anlediget?

H. 14. Da jeg havde talt med mine Bekjendte,
reiste jeg til Christiania 3die Gang, og lod trykke i
Korthed det nu omtalte Passerede, samt noget andet
efter min Overbeviisning Opbyggelig/.

tz. 1 5. Fra Christiania reiste jeg i 1798 til Grunset
Marked, deels for at erfare Folkets Tamkemaade paa
de Grcendser, og deels for at faae udbredt mine Boger,
hvoraf jeg bortgav mange. Etsteds hvor jeg reiste
paa Veien, kom jeg i et Huus, hvor nogle sad og
talede om en Bondedreng, der over streng Gudsfrygt,
har skrevet adskillige Boger, som vare scerdeles op
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hyggelige; disse spurgte mig, hvor jeg var fra?
Jeg svarede, fra Smaalehnene; vi kom derpaa i
Tale om Foret, om Menneskenes Levemaade og ende
lig om Gud. De sagde til mig : vi troer Du er den
vi har hsrt Rygte og Tale om: muligt svarede jeg.
Hvorpaa jeg henviste dem til Luthers Katechismus
og Bibelen; derefter gik jeg min Vei til Markedet,
hvor jeg blev bekjendt med adskillige Mennesker og
udspredede de Boger jeg havde. Derefter reiste jeg
hjem igjen.

H. 16. Paa disse Grcendser og paa Markedet syn
tes jeg ligedan om Folket, som de foromskrevne i §. 5 ;
dog syntes jeg paa Hedemarken herskede mere Stads,
men ogsaa mere Skarphed i Tcenkemaade, men imellem
Christiania og Eidsvold bessgte Folket ofte Verts
husene, saa at jeg paa disse Grcendser fandt mig mindst
tilfreds, endskjondt der, som de ovrige Steder, fand
tes ogsaa nogle Faa der fandt Interesse for min
Tcenkemaade.

§. 17. Om Sommeren reiste jeg til Christiania
igjen, da jeg denne Tid var bleven meget bekjendt,
og adskillige bad mig til sig/ Anden Pindsedag
var jeg i Kirken, og om Aftenen blev jeg buden til
en Bekjendt i Lakkegaden, der kom Lensmand K—
og arresterede mig, og jeg blev fort til derfra til Byens
Arresthuus, hvor jeg forblev i 3 Dage, den 2den
Dag kom Stiftamtmand K—^, og tiltalte mig for
Losgjengerie, og at jeg ikke vilde arbeide, men gaae
omkring og lcrre, og truede mig med Tugthuset;
jeg svarede, at jeg ingen Losgjcenger var, da jeg
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havde arbeidet hele Plovaanden paa Gaarden hos
min Fader og ellers var hos ham, samt at jeg hav
de lovligt Pas for min Reise til Christiania, og at
jeg inret andet havde lcert, end tilskyndet at holde
Guds Bud hoit og i Mre, tjene Gud og lcrre Godt
as hverandre; hvorpaa han gik fta mig. 3die Dag
blev jeg as Byfogden H—^ forhort, som fpurgte, hvad
mit Levebrod er? Jeg svarede: Bondearbeide paa
min Faders Gaard. Hvad 2Erende jeg havde til
Christiania? Sv. Jeg havde nogle Skrifter i Tryk
ken. Sp. Har Du holdt Taler her? Sv. Ia jeg har
talt med nogle Mennesker nu i Helligdagene om vor
Christendoms Pligter. Sp. Hvori bestaaer din Lcrre?
Sv. Just i den vi har i vor lille Katechismus og Bi
belen, derpaa oplceste jeg det 3die Bud og nogle Bi
belsprog, som byder os, at leve gudelig, og opbygge
hinanden. Han sagde, jeg har intet imod Dig; der
for taler jeg med Dig i Mindelighed. Jeg spurg
te, om det var christeligt, at de som dråk sig drukne
og stoges indbyrdes saa de laae paa Gaderne, havde
Frihed, og jeg, som gik i Kirken hvergang der var
Prcediken, og imellem, iscrr om Aftenerne, opbygge
de mine Medmennesker med Sang og Tale, efter
Statens herskende Religion, skulde derfor blive sat
i Arrest og truet med Tugthuusstraf? Byfogden
svarede : han syntes det ikke var Ret, og vilde forestille
Stiftamtmandon det; saa gik han hen til bemeldte
Stiftamtmand, og forestillede ham min Uskyldighed;
derpaa kom han hen paa Raadstuen igjen, og tillod
mig at gaae ud; jeg svarede: da kan Nogen troe
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jeg er romt herfra, og bad ham give mig en Attest
om min Lssladelse; hvilket han gav mig saaledes:
"Hans Nielsen Hauge har vel vceret arresterer, men
er derefter losladt og befunden, ei alene at vcere
uskyldig, men og retskaffen, og udi Guds Raad til
Sjelenes Salighed vel oplyst, og derfor anbefales
til alle Forekommende.'" — Jeg opholdt mig i Chri
stiania 8 Dage derefter, og saa blev jeg atter arre
sterer, og skulde efter en mig foreviist Ordre, strar
fores med Vagt, Lensmand imellem hjem; men jeg
blev ikke langt fulgt, thi man overlod mig at reise
alene, og gav mig Ordren igjen. Denne bragte
jeg til Fogden^; han befalede da, jeg skulde vcere
hjemme.

H. 18. Men da jeg havde en heftig Lyst til at
tale med mine Medmennesker om vor Saligheds Sag,
og troede efter Bibelens Bogstav, det var min Pligt,
troede og ikke Regjeringen var derimod, og erfoer
Dvrigheden var af ulige Tcenkemaade, nogle forfulg
te, andre beskyttede mig, saa kunde jeg ikke fore det
over mit Hjerte at fortie min Aands Attraae eller
vcere stille; thi reiste jeg strax til Bragnaes, hvor
jeg havde en Ven iM— M—^, han havde talet
med Skipper M— fra Bergens at jeg skulde fslge ham
derhen, hvilket denne tillod, han troede og, jeg skul
de faae Bekjendte der, og at Dvrigheden, idetmind
ste de hsieste Embedsmcrnd, ikke skulde forfblge mig
der, som og Efterfolgende viser, at her blev det bed
ste Opholdssted for mig i Norge, for min Frihed.
Dog kunde jeg heller ikke der blive ganske sikker.
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Z. 19. Min Formue var, da jeg begyndte at
reise og trykke Boger, omtrent Trehundrede Rigs
daler, disse var nu tilgaaede, uden Noget som var
kommet md igjen for Boger. Da jeg gik tilfods
hvor det var muligt, baade til denne Tid og siden,
saa kostede ikke Reiserne meget; de fleste Steder
havde jeg frit Logie, da jeg kunde undervise i et og
andet; og standsede jeg nogetsteds en Dag eller mere,
saa ssgte jeg at arbeide; desuden gav jeg Nogle Be
ger; saa modtog jeg og nogle Dalere til Bogernes
Trykning, as min Slcegt og naermeste Venner, end
skjondt det stedse har vaeret mig en Byrde at tåge,
og nsie har jeg agtet at anvende det Lidet jeg mod
tog, ester Givernes Villie.

H. 20. Foruden de trende Gange jeg til denne
Tid havde vaeret arresteret, havde jeg og trende Gan
ge vaeret stagen : den fsrste Gang as en Persons hvor
til ingen Vidner var naervcrrende, hvorfor hans Navn
og Stand her forties, han rasede i Vrede, stog og
truede med Livsstraf; men jeg var meget rolig, og
da han en Stund hayde raset, saa kom jeg siden i
megen Tale med ham om vor Christendom, hvorved
han blev meget foielig og holdt fra den Dag op at
forfslge mig; Gud gav mig ogsaa den Naade, at
jeg af Hjertet tilgav ham, og alvorlig bad for ham.
Den anden Gang jeg blev staget, var af en Skole
holder, som af et stolt Mod i vrange Meninger,
heftig Vrede og Banden brod md paa mig med Be
spottelse. Jeg sagde, man ikke burde bande, og at
Budet laerer os ikke at gjsre stigt. I det han stog
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mig og vilde kjsrt mig paa Dsren — endstjsndt det
var ikke hans eget Huus vi vare i — bad jeg ham
bie til jeg havde betalt Vertinden for Natteleie, hvil
ket stede, jeg gav mig Tid, knappede Kjolen om mig,
og sagde: det er godt at vcere vel klcrdt naar det
er koldt, ligesaa at vcere udrustet med Christi Kjcer
lighed, saa jeg kunde bede for dem som overfalde og
forfslge mig, dette traf hans Hjerte, saa han med
Graad neppe fik udstsnnet et Lykke paa min Reise.

Den tredje Gang var af en Assessor Z—', der
kom til sin Landbonde, hvor jeg var, og da stog
han mig grcesselig med en svcer Stok, men om et
Lidet, saa klappede jeg ham paa Skulderen, og bad
han vilde stille sin Vrede, forestillede ham, at vi alle
vare dodelige, og at en Evighed forestod, naar vi
skal samles i Salighed, saa maa vi forenes her i
Gud m. m., hvorefter han stilledes; uagtet jeg fik
nogle Såar af det han stog, saa tabte jeg derfor
ei min Vandrelyst, men blev heller mere ivrig dertil.
— Jeg maa komme igjen til min Bergens Reise.

§.21. Jeg forlangte og sik Pas af Borgemester
S—^ i Bragnces, og tog paa Reisen ved St. Hans
dagstider 1798. Da jeg var kommen Bergen paa
12 Mile ncer, forlod jeg Fartsiet for Modvinds
Skyld og reiste med Baad til Byen; da jeg kom
der, saa meldte jeg mig strar for Politimesterens
Jeg var nu ganske fremmed her, og de to fsrste Ncet
ter leed jeg ondt for Logie; men det vårede ikke lcenge
for jeg blev bekjendt, og flere vilde have mig i sit
Huus/
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H. 22. Jeg sogte Bogtrykkeriet', og der lod tryk
ke et lidet Skrift, kaldet: De Eenfoldiges Laere^,
hvori jeg sogte at gjendrive endeel Beskyldninger
og Indvendinger mod mig og mine forhen udgivne
Skrifter; tillige sogte jeg heri at overbevise om
Christendommens Forfald; thi efter min Overbeviis
ning troede jeg, hvad jeg siden er bleven mere for
visset om, at just i denne Periode havde Voltaires
og hans Efterfolgeres^ toilelsse, tcrnkefri og irreli
giose Griller udbredt sig, og deres Disciplers Tal,
der af deres Skrifter have lcert at spotte med Bi
bel og alt Religiost, alt for kjendeligt formeret sig;
om Frugten af deres Scrd giver deres Fodeland,
som den Ager, hvori den fsrst blev udsaaet, os de
sorgeligste Saerkjender^, hvilket desvcrrre ogsaa har
rammet og udstrakt sig til andre Lande, ja og til
vort Norge i disse Aar.

H. 23. Bespottere og Religionshadere maae have
sat Ondt for mig hos endeel af Dvrigheden i Bergen ;
thi da jeg havde opholdt mig en Maaned der, saa
blev jeg kaldet for Politieretten, at fremlcegge mine
Boger; men forste Dag blev det udsat til en anden
Dag at mode for Overpolitieretten, og. imidlertid
blev jeg truet med Fcengsel, dersom jeg holdt Bon
ner eller laeste og talede for nogen; men da Dagen
kom, og jeg modte for Overpolitieretten, saa faldt
dette bort; thi efterat de havde seet lidt i mine Bo
ger, og givet mig nogle Sporgsmaale om mine reli
giose Taler m. m., hvilket jeg for det meste besva
rede med Bibelens Ord, og derpaa forestillede dem,
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hvor godt det var naar Menneskene opbyggede hin
anden i Herrens Frygt, astagde Lasterne jog levede
christelig, svarede Politiemesteren^ smilende: det var
godt, om jeg kunde virke noget paa dem. Jeg troede
at forstaae hans Mening og svarede med Alvor:
det var godt, Ovrigheden ikke bar Svcerdet for
gjceves, men straffede det Onde og beskyttede det
Gode; og som han ytrede sin Mening, at en Forord
ning forbod Opbyggelses-Taler, saa ytrede jeg den
Mening, at der ogsaa var en Forordning som befoel,
at hver som bander og bespotter Guds Ord skal scet
tes i Mabestokken, ytrede derhos, at jeg frygtede at
Byen blev fuld as saadanne Gabestokke, naar stigt
skulde overholdes, m. m., derpaa lod de mig gaae/
Siden blev jeg utiltalt og har stedse blevet det af
Dvrigheden i Bergen og Bergens Stift.

H. 24. Derefter begav jeg mig tilsses paa Veien
til Oplandet igjen; men som Modvind modte, tog
jeg med Baad til Stavanger, og derfra til Lands
over ledderen langs Sskysten, bcerende med mig
nogle Hundrede smaae Boger, som jeg gav ud paa
Veien.

H. 25. Fjorten Dage for luul kom jeg til Chri
stiansand, hvor jeg lod mit Pas paategne, gik til
Bogtrykkeriet^ og leverede til Trykken et gammelt
Skrift, kaldet: Tauleri Omvendelses-Historie^, hvori
jeg dog udelod noget angaaende Klostervesenet.

H. 26. Den Forestilling jeg gjorde mig om Fol
ket paa disse Grcendser, var meget forskjellig, lige-

B
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som Menneskene selv ere forskjellige i Tcenkemaade,
Handlinger og Skikke, saavelsom Klaededrag/; det
sidste har jeg altid syntes bedst om, naar Maaden
var simpel og tarvelig, hvilket jeg syntes fandt no
get Sted i Bergens Bye, hvor Folk efter Stand og
Formue forekom mig i den Tid mindst fordcervet af
Stads og Forfcengeligheder i Forhold til andre Byer
i Norge; Mcengden var ogsaa foielig, naar jeg und
tager endeel af den kaade Ungdom, der viste sig po
belagtig og forfslgende med Grovheder, endog ved
at kaste Stene efter mig paa Gaden; dog tvivlede
jeg for at Nogen havde opcegget dem dertil. Ikke
saa faa Venner sik jeg mig der alligevel; iblandt
dem var en Jomfru^, 79 Aar gammel, som testamen
terede mig 1000 Ro. D. Ct/, hvilket Kongen con
firmerede, og som hun Tid efter anden sendte mig
forud, for at jeg kunne faae Raadighed derover;
endskjont jeg ikke vilde modtage dem anderledes end
som Laan, og gav hende Beviis for Modtagelsen.

H. 27. Angaaende Folket der paa Landet omkring
Bergens Bye, som i Almindelighed kaldes Striler,
eller Hordelandsbsnder, da syntes jeg at en stor Deel
af dem levede ncesten som halve Dyr i en naturlig
Raaheds Tilstand, saa at hos Endeel var det ganske
vcemmelig at nyde noget slags Mad; jeg fandt hos
dem alt for liden Eftertanke og Lyst til at dyrke en
ten sin Jord, Hjerte eller Forstand; alt formeget
Hang til Forfcedres Skikke, skjsnt dette dog kan i
visse Maader undskyldes, da det er et godt Middel
til at bevare den gamle norske Simvelhed og Tarve
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lighed; tillige cre de meget eendrcegtige, endog des
vcrrre for endeel i det som Ondt er.

H. 28. Paa de andre Grcendser fra Stavanger
til Christiansand, var dengang ganske faa, naar jeg
undtager Listerland', som havde Lyst til aandelig Be
stjcrftigelse, men mere til Ondskab, Gevinst og sand
selige Fornsielser, uvillig at tjene og Egennyttig
hed afvexlede ofte med hinanden, som sidste meest
sporedes osten for Christiansand fra Arendal til
Skien'.

H. 29. Jeg kom til Bragnces til luul. Her paa
Zstlandet var nu optcendt en heftig Lyst i mange
Mennesker at faae tale med mig, og faae kjsbt af
mine til Trykken befordrede Boger, saa at jeg hav
de mere at udrette end jeg kunne overtage, reiste
ofte langt ud paa Natten, og hver Dag; jeg be
ssgte de fleste Sogne^; mine Boger vare deels solg
te, deels givet bort af mig selv eller mine Commis
sionairer.

H. 30. Da jeg kom til mine Forceldre saa ind
lbb mange Breve fra Bergen, at jeg skulde komme
did igjen; thi begav jcg mig paa Reisen igjen i
Marts Maaned 1799^, var atter hos Borgemester
S— i B—5 og sik nyt Pas, da denne Mand
bar Agtelse for Religionen og tcenkte vel om mig.

§.31. Da jeg nu kom til Eger, blev jeg arre
sterer og siddende 3 Dage hos Lensmanden^, medens
han indhentede Ordre fra Amtet, hvad han skulde
gjsre ved mig ; derpaa blev jeg under streng Bevogt-

B 2
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ning fort til Foged C— paa Kongsberg' ; denne saae
paa mit Pas og derpaa gav mig los igjen. Da jeg
kom op i Beigli Prestegjeld blev jeg atter anholdt
af en Lensmand der^; han paalagde mig, at jeg stulle
reise af Sognet, og blev da fri igjen, og mange
kom til mig for at tale med mig. Jeg reiste op
Nummedal og over Fjeldet paa Skier til Hardan
ger, 7 Miil; paa denne Vei var intet Levende at
see uden nogle vilde Reensdyr og den Veiviser jeg
havde i Folge med mig.

8. 32. Indbyggerne i Hardanger fandt jeg tar
velige og vindskibelige, nogle af dem udmcerkede sig
ved Skarpsindighed i sine Beskjeftigelser; endeel
fattede ogsaa et Sind med mig. Efter et kort Op
hold reiste jeg til Bergen.

H. 33. Den Tid jeg var her i Roe, anvendte
jeg meest paa at indbinde Boger; men efter nogle
Ugers Ophold begjerede jeg Pas til Trondhjem af
Presidenten i Bergens Denne Mand havde stedse
Godhed for mig.

§. 34. Den forhen omtalte 7ttaarige Jomfru
M— B—^, havde megen Dmhed over mine Forfol
gelser og Strabadser, hvorfor hun sogte at overtale
mig til at blive stille i Bergen, da hun vilde give
mig sine betydelige Eiendomme; men jeg svarede:
jeg vilde ikke blive stille her, om hun kunde give
mig hele Bergen, da det stred imod min Overbeviis
ning og Attraae, og jeg derved maatte forssmme at
opbygge mine Medmennesker.

H. 25. Jeg begav mig altsaa paa Reisen til
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Trondhjem, og da jeg kom der, gik jeg til Bogtryk
ker St—^, og begjerede at faae oplagt 3die Gang
Betragtning over Verdens Daarlighed^,
med flere af mine Boger, hvilket han lovede mig;
jeg gik til Politimesteren^ og meldte mig; han paa
tegnede mit Pas, og jeg gik ud, wen strar kom en
Politibetjent efter mig og hentede mig tilbage; der
paa fulgte Politimester K— mig til Stiftamtmand
M—^, hvor Politimesteren nok var den som paastod
jeg skulde arresteres og fores tilbage; men jeg sag
de, at, da mit Pas hjemlede mig Frihed, naar jeg in
tet Ondt foretog mig eller skrev imod Landets Love,
saa kunde jeg vel lade trykke mine Boger her saa
velsom andre Steder i Riget, hvilket og Bogtryk
keren troede, og havde lovet at trykke dem for mig;
Stiftamtmanden sagde: at Bsgerne blive forseglede
og sendte tilbage med Dig; hvortil jeg svarede: De
faaer gjore deri som de vil; derpaa lod han mig
gaae; jeg tog derpaa Logie og begyndte at lade
trykke." Her samlede jeg ogsaa et Udtog af Psal
mer fra forskjellige gamle bekjendte Boger, og til
foiede nogle nye af nulevende Forfattere^; tillige be
gyndte jeg ogsaa her at skrive Forklaringer over de
fleste Son- og Helligdags Epistler og Evangelier til
en Aargang/.

tz. 36. I denne Tid var det ogsaa jeg raadfsrte
mig med Bogtrykker St— ' om, at kjeve Christian
sands Bogtrykkerie^, fortalte ham hvor forfaldet det
var, og spurgte ham om det var fordeelagtigt at
drive; hvortil han svarede Ia; thi skrev jeg til en
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af mine fortrolige Venner H— B—^, om han hav
de Lyst at kjsbe dette Bogtrykkerie, hvilket han
ogsaa gjorde, kjsbte det, eiede og drev samme indtil
sin Dod.

H. 37. Blandt andet som tildrog sig i Trond
hjems Bye paa de forskjellige Steder jeg blev buden
hen for at tale for de Tilstedeværende til Opbyg
gelse, hcendte det sig eengang at een kom frem med
en Tallerken, og sagde, han vilde samle Gaver til
Belonning for min Tale, dette havde jeg godt for
at modstaae, da saadant var tvertimod min Heasigt,
og at jeg aldrig havde taget anden Gave end Spi
se og Drikke, naar Folket, hvor jeg var, ingen Be
taling vilde tåge for samme; men jeg formodede
siden, at dette stede for at scette Snare for mig, da
jeg en Tid derefter fik hore at Nogle sogte at finde
Sag med mig; dog alt forgjceves.

z. 38. Imidlertid var Stiftamtmand M— " reist
til Kjsbenhavn, hvorpaa nogle sogte at opvcekke For
folgelse over mig; dog havde jeg og mange med
mig, iscer paa Lindestranden, hvor jeg havde opholdt
mig en Maaned"; i dette Sogn havde min Opbyg
gelse virket saa, at de fleste astagde Drukkenskab,
Banden m. fl. Laster, saa at en fornem Embeds
mand G M—^ onstede jeg ogsaa havde kommet til
Strmoen, at Folket der kunde have faaet Afskye for
Drukkenskab, og den for dem selv ufordeelagtige
Brcendeviinshandel med Kjobstaden, da de solgte
Braendeviin til Borgerne i hele Ankere og kjsbte det
igjen i Dramme.
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H. 39. Imidlertid blev det oplcrst ved Kirken, at
de som holdt Opbyggelses-Taler skulle mode Biskop
S—' hos Provst St—2; jeg medte der og Bistop
pen kom og gav mig adskillige Spsrgsmaal, samt
paastod jeg ikke skulde tale Guds Ord eller om
Religionen; jeg besvarede dette ester min Overbeviis
ning as Luthers Katechismus og Bibelen, at jeg
meente, det stod enhver frit for at opbygge og vaa
minde hinanden om vore christelige Pligter: han paa
paastod af 1 Cor. 7, at hver skulde blive i sit Kald ;
jeg svarede: det efterfslgende Vers oplyser Aposte
lens Mening dermed: Er Du en Tjener saa bliv i
Tjenesten, men kan Du blive fri, saa brug det hel
ler. Han sagde: vorder ikke mange Lcerere, at I
skulle ikke faae des overftodeligere Dom, Jak. 3.
Jeg svarede: at alle kunne lcere, alle formane, alle
opbygge, 1 Cor. 14. Provsten tiltalede mig for, jeg
havde beskyldt dem i mine Skrifter for hsimodige,
gjerrige m. m/ ; jeg svarede : at jeg har aldrig ncev
net deres Navne, og ikke kjendte dem da jeg strev
disse Skrifter.

§ 40. Om Aftenen kom en Lensmand^ og arre
sterede mig, samt ordinerede Vagt som fulgte mig
til naeste Lensmand paa Lindestranden I— M—^,
men denne vilde ikke folge mig videre, da han sag
de, at det var urigtigt ester hans Overbeviisning at
behandle mig saaledes. Jeg gik da til Trondhjem
selv og meldte mig for Fogden^, der bad mig at
komme igjen nceste Dag, og dette gjorde jeg; men
da blev jeg stillet for den constituerede Stiftamtmand
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A—^, der sendte Bud efter Vagtmesteren, som strar
kom og satte mig i Arrest, hvori jeg maatte sidde
7 Uger; i denne Tid blev der holdt Forhor over
mig/, og siden anlagt lustitssag, hvortil 'mine Mod
standere lod indstevne 32 Vidner, som ikke kunne
sige andet, end at jeg havde opfsrt mig vel i alle
Dele, og at den Opbyggelse jeg havde udfsrt iblandt
dem, ei havde virket andet, end at ikke Faa derved
havde fattet Afskye til og afstaaet fra Lasterne;
men da jeg troede at mcerke, at Nogle endelig vilde
have mig straffet, og jeg frygtede, jeg skulde blive
anseet som Lssgjenger, saasom det Pas jeg havde
til Stedet, havde Gr. M—^ forend han reiste, ta
get i sin Forvaring og lovet mig det tilbage naar jeg
atter vilde reise bort, og hans Contoirbetjente sagde,
at de ikke kunde finde mit Pas, anmodede jeg der
for Politimester K—" om Attest for, at mit Pas
var ham foreviist, hvilket jeg bekom; alligevel blev
jeg dsmt som Lssgjenger til at sidde en Maaned i
Trondhjems Tugthuus; vel tcenkte jeg paa at appel
lere, men syntes det vilde tåge for lang Tid, hvor
for jeg modtog Dommen; dette skede i Begyndelsen
af Aaret 1800.

§.41. I Tugthuset var de Foresatte artige og
beviste mig godt, saa jeg leed just ikke betydelig
Ondt; heller ikke forssmte jeg min aandelige Beskjef
tigelse, som ogsaa der frugtede noget; adskillige Be
kjendte bessgte mig ligesaavel paa Tugthuset som paa
Raadstuen; endog Biskop S—" bessgte mig og
deels tiltalte mig haardt, men jeg brugte som sced
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vanlig Ordets Forsvar, som heller ikke manglede
mig, og jeg var opheiet over alle Trudsler.

§. 42. Dette var nu mit sjette Fcengsel, men
min Aand var fri, munter, glad og fyrig, og hav
de nogenlunde passende Ord til ethvert stags Men
nesker jeg kom i Tale med ; Beskjcemmelser over mine
Arrester og selv Tugthuusstraf, var som en hastig
flyvende Fugl over mit Hoved, thi i Hjertet felte jeg
ingen Besvcer derover, hvilket Bogtrykker St. —^ og
udtrykker i et Ugeblad saaledes: "Jeg har talt
med Hans Nielsen Hauge baade i sin Frihed og
mellem Fcengselets Vcrgge, men Veltilfredshed var
i ethvert Livets Tilfcrlde hans trofaste Ven; Taal
modighed var ham egen, og han syntes ganske at
vcere Herre over sine Lidenskaber; Redelighed kan in
gen drage i Tvivl om ham, som har staaet i mind
ste Connerion med ham/' Jeg fblte en scerdeles Styr
ke og Trsst i mit Arbeide og at udstaae de modende
Trcrngster, samt ofte Glcede istedenfor at Verden
ved stige Tildragelser har Sorg, hvilket gav mig i
mit Hjerte Forsikring om Guds naadige Velbehag,
og belonnende Fryd ved de mange som bleve forbedre
de ved min Tale.

H. 43. Paa denne bemeldte Reisetour lagde jeg og
Mcerke til Menneskenes Caracteer paa denne Strcek
ning imellem Bergen og Trondhjem, saasom i Ssnd
fjord, Nordfjord, Sondmser ?c., og fandt ikke saa faa
belceste Mennesker, syntes ogsaa iscer inde i Fjordene,
at der herskede nogen Cultur, Fasthed og Venlighed,
saa jeg paa nogle Steder fik fortrolige Venners I
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Trondhjems Stift fandt jeg endnu mere cultiverede
og tcrnksomme Mennesker; jeg syntes ogsaa, at der
omkring paa Landet var paa den Tid en passende
KlededragF, thi ikke var den som de grove Strile
kleder^, ei heller udartet til forfengelig! Fjas; Banden
og Drukkenskab stedte mig meest her as de aabenbare
Laster.

I Trondhjems Bye derimod var Stadselyst steget
alt for hoit, samt hos nogle Hang til at beskjeftige
sig med politiske Sagers ligesom ofte skeer paa man
ge andre Steder, at mange sysselsetter Forstand og
Hjerte med unodvendige, ja daarlige og unyttige
Ting, saa gik det og her; Nogle bleve dog ogsaa i
Trondhjem fortrolige med mig/

H. 44. Da Tiden var forbi i Tugthuset, kom en
Lensmand^ og fulgte mig paa Veien, men det vårede
ikke lcenge, for Lensmanden fulgte mig til Saadanne
som helst onskede at faae tale med mig, og af Rygte
lod Folk til de Steder jeg var, saaat om jeg end on
skede at tale med nogle, blev det dog flere end jeg
formodede, og tilsidst agtede ingen Lensmand at folge
mig mere, jeg reiste siden efter Behag over Fjeldet
ud Gulbrandsdalen og over Hedemarken til Christi
ania, og derfra hjem til mine Foreldre; men der
tovede jeg ikke lcenge, fordi jeg havde faaet i Sinde
at besoge Kjobenhavn, deels for at faae oplagt paa
nye mine Skrifter, hvoraf nu nesten alle forhen
trykte vare afhendede, deels for at bringe nsiere i
Erfaring, det jeg forden syntes at have bemerket,
at Regjeringen ikke havde noget imod min Vandel;
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thi ssgte jeg Presten Urdahl^ om Prcrste-Attest; og
Reisepas bekom jeg af Borgemesteren i Frederiks
stad'.

z. 45. Jeg reiste da i Foraaret 1800 fra Fre
deriksstad sovcetts til Helsingser, gik derfra landverts
til Kjobenhavn, da Vinden var imod. Jeg havde
forrige Aar ved Boghandler D. i C/ ladet oplegge
4de Gang: Betragtning over Verdens Daarlighed^,
tilligemed en anden Bog: Christi Forklarelse i Sje
len^; da disse vare trykte i Kjsbenhavn hos Bog
trykker Th—^, saa vidste jeg denne Mand kjendte
mig af Navn; thi gik jeg til ham og begjerede flere
af mine Boger trykte; dette lovede han mig at gje
re, og desuden rekommenderede mig en Bogtrykker
H — EnkV, da han selv ei kunde tåge imod alt
det jeg vilde lade trykke; her fik jeg ogsaa Logie,
lod mig melde for Ovrigheden og begyndte Tryk
ningsarbeidet med: en kort Levnetsregel^; derefter
blev alle de forhen af mig udgivne^, samt endeel nye
Skrifter" trykte, saa at 5 Bogtrykkerier" vare beskjef
tigede dermed og hvoraf det ene gik nesten stedse i
4 Maaneder for min Regning, og hendte det de
Dage jeg havde 5 Correcturer at lese, aparte det
jeg strev og hjalp til ved Arbeidet, hvorfor jeg var
ncesten bestandig oppe Kl. 3 om Morgenen og holdt
ud til Kl. 10 om Aftenen. Jeg havde med mig
en Ven fra Christiania, P— M—^, som var mig
behjelpelig med dette Arbeide, som og at forsende
de trykte Skrifter til Norge; vi strcebte nersten over
vore Krefter for at faae alt fcerdigt til Hosten; vi
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lod og indbinde endeel Boger der, hvortil jeg ogsaa
selv var behjelpelig. Af alle de Boger jeg lod
trykke, blev et Eremplar sendt til Politimesteren i
Kjobenhavn; ligesaa blev der stedse forhen sendt et
Eremplar til Politimesterne i hver af Norges
Stiftssteder, saa Dvrigheden overalt havde seet mine
Skrifter; da desforuden udbrededes det Rygte, at
jeg lod trykke en Mcrngde Skrifter, saa troede jeg
vist Regjeringen vidste om samme; nogle sagde mig
og, at mine Modstandere havde sendt Bogerne til
Cancelliet, med Klage over mig; en Mand strev
mig ogsaa til fra Kjobenhavn siden, at han havde
hort Cancelliet vidste om alt mit Foretagende der;
altsaa kunde jeg ikke formode, at jeg håndlede ander
ledes end lovmcessigt og ret var/

§. 46. Til at bestride Udgifterne ved dette Arbeide,
havde jeg solgt mange af mine forrige Skrifter, deels
selv og deels ved mine Commissionairer, hvilke Tid
efter anden sendte mig Penge for samme; dertil laan
te disse betydelig for mig; og nogle sendte i For
skud for at faae Boger igjen. Da jeg blev fcerdig
med Alt — undtagen det 2det Oplag af den Chri
stelige Lcere^, hvorpaa der begyndtcs samme Dag det
forste forlod Pressen, som blev eftersendt 180! til
de forskjellige Kjobstaeder, som jeg havde ordineret
Bogtrykkeren til, og hvoraf var trykt forste Gang
4500 og anden Gang 5000 Exemplarer, — saa
reiste jeg til Sees op til Norge om Hosten 1800,
forst til mine Forceldre og Sodskende^, som vare glade
for det gik mig vel; hos dem modtog jeg Skrivelser
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fra mange Steder i Norge, at jeg skulde komme til
dem; det var mit inderligste Dnske, at tilfredsstille
deres Begjering, iscer for at rette en og anden Vild
farelse, som almindelig under saadanne religiose Fs
lelser og hceftige Bevcegelser pleier at indsnige sig,
som jeg selv ikke var uerfaren om/ Det er ncesten
übeskriveligt, hvad Sorg og Glcede, Arbeide og Vaa
genhed jeg havde i denne Tid; thi mange Ncrtter
sov jeg ikke mere end 2 a 3 Timer, og enten jeg
var paa Veien paa Reiser, saa fulgte mange med
for at tale med mig, eller jeg var i Huus, saa strom
mede mange derhen for det samme, saa jeg talede,
lcrste eller skrev stedse.

H. 47. Om Vinteren reiste jeg om i de fleste Sogne
i Christiania Stift^, og mangesteds hvor jeg opholdt
mig nogle Dage, lcerte jeg mine Fortrolige selv at
indbinde Boger; jeg bestrcebte mig ogsaa at give
dem der ssgte mig, efter min Oplysning, de rigtigste
Kundffaber om Religionen, og at lede deres Tanke
gang eenstemmig med Skaberens Plan i Naturen
til deres Pligter mod Gud, sig selv og sin Nceste,
og opmuntrede dem til de Dyder det nye Testamente
anbefaler. Adskillige Steder bragte jeg i Erfaring,
at de heftigste og svage Sind blev indbildske i sig
selv, og forssmte sine naturlige Pligter, og var efter
laden i sit timelige Arbeide; disse ssgte jeg at over
tyde om deres Feiltagelse, og tilskyndede dem at
vaere flittige i sit Kald, og lade sine Gjerninger
lyse for Menneskene; thi naar vi treenger til at crde,
saa bor og maa vi ogsaa arbeide. Jeg blev og
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undertiden selv med dem ved deres Gaardsdrift og
lordebrug, samt underviste dem om at gjere sig de
Redskaber dertil, som jeg paa mine Reiser havde an
truffet og anseet for de meest Hensigtsmcessige, jeg
erfoer nu mere hvad jeg allerede lcenge forhen hav
de bemcerket, at Overtroe vil Menneskene gjerne om
bytte med Vantroe, og denne atter med hiin; den
gyldne Middelvei herigjennem sogte jeg as al Formue
selv at finde og folge, og anvise enhver som fattede
Fortrolighed til mig det samme.

8. 48. Da jeg var i Kjobenhavn betragtede jeg
de der i Ncrrheden beliggende Papiirmoller^, og da j?g
kom til Eger i Aggershuus Stift, fandt jeg der en
redeligsindet Ven, som forstod de mechaniffe Kon
ster; med ham og flere Bekjendte raadfsrte jeg mig,
om at anlcrgge en Papiirfabrik paa Eger ved Dram
men, hvilket Anlceg jeg underststtede med endeel af
Indtcrgterne af mine solgte Boger, og ved mit Be
kjendtskab om Landet anskasfedes ogsaa en god Deel
Klude, saa at Anlaegget strar kom i Virksomhed ; og
der blev i Begyndelsen 6 Eiere om samme^; selv tog
jeg ingen Eiendom deri, da det var min Lyst at
gavne Andre og scrtte Menneskehender i Arbeide,
uden Hensyn til egen 2Ere eller Egennytte, hvilket jeg
gjerne vilde soge at vise i Gjerningen.

H. 49. Fra Eger reiste jeg 1891 op Hallingda
len til Hemsedal, og det fornemmelig af den Aar
sag, at paa sidstnaevnte Sted var opkommet nogle
Vildfarelser, af egen Indbildning og Overtro, at
Dommedag var forhaanden^; jeg opsogte da strar
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dem som saadant havde udbredt, og tiltalte dem for
sin vildfarende Inddildning, og overtydede dem om
de skadelige Virkninger saadant kunde have for dem
selv og andre, overbeviste dem med Christi Ord, at
intet Menneske veed den Dag; de troede mig da og
lode sig rette.

H. 50. Paa denne Reise talede jeg med tyende
Prcester^, der gave mig forskjellige Sporgsmaale;
iblandt andet spurgte den ene: hvorfor Gud ikke
sendte sin Aand over vore Forfcedre, saavelsom over
mig og mine Medtroende? Jeg spurgte igjen: hvo
var Guds Raadgivere, eller hvo gav ham noget for
ud at han skulde krceve det igjen? Da Prcesterne
taug, fremkom en Klokker og ytrede sin Harme, og
sagde: at jeg rev ned, alt hvad han havde opbyg
get, i4O Aar. Jeg spurgte : hvorledes haver Ida
bygget, naar det saa hastig kunde falde? Eders Byg
ning har da vist ikke staaet paa Klippen. Derefter
bad de mig at gaae igjen, endskjsnt de forhen havde
beordret Lensmanden^ at arresteremig, og fore mig
til sig, men saasom jeg velvillig fulgte med Lensman
dens Broder til Prcrsterne, saa ernodigedes ingen
Tvang, og nu blev da alt hcevet.

51. Efterat jcg havde gaaet over Fjeldet paa
Skie til Aals Hovedsogn, og paa sidstnawnte Sted
iscer anstrenger mig, da jeg gik 3 a 4 Miil hver
Dag, og somme Dage holdt 2 a 4 Forsamlinger,
saa skede det en Aften, at Lensmanden der paa Ste
dets samt en Mand med ham, kom og vilde arre
stere mig; der var omtrent 300 Mennesker forsam
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lede, hvoriblandt jeg horte ingen at tåge Lensman
dens Parti, men brugte Magtsprog mod hans Truds
ler, og bod ham vcere stille og ikke rsre mig; men
jeg bad dem om, at de skulde vaere stille, og sagde:
det er min Pligt at folge ham, saafremt han har
Dvrighedens Ordre, hvilket han strar oplceste, og jeg
fulgte med ham; nu kom jeg i hans Huus^ til Hvile
strar og sov sodelig; dette var Lsverdags Nat. Son
dags Eftermiddag vilde adskillige bessge mig, men
de fleste blev afstaaet; hvorimod der kom md en Pi
ge, som sagdes at vcere leiet for at hun skulde spotte
mig, hvilket hendes Adfcerd og ncesten udviste; men
hvad skede: eftcrat jeg havde talet nogle Ord med
hende, begyndte hun at grcede. Endelig kom der
md en Spillemand og endeel lystige Folk, som be
gyndte at dandse; Lensmandens Kone kom, tog min
Haand, og opfordrede mig til det samme; jeg bad
Spillemanden vilde spille mig den Tone efter som
jeg selv begyndte, nemlig den Psalme^: Nu bor ei
Synden mere, med Magt og Herredom, udi vort
Kjsd regjere, men daglig kastes om; hvorpaa Lens
mandskonen stap min Haand og Dandsen standsede;
jeg derimod lceste og talede til de Tilstcedevcerende,
saa Spillemanden og de andre begyndte at ynkes
ooer mig, fordi jeg blev saaledes behandlet, andre
grced og onskede de vare som jeg.

§. 52. Om Midnatstid blev jeg med Vagt fort
derfra 18 Miil udover til Ringerige; paa de forste
4 Miil var ingen Stands, endskjondt mange fulgte
efter for at bede Farvel med mig; men siden blev
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Vagten mere moderat, saa jeg fik tale med mange.
Nogle af mine Modstandere spaaede nu Livsfcengsel.
Paa Ringerige blev jeg da stillet for Foged H—';
de 2de Bagthavende skulde tillige vcere Vidner om
mit Forhold i Hallingdal; saa havde de ogsaa Bre
ve med fra Prcesten^. Da Fogden havde lcest Bre
vene og overhort Vidnerne, spurgte han mig, om
jeg havde holdt Taler i Hallingdal? Hvortil jeg
svarede: Ia! Sporgsmaal: Veed De at en Kone
har hcengt sig formedelst Deres Lcerdom, som disse
Bidner sige? Jeg svarede: har aldrig hort det for;
thi spurgte jeg Vidnerne om de kunde beedige, at
jeg havde talt med denne Kone, eller om min Lcer
dom var Skyld i hendes Selvmord? Hvortil Vid
nerne svarede Nei! de havde intet hort om dette.
Jeg sagde til Fogden: om jeg nu end havde talt
med hende om Guds Ord, og hun tog det forvendt
op, kunde jeg da vcere mere Skyld i dette, end Chri
stus var deri, at Judas hcengte sig selv? Hvorpaa
Fogden svarede, det var et passende Erempel til
Eders Forsvar. Ia sagde jeg, mere maa jeg nu
vcere uskyldig, da jeg hverken har seet eller talt med
dette Menneske, og da man har gjort saa for min
Tid, saa skeer det vel ogsaa desvcerre i min Tid,
saavelsom efter mig, at nogen drceber sig selv; der
efter strev han paa mit Pas, og jeg gik fri igjen/

§ 53. Derpaa reiste jeg/ op Valders^, og over
Fillefjeld til Leirdal, derfra over Land og Vand
Postveien" til Bergen; min Lyst og Bestrcrbelse tog

(5



34

meer og meer til, saavel til at anlcegge Fabriker
og opmuntre til Industrie, samt at opbygge og for
mane til christelig Vandel; men til Fabriker og an
dre Industrigrenes Anlcrggelse af Vigtighed udfor
dredes Penge, og dertil ville Indtcegterne af mine
Boger ei forstaae ; thi betragtede jeg, at naar Han
delen vilde lykkes, saa kunde den hastigere indbringe
noget; men de fleste af mine bekjendte og fortrolige
Venner, som jeg raadfsrde mig med om denne Gjen
stand, forestillede, at saadant vilde betage vort aan
delige Sind, og indvikle os i Verden igjen, hvilket
jeg billigede, at det kunde vcere, som Syrach siger,
vanskelig for en Kjobmand at holdes retfcrrdig eller
vogte sig for Svig, Syr. 26, 35,; dog siger ikke
denne vise Mand, at det er umuligt; thi om saa
var, da vilde jeg vist ingm skulde indgaae i den
Stand; men holdt nu for, at stor Nytte kunde her
ved udrettes, og dette maatte tilskynde os; endelig
med de ncermeste Bekjendtes Raadfsrsel bestemte jeg
mig selv fsrst til Kjobmand Sommeren 1801, da
jeg tog Borgerskab i Bergens og kjsbte strar en
Icrgt, hvormed jeg selv reiste til Ssndfjord og sal
tede Sild; da jeg havde faaet Ladning, seilede jeg
til Bergen, og sendte derfra Silden til Christiania.
Dette gik lykkelig, og jeg håndlede nu med adskillige
Varer.

H. 54. For luul belavede jeg mig paa at reise
til Nordland, gik selv til Fods til Trondhjen^, hvor
jeg ankom efter Nytaar 1802, og havde berammet
at Icrgten skulde mode mig i Auneoen^; derfra tog
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jeg til Soes, og formedelst haardt Veir og Vin
terens Besvcrrlighed, blev jeg nu erfaren om Hav
reisernes Farlighed. I en Havn paa Drelandct',
hcendte det sig, at en Person, der sagde sig at vcere
Fogdens Fuldmaegtig, dog uden at documcntere sit
Foregivende, kom og begjerede at see mit Pas, og
da han havde lcest det, tog han samme og lsd sin
Vei, kom om nogle Timer igjen og gjorde stor Al
larm, og havde endeel ligesindede Selskabsbrodre med
sig, endelig reiste han med Passet, og jeg horte in
tet mere til denne Person.

Vi seilede derfra frem paa vor Reise med saadan
Dristighet), at endskjsndt vi havde svagere Fartsi, end
de som seilede i Selskab med os, saa vovede vi os
dog ud i saa haardt Veir som ingen torde fslge os.

§. 55. Vi kom lykkelig til Gjestingenes Fiskevcrr",
og håndlede Fiskeladning, var ogsaa selv med paa
Fiskebaad, og forsogte dette med siere Slags Arbei
der, som forefaldt. Jeg blev ogsaa bekjendt med
mange Mennesker her, og Rygtet udbredte sig i Num
medal^ om mig. En Fogdefuldmaegtig kom ned paa
Fiskevaret, og lod sine Ord saa falde, at han skulde tåge
mig og Fartsiet i Arrest ; han troede, at min Skip
per havde ikke toldklareret i Vergen; thi saasnart
Skipperen viste ham sine Toldpapirer, saa eftergav
han den Paastand at tåge Icegten; men mig vilde
han dog arrestere, under Paastud, jeg ikke havde
Lov at reise saa langt Nord, ei heller havde Pas ;
men jeg beviste, at jeg var Bergensk Borger, og

C 2
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kjendte ingen Lov som forbod mig at reise i et lov
ligt Handelscerinde, og at mit Pas paa en voldsom
Maade blev taget fra mig; endelig stilled? jeg Cau
tion til videre med 2de Lensmcrnd og tyende andre
formuende Mcend, medens Fogdens Fuldmcegtig skrev
til Stiftet, men aldrig Horte jeg mere Spsrgsmaal
efter Arrestanten; jeg sik ogsaa her fortrolige Ven
ner og holdt Opbyggelsestaler for den fiskende Al
mue. Jeg fulgte Fartoiet til det Sted hvor de skulle
tsrke Fisken, og der forlod jeg Fartoiet og reiste til
Trondhjem, hvor jeg havde noget at «drette med
Handels-Affairer.

8. 56. Siden reiste jeg fra Trondhjem og agte
de til Bergen; men som jeg var kommen neppe 3
Mile fra forste Stad^, kom nogle lovende efter mig
paa Veien med store Stokke i Haanden, dog de prae
sterede ingen Dvrigheds-Ordre, og truede at jeg skul
de folge dem tilbage til Lensmanden paa Vyencrs
set^; da jeg kom til ham, beordrede han 2 Mand til
Vagt og fulgte ogsaa selv med til Trondhjem; nu
spaaede man, at jeg skulde for Levetid henscrttes
paa Munkholmen; Lensmanden udlod sig dog paa
Veien med, at han syntes min religieuse Idee var
ret, og at han ikke frygtede for, at jeg skulde lobe
fra ham, men vidste, at Fogden syntes godt om en
streng Vagt, da det ogsaa skulde tjene til min Be
skcemmelse. Jeg svarede: det er mig det samme om
saa hele Sognet felger med som Vagt. Lensman
den fulgte mig til Foged B—^, som lod mig staae
ude i sin Gaard i nogle Timer, hvor adskillige gik
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og bespottede mig; endelig kom Fogden og tiltalede
mig bittert, fordi jeg atter indfandt mig paa disse
Gramdser, og skammede paa mig for min Christen
dom; jeg bad ham om, at han ikke vilde vcrre saa
vred, men oplyse mig i de Ting hvori jeg feilede
imod vor Christendoms Lcere; da bad han mig at
gaae og lovede mig Huus^ ; jeg spurgte da Lensman
den hvor jeg skulde hen? Han svarede: fra Hero
des til Pilatus. Jeg svarede: disse Ord passe sig
paa min Mester, og jeg vil vcere villig at folge
hans Fodspor; dog kom jeg ikke til Pilatus denne
Gang; men jeg blev fort for Stiftamtmand Gr.
M—^; denne Mand havde jeg for erfaret i det mind
ste Tolerance og Menneskekjaerlighed hos; som jeg
nu kom til ham, saa tiltalede han mig for endeel
grove Beskyldninger, som vare lognagtigen udspred
te om mig; mit uskyldige Hjerte bragte mig og til
at bruge et skyldfrit Sprog med saadan Djaervhed,
at jeg siden ved noiere Eftertanke syntes jeg var alt
for dristig, og deels maatte selv smile ad mit raske
uskyldige Forsvar mod Stiftamtmanden. Iblandt
flere Beskyldninger var ogsaa disse, som de vigtig
ste: at en Mand 3 a 4 Miil fra Trondhjem havde
i Rasene myrdet et Barn^; og en anden 7 Miil fra
Staden i Vanvittighed brcendt sin Broders Arm,
med de Ord, han vilde prove om han kunde udhol
de Ilden med saadan Kraft som de forste Marty
rer^; dette blev siden udbasunet i Aviserne over hele
Norge, Danmark, endog til Tydfkland^, for at bevise
min Lcrrdoms onde Folger; men foruden at ingen
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endnu har stykkeviis gjendrevet eller overbeviist nogen
Vildfarelse i Lcrrdommcn af mine Skrifter, saa seer
man dog desuden hvor ilde det er, at raisonere og
domme efter lose Rygter og Avisskriverie, som Fol
gende, hvilket jeg veed er det Sande, kan devise:
dm Fcrste af disse — der under Paaskud af,
at uddrive Djevelen, havde i sin Afsindighed myrdet
Barnet -— var imod mig og mine Boger, endog
for han forfaldt i Rasene, og havde klaget over,
at mine Boger vare alt for lidet strenge til at straffe
paa Menneskene ; selv havde jeg aldrig seet ham eller vce
ret ham paa 3 Miil ncer, for Aaret efter at hans
Udaad var begaaet; da traf jeg ham, og svurgte
ham da, om han ikke selv syntes at det var ilde
gjort; hvilket han selv da med Vemod beklagede;
ikke havde Dvrigheden straffet ham, da alle vidste,
at det var skeet i Rasene. Den anden omtalte
havde jeg ikke varet paa 6 Miil ncrr, heller ikke
veed jeg om de havde mine Skrifter; men dette veed
jeg, at de som skulde med Dnched og sindig Op
lysning veiledet dem, havd»? spottet med deres aan
delige Bekymring og Bedrsvelse over Synden; og
da er det ikke godt for Mennesker som ere geraadede
i Angest for sin Sjels Salighed, horer Ondskabs
Rasene, ere selv uoplyste og übekreftede i Herrens
Ord. Her gaar det efter Salomons Ord: "hvor
intet Raad er, der maae Folket falde"; Ordsprog ii,
14. 12 C. 25.

At jeg med god Foie kunde til min Undskyldning
her anvende hiint Exempel om Judas, som forhen
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hos Foged HH—l (tz. 52), kan vel ingen Rctskaffen
ncrgte; thi engang da jeg talede med Hr. Biskop V —^
i Bergen om dette samme, sagde denne veltcenkende
Mand: ikke kunde du have mere Skyld deri, end
jeg i noget, som engang tildrog sig her i Bergen:
En Dag efterat jeg havde prcrdiket og var kommen
ud as Kirken, tog en Soldat, som ogsaa havde vce
ret i Kirken, sin Bajonet og dermed gjennemstak en
af sine Kammerater, som gik foran ham paa Gaden;
men nu til Udfaldet med mig og Stiftamtmanden
igjen.

Han talede derpaa til Lensmanden og sagde, at
han nok ikke behovede Vagt paa mig, bad at jeg
vilde kun love ham at komme igjen den anden Dag,
saa kunde jeg imidlertid gaae fri hvor jeg vilde; thi
sagde han: jeg veed, at hvad du lover, det holder
du; og Lensmanden fik saa ingen Tak for sin stren
ge Vagt. Den anden Dag modte jeg hos Stift
amtmanden, han gav mig da et Pas, med Ordre,
at jeg skulde reise Lensmand fra Lensmand Postveien
lige til Bergens Lensmcendene lod en Karl folge
mig over Fjordene, og da jeg havde faaet fast Lan
devei, saa fulgte ingen mig mere; jeg ihukom da
losephs Ord : I tcrnkte ondt mod mig, men Herren
vendte det til det Gode.

H. 57. Fra Bergen skrev jeg tilbage, og sendte
efter Ordre mit Pas igjen til Trondhjems Stift.
Det fortjener ellers at anmcrrkes, at mange Lens
mcend har havt en Slags egen Drift til deels at skaa
ne og beskytte mig, saavidt det stod i deres Magt,
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og da disse tit kunne udrette mere end mine Forfsl
gere, saasom det var dem, som efter Andres Befa
ling skulde antaste mig, vare ogsaa bedst bekjendte
om mig, saa gik det ofte taaleligt af, endskjondt de
fleste af de hsieste Embedsmcrnd, har ei heller stren
gelig forfulgt mig, som alt kan ansees for en af
Forsynets Fsrelser.

H. 58. I Bergen var jeg omtrent en Maaned,
og tilsaae min Handel, som mine scrrdeles troe Tje
nere drev, og min Svoger I. N. L — ' havde Dp
syn med i min Fravcerelse, da denne. Mand, som Ber
genser af Fodsel, og vel troet, havde baade Leilighed
og Villie at forskaffe mig Credit, og de glcede sig i
mit Vel.

tz. 59. Jeg reiste derefter 1802 Postveien fra
Bergen over Voss, og derfra igjennem Sogndals
Prcestegjeld til Hafsloe og Lysters Prestegjelde i in
dre Sogn, her fandt jeg mange, som var oprort
i sit Hjerte af religisse Folelser, iscer i Lysters Fol
ket her vare strcebsomme og tarvelige, viiste Skarp
sindighed og taalelig Oplysning. Begjerlighed til
det Jordiske og nogen Stivhed stedte mig meest an
her.

H. 60. Videre reiste jeg igjennem Leirdal og
Ssndenfjelds igjennem Hallingdal og Nummedal,
bessgte adskillige Sogne og talede med mange Men
nesker, saavel om de nyttigste timelige Bedrifter,
som om vor Christendoms Vigtighed. Nersten alle
Steder oppe i Landet fandt jeg en fastere Charak
teer hos Folket, og en Begjerlighed efter Guds Ord,
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trofaste vare de til at forsvare det de troede, og ikke
Faa vare strenge i at forncegte sig selv, saa jeg
maatte paaminde dem ofte, at de ikke stulle forkaste
det Uskyldige med det Skyldige; Lydighed mod Guds
Ord og Tjenstvillighed mod Andre var hos mange
sverst i Hallingdal og Nummedal ofte udmcerket;
men da Tarvelighed her er meget almindelig, saa ud
arter denne ofte til Egennytte; saa kan og enkelte
forfalde til Drukkenskab ; endskisndt de som holdte sig
fast ved Herren og vandrede i hans Frygt, de sam
lede sig Guds Kundstab og arbeidede efter Skaberens
Orden. Dennegang opholdt jeg mig omtrent 14
Dage paa Egers Papiirfabrik, der ei endnu var bragt i
Drift; jeg gjorde ogsaa Mesteren opmcerksom paa en
og anden Feil, og ellers opmuntrede Arbeiderne efter
min Kundstab; derpaa forlod jeg dette Sted og gik
hjem til mine Forcrldre/

tz. 61. Derfra reiste jeg over til Vallse Salt
vaerk^: ogsaa over de Bygder var Mavet Arrest for
mig, men ved en Hcendelse undgik jeg den. Reiste
siden til Skien og derfra til Holden Sogn, hvor
jeg ogsaa var udsat for Forfolgelser^; derfra reiste
jeg op til Tellemarken. Folkets Tcenkemaade og
Charakteer omkring ved Tonsberg og Skien var om
trent den samme som ved de andre Kjsbstaeder : Hang
til Vppighed og Overdaad, der afverlede med Smi
ger, samt 2Ere- og Vindesyge; dog var der ei saa
Faa der fattede Lyst til aandelig Beskjeftigelse; der
imod gjenkjendes Fjeldmandens Tarvelighed, saasnart
man kommer til Tellemarken, naar man undtager
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endeel Brystsmykker og Spåender i Halsklceder^, i Al
mindelighed var Folket her noget mere üboieligt end
i Nummedal, saa at mange viste sig listigere og
haardere, dog ogsaa Nogle her fattede Hjerte for
Evangelii Sandhed.

H. 62. Fra Rollougstranden^ reiste jeg over Stor
fjeldet til Guldalen i Bergens Stift, og derfra Land
og Ssvcrrts til Bergen, hvor jeg forblev ttl Enden
af Aaret 1802.' Jeg havde til denne Tid vaeret
lykkelig i Handelen, og faaet 3 Icegter og en Slup.
I Begyndelsen af Aaret 1803 gjorde jeg mig fcer
dig med disse Fartoier at gaae til Nordland paa
Fiskene, det svageste af Fartsierne forliste i haardt
Veir, dog Folket blev reddet ; Nogle undrede sig over,
at jeg ikke var sorgmodig over mit Uheld, men jeg
erindrede dem lobs Ord: Herren gav, Herren tog,
Herrens Navn vcrre lovet.

H. 63. Jeg reiste til Trondhjem med 2 Fartoier,
som for det meste vare ladede med Scedekorn, som var
indkjobt paa Dstlandet, og hvorpaa der Nord var
stor Mangel dette Aar. Nu sagde Trondhjemmer
ne, iscer de som for havde forfulgt mig/, at naar
jeg kom med Scedekorn, saa var jeg langt mere vel
kommen, end forhen med mine religieuse Taler; jeg
svarede, at jeg troer derom som jeg har troet, at
ethvert Menneske gjor bedst i, at han forst adspsr
ger Guds Rige og hans Retfcerdighed, naar vi det
gjor, saa staar Forjettelsen der, at alt andet stal
tilfalde.

§. 64. Fra Trondhjem reiste jeg til Gjeslingerne
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ne^ anden Gang, og tilladede de Fartsier jeg havde,
med Fisk.

Dennegang kjobte jeg ogsaa dette Fistevcer for
Kjobmand A. S—^, underviste dem at scrtte Steen
piller under en stor og beqvem Sobod, og lagde Plan
til storre Handel der, hvortil Stedet var beqvemt,
jeg reiste siden til Brynie Prestegjeld', hvor jeg er
kyndigede mig om deres Næringskilder, og derfra
reiste jeg til Alstahoug, og derfra op Sydran og
Nordran, paa sidste Sted var det fsrst jeg spiste
Barkebrod^, da der paa nogle Steder ikke var andet
at bekomme.

I Nordran blev jeg ogsaa bekjendt om en lern
malmgrube, og ikke langt derfra er der et beleiligt
Vandfald, samt en betydelig Skov paa fiere Miles
Strcekning. Her syntes mig med Tiden kunde vcere
gjorligt at anlcegge Jernverk/

H. 65. Fra Nordran fik jeg mig en Veiviser over
et stort Fjeld til Saltdalen, til hvilket Sted var
16 Miil, som jeg gik paa Skier, da der var en
uhyre Mcengde Snee; jeg var ikke fuldkommen ovet
i at gaae paa Skier, iscrr opad Bakke, hvorfor det
blev mig travelt for jeg naaede Hoiden af Fjeldet,
vi begyndte en Eftermiddag paa denne Reise, og
da tyende Dogn vare forlsbne, saa vidste Veivise
ren ingen Vei mere, men var forvildet; min Mad
pose, hvis Beholdning bestod af noget Barkebrod
og lidt Kjod, og var desuden liden, blev tom om.
Morgenen, og jeg blev ei alene udmattet men ogsaa
heftig syg. Selskabet havde et lidet Stykke Kjsd,
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som de gav mig, og efter en liden Hvile, at ligge
1 Sneen, thi andet fandtes der ikke at hvile paa,
kom jeg mig igjen; Selskabet var nu forvildet om
Veien, men som jeg havde et lidet Kompas i min
Lomme og tog det op, saa blev jeg vaer at vi gik
Syd til Osten, og Stedet, hvorhen vi agtede os,
skulde efter Beretning ligge Nord til Osten. Sel
skabet troede da mine Ord, og efter at vi havde
taget denne Cours og gaaet 1 Miil, saa oinede vi
den Dal vi saa meget lcrngtes efter; dog cndnu var
2 Miil til Huus, hvilket vi opnaaede ved Midnats
tid det 3die Dsgn efterat vi havde begyndt paa
denne Fjeldreise. I to Timer sov jeg, hvorpaa jeg
Horte at Folket lavedc sig til Kirke, hvorfor jeg stod
op og fulgte dem. Efterat jeg havde talet med
adskillige der, begav jeg mig paa Veien fra Salt
dalen til et Sted, Hundeholmen kaldet^, og derfra til
Lovsen^.

H. 66. Paa denne Reise sik jeg prove de meest
siettcenkende Mennesker jeg har forefundet i Norge,
der ei alene vare fattige paa Formue, men og paa
Menneskekjcerlighed ; thi endskjondt jeg ingen Ting
begjerede uden Mad og Huus mod Betaling, saa
var der dog mange som ganske ncegtede mig disse
Livets ferste Nodvendigheder, skjondt ingen kjendte mig
enten efter ondt eller godt Rygte; deres Uvillie
kunde maaskee undskyldes derved, at mange stette
Mennesker reiser derom og tit beviser dem stette
Stra?ger. Lovsen ansaae jeg for et beqvemt Han
delssted, og da samme var tilkjobs, saa skrev jeg
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til Christiania derom, og en af mine Venner C—
B —^ reiste did og kjobte samme, er der endnu og
driver Handel.

H. 67. Jeg foretog mig derpaa en Reise til Bar
dudalen, et Sted som ligger 4 Miil adskilt fra an
dre bebyggede Landbygder, og hvor der for 12 Aar
tilbage, ingen var nedsat^; da jeg forhen havde hort
om dette Sted og at der skulde vcere velsindede Men
nesker, saa havde jeg Lyst at komme der, jeg fandt
der megen udyrket Jord, hvorfor jeg proponerede
for nogle Familier Syd paa Norge at stytte der
Nord, som ogsaa stede, og de fik der bedre Kaar end
de for havde. Fra Bardujordene reiste jeg nedad
en Strsmelv til Bardufossen^, hvilket er det steileste
og hsieste Vandfald i Norge ; dog Bandets Mamgde
ikke er over mod Sarpfossens; her saae jeg Lei
lighed til at Bandet kunde deels ledes, deels mine
res igjennem Fjeldet langs Fossen, saa at derved
kunne drives Sauge, Stampe- og flere Slags Ma
skiner, som var stor Mangel paa der i Landet, lige
som og Tommer kunne ledes derigjennem, som ellers
staaer sig i Stykker i Fossen. En Mamgde Birk og
Oreskov bliver der opbramdt som Braater, hvilken
Aske kunne bedre benyttes, naar den blev samlet og
deraf tilvirket Potaske; thi tilraadte jeg nogle fra
Opdal ved Dovre at reise did for at anlcegge Pot
aske-Kogerie.

H. 68. Herfra reiste jeg ud efter Monselven^ og
over til Balsfjorden, besaae disse Landstraekninger,
og talede med Indbyggerne"; paa disse Veie traf jeg
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mange Finner, der laae i Marken med sine Reensdyr.
I Balsfjorden havde nogle Finner stukket en meget
stor Hval; derved havde de baaret sig saaledes ad,
at 4 Mand roede raskt ind paa Siden af Hvalen,
som han var over Bandet og skjod sin Pust, hvor
paa en var fcerdig med et stort Spyd paa en Stang
og skjod i ham, hvorpaa Manden stav Stangen og
den blesserede Hval blev ved at lsbe indtil han var
spraengt, og saaledes dsde. Jeg reiste ud til Tromsse
Bye og var der i Kirken, og derefter talede jeg med
mange om vor Christendoms Pligter, da nogle forstod
baade norsk og finsk Sprog, de som nu kunde Norsk
forklarede min Tale for de Finske, hvoraf adskillige
fattede Lyst til Guds Ord, nogle grced og vare bsielige.

H. 69. Derpaa reiste jeg fra Tromsse til Lofo
den og derfra til Brynie Prcrstegjeld^ og siden til
Gjeslingerne; at jeg alle Steds opbyggede alt hvad
jeg formaaede, og at det hos mange fremvirkede chri
stelige Dyder, det er bekjendt, eftersom det ogsaa var
min Hovedsag.

Paa Gjeslingerne blev jeg ved den fiskende Almue
bekjendt med dette Lands forskjellige Folkecharacterer,
ncesten fra ethvert Sogn kunde mcerkes Forskjel paa
Udtale, Skikke og Sceder. De fra Namdalen og
Brynie Prestegjeld synes jeg dog bedst om, da blandt
disse baade findes belceste og tcenkende Bsnder, der
tillige viste flere naturliggode Dyder, saasom Tjensi
villighed og Hoftighed, hvilket man og flere Steder
skal antraeffe i Nordland, og ikke saa Faa her fandt
Interesse for de Religions-Sandheder jeg foredrog
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dem; men i Nordran var adskillige grove Menne
sker, dog fandtes ogsaa her en og anden tjenstvillig
og godgjsrende, iscer op under Fjeldet, men de fleste
vare meget fattige.

§. 70. Lcenger Nord syntes jeg langt mindre
om Folket. Et Sted kom jeg til hvor der var
mange Huse, men ingen kjendte mig eller havde
hort noget Rygte om mig, og jeg fik ikke engang lov
at sidde paa en Stol om Natten; endelig traf jeg
tilsidst en, som tillod mig at ligge paa det bare Bord.
Trceghed og Uvillighed traf jeg ofte her, og ingen
som udviste nogen Sands for min Opbyggelsestale,
forend jeg kom paa Gramdserne imod Levoen og
Hammeroen, hvor der fandtes Enkelte. Derfra nord
efter fandt jeg ncesten ingen fortrolige, til jeg naaede
den fsromtalte Colonie (see H. 67.), som fra Dster
dalen i Aggershuus Stift havde nedsat sig der; disse
udmcerkede sig ved en bedre Aandsdannelse og Vind
skibelighed. De fleste af dem fattede ogsaa et Sind
med mig i det Gode, ligesom endeel gamle Nordland
ske Folk paa dette Sted bleve mine Venner. Ja
endog hos de saakaldte Businner^ og Qvamerne^ fandt
jeg langt bedre Charakteer end jeg havde tcrnkt, da
ogsaa nogle af dem fattede Afskye for Synden og
forbedrede sit Levnet; derimod vare de fleste Fjeldfin
ner^ meget trcedste, egennyttige, uvillige, og tyvagtige,
ja endog rsverske, hvilket sidste dog i den senere Tid
var meget aftaget.

8 71. Qvamerne ere et svensk Folkeslag fra
Qvamland i Sverng/, som deels nedsatte sig paa den
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norske Gramdse, deels sende eller saelge deres Born
til de Norske; naar Barnet kun er 4 a 6 Aar tåge de
intet derfor, men naar det er 1 0 Aar gammelt, gave
de Norske som oftest 10 Rd.D.C. derfor, og da skul
de det tjene til det var 1 8 a2O Aar, men nogle gik
fra sin Huusbond fer; for mig var dette et Scersyn.
At see Fjeldfinnerne^ med sine betydelige Reensdyr
hjorde, og i Eelskab med disse at sove paa Birke
riis under et Vadmelsdcekke, som et simpelt Telt,
samt spise Reensdyr Ost og Melk med lidt Syre
grces, var ligesaa uscedvanligt og paafaldende for
mig, men som dog ei besvcerede mig.

H. 72. Fra Gjestingen reiste jeg til Nummeda
len^, der gjorde jeg Kjob for en O— C—^ paa et
Gjestgiverie, kaldet Sorvigen, hvor der ogsaa var
en gammel Saug og Msllebrug, og denne Mand
istandsatte Brugene med endeel Forbedringer.

Jeg reiste herfra^ deels til Lands og dels til
Vands til Trondhjem, hvor jeg kun standsede en
Dags Tid og talede med mine Fortrolige.

H. 73. Derfra gik jeg over Fjeldet til Gulbrands
dalen; paa denne Reise blev jeg bekjendt med en
Kobbergang i Vingjela i Naerheden af Dsterdalcn^,
hvor en af mine Venner havde opdaget samme, jeg
tilraadede nogle som Participantere^ at skyde Penge
sammen, og de begyndte at drive samme Gang, og
fandt rig Kobbermalm der; men da jeg blev arreste
rer 18l)4, begyndte en anden at paastaae, at det laae
indenfor hans Circumference^, saa de ikke skulde faae
Lov at drive Malmen til Kobber. De havde murtet
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og faaet kongelig Tilladelse der; endelig solgte de
Gangen til Assessor M—^ i Christiania og prosite
rede endeel paa samme. I Guldbrandsdalen blev
jeg ogsaa bekjendt med en Slags ildfast Grydesteen,
som sammesteds udhugges as Bjergene^, hvilke Gry
der ere fortreffelige deri, at ingen Slags Mad faaer
deraf nogen Vansmag. Siden besogte jeg de fleste
Sogne og Byer i Christiania Stift, var ogsaa en
Tid paa Egers Papiirfabrik, der nu var i fuld Drift;
derfra reiste jeg hjem til mine Forcrldre.

§. 74. Jeg reiste kort derefter til Skien, derfra
op Holden Sogn over Dale og Fjeld til Scetters
dalen^, her anlagde jeg en Papiirsmslle paa Fenne
fos, som har virret i fuld Drift til 1813, da en
anden Mand kjbbte samme og forftyttede den ncer
mere mod Christiansands Bye^; dog drives endnu ved
Fennefos endeel andre Maskiner.

Dalefolket her var, som i Almindelighed, haard
fsre, tarvelige og vindskibelige, ester den Grad af Op
lysning de havde opnaaet; de ere heller ikke saa lider
kyndige i Bibelen og andre Skrifter, ligesom ogsaa
nogle udmcrrke sig ved Skarpsindighed og Duelighed
i alle de Konster de have seet.

Det storste Onde jeg syntes sinde, var Misbrug af
det stanke Dl og Bramdeviinsdrik, iscer ved Gjestebuder
og Hsitider; en anden Bemaerkning jeg gjorde, var
den Forfcengelighed man der sinder i smaa Ting, saa
som, at lade sig meget node at spise og drikke, Rang
strid ved Bordet, at ingen vil vise Lyst til at sidde sverst,

D
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hvilket meer og mindre findes flere Steder i Landet.
Begjerligheden at finde mig var meget stor; thi fra 2
til 10 Miil reiste ikke Faa, for at faae tale med mig,
saa der hos mange var en stcerk Begeistring, hvilken
jeg segte at moderere; mange fattede her Sind for
christelig Dyd, og har siden fort en bedre Vandel/

z. 75. I Vegyndelsen af Aaret 1804 reiste jeg
til Christiansand, og lod der oplcegge nogle Skrifter^.

tz. 76. Fra Christiansand reiste jeg Landeveien
over til Stavanger; alle Steder ssgte Folk mig, og
hcrndte det sig at somme gik mange Miil for at faae
tale med mig, naar jeg ikke kom til dem; hvorfor
jeg heller gik til dem, hvorved Tiden kunde spares
for mange. Her over ledderen var en scerdeles stor
Begjerlighed hos Folket at hore gode Tilskyndelser
til Gudsfrygt, saa det var vanskelig at finde saa stor
Stue, at de forsamlede fik Rum; thi gik jeg til en
agtet Mand, N— A—^; han og jeg overlagde med
hverandre, at han skulde byde Provsten, som var
deres Sognepraest^, til sig; dette skeede, og Provsten
kom en Ssndags Eftermiddag; mange Folk samle
des; jeg havde forud talt saa lcenge med Menne
skene der, at jeg var mat og traet, men Provsten
bad mig tale som forhen, hvortil jeg svarede, det vil
jeg, i samme Aand; men da jeg ikke kan nogen Tale
udenad, saa maae jeg udtrykke hvad der ester min
Overbeviisning, ifslge Bibelens Grund falder mig
i Hjerte og Tanker, som jeg troer er Ret; ester en
kort Sang begyndte jeg med de Ord af Dagens
Epistel: I ere ikke kaldte til Ureenhed, men til Hel
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liggjorelse, 1 Thess. 4, 7. Da jeg begyndte at tale,
saa var mit Hjerte opstammet, hvorved Talen sted
saerdeles let, og det manglede mig ikke Forklaring
over de omrorte Ord; da Talen var stuttet, tog
Provsten mig i Haanden og takkede mig, og sn
skede, at jeg maatte ved min Tale virke paa Men
neskene; af de andre Tilhorere vare mange boielige
her som flere Steder, og endeel fattede Forscet der
ved til Frugtbarhed i christelig Dyd.

Folket her udmcerker sig ved Tarvelighed og Ar
beidsonched; uagtet denne Egn er i Agerdyrkning og
Kornavling vist den betydeligste paa hele Norges
vestre Sskyst, saa spades dog alt deres Agerland;
her findes og endeel Cultur og Hoveder af gode
Evner, kun at de vare forenet med mere Trofasthed
og Scedelighed.

§. 77. Fra Stavanger reiste jeg til Bergen Ss
veis. Fra Begyndelsen af forrige Aar og til Slut
ningen af de 3 forste Maaneder i dette, havde jeg
reist over 650 Mile, meest til Fods.

§.78. I Bergen kjsbte jeg dennegang en Land-
Eiendom, Svanoen kaldet, beliggende omtrent 11
Miil norden for Bergen, til en Ven fra Halling
dal ved Navn O— T—^; han byggede der en Saug
samt Meelmslle, anlagde et Skibsbyggerie og i senere
Tid et Saltkogerie. Ligeledes kjsbte jeg Strudshavn
tcet ved Byen for min Svoger L—^ og en P—
U—^ fra Hallingdal: da jeg kjsbte denne Eiendom
var den tiltcenkt en anden Mand, men da denne ei
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vilde have den, saa gik de 2 omtalte md i den
gjorte Accord; her blev af ny opbygget 3 Mslle
brug, med Sigter, Sammaler og Peelsteen^ samt Halv
grynmslle.

F. 79. Strar efter St. Hanstid reiste jeg fra
Bergen til Christiansand, her blev mig tilsendt fra en
Ven Copie af en Skrivelse fra det danske Cancellie
til Dvrighederne i Nora/, saavidt jeg erindrer, med
Befaling at indberette hvad de vidste om min Van
del, da Cancelliet var underrettet om, at jeg skulde
udbrede skadelige Religions-Begreber blandt Almuen,
stifte en egen Sect, berige mig, og sege at krcenke
Statens Love: dette gjorde mig i Begyndelsen for
bauset; men efter en kort Betcenkning, saa fattede jeg
mig og kunde ikke troe, at Dvrigheden efter rigtig Un
dersogelse skulde kunne attestere saadant, da jeg vidste
med mig selv, at hverken min Hensigt eller Handle
maade havde vceret saaledes.

§. 80. Jeg havde dennegang foresat mig at reise
til Danmark, saasom jeg havde faaet adskillige Breve
derfra^ med Anmodninger om at komme did, hvor
for jeg med et Skib reiste over til Horsens, og der
fra vandrede omkring i Jylland, hvor nogle Men
nesker fandt megen Fornsielse i at tale med mig,
endog paa Grundet Herregaard/ Herfra reiste jeg
til Christiansfeldt i Holsteen, hvor jeg besaae den
dervaerende Brodremenigheds Indretninger^, var ogsaa
paa Horesalen og hsrte paa Lcererens Tale, samt
ogsaa hos Forstanderen; han og denne Menighed
fandt Fornoielse i mig, som jeg i dem; thi Diffe
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rencen i de udvortes Skikke, iscer Lodkastningen,
stsdte mig vel noget, men dette kunde ingen Hin
der gjsre for de cedle Hjerters Forening og Bro
derkjcerlighed, og de ucedle hsrer det Gud til at
demme. Ester 4 Dages Ophold der, begav jeg mig
paa Reisen tilbage til Colding, derfra til Corsoer,
og over til Fyen, derfra til Faaborg, hvor der var
Nogle som havde Bekjendtstab med mig; jeg talte
ogsaa med nogle Prcester i Danmark, tvende af dem^
iscer sagde, at de intet havde imod min Vandel;
det samme har og nogle Prcester sagt i Norges Fra
Faaborg gik jeg til Nyborg, derfra over Beltet til
Sjelland og lige til Kjsbenhavn.

H. 81. Paa Fyen og iscrr i Jylland^ traf jeg
Nogle som vare bsielige og havde en alvorlig Om
sorg for sin Sjels Salighed, ligesom jeg endnu i
Jylland har enkelte fortrolige Venner; men i Al
mindelighed saa syntes jeg ei at finde saadan hjer
telig Oprigtighed der, som paa de fleste Steder i
Norge, men Trcrghed og jordist Sind med Uvillie
stsdte mig meer i Danmark; Drukkenstab syntes dog
at vcere langt sjeldnere der end her; thi om end
fkjsnt Venderne der leve som Smaaherrer i Krcrsen
hed, saa stal man dog sjelden see nogen drukken.

8. 82. Da jeg kom nu til Kjebenhavn saa var
jeg i Tanke om jeg skulde sege at komme i Tale
med nogen af den heieste Dvrighed; men som jeg
vidste og betcenkte Rygtet var ondt om mig der, og
jeg ikke havde der nogen Contrabeviser, saa troede
jeg det var bedst om Sag anlagdes imod mig, at
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jeg da var i det Land, hvor jeg havde virket meest,
der kunde ogsaa Beviser lcegges for Dagen, saavel
om min Troe, som mine Bedrifter; thi gik jeg fra
Kjsbenhavn til Helsingser, og lod Politimesteren
paategne mit Pas ; her traf jeg en lagt som skulde
reise til Norge, og denne blev jeg med til Frederiks
hald. Da jeg kom i Land saa meldte jeg mig for
Wagten, der tog mit Pas og bragte samme paa
Festningen, hvor det blev paategnet.

H. 83. Nogle Officierer med Byfogden^ og flere
kom om Aftenen til mig i Logementet for at see mig
og tale med mig; vel priste Byfogden min Virk
somhed, og den Forbedring mine Opbyggelsestaler
havde virket paa mange Mennesker, men dog forbod
han mig at holde nogen offentlig Tale der.

Jeg gik fra Frederikshald hjem til mine For
oeldre, som atter vare glade sor de fandt mig; her
blev jeg og underrettet om nogle af Dvrighedens
Indberetninger til Cancelliet imod mig, hvilke vare
forskjellige, thi nogle af de civile Dvrigheder havde
roest mig, men Andre, iscer nogle geistlige sagdes
at have skrevet bittre Usandheder paa mig/

H. 84. Fra mine Forceldre gik jeg omkring til
adskillige af mine Vennes lige til Egers Papiirfa
brik, hvorudi min Broder, Michel Nielsen, eier en
4de Deel. Her overlagde jeg om adskillige Virk
somheder, da jeg nu havde mere Formue at fremme
mine Industrie - Planer med, samt daglig samlede
Kundskaber.

H. 85. Som jeg en Dag stod vaa Papiirfa-
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briken og besaae Arbeidet, kom Lensmanden for Egers
Prestegjeld^ og hilsede mig fra Fogden^, at han vilde
tale med mig; men jeg tvivlede for at det ei var
noget Godt han vilde mig; jeg havde havt Leilig
hed at gaae derfra, men frygtede for at det kunne
give Forargelse. Paa Veien sagde Lensmanden mig
ogsaa reent ud, at han havde Ordre at arrestere og
fcengste mig med Jern. Jeg blev da sat i Houg
sunds Arresthuus, og om Aftenen den 24de Octo
ber 1804 befalede Fogden, at jeg skulde sluttes i
lernlcenker, hvilket og skede; denne Nat sov jeg saa
sodt og roligt, som jeg neppe havde gjort paa et
heelt Aar; hvilket vel kom deraf, at mit Sind var
roligt i min Selvbevidsthed som intet andet kunde
sige mig, end at jeg af den redeligste Hensigt,
havde af alle Krcefter arbeidet paa at hindre Ondt i
mit Fsdeland, hvorfor jeg efter al min Overbeviis
ning troede jeg leed uskyldig. Nogle Bekjendte og
Fremmede kom til mig i Hougsund for at tale med
mig, saa at de Uger jeg sad der, faldt Tiden mig
ei saa lang; her blev ogsaa holdt Forhsr^ over mig
om min forste Oprindelse og videre Foretagende; til
lige blev jeg spurgt, om jeg vilde afholde mig fra
at holde Taler, hvortil jeg svarede: at jeg var sin
det at forholde mig efter min Bornelcere.

z. 86. Den 22de Novbr. Kl. 10 om Aftenen,
kom Lensmanden og leverede mig Amtets Ordre^ at
lcrse, der indeholdt, at jeg skulde under streng Be
vogtning, endog militair Vagt, transporteres til
Christiania; denne Tid var ingen af mine Be-
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kjendte tilstede, og ingen blev vidende om min Bort
fersel; Lensmanden tog kun sin Dreng med og kjerte
mig til Christiania; han ytrede Formodning om, at
jeg enten skulde scettes paa Munkholmen, eller jages
i Landftygtighed til i Sydhavet, saa at jeg
ikke maatte tcenke paa at faae see nogen af mine for
trolige Venner mere; jeg svarede da: at saalcenge
der er Liv, saa er dog Haav til bedre, end at denne
Spaadom skulde opfyldes, da min Gud nok sorger
for mig, og jeg er overladt i hans Haand, og til
freds at tåge imod hvilke Tramgster han behager der
skal mode mig; ved deslige Tanker og Tale holdt
jeg mig frimodig, og da Lensmanden ester min Er
faring ei satte stor Priis paa mine religisse Sam
taler, saa talte jeg meest med ham om adskillige
patriotiske Anlaeg, hvortil jeg hist og her i Landet
havde vceret den forste Aarsag, hvilke, sagde jeg, er
tungt at tcenke paa om samme skulde strande; mange
vilde derved tabe sit Levebrsd ; men ogsaa deri vil jeg
vcere rolig, saasom jeg er mig selv bevidst, at have
virket hvad jeg formaaede til mit Fsdelands Gavn, og
mine Medmenneskers, saavel timelige som evige Vel.

§. 87. Da jeg kom til Christiania blev de Jern,
som Lensmanden havde sat paa mig, aftaget, og jeg
blev vel indsat i Misgjerningsmcends Arrest^, under
mange Laase, men fik dog bedre Seng og Mid
dagsspise fra Byen; jeg havde 2 Rd. 2 Mk. da
jeg kom i Arresten, disse vare forbrugte i 3 Uger;
siden bekom jeg 24 si. daglig; og da Middagsspisen
kostede 12 si<, saa havde jeg kun 12 si. igjen til
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min svrige Spise, Vast, Barbeer m. m., hvilket
nsdte mig til at leve meget indskramket og knapt;
desuden var min Bevogtning saa streng, at ikke en
eneste af mine Venner fik tale med mig, eller sende
mig det mindste. Byfoged W—^ kom til mig strar
og underrettede mig om, at han og Sorenskriver
A—^, vare af Kongen beskikkeoe til Commissarier
i min Sag, at optage Forhsrer over mig m. v.^
Dette glcedede mig noget, da jeg haabede, om Gud
vilde unde mig Livet, saa skulde jeg faae oplyst min
hele Fremfcerd. Thi jeg var sikker, at Bestyldnin
gerne der vare gjorte mig, vare usande, og derfor
ikke kunde bevises, uden de Opbyggelser jeg havde
holdt, og det jeg havde skrevet enfoldig, ligefrem
Sandhed, og paamindet uden Persons Anseelse, men
saadant troe de jeg efter vore Love, ikke var straf
skyldigt. Det vcerste var Tidens Langsomhed, da
jeg ikke havde noget at udrette, ingen Boger at
laese, og mindre noget Menneste at tale med. Da
jeg havde sidder i nogle Dage, kom Stiftamtman
den i Christiania Hr. G— M—^, det var samme
M— som jeg for var bleven bekjendt med i Trond
hjem. Denne Mand var saa venstabelig imod mig,
at han fulgte min Broder Michel Nielsen til mig
en og anden Gang fsrste Aar, og siden fulgte By
fogdens Fuldmcegtig ham, saa jeg nod det Gode at
faae tale med denne min troe Broder mange Gange,
ja og enkelte andre Venner fik Tilladelse en og an
den Gang at tale med mig, dog alle i Dvrighedens
Ncrrvcerelse.
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H. 88. Jeg som ikke var vant til Ledighed, tog
nu paa mit Barndomsarbeide, at strikke Vanter;
dette drev jeg saa vidt, at jeg endog forfcerdigede de
fineste Silke- og Bomulds-Vanter, endog til de For
nemste i Byen, der kjsbte disse af mig; jeg havde
seet denne Konst engang da jeg var 12 Aar gammel;
men jeg fandt siden op en egen Maade som gik
endnu bedre og hurtigere. Lcengere hen forlangte
jeg Boger, hvilke jeg bekom, deels til Kjobs og
deels til Laans; da jeg ved Vagtmesteren erholdte
Aviser, saa kjobte jeg ved disses Veiledning de
Boger jeg troede mest kunde interessere mig; jeg
lceste Boger af forskjellig Materie, Religieuse, Natur-
Videnstabelige, Juridiske, endog Comoedier/ Efter
et Aars Forlob, hvori jeg kun 3de Gange var udi
fri Luft, og iovrigt stedse henbragte min Tid moen
Arresthusets usunde og skumle Vcegge, blev jeg syg.
Byfogdens Fuldmcegtig fulgte mig derfor ud i fri
Luft, omkring i Byen i 2 Dage, hvorved jeg kom
mig noget igjen.

8 89. I dette forste Fcengselsaar var Commis
sionen over mig holdt 2de Ganges og jeg blevet for
hert om det vigtigste af mine Foretagender; men da
disse Commissarier indsaae min Sags Vidtloftighed,
vel og Beskyldningernes Urigtighed, saa ssgte de
Kongen om at blive entlediget derfra, og derpaa
blev 2de andre Commissarier udncevnte'.
I denne Tid strev jeg ved en Procurator en An

sogning til Regjeringen om Losladelse, og sendte
samme til Stiftet, som lovede mig med Anbefaling,
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at fremsende samme til Kongen; men nogen Tid
derefter blev sagt mig, at Ansogningen ikke kunde
bevilges.' De sidste Commissarier dreve stittigere paa
Sagen^; min Helbred tog as.

§. 90. Da 2 Aar var hengaaet, beviste lustits
raad B— paa T—^ mig den Godhed at bede By
fogden om Lindring paa mine Lidelser, og tillade
mig en og anden Gang at gaae op til ham, hvilket
og stede; iscer da 3 Aar vare henrundne og Forhs
rerne tilendebragte^, bekom jeg mere og mere Frihed;
jeg blev og adskillige Gange kaldet til Gr. M—^,
der fandt Fornoielse i at tale med mig, og gav mig
et og andet at forrette, saa at ved disse Herrers
humane Forhold mod mig, blev mine Kaar langt
raaleligere; dog Lcengselen vedblev hos mig at Sa
gen stulde faae Ende; men Sagens Documenter
vare sendte til Kjsbenhavn^, og bleve der laenge.
Krig var nu udbrudt med Sverrig og Englands
hvorved Communicationen imellem Rigerne var sper
ret, og dermed ogsaa Tilfsrsel af adskillige Nsdven
digheds-Artikler, hvoriblandt fornemmelig Salt^. I
Anledning heraf blev af Regjerings -Commissioner,
der havde lcert at kjende mig af mine Handlinger,
befalet, at jeg skulde tillades at forlade Arresten. Jeg
fik til Laans 300 Rdlr., og man gav mig Pas
at reise til Vestlandet for at anlcrgge Saltkogerie;
dog forbeholdtes, at jeg skulde komme igjen naar
mit TErinde var «drettet eller man kaldte mig til
bage, hvorfor jeg maatte skaffe Caution paa 1000
Rigsdaler."
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z. 91. Jeg reiste da i Februar Maaned 1809'
fra Christiania til Ryggesogn ved Moss, og gjorde
der Prove paa Ssens Salthed, for at koge deraf,
men fandt den ringe; hvorfor jeg reiste over Fjor
den til Vallse Saltverk, og eftersaae hvad jeg kunne
lcere af Omgangsmaaden der; men Ssens Salthed
var ikke bedre her end i Rygges

Derfra reiste jeg til Lillesand, og forte med mig
Plader til Pander, hvilke jeg havde kjobt i Chri
stiania: da jeg kom til Lillesand 4 Miil fra Chri
stiansand, saa provede jeg Soen der, og fandt at
den var dobbelt saa saltrig, som de forrige Steder;
jeg betingede strar endeel Veed der, og Plads at
bygge paa; reiste derpaa til Christiansand, hvor jeg
lod gjore Saltpander, kjobte Muurstene og Fetalje',
leiede 6 Dagarbeidere med, og saa reiste til Lille
sand igjen. Om 3 Uger var alt fcerdig, og jeg be
gyndte at koge, og tilvirkede 2 Tonder Salt daglig;
det bedste solgte jeg for 10, og det stettere for 8
Rdlr. pr. Tende, som lonnede sig godt, da Brcen
det var saa billigt; men efterhaanden steeg Brcen
det; dog som jeg ikke ventede, der skulde kommet
saa hastig Tilforsel af Salt^, saa besluttede jeg at
anlcegge nok et Saltsydeiie til; hvorfor jeg reiste til
Ullefos Jernverk ved Skien og kjobte Plader dertil,
og sendte samme Sbveis derhen; selv reiste jeg over
Land til Lillesand igjen, og paatog mig at opscrtte
Murene, medens andre tomrede, og tilbragte mig det
Fornodne.

8. 92. Saasnart dette var faerdig, reiste jeg til
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Stavanger, og anlagde der sammesteds et Salt
kogerie. Der dette var fcerdig, reiste jeg derfra til
Svansen, 11 Mil norden for Bergen, hvor et
Saltkogerie var nylig fer anlagt efter min Tilskyn
delse, og hvorved jeg nu gjorde adskillige Forbedrin
ger; herfra reiste jeg tilbage til Egersund, hvor jeg
msdte et Brev fra min Cautionist Hr. 1.-Rd. B—^,
der indeholdt, at jeg skulde haste tilbage, saasom nu
min Sag igjen skulde foretages, og som han nu
meente man skulde stride til Ende med.^

H. 23. Jeg reiste derfor saa hastig som muligt
til Christiania^, og meldte mig for Politimesteren
og Commissarierne; og da Commissionen blev sat,
msdte jeg/ og levercde mine Beviser. Actor^ paastod
jeg skulde indsaettes i Arresten igjen, hvilket jeg mod
sagde paa Grund af, at jeg var lssgiven af Re
gjerings - Commissionen, og ikke mit Mrinde efter
disses Ordre var tilendebragt ved Saltkogerierne;
men som Commissarierne overtydede mig om, at
det var Kongens Ordre, saa forbeholdt jeg mig at
soge Kongen om Frihed; dette var om Hosten 1809.
Byfoged W—6, som var Overarrestforvarer i denne
Tid, troede mig forsaavidt vel, at han paa 1.-R.
Bs—^ Forbsn gav mig al den Frihed han kunde;
jeg sik Pas og Tilladelse at bessge min 80aars
gamle Fader i Julen, der ikke havde seet mig i 5
Aar: denne Reise gjorde jeg paa 14 Dage, og
siden var jeg engang paa Egers Papiirmslle, hvor
til jeg og havde Tilladelse, for der at besoge min
Slcegt, og forfriske mit sygelige Legeme; ellers sik
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jeg oftere Tilladeise at fordrive Tiden ved smaae
Motioner i Nærheden ved Byen/ Endelig stulde
Sagen paadrives, men de vidt adspredte Vidner, af
hvilke 5 eller 600 Stykker vare indkaldte og af
hsrte m. m., forsinkede Tiden saaledes, at alle Vid
nesbyrd bleve ikke beedigede, fsrend Vinteren 1813.

z. 94. Imidlertid var indhentet Attester fra de
hsieste Emvedsmamd, og nogle andre Dvrighedsper
soner hele Landet omkring, angaaende min moralske
Vandel, Scedelighed, Virksomhed og Lydighed mod
Dvrighed og Lovene ; samt hvad Virkninger det havde
viist paa dem jeg havde staaet i Bekjendtskab med;
af hvilke Attester^ folgende ere korte Resultater.

z. 95. Geistlige. "Biskop Bech" berorer
"fsrst adstillige Puncter om min Vandel, som i
"Fsrstningen mishagede ham; men den senere Tid
"havde han paa sine Visitatsreiser erfaret, at mine
"Tilhamgere rsbede Tcenksomhed i Religionen, og at
"de nu gav fslgevcerdige Erempler i deres Vandel"*).

"Biskop Brun^ siger: deres Lcere tsr jeg ikke
"understaae mig at kalde Fanatisme, og de Sceder
"de udmcerke sig ved ter jeg ikke laste; de kunne
"aldrig blive farlige for Staten; ingen uden de,
"siger han, havde upaaanket taalt den Fremgangs

*) Af denne Attest har jeg ikke Copie, men dens Indhold er
bevaret i min Hukommelse. De svrige, af hvilke jeg har
Gjenparter, ville findes udfsrlig aftrylte efter denne Afdeling,
som Bilage til samme.
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"maade verdslige og geistlige Autoriteter have til
"ladt med dem; at stette Streger hist og her be
"gaaes mellem dem, er gjerne mulig; skjondt ingen
"saadan Person, og intet saadant Factum er mig be
"kjendt; men Logn paa deres Bekostning og Partie
"aand imod dem opdager jeg daglig."

"Biskop Bugge^ siger: i Trondhjems Stift har
"jeg aldrig hert at man har tillagt Hauge mind
"ste Brede, der kunde lede til Mistanke om, at
"han ringeagtede Landets Love, men tvertimod at
"hans Vandel har vceret ustraffelig; vel har jeg
"lcrst adskillig Udaad stulde vcere begaaet af ham
"eller hans Tilhcrngere; men ved at erkyndige mig
"derom paa vedkommende Steder, har jeg erfarer,
"at Fortcrllingerne derom ere blevne saerdeles afvi
"gende fra det virkelig Passerede."

"Bistop Ssrensen^ siger: at han for sin Part
"har sundet i H. Hauge en oplyst, fornuftig Mand,
"stemt for gavnlig hensigtsmcrssig Virksomhed; og
"hvad hans hervcerende Venner angaaer, da skylder
"jeg mine Fslelser, saavidt jeg fra nogles Vekjendt
"skaber kan stutte, at istemme det Dnfte: at alle
"vore Alnmes Mennesker vare som de!"

"Biskop Lumholtz^ kalder mig et eremplarisk og
Menneske."

"Biskop Kroa/ siger: H. Hauges scedelige For
"hold har allevegne vceret saaledes, at man bor
"onske det havde blevet fulgt af flere; at han har
"prcediket Opscetsighed mod de borgerlige Love har
"jeg ingensinde erfaret; og lcenger hen beskriver han
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X

"mine bekjendte Venner for de der udmcerke sig ved
"sand «pedantisk Gudsfrygt, Hjcelpsomhed og andre
"christelige Dyder."

"Slotsprcest Pavels" kjendte den Tid ikke mig;
"men de af mine Venner som han havde havt Om
"gang med, giver han Skudsmaal for stille, arbeid
somme, aedruelige og agtvcerdige Mennesker."

"Provst Blom til Gjerpen^ siger: ingen Uorden
"er mig bekjendt i denne Egn, som Folge af Hans
"Hauges og hans Bekjendtes religieuse Taler; der
"imod maa jeg tilstaae, at have hort om H. Niel
"sen selv, som om hans Bekjendtskab, at de alle
"have fort et stille og scedeligt Levnet, advaret fra
"Laster, og opmuntret til et gudfrygtigt Vcrsen;
"Hauge selv har opmuntret til Arbeidsomhed i et
"hvert Kald, og desuden givet Vink til et og an
"det nyttigt Foretagende i adskillige Nceringsveie, som
"og til Gavn ere benyttede."

"Det er ingenlunde at formode, at Hans Hauge
"har yttret noget, som kunne afvende fra tilbsrlig
"Lydighed mod Dvrigheden; thi jeg kjender ingen af
"dem der have nydt hans Omgang, uden for fsie
"lige og villige, under al befalet Orden; han stut
"ter endelig saaledes: jeg kan derfor ikke andet i den
"Kreds jeg lever og kjender, end glaede mig over
"hvad jeg synes at have sporet, som Beviis paa,
"at gode Anviisninger og gode Exempler virke ogsaa
"fra den lavere Folkeclasse til det Bedste."

Provst Eng el ha r t til Flesberg/ siger: "Om
"H. N. Hauge har jeg intet Ondt hort; men



65

"tvertimod Godt. Hans Virksomhed i Henseende
"til adskillige nyttige Indretninger i Landet, troer
"jeg at vcere en Folge af Menneskekjcerlighed og
"Patriotisme :c."

Provst Hount til Bera/ siger: "jeg kjender ikke
"H. Hauge selv, men naar jeg stal dsmme om
"dem han har staaet i Forbindelse med, og som jeg
"kjender, ber jeg ikke tvivle om hans gode moral
ske Forhold, da mange af disse nu udmcerke sig
"ved Skikkelighed, streng Orden i det huuslige og
"selskabelige Liv; i utrcrttelig Virksomhed, og iscer
"i at fremme enhver gavnlig Indretning til det Al
"mindeliges Vel."

Provst Pihl til Vang/ siger: "Hans Hauge har
"ved sit korte Ophold her udviist et i alle Henseen
der ulasteligt Forhold, og hans Proselytmagerie har
"ikke kommet dette Sogn til nogen Skade, da de
"hervcerende af hans Sect altid have viist en saare
"roesvcerdig Vandel, og fremfor saa mange Andre
"udmcerke sig ved gavnlig Flid, Strcrbsomhed og
"megen Scedelighed."

Pastor C. Aamodt til Valle^ i Scetersdal siger:
"Hans N. Hauge har ei vaeret her i min Embeds
"tid, men de faa man her kalde hans Tilhcengere,
"fore, saavidt mig er bekjendt, et stille og christeligt
"Levnet."

H. 96. L. Af de Civile vil jeg kun ncevne
folgende: Statsraad Grev Wedel-larlsbera/, som
den Tid var Amtmand over Buskeruds Amt, siger:

E
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"H. N. Hauges Person har i den Tid af flere Aar
"jeg har vcrret Embedsmand her i Landet, stedse af
"Rygtet vcrret mig bekjendt fra en udmcerket god
"moralst Side; og at de i Budskeruds Amt sig op
"holdende saakaldte Tilhcengere af hans Sect have
"gjort sig scrrdeles fortjente ved mange nyttige An
"lceg, ved eremplarisk Scedelighed, ved Virksomhed,
"Huusflio og Beredvillighed til at anstille ethvert
"af Regjeringen anpriist Forsog le."

Stiftamtmand Grev Moltke^ siger: "Hans N.
"Hauge har viist sig scedelig, arbeidsom og lydig
"imod Loven og Dvrighedens Befalinger; og om
"hvad Virkninger det har gjort paa dem han har
"havt Bekjendtstab med veed jeg kun saameget, at
"han stedse, iscer i den senere Tid, har opmuntret
"sine Bekjendte til Virksomhed og Lydighed mod
"Dvrigheden."

Stiftamtmand Grev Trampe i Trondhjem^ atte
sterer: "at han i Forening med Trondhjems Biskop,
"havde igjennem Prcesteskabet erkyndiget sig om, at
"Hans Nielsen Hauge ingensinde har opfort sig saa,
"at Mistanke kunne opstaae mod ham at han har
"ringeagtet Landets Dvrighed; men tvertimod, at
"hans Vandel har i den Synspunct vcrret ustraffe
"lig; og videre: at han vel har holdt religieuse
"Sammenkomster; men at disse aldrig have sigtet
"til at modsige Landets vedtagne Kirkelcere."

Stiftamtmand Cederfeldt i Christiansand^ mel
der og udtrykker sig saaledes: "Ligesom Hauge al
"deles ikke har viist sig fra nogen umoralsk eller op-
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"scetsig Side i dette Stift; saalcdes have de af
"hans Tilhcengere, som her i Stiftet ere etablerede,
"for storste Delen opfert fig som udmcerkede, vind
"skibelige, arbeidsomme og, i at efterkomme Dvrig
"hedens Befalinger, lydige Borgere le,"

Stiftamtmand Thygeson^ siger: "at H. Nielsen
"Hauges moralske Vandel og Scedelighed, samt Ly
"dighed mod Dvrighed og Lovene, have i min Em
"bedstid her ei alene vceret aldeles upaaklagelig, men
"endog saaledes, at jeg anseer det for Pligt, i en
"hver Henseende, at meddele ham det bedste Vid
"nesbyrd."

Flere civile og geistlige Embedsmcend give den
samme Charakteer og gode Skudsmaal, og desfor
uden, naar jeg undtager nogle Enkelte, som have
vceret übekjendte om det Sande i min Fremfcerd, saa
have henimod 600 Bidner med Eed bekrceftet det
samme dermed overensstemmende gode Vidnesbyrd.

97. Endelig ncermede den langvarige Sag og
Arrest sig engang til sin Slutning. I December
Maaned 1813 blev af den nedsatte Commission saa
dan Dom afsagt over mig: "at jeg skulle hen
"scettes 2 Aar i Faestningsarbeide, samt be
fale alle Sagens Omkostninger."^ Jeg for
bausedes herover, da jeg ingen Brsde var mig be
vidst, uden det, at Actor^ paastod, jeg havde over
traadt Forordningen af 13de Januar 1741^, fordi
jeg havde holdt Opbyggelses - Taler, og ikke Mo
meldt det for Praesterne, da dog bemeldte Forordning

E 2
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ingen Straf bestemmer for Sligt; samt at jeg skulde
have brugt forncrrmelige Udtryk i mine Skrifter mod
Geistligheden.'

H. 98. Jeg appellerede derpaa til Over-Crimi
nalretten^, som hsieste Domstol i Landet, og 1814
den 23de December faldt da den anden Dom der
hen, at jeg for ovennevnte Forseelser skulle betale
til Christiania Byes Fattigcasse 1000 Rbdl. S. V.
og alle af Sagen flydende Omkostninger, der ncesten
blev af lige Belob; isvrigt frifindes.^ En Sagfsrer,
som jeg talede med i Anledning af denne Dom,
forestog mig at soge Benaadning hos Kongen; han
fandt der kunde vcere Grund til at haabe den, da
jeg havde udstaaet en 10aarig Arrest, hvoraf 4 Aar
meget haard, og endeel formildet under Caution; da
min Virksomhed ikke burde bersves Midlerne til at
gavne; og da Forordningen af 1741 heller raader
til christelige Advarsler for dem, som maaskee kunde i
Eenfoldighed forsee sig uden ond Villie, end til Straf.

Men da han troede det nodvendigt, at jeg paa
beraabte mig ei at kunne betale, og ei vidste Udveie
til Pengene, saa var Sandheden, som jeg aldrig har
forladt, mig kjcerere end disse.

Mine Venner underststtede mig da med Laan til
Udgiften; jeg trostede mig ved at Pengene stulle
falde ide Fattiges Lod ; og er saaledes tilfreds i 2Ere
og Vancere; selv bedst overbeviist om mine Hensigter,
og at det er let at lide for Sandheds Skyld, veed
jeg at paa hiin Dag falder den 3die Dom.

§. 99. Saasom mine Skrifter, der ved en Pla
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cat af ste Juli l 805 vare sequestrerede^, ikke ved be
meldte Dom bleve confisquerede, saa ansogte jeg om,
at tilbagebekomme samme; hvilket nu er indvilget^, og
til den Ende befalet alle Vedkommende, at mine Bo
ger skulle tilbageleveres mig.

For alle mine svrige Eiendomme i Bergen, som
i Aaret 1804 ester det Danske Cancellies Befaling/
bleve mig sratagne udomt, har jeg endnu intet be
kommet. De ere solgte^, og Skifteforretningen der
over mig tilsendt; mit Boes Beholdning, indkommet
for 1807, findes deri udfsrt i D. Ct. Skal jeg
noies med Betaling i denne Myntsort, da faaer jeg
omtrent 2 st. for en Tende Salt og for Huus og
Hjem, Skibe og Ladninger og alt i Forhold dertil",
som er meget at betcrnke; men jeg gjor mig endnu
det Haab, at vor nuvcrrende retfcerdige Regjering be
viser mig al den Ret der er den muligt, og mig med
Billighed kan tilkommet Min Formues Tab var mig
ogsaa übetydelig imod det ovrige Uheld, min sidste
Arrest har forvolder mig; thi dette Levested, hvcri
Luften af et Snees, for det meste uordentlige Men
nesker, der ikke kommer i fri Luft, er opfyldt med
en Mcengde usunde, anslikkende og skadelige Dun
ster, har forandret og rystet min Helbred saaledes,
at jeg, som var af den stcerkeste Legemsbygning, og
bedste Helbred, jevnlig lider under Blodsot, Slim
og Koldfeber, Gigt og Kolik, Skjorbug, Vattersot,
idelige Forstoppelser og Ncervesvcekkelser, der foraar
sage et opsvolmet Legeme, guul og bleg Ansigts
farve; en besynderlig Sensibilitet imod enhver Luftens
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og Veirets Forandring; hvilke Sygdomme daglig
vexelviis incommodere mig, og som tyende Lceger
tilligemed Forsigtighed i , Dicet og Levemaade ei har
vceret i Stand til at hceve.

§. 100. Jeg har saaledes til denne Tid udstaaet
10 Arrester eller Hceftelser^, foruden denne si oste, der
vårede paa 11te Aar, 3de Gange vceret slagen^: flere
Gange vceret efterstrcebt, og har ved Guds Bistand
undgaaet det mig tilsigtede Onde; mangfoldige Gange
har jeg vceret beloien paa )Ere, gode Navn og
Rygte. Gud give mig Naade til at bede for mine
Modstandere, og at ville dem vel for deres Uvillie
imod mig! At jeg over og har ovet Taalmodighed
i mine Trcengster, det kan de bevidne, som har havt
og har Omgang med mig.

Forresten er jeg daglig fornoiet, har Sjelefryd og
Hjertefred, takker min Gud for sin scerdeles Over
bestyrelse, som har bevaret mig til denne Dag i sin
Sandhed.

Det Gode synes og ved Guds Bistand at vinde
Seier. Rolig og ukrcenket lever jeg paa en lille
Land-Eiendom^, i Ncerheden af Christiania, som Ven
ners Hjcelp forskaffede mig, og som jeg iscer ved Jord
forbedring og et Mollebrugs Anlcea/ har gjort til Leve
brod. Mine Venner have mig kjcer, og jeg smigrer
mig at nyde Agtelse og Venskab hos Fodelandets
meest oplyste og agtvcerdigste Mcend".
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Bilager/

Ro. 1. Bergen den 27de Octbr. 1810.

Til tjenstligt Gjensvar paa Deres Velcedelheds
Mrede af 15de Dennes om Hans Nielsen Hauge
og Consorter, sinder jeg det meest conseqvent at med
dele af hvad jeg derom erklcrrede til Cancelliet af
28de Juli 1804 Fslgende ordlydende:^

"I 7 Aar her i Stiftet har jeg erfaret, at deres
Lcere og Boger gik ud paa Poenitentse, Omven
delse og streng Alvorlighed i Scrder; dette under
staaer jeg mig ikke til at kalde Fanatisme. De ud
mcrrke sig ved ikke at bande, ikke at lyve, ikke at
svire; dette tor jeg ikke laste. De kunde gjerne vcrre
et Slags hyklende Pharisceere, men staae i saa Fald
kun under Guds Dom. Deres Boger ere hsist elen
dige og usammenhengende, men beraabe sig allevegne
paa Beviis af Bibelen, denne mistolke de hist og her;
men. hvo er den Skriftkloge, om hvilken ikke ander
ledes Tcenkende have sagt det samme? og taaler ikke
Staten endog dem, som skrive tvertimod Bibelen,
tvertimod vor positive Religion? De ere jammer
lige Talere, og vinde kuns de hsist Enfoldige, ikke
engang dem, hvor Prcest prcediker efter Bibelen,
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og lever efter det han prcediker. Saaledes ere deres
Forsamlinger i Bergens Bye bortsvundne af sig selv;
her holdes nu ingen, her leve de stille, communicere
som andre, og gaae flittig i Kirke. Modlsshed er
neppe Ordet, forat udtrykke deres Talers enten
Hensigt eller Virkning. Vel affectere disse Talere et
Slags Sagtmodigheds-Aand ved Hovedhamgen og
klynkende Stemme; vel tye ogsaa til dem alle Milt
syge og Hypokondrister, og blive heller vcerre end
bedre; men hvo kurerer ogsaa disse? og hvad Under,
om disse Patienter, som forgjceves ssgte ordentlig Lcege,
endelig betroe sig til Qvaksalveren ? Den cultiverede
Verden bruger Selvmord, deraf har man endnu in
tet hort blandt dem. Hauges Tilhengere ere ncesten
alle blsdagtige Uslinge, den mindst kraftfulde Deel
af Nationen, og kunde saaledes aldrig blive farlige
for Staten. — Autoriteter, baade verdslige og
geistlige, have tilladt sig en Fremgangsmaade mod
dem, som ingen, uden de, havde taalt upaaanket.
Hans Nielsen Hauge har mere end engang vcrret
arresterer efter overiilede Angivelser, er frikjendt og
losladt; men altid uden Erstatning. Derimod turde
maaskee deres mercantilske Entrepriser vcere en Gjen
stand for Regjeringens Opmcrrksomhed. Mange
1000 Rd. prcrstere de til Kjob: vi kunde ikke gjcette
deres Kilder. Hans Nielsen Hauge synes at bestyre
en Samfunds-Casse^, og kunde let, mod sin Vil
lie, blive Bedrager, fordi han rimeligviis ikke er
svet i Bogholderie, og da var det ilde, om Troskyl
dige derved skulde tabe; hvorvidt vor allernaadigste
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Regjering kan forebygge et saadant, maaskee befryg
teligt Onde, indstilles allerunderdanigst. At der for
resten i en Corporation, saa talrig, som nu denne
Haugianernes, gives Ulve i Faareklceder, at dumme,
maaskee stette Streger begaaes hist eller her imel
lem dem, er gjerne muligt; skjondt ingen saadan
Person, og intet saadant Factum er mig bekjendt;
men Logn paa deres Bekostning og Partie-Aand
imod dem opdager jeg daglig."

Saa skrev jeg dengang til Cancelliet, og indtil
denne Dag har jeg intet erfaret, som modsiger det
jeg strev.

I. N. Brun.'
Til Hr. Lumholtz, Stifts-Over

rets Procurator i Christiania.

No. 2.

"At Hans Nielsen Hauge her i Nordlandene har
anrettet nogen betydelig moralsk eller politisk Uor
den, er mig ei bekjendt. Man har rigtig nok, og
maaskee ei uden al Grund, klaget derover i den son
dre Deel af Helgelands Fogdene, og ved Gjeslin
gens Fistevcer i Nummedalen, hvor en af hans Til
hcrngere havde etableret sig, og under Helligheds
Maste sogte egne Fordele; men, om dette kan egent
lig skrives paa Hauges Regning, er uvist. Hans
udgivne Skrifter udbrededes ogsaa i Mcengde, og de
indeholde mystisk Svcermerie; men dette findes og i
andre, der upaaankede ere i Almuens Hcender, og
vil blive det, indtil bedre Oplysning fortrcenger dem.
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Hauges saedelige Forhold har allevegne virret saale
des, at man bor snske, det var blevet fulgt af flere.
At han har prcrdiket Opscetsighed mod de borgerlige
Love, har jeg ingensteds erfaret; — at en og an
den af hans Partie har nedlagt sit Kalds Arbeider,
for at vandre omkring i Proselytmageriets AErinde, er
noget, som fblger med enhver svcermerisk Sect-Aand;
men alene har det vel neppe vceret Hauges Prin
sip, at lede til Uvirksomhet). Man sinder tvertimod
iblandt hans Tilhcengere mange Familier, hvis Ar
beidsomhed kan tjene til Monster for Andre. Disse
udmcerke sig og ved sand upedantisk Pietet, Hjcelp
somhed og andre christelige Dyder. De vise ingen
Foragt for den offentlige Gudsdyrkelse, men besoge
flittig Kirken. Utidig og übesindig Zelotismus, der
endog fra offentlige Talestole haanede Secten, uden
at bibringe Almuen fornuftigere religios Oplysning,
befordrede mange Steder, i Forening med Svcer
meriets egen Tryllekraft, dens Udbredelse. I Nord
landene har den i det Hele vist ikke voldet saa meget
Ondt, at man har Aarsag til haardelig at anklage
den. Hermed plaiderer jeg ei for dette Svcerme
ries übehindrede Fremgang, men snsker kun den
anklagedes milde Behandling, saafremt hiint i og for
sig selv kun er hans Brode."

Alstahaug d. 6te Novbr. 1810.
K r o g h,

Biskops
Til Hr. L u m h o l tz, Stifts-Over

rets Procurator i Christiania.
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No. 3.

Ester Hoistcerede af 17de f. M. har jeg den 2Ere
at afgive:

"Hans Nielsen Hauge har jeg kun en Gang talt
med, da han for et Par Aar siden af Stiftet var
sendt til Vestlandet, for at tilbringe Salt, som da
var stor Mangel paa. Men jeg har hort tale om,
at han for flere Aar siden har vceret i dette og til
gramdsende Sogne, og har adskillige Bekjendte, som
ynde ham. Jeg har og hott, at andre af hans
Bekjendtstab have omreist og holdet religieuse Taler.
Ingen Uorden er mig bekjendt i denne Egn, som
Folge deraf; derimod maa jeg tilstaae at have hort,
saavel om Hans Nielsen selv, som andre, der have
vcrret af hans Bekjendtstab, at de alle have fort
et stille og scrdeligt Levnet, advarer fra Laster, og
opmuntret til et gudfrygtigt Vcesen. Hans Niel
sen Hauge selv skal have opmuntret til Arbeidsom
het) i hvert Kald, og desuden givet Vink til et og
andet nyttigt Foretagende i adskillige Naeringsveie,
som og til Gavn ere benyttede. Det er ingenlunde
at formode, at Hans Nielsen har ytret Noget, som
kunde afvende fra tilberlig Lydighed mod Dvrig
heden; thi jeg kjender ingen af dem, der have nydt
hans Omgang, uden for fsielige og villige under
al befalet Orden. Ja! i al udvortes Forhold ud
mcerke disse Mennesker sig som afholdne fra Laster.
De besege flittig Kirke -Forsamlinger, de omgaaes
mere, end i Almindelighed Mcengden af Folket, med
Guds Ord, de have Omsorg for deres Huus-Fami
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lies Scedeligheds Beviisning i alle Dele; de findes
ikke paa de Steder, som, desvcerre, lokke mange Let
sindige til Tidsspilde, og ncere fordcervende Lyster.

Jeg kan derfore ikke andet, i den Kreds jeg lever
og kjender, end glcede mig over, hvad jeg synes at
have sporet som Beviis paa, at gode Anviisninger
og gode Erempler virke ogsaa fra den lavere Folke-
Classe til det Bedste.

Gierpen Prcrstegaard d. 6te Novbr. 1810
VErbsdigst.
Blom/

S. T. Hr. Stifts-Overrets Procurator
Lumholtz.

No. 4.

"Saavidt jeg veed, eller saavidt jeg nu erindrer,
har Hans Nielstn Hauge ikke selv afholdt religieuse
Taler i Flesberg Prestegjeld, men vel nogle af hans
saakaldede Tilhengere fra Thunoe, hvis Taler syn
tes i Forstningen at virke Forbedring hos nogle
iblandt Almuen, men uden Varighed. Om Hans
Nielsen Hauge har jeg intet Ondt hsrt, men tvert
imod Godt. Hans Virksomhet) i Henseende til
adskillige nyttige Indretninger i Landet, troer jeg
at verre en Folge af Mennestekjcerlighed og Patrio
tisme. Ved Samtale med ham en Gang paa hans
Reise herigiennem til Bergen, ytrede han et chri
steligt Sindelag mod Gud og Menneskene, Dvrig
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heden og Lovene. Dette bliver, paa behagelig For
langende, herved af mig attesteret.

Flesberg Prcrstegaard d. 15de Novbr. 1810.
A. Engelhart,

Provst og Sogneproest i Flesberg.

No. 5.
Til Besvarelse af Deres Velcrdligheds Skrivelse

af 22de f. M., giver jeg mig herved den 2Ere at
melde: "At omspurgte Hans Nielsen Hauges mo
ralske Vandel og Scedelighed, samt Lydighed mod
Dvrigheden og Lovene, have i min Embedstid i Chri
stiansands Stift, ei alene vceret aldeles upaaklagelig,
men han har endog, ved det af ham ved Lillesand
anlagte Saltkogerie, givet et rosvaerdigt Beviis paa
sjelden Birksomhed, der gjor mig det til Pligt for
mig i enhver Henseende at meddele ham det bedste
Vidnesbyrd."

Altona den 22de Novbr. 1810.

Thygeson/

Til Hr. Stift-Overrets Procurator
Lumholtz.

No. 6.
"Hans Nielsen Hauge har, saavidt jeg veed, ikke

i min Embedstid opholdt sig i Trondhjems Stift;
men Resultatet af hvad jeg har kunnet erfare om
hans forte Vandel, er dette: at jeg aldrig har hort
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I

man har tillagt ham mindste Brode, der kunde lede
til Mistanke om, at han ringeagtede Landets Love
og Dvrighed, men tvertimod, at hans Vandel har
vceret ustraffelig. At han har holdet religieuse Sam
menkomster, hvortil Adgangen skal have staaet en
hver aaben, siges almindelig; jeg kjender og Prce
ster, der have vaeret ncervcrrende i de af hans Sect
holdte Forsamlinger, der have fortalt mig, at de
deels bestode i Sang og Lcrsning af en Bog, deels
i Taler, som ikke skal have havt nogen synderlig
Sammenhang eller Sands, af hvilket Slags maa
skee flere gives, end dem, der holdtes i disse Sam
menkomster. Isvrigt har jeg ikke hort, at de stul
le have sigtet til at modsige vor Kirkes vedtagne
Lcrre. Paa mine Visitats-Reiser har jeg ofte hort
tale om hans Tilhamgere, men jeg har ikke hort
at paalidelige Mcend have gjort anden Beskrivelse
over dem, end at de aldrig bandede eller dråk. Vel
har jeg lcest paa Prent adskillig Udaad han eller
hans Tilhcengere her i Trondhjems Stift stal have
begaaet^, men, ved at erkyndige mig derom paa ved
kommende Steder, har jeg erfaret, at Fortcrllingerne
derom ere blevne scerdeles afvigende fra det vir
kelig Passerede, og i Almindelighed synes jeg at
have sporet, at de Prcester, der med stsrste Flid og
Held varetoge deres Embeder, ikke have besvaeret sig
over ham, eller at han i deres Menigheder har havt
synderlig Tilhamg; iovrigt tvivler jeg meget paa at
nogen Forsamlinger nu i lang Tid ere holdte af
dem, som troedes at vcrre ham hengivne. Dette er
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alt, hvad jeg efter Hr. Procurator Lumholtzs For
langende herom veed at forklare."

Trondhjem den 29de October 1810.
Bugge/

No. 7. Mest.
"Hans Nielsen Hauges moralske Forhold er mig

aldeles übekjendt, da han ikke har opholdt sig i min
Menighed; men, naar jeg stal demme efter de Fami
lier, med hvilke han har staaet i Forbindelse, bor jeg
ikke tvivle om hans gode moralske Forhold, da mange
af disse nu udmcerke sig ved Skikkelighed, streng Orden
i det huuslige og selskabelige Liv, i utrettelig Virk
somhed, og iscrr i at, fremme enhver gavnlig Ind
retning til det Almindeliges Vel." Hvilket hermed,
paa Forlangende af Defensor udi den bemeldte Hans
Hauges besalede Commissions Sag, attesteres af

S. H o u n t,
Provst og Sogneprceft til Berg.^

Bergs Prcestegaard d. 29de Octbr. 1810.

No. a

"Hans Nielsen Hauge, som aldrig har havt fast
Bopael her, og som jeg forst sidst afvigte Aars Som
mer har seet, da han en kort Tid opholdt sig her,
kjendte jeg indtil da kun af Rygtet og nogle hans Skrif
ter, hvilke tilsammen forkyndte en Fanatiker. Men
denne Stemning har sikkerlig udbruset, idetmindste
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har jeg for min Part, under et Par Samtaler med
ham ovenncevnte Tid, sundet i ham en oplyst for
nuftig Mand, stemt for gavnlig hensigtsmcrssig Virk
somhed, erkjendende sin Fordums Fremfcrrd for fei
lende, den maaskee og Andres Heftighed, istedetfor
sindig, grundet Modsigelse, kan have givet Ncrring.
Hvad hans hervcerende Venner angaaer, da skylder
jeg mine Folelser, saavidt jeg fra nogles Bekjendt
skab kan stutte, at istemme det Dnste, at alle vore
Almues Mennesker vare som de; thi hine forste fa
natiske Troes og Proedike- Omvandlinger horer man
nu ikke mere til, derimod udmcrrke de sig ved Flid,
Stilhed, Tarvelighed og Mdruelighed, hvilke Egen
skaber berettige dem til et hcederligt Vidnesbyrd."

Christiansand den 9de Novbr. 1810.
C. Sorenssen.

Provst og Proch.i

IVo. 9.

"Den indbemeldte actionerede Hauge har, siden
han blev anholdt og sat under Tiltale, og indtil
jeg fratraadte Stiftamtmandskabet i Christiania, viist
sig arbeidsom, scedelig og lydig mod Lovene og Dv
righedens Befalinger, saa at hans Forhold i den Tid
har vceret upaaklageligt og godt. Hvilke Felger dette
hans Forhold har havt paa dem, han har havt Be
kjendtskab med, kan jeg ikke bestemme, kun saa me
get veed jeg, at han stedse, iscrr i den senere Tid,

',

Tjenstligst Gjensvar!
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har opmuntret sine Bekjendtere til Virksomhed og
Lydighed mod Dvrigheden."

Odense den 18de November 1810.
G. Moltke/

No. 10.

"Efterat jeg, saaledes som jeg under 27de f. M.
gav mig den 2Ere at melde, havde anmodet Biskop
Bugge om, at tilveiebringe mig fra Stiftets Prce
steskab de af deres Velcedelhed, som befalet Defensor
for Hans Nielsen Hauge ved den over ham i Chri
stiania efter Kongl. Befaling nedsatte Commission
til at underssge og paakjende flere mod ham op
givne Gravamina, forlangte Efterretninger og Vid
nesbyrd om ermeldte Actioneredes forte Vandel, og
hvad Indstydelse hans Omgang har havt paa dem,
han har vceret bekjendt med, har ermeldte Biskop nu
tilbagemeldet mig, at han alt forhen havde correspon
deret med Prcestestabet om denne Sag, og at Resul
tatet af de indkomne Efterretninger gaae derhen ud,
at ncevnte Hans Nielsen Hauge ingensinde har opfsrt
sig saa, at Mistanke kunde opstaae mod ham, at han
har ringeagtet Landets Love og Dvrighed; men tvcert
imod, at hans Vandel stedse har i den Synspunct
vaeret ustrasselig, og videre, at han vel har holdt re
ligieuse Sammenkomster, men at disse aldrig har sig
tet til at modsige Landets vedtagne Kirkelcere. — Fra
den civile Dvrigheds Side er alene at anmcerke, at

F
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oftncevnte actionerede Hans Nielftn Hauge har, in
den dette Stifts lurisdiction, vceret i Aaret 1800
anseet med een Maaneds Arbeide i det trondhjemske
Tugthuus for Losgamgerie, ester over ham ergangne
Underretsdom, og befindes han ei oftere inden denne
at have vceret anseet eller justitialiter tiltalt. — Hvil
ket jeg saaledes, i Gjensvar paa Deres Velcedelheds
behagelige Skrivelse as 15de f. M., herved giver mig
den 2Ere tjenstlig at tilbagemelde.

Trondhjems Stiftamtmandsskab den ste Novbr.
1810.

F. Trampe/
Til Hr. Procurator Lumholtz!

IVo. 11.

"Da Hans Nielsen Hauge, saavidt mig er be
kjendt, aldrig har opholdt sig i Aggers Sogn, eller
omvandret der, som Praedikant, idetmindste har dette
ikke vcrret Tilfceldet i min Embedstid, saa er jeg al
deles incompetent til at udstcede nogen Attest om
denne Mand, som jeg aldrig har seet eller staaet i
ringeste Embedsforhold til. Heller ikke troer jeg, at
hans saakaldte Sect her i Aggers Sogn har havt
eller har Tilhcengere. Man har blot ncevnet mig en
eneste Gaard, hvis Beboere ansaaes for Haugianere;
herom veed jeg intet, undtagen at den ene af dem er
mig bekjendt som en stille, arbeidsom, cedruelig og
meget agtvcerdig Mand. Samme Vidnesbyrd maa
jeg give et Par Bondekarle fra Oplandet, der har
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arbeidet hos en Hjulmager ved Aggers Kirkes og selv
erklcerede sig at vcere Hans Hauges Venner. Jeg har
endog laant dem Boger, hvori rensede Rcligionsbe
greber herske, og hvorover de have ytret stort Vel
behag. Samme Grundsattninger ytrede og for mig
Hans Hauges Broder og flere Arbeidere paa Eger
Papiirmslle, da jeg var der for tre Aar siden. Har
da endog Hans Hauges og hans Staldbrodres For
hold i Begyndelsen vceret stridende imod Landets
Love og religieus Oplysning, have de end da voldt
megen Forvirring og Skade blandt Almuen; den
Aand de da besjeledes af, synes dog nu at have meget
forandret sig til det bedre; og det er, hvor jeg har
hort noget om dem, ved Flid og ordentlig Levnet
at de nu udmcerke sig i den Kreds, hvori de leve. —
Som Religionslcrrer, der nok er bekjendt for ei at
vcere Overtroens og Fanatismens Dlhcenger, anseer
jeg det for min Pligt, at gjere denne Erklcrring.

Aggershuus den ste Novbr. 1810.
Pavels.2

S. T. Hr. Stiftsoverrets-Procurator
Lumholtz!

No. 12.
"Da Deres Velcedelhed, som beskikket Defensor

for Hans Nielsen Hauge, under den mod ham ver
serende Commissions-Sag, har, under 22de f. M.
forlangt min Attest om hans moralske Vandel, Sa?-

F2
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delighed, Virksonched og Lydighed mod Dvrigheden
og Lovene, samt hvad Felger det har havt paa dem,
Hans Hauge har havt Bekjendtskab med; saa skulle
jeg ikke undlade at bevidne : at Hans Nielsen Hauges
Person, i den Tid as flere Aar jeg har vcrret Em
bedsmand her i Landet, stedse af Rygtet har vcrret
mig bekjendt fra en udmcrrket god moralsk Side, og
at de i Buskeruds Amt sig opholdende saakaldte
Tilhcengere af hans Sect have gjort sig scrrdeles
fortjeme ved mange nyttige Anlceg, ved eremplarisk
Scrdeligheo, ved Virksomhed, Huusftid og Vered
villighed til at anstille ethvert gavnligt af Regjerin
gen anpriist Forsog, samt at de, allerede for min
Tiltredelse til Amtet i Aaret 1806, have aflagt
det Svcermerie, som i Begyndelsen saa ufordeelag
gen skulde have udmcerket dem, og synes nu ligesaa
nidkjcere at ville fremme Oplysningen, som de i
Sectens forste Dage skulde have havt Udseende til at
ville undertrykke den. Og saaledes har jeg i hele min
Embedstid her ikke erfaret de mindste skadelige Fel
ger af de forvildede Lcerescetninger, Hans Nielsen
Hauge beskyldtes at have udbredt."

Christiania den 2densNovbr. 1810.

H. Wedel-larlsberg.'

Hr. Stiftsoverrets-Advocat
Lumholtz!
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No. 13.

Indbemeldte Hans Nielstn Hauge er er meget erem
plarisk og gudfrygtigt Menneske, der aldrig har for
segt noget efter sin Overbeviisning mod Dvrighed,
eller til sine Medmenneskers Skade, men hvad han
herudi har maattet feile, er af blind Nidkjcerhed, den
han nu erkjender og aldeles afstaaer fra, da han vil
blive iblandt de stille og flittige i Landet, med hvilket
Navn han fortjener at ncrvnes.

Christiania den 14de Decbr. 1810.
Lumholtz."

No. 14.

Hans Nielsen Hauge har 3de Gange vceret her i
Vangs Prestegjeld, den forste Gang i Ilaret 1799,
anden Gang 1893, den Tid, paa hvilken han 3die
Gang var her, kan jeg ikke bestemt huske. Her i
Sognet opholdt han sig enhver Gang meget kort, og
ikkun Faa vandt han her for sin Sect, hvilke Faa
i Aarene omtrent 1800 og 1801 nu og da holdte
religieuse Forsamlinger, hvoraf dog ingen Uorden
var Felgen.

Ved sine korte Ophold her i Sognet udviste han
et i alle Henseender ulasteligt Forhold, naar undtages
hans Proselytmagerie, som dog ikke paa nogen Maade
er bleven dette Sogn til Skade, da de herværende
af hans Sect altid have viist en saare rosverdig
Vandel, og fremfor saa mange andre udmcerket sig
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ved gavnlig Flid, Strcebsomhed og megen Scedelig
hed.

Vangs Prcestegaard den 3die Novbr. 1810.
A. Pihl/

No. 15.
"I de 7 til 8 Aar jeg har vcrret Sogneprcest til

Valle Kald, har Hans Nielsen Hauge aldeles ikke
vaeret i mit Prcestegield. De Faa, man her kalder
hans Tilhcengere fore — saavidt mig bekjendt —
et stille og christeligt Levnet.

Valle Prcrstegaard i Scetersdal den 28de Febr.
1811.

C. Aamodt/

IVo. 16.

"Foranlediget af Deres Velcedligheds behagelige
Skrivelse af 18de forrige Maaned, betreffende Hans
Nielsen Hauges Dpfsrsel med videre, skulle Stiftet
ncrst at anmcerke, at bemeldte Hans Nielsen Hauge,
forinden han blev arresterer, opholdt sig i Bergens
Stift, ikke undlade at melde, at ligesom Hauge
aldeles ikke har viist sig fra nogen umoralsk eller
uscrdelig Side i dette Stift, saaledes have de af hans
Tilhcengere, som i dette Stift ere etablerede, for
stsrste Delen opfsrt dem som udmcerket vindskibe-
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lige og arbeidsomme, og, i at efterkomme Dvrighe
dens Foranstaltninger, lydige Borgere.

Den senere Tid Hauge har vaeret i Frihed og
her i Egnen har opholdt sig, har ellers aldeles in
tet, saavidt jeg har kunnet bringe i Erfaring, paa
hans Opforsel vceret at udscette.

Christiansand den 12te Novbr. 1810.

Cederfeldt,
Stiftamtmand.l

s(i. 17.

"Ester erholdt Underretning, betrceffende Hans
Nielsen Hauges Forhold her i Fogderiet; skulle jeg
ikke undlade, i Anledning Deres Hoivelbaarenheds
P. M. as 2den f. M. underdanigst at indberette: at
bemeldte Person vel for 5 til 6 Aar siden stal paa
en Reise have opholdt sig her i Fogderiet, og at
adskillige as Almuen da skal have antaget noget af
hans udbredte Religions Lcere, men samme er nu for
lang Tid siden uddsd, og intet, eller saare lidet,
spores nu for Tiden heraf. Vel gives her en og
anden af de saakaldede Lcesere, men disse ere langt
fra at forstyrre den offentlige Rolighed, tvcertimod
have de faa jeg har havt Leilighed til at kjende af
disse Personer, saavelsom andre Ligetcenkende stedse
fort en moralsk og saedelig Vandel, forenet med Virk
somhed og Lydighed mod Dvrigheden og Lovene; li-
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gesom bemeldte Hans Nielsen Hauge, her i Fogde
deriet, ikke heller kan siges at have gjort sig skyldig
i noget, som kunde vcere stridende herimod, men har
derimod opmuntret til sammes Udsvelse.

Fladset den 22de December 1810.

AndenDeel.

Dm de forskjellige stsrre og mindre Religions-
Partier, som Autor ved sine Omreiser er kom

men i Bekjendtstab med, eller bleven
erkyndiget om.

Ester at jeg i den fsrste Dccl as dette Skrift har
beskrevet de vigtigste as mine Reiser og Tildragel
ser, troede jeg at det for endeel as mine Lcrsere kunde

A £t«

maaskee vcere interessant at see en lille Fortegnelse
over de religieuse Partier, jeg paa mine Reiser har
antruffet, samt en kott Oversigt as deres vigtigste
fra min Overbeviisning differerende Meninger.

1. H. Den forste var Seeberg, Sognepraest til
Thunoe Prcestegjeld/ hvor jeg var fsdt; han havde
fra mit 10de Aar ved Skolemoder oa/i Kirken med

C. N. Junge/



89

flere Leiligheder lcrrt at kjende mig, han tog mig
ofte frem at lcese for mine Jevnlige, og kaldte mig
den lille Skoleholder, smigrede mig ogsaa med, at
jeg skulde blive Prcrst m. m. — Men da jeg kom
til modnere Alder, lcerte jeg mere at indsee hans
tiltagende Svagheder, der ei alene stedte mit Hjerte
fra ham, saa jeg ved hans Paastande modsagde ham,
men han stodte og an mod de allerfleste af sin Menig
hed, saa de anklagede ham, hvorpaa han blev suspen
derer, og endelig ved en Hoiesteretsdom ganske afsat
fra sin Embede. Hans Lcrrescetninger vare ncesten de
samme, som herske blandt Brsdremenighederne, dog
skilte han sig ogsaa fra disse i nogle siregne Prin
ciper og Lceremeihoder.

Med denne Seeberg stod et andet religiost Partie
der i Omegnen i en nogenlunde Forbindelse, som i
min fsrste Opvcekkelse stod saa at sige ved Siden af
mig; som en Formand eller crldste blandt disse kan
ansees en Christen Gleng, ogsaa hjemmehsrende i
Thunee Sogn/ De heftigste af disse havde for
deres Sinds-Forandring vcrret hengivne til Drukken
stab, Letsind og Gjackkerie i hoi Grad, som vel
stodte an mod mit naturlige Temperament; men iscrr
da jeg ogsaa ester deres Sinds-Forandring fandt ad
skillige Anstodeligheder hos dem, som i Laeremetho
den, der gaaer meest ud paa, at handle om Chrisii
Forsoning, Blod, Ded og Såar, uden at forklare
den levende Troes Virkning om den aandelige
Igjenfsdelse, at folge hans Fodspor og gjore vel.
Denne deres Ladebygning eller Forklaringsmaade,
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hvilket de tildeels havde lcert af Seeberg, stred imod det
Begreb, jeg havde fattet om den rette Forstand i min
Bornelcere, i Overensstemmelse med det Ny-Testa
mente, saaat, ihvor gjerne jeg end onskede Forening,
saa kunde den dog ikke opnaaes, iscrr da jeg saae,
at Frugten af deres Lcere var, at de fleste som an
toge den, forfaldt til Sikkerhed og Laster; endskjsnt
den omtalte Christen Gleng har jeg endnu den Til
lid til, at hans Forsaet er til det Bedste.

H. 2. Soren Lange, forhenværende Prcest til
Nygge og Moss^, horte jeg min Fader fortcrlle om,
at han havde vceret en scerdeles nidkjcer Mand for
Evangelii Sag og virket samme gudfrygtige Sinde
lag paa mange Mennesker dersteds. De overblevne
af dem forenede sig med mig.

H. 3. Af et andet lidet Partie, som paa Moss
havde floreret omtrent 40 Aar fer min Tid, som af
andre bleve spotviis kaldte Hellige, og hvorom jeg
ikke veed hvorfra de have sin Oprindelse, enten fra
bemeldte Lange eller nogen andens disse traf jeg en
Mand af, som sagde sig at vcrre den sidste af sine
Troes Brodre, og ventede nu paa sin Dplosning,
han bar Prcrg af alvorlig Andagt og Strenghet),
havde intet Haab om noget Bedre med Menneskenes
Saligheds-Arbeide, som stred imod min Tanke, da
jeg havde meget Haab om Menneskenes Forbedring.

H. 4. I Trogstad Sogn traf jeg og nogle, som
udmcerkede sig ved religieuse Folelser, og de fleste af
disse forenede sig med mig.

H. 5. I Krogstad Sogn vare nogle omtrent af
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samme Tamkemaade, men enten disse havde sin Op
rindelse fra den religieuse Prcest Horbye/ eller deres
Udspring var celdre og havde i hans Tid vcrret
forenede med ham, kan jeg ikke sige; nogen Forskjel
var der vel imellem min og disses Tcenkemaade, dog
kunne vi vel fordrage hverandre.

§. 6. I Christiania og Drammens Kjobstceder
traf jeg endelig nogle af Brodremenigheden.^ Disse,
som cerbare og ovede religieuse Folk, attraaede jeg
Forening med, og havde Opbyggelse i deres Selska
ber; men saasom de fsrst stedte an mod mig, fordi
jeg talede paa, at Lydighed mod Guds Bud, et chri
steligt Levnet, og en Omsorg for vore Medmenne
skers Salighed ved at bekjende Guds Navn for dem
til deres Opdyggelse, maatte endelig folge med Troen
paa lesum, at Faderen og den Helligaand maatte
ikke udlades af vor Religions Lcerdomme, men
efter vor Bernelcere ansees for et med Ssnnen;
da de ikke bifaldt dette, saa kunde jeg ikke blive
ganske enig med dem; endelig angred en Sternhau
sen i Drammen mig med Bitterhed. Jeg betrag
tede adskillige af deres Skrifter, hvoraf nogle sag
des at vcere forfattede af Grev Zinzendorph, disse
stemte imod det Begreb, jeg gjorde mig om Christi
Lcrre, og adskilte os altsaa end mere, iscer efterat jeg
havde hort flere usande Bagtalelser, eller at de paa
Bagen for at overtale mine Medtroende, udskjceldte
mig for Pharisceer, Lovlcerer m. m. Det er sandt,
jeg lcrrte Loven, men denne som Tugtmester til Chri
stum, og som en troende Christens daglige Lev
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nets Speil, at Kjcerlighed til Gud og Naesten er den
moralske Lovs Fylde, og hvor dette tilsidesaettes, foler
jeg ikke megen Glcede ved de hoie Beraabelser paa
Blodbrudgom og Hvile i den Korsfcestedes aabne
Vunder, om de end med hine Qvinder nok saameget
grcede over ham.

Endskjondt da jeg var i Christiansfeldt i Holsteen
1 804^ fandt jeg der Orden, Vindskibelighed, og ikke
fa a som viste baade Tolerance og christelig Kjærlig
het); ligesom jeg ogsaa kjender endeel i Norge, der
bekjende sig til Brsdremenigheden, der ere retskafne,
stikkelige Mennesker, som. jeg baade elsker og agter;
ligesom jeg til denne Menigheds videre Undskyldning
veed, at den omtalte mod mig saa intolerante Stern
hausen er siden for lastvcerdige Foretagender suspen
derer fra deres Menighed.

7. I Christiania traf jeg ogsaa en Englcrn
der, som bekjendte sig til den reformerte Kirke, iscrr
ester Calvins Lcere^. Da vi begge vare fsielige, og
elskede hverandres alvorlige Gudsfrygt og Mora
litet, saa strcebte vi begge paa at vinde hverandre,
og havde adskillige Samtaler med hinanden; men
det som foraarsagede Schisma imellem os var hansan

Paastand om det absolute Naadevalg; hvorimod jeg
vaastod, at Gud vilde at alle Mennester skulle blive
salige, og at Christus sagde: "hvor ofte vilde jeg
forsamle Eder :c., men I vilde ikke"; hvilket Sprog
han ei kunde gjendrive, men blev dog ved sin Me
ning.

H. 8. Paa Landet omkring ved Christiania traf
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jog adskillige, som bekjendte sig til Brodremenigheden,
men havde fsr vceret opvakte ved en Pastor Green,
Sogneprcest til Agger^, og flere fandtes i dette Sogn,
som agtede Religionen hoit og talede godt om be
meldte Green; de forenedes med mig.

H. 9. I Asker var en Levning af en religieus
Vevcegelse, som jeg troer en Lcrgmand havde vceret
Begyndelse til, da han fra Begyndelsen havde vceret
meget nidkjcer og alvorlig i sin Gudsfrygt, saaat, da
der i Norge opvaktes Forfslgelse imod dem, reiste
nogle over til Tydskland, men derfra kom de siden til
bage igjen.^ Jeg veed blandt dem ingen Forskjellig
het) fra Statens herskende Religion, uden at de med
megen Iver og Strenghet) omtalede dem som ander
ledes lcerte og levede; ellers brugte de Alvor i at
randsage Skriften. Jeg talede flere Gange ved en
gammel Olding, af Navn Christen Ddegaardcn, som
viste mere og mere Fortrolighet) imod mig.

§.10. I Jarlsberg Grevskab fandt jeg endeel
gudfrygtige Mennesker, der vare Levninger efter Prce
sterne Leths^ og Gerners^ Arbeide; de fleste af dem
forenedes med mig.

H. 11. Ligesaa fandt jeg ogsaa nogle paa Lister
land, der vare en Frugt af Prcesten Bugge" og Son,
nu Biskop Bugges^ Arbeider, de havde oprettet sig
et aparte Samlingshuus, som jeg saae da jeg reiste
derom; men det havde da paa en Tid ikke vceret
brugt.

H. 12. I Bergen fandt jeg nogle af besynderlige
separatistiske Meninger om Gudsdyrkelsen. Deres
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Formand, Peter Farver', var dsd fer jeg kom der,
men de ovrige af hans Venner havde Rystelser, vare
meget strenge, hang ved adskillige Werligheder, med
Remmer i Skoene, Mcrndene lode vore langt Skjceg,
og de holdte sig, ester Apostlernes Gjerninger !5,
ganske fra at spise det, som Blodet af noget Dyr
var kommen i; jeg overbeviste dem med Christi Ord,
at hvad som gaaer igjennem Munden, gjor ikke Men
nesket ureent.

§.13. I Nordfjord fandtes nogle omtrent af
samme Bekjendelse og Meninger, men som dog vare
mere milde og foielige, og de fleste af dem forenede
sig med mig.

H. 14. Andre besynderlige, deels becrngstede og
underlige Sjele fandt jeg ogsaa i Bergen og der
omkring Landet, hvoraf mange stemte meget sor Ja
cob Vshmes^ Skrifter og andre Mysterier, dog vare
der mange oprigtige og redelige Mennesker deriblandt.

§.15, I Ncrrheden af Trondhjem fandt jeg
nogle faa, ikke som separerede fra Statens herskende
Religion, men som adskilte fra den store Hob ved
udmcerket Gudsfrygt. Biskop Brun havde, som
Prcest der^, vceret et Middel til disses Opbyggelse,
saavelsom de selv havde ssgt Veien til Livet.

H. 16. Foruden de foromtalte Brodre i Christi
ansfeldt, traf jeg ogsaa enkelte scrrskilte religieuse
Partier i Danmarks hvorom nogle havde ret scrr
egne Begreber om Christendom, og vare altfor iv
rige og overtroiske, saa jeg ikke kunde blive enig med
nogen af dem.
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H. 17. Endelig kom om Hosten 1815 omtrent
30 Matroser tilbage fra engelsk Fangenskab, hvor
de vare blevne bekjendte med og havde antaget Qvcr
kernes Religions-Ideer' ; de fleste af disse opssgte
mig, og jeg sogte at fordrage og fordrog ogsaa isser
deres Hensigt, som vist var god hos nogle; men deres
separatistiske Meninger i adskillige Ting, som stride
imod den her i Staten herskende Religion, saasom at
forkaste Sacramenternes Brug, ikke gaae i Kirke, ei
synge Psalmer, ikke underholde Prcrster, ikke at ville
tjene til Fedrelandets Forsvar, men dog selv ville
nyde Lovenes og Dvrighedens Beskyttelse. De sidde
tause i sine Forsamlinger 1 a 2 Timer, og, naar
ingen scerdeles Rsrelse bevceger dem, saa tale de ikke
til Opbyggelse. Andre smaae Ting afsondre de sig
ogsaa i, saasom med en scerdeles Maade i Klceder,
aldrig at tåge Hatten af for nogen eller titulere
nogen, end ikke ved deres Gudsdyrkelse tages Hatten
af. Men det Vcrrste endda var, at jeg syntes deres
Fortolkning over endeel Skriftsteder vilde lede til
Sikkerhed, ligesom jeg syntes, at nogle af dem vare
allerede indbildske hos sig selv og ringeagtede an
dre. Endskjondt jeg for disse og flere Aarsagers
Skyld ei kunne bifalde deres Meninger, eller forenes
med dem, saa har jeg dog ogsaa blandt disse fun
det nogle, som have vcrret alvorlig bekymrede for
deres egen og andres Salighed, og at deres Hjerters
Forscetter har virret redelige efter det Begreb de have
gjort sig.

§. 18. At jeg paa flere Steder her og der i
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Norge har sundet enkelte udmcerkede gudfrygtige Men
nesker, det kan jeg til Guds Priis og til min egen
sande Glcrde ikke negte; at der endog iblandt de mcest
Redeligsindede kan sindes betydelige Svagheder, det
kan desvarre ligesaalidet negtes; men ikke drister jeg
mig til at domme en fremmed Svend, der staaer og
falder for sin egen Herre, Rom. 14, 4; meget mere
troer jeg, at iblandt ethvert Partie, som bekjender
lesum Christum som en Frelser ei alene fra Syn
dens Straf, men fornemmelig fra Syndens Herre
domme, der har Gud sine sande Israeliter, omend
skjsndt tit skjulte iblandt en stor Mamgde Klinte,
som vist er urigtigt at opluge, men Pligt ester
Evne at paavise. Imidlertid er det min som en
hver Christens bedste Trost, at Herren hersker endog
mit iolandt sine Fiender, Ps. 110,2., at Ondskab
ei kan have Kraft imod Viisdom. Visdb. 7,30;
men at Guds faste Grundvold staaer, og haver dette
Segl: Herren kjender sine, 2 Tim. 2, 19., og Hel
vedes Potte stal ikke formaae sig imod dem, Math.
16, 15; onster derhos inderlig, at Hostens Herre
ei alene vilde rense sin Loe, men og udsende Arbei
dere i sin store Host, og at han vilde af sin Naade
opholde og bevare sin christne Kirke og hellige Ord,
uforstyrret og uforfalsket indtil Dagenes Ende.
Amen!
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T r e d i e D e e l.

Kort Indbegreb eller Hoved-Indhold af mine

egne Religionsbegreber og hvad jeg derom har

sogt at bibringe mine Medmennesker.

Eaavidt som jeg ved min Forstand har kunnet
fatte, har jeg, ester hvad mit Hjerte har vcrret over-
beviist om, af alle Krcefter ssgt at folge Christi og
hans Apostlers Lcere, fremsat i det nye Testamente
i Forening med det gamle Testamentes canoniske
Skrifter samt de efter vor evangelist-lutherste Reli-
gion her i Landet befalede symboliske Lcereboger.
Naar jeg altsaa forklarer for mine Lcesere, hvad jeg
efter mit Hjertes Overbeviisning anseer for Hoved-
Indholden af Christi Lcere, Diemedet af hans TErinde
i Verden, og den rette Mening i vor Bsrnclcere:
saa maao enhver deraf forstaae hvad jeg baade selv
troer og soger at rette mig efter samt snsker at ind-
prente mine Medmennesker; thi hvad jeg selv i mit
eget Hjerte har troet var den eneste Vei og Middel
til at opnaae sand Lyksalighed her og hisset ved, det
har jeg selv af bedste Formue strcebt efter, og hjerte-
lig attraaer at anvise Andre ligeledes, saa at jeg i
Sandhed kan sige, at som jeg troede saa talede jeg.

tz. 1. Det fsrste Christi egentlige Lcereord, som
anfsres af Evangelisterne, finde vi hos Math. 4, 17.:

G
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"Fra den Tid begyndte Jesus at prcedike, og sagde :
omvender Eder; thi Himmeriges Rige er kommen
ncer." Marcus udtrykker det saaledes: Jesus kom
til Galilcea og prcedikede Guds Riges Evangelium,
og sagde: Tiden er fuldkommet og Guds Rige er
ncer, omvender Eder og troer Evangelium, 1 C. 14,
15. Lucas begynder Beretningen om hans Prcedikc-
Embedes Begyndelse, med at fortcelle den mcerke
lige Forelcesning og Praediken han holdt i sin Op
fostringsbye Nazareth, da han der paa en Sabbath
var indgaaen i en Synagoge eller lodekirke og blev
leveret Esaice Prophetes Bog, hvoraf han forelceste det
61 Cap. 1 V.: Den Herre lehovahs Aand er over
mig, derfor salvede han mig, han haver sendt mig
at kundgjsre Evangelium for de Fattige, at helbrede
dem, som have et sonderknuset Hjerte, at de Blinde
stulle faae deres Syn igjen, og udlade de Fangne
og Plagede i Frihed, og prcedike Herrens velbehage
lige Aar. 3uc. 4, 18, 19. Johannes begynder sin
Beretning om Jesu Lcrre med hans Samtale med
Nikodcmus om den nye Fodsel, uden hvilken ingen
kan see Guds Rige, Joh. 3.

H. 2. Endstjsndt der vel findes en liden For
stjel i Udtrykkene, saa stemme de dog alle overeens
derudi, at en Herlighed, eller, som det hedder hos
Propheten, et velbehageligt Aar tilbydes Menneske
stcegten, nemlig Guds Rige.

Derfor kaldes ogsaa denne Prcediken Evange
lium, det er: et glcedeligt Budstab, eller en god og
behagelig Tidende, ester Marki Udtryk Guds Riges
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Evangelium, hvilket han forkyndte at vcrre kommen
ncer; men dette Riges Beskaffenhet) samt hvorledes
det skulle komme, var mere ufatteligt, fordi det i
udvortes Anseelse havde intet tilfcelles med Jordens
Riger. Chrisius og Paulus har vedst beskrevet os
det; Christus svarede den som spurgte ham: naar
kommer Guds Rige? 3uc. 17, 20.: "Guds Rige
kommer ikke saa, at man kan vise derpaa; thi see
Guds Rige er inden i Eder" 2l V., — og Paulus
Rom. 14, 17.: "Guds Rige er ikke Mad og Drikke,
men Retfcerdighed og Fred og Glcede i den Hellig
aand". Af disse og flere Skriftens Steder er det klart,
at denne tiloudne Herlighed ei alene er noget Over
naturligt, Himmelstt og Evigt, (hvorfor det ogsaa
kaldes et evigt Rige, Ps. !45., Dan. 4., endog Bud
skabet derom et evigt Evangelium, Aab. 14, 6.); men
at endog vor Sjel kan vorde skikket til at modtage
det, naar vi ikke selv modstaae den tilbudne Naade.

H. 3. Hvem der nu er skikket hertil, eller hvem
det egentlig efter Skriftens Udtryk prcedikes for og
kan blive til Deel, forklarer Jesus flere Steder, men
iscer i sin merkelige Bjergprcediken, Math. 5, 6 og
7 Cap., naar han siger- salige ere de fattige i Aan
den, thi Himmeriges Rige er deres, 3 V., de som
lide Forfslgelse for Retfsrdigheds Skyld, 10 V.,
de som sorge, de Fredsommelige, de Sagtmodige,
de rene af Hjertet :c., de ei alene skulle blive salige
hisset; men de ere salige, NB. at forstaae, alle
rede i dette Liv; thi Fred med Gud, Glcrde i den

G 2
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Helligaand, Fslelse af hans Kjcrrligheds Liv i sin
Sjel, er over det, som Ore har hort eller Die har
seer, og ester Pauli Udtryk allerede her en Forsmag
paa den tilkommende Verdens Krceftcr. Ebr. 6, 5.

H. 4. Saa stor og saavidt udstrakt denne
Naade er, saa kommer den dog ikke i en arrig Sjel,
ei heller boer den i et Legeme, som er Synden under

given, Visdb. 1, 4. Ingen af dem som budne vare
og foragtede Tilbudet, skal smage d?nn? Nadvere,
Lue. 14, 24. De som beflitte sig paa Uretfcrrdighed,
Lue. 1 3, Tyve, Rsvere, Gjerrige, Drankere, Skcende
gjcrste :c. skal ikke arve Guds Rige, 1 C. 6, 9-10.

Dette kunde heller ikke vcere tjenligt for de Sjele,
som have al sin Hjerteslyst til det Forgcengelige,
elske Uretfcrrdighed og Uteerlighed; thi da Guds Rige
eller Saligheds Glaeder er mod Lasten ganske mod
satte og ulige Ting, saa vilde saadanne Hunde og
Sviin kun sonderrive og nedtrcede Helligdommen,
Math. 7, 6, de vilde ikke agte om det deres Hjer
ter ingen Lyst havde til, hverken i dette eller i
hiint Liv. Guds Hellighed og Retfcerdighed fordrer
ogsaa, at han nsdvendig maa udstede disse Syndens
Trcrlle, der her kun have beflittet sig paa at gjore
Synd og ere Syndens Tjenere, de kan ikke blive i
hans Huus eller Rige evindelig, Joh. 8, 34, 35.
Aab. 21,8. og 22, 15.

H. 5. Da nu Gud saa hoitidelig har erklcr
ret, at han ikke vil nogen Synders Dod, men vil
at han skal omvende sig og leve, Ezech. 33, ja at
alle skulle blive salige og komme til Sandheds Er
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kjendelse, 1 Tim. 2, 4 : saa see vi at Christus saa
velsom hans Forlsber Johannes den Dsbere har
allerfsrst prcediket Omvendelse og Bod, som den
ferste Betingelses-Punct i den nye Pagt, som Gud
vilde oprctte med Menneskesicegten, ler. 32, 31. Ebr.
8, 8-9. Af dette saavelsom Erfarenhed hos aande
ligsindede Mennesker er det klart, at der maa ferst
foregaae en Forandring i Menneskets Inderste, fer
end han kan blive skikket til Guds Rige, eller for
staae de Ting som hore Guds Aand til, l Cor. 2, 14.
Derfor har Johannes, som den der af Evangelisterne
skrev sidst, og, efter de fleste Lcerdes Mening, mulig
havde seet de andre Evangelisters Skrifter, ei villet
afcopiere saa noiagtig de andre, men strar henvendt
fig i fm Beretning om Jesu Lcerdom paa hans vig
tige Samtale mcd Nikodemus om denne heist nodven
dige og vigtige Forandring, som her kaldes den nye
Fsdsel eller Igjenfodelsen, uden hvilken ingen kan see
Guds Rige, Joh. 3, 5. Math. 18, 3; at dette kan
og maae skee her i Tiden, saafremt man ei vil vorde
evig udelukket fra denne herlige og salige Tilstand,
bet er i Skriften ligesaa klart beviist, Es. 55, (-.
Lue. 13. Math. 22 Cap. og 25 C. m. si. Steder;
thi kun nu i Tiden kan Sindet forandres, Sjcrlen
modtage eller indplantes en anden Attraae, nemlig
Kjcrrlighed til Gud, Lyst til at holde hans Bud, og
derved forcedles, dannes og beredes til det store og
salige Maal Skaderen havde bestemt ham til; der
fore har Frelseren feiet de 2 Scrtninger sammen:
omvender Eder, og troer Evangelium; hvormed han
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giver tilkjende, at ligesaa nodvendigt som det paa
den ene Side er, at Mennesket forst kommer ret
til at fole sin elendige Synde-Tilstand, der gjorde
Skilsmisse imellem dem og Gud, Es. 59, 2., og
derved fuldkommelig indsee deres Trang til en For
soner, og fatte hjertelig Afskye til sit vildfarende
Syndeliv; ligesaa nsdvendigt er det paa den anden
Side at fatte Troe derpaa, at Gud er redebon til
igjen at optage de Tilbagevendende i sin nye Pagt,
som mange Steder findes herlige Forjettelser om,
Es. 1,16-18. ler. 29, 13. Lue. 15. Avg. 17,30.

H. 6. Dette var det glade Budskab, det Evan
gelium han var salvet af sin Faders Aand og sendt
til at forkynde for de Fattige: naar vor Aand foler
sig fattig, og har vendt sin Attraae fra Verden;
naar vort Hjerte er ssnderknuset, og vi kjender vi
ere fangne i Lasternes Lcenker; naar vi fole vore
aandelige Dine ere blinde, og ikke see hverken vor
egen Elendighed eller Herrens Frelse : da vil han aabne
Dinene, at vi komme til at see saavel det ene som
det andet, og ved sin Guddoms Naade ei alene for
kynde os Guds Barmhjertighed og Tilgivelse for de
begangne Synder, men han vil og give os Kraft til
at overvinde Syndens Begjcerlighed, saa den ikke stal
herske over os, Rom. 6, 14.; derved blive de som
forhen vare plagede (crngstede) af Synden frie; thi
Sonnen frigjor dem, hvorfor de nu er rettelig frie,
og har Forjcrttelse om at blive i Huset evindelig.
Joh. 8, 35-36.

H. 7. Skrifter saavelsom Lcerere, der meget
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handle og skrive om Troen og ophoie den som den
vigtigste Hovedpunct i Christendommens Lcrre, men
ganske lidet eller intet berore hverken denne hoist
vigtige Forandring der bor gaae for den rette Troe,
eller den nye Lydighed, som hos enhver sand Chri
sten er en uadskillelig Folge as den levende Tro: de
ere blinde Ledere, som gjore Himmelens Vei bred
og let, og bedrage Sjele derved, at de troste Folket
midt i Ulykker, prcrdike Fred og domme Sjele til
Livet, som ikke skulle leve. Ezech. 13.

Sandt er det, at troe den Sandhed, at der
er en almcegtig Gud, som har skadt og frembragt
alle Ting og endnu opholder dem, at han ved sin
Son vil igjen forlige den faldne Menneskestcegt med
sig selv, og ved sin Helligaand styrke ethvert lyd
agtigt Menneske til en retskaffen Vandel efter vor
Bornelceres symboliske Bekjendelse; denne Troe maae
Mennesket nodvendig have forud, for han kan kom
me til nogen Omvendelse eller Sinds-Forandring ;
thi da de ikke kan troe paa den, om hvilken de ikke
have hort, eller paakalde den, paa hvilken de ikke
troede, Rom. 10, 14: saa bor det dem som vil
komme frem til Gud at troe, han er og vil vcrre
deres Belonnere, som opsoge ham, Ebr. 11, 6.
Men denne Troe er endnu intet videre end en Viden

stab og Hjernetroe: den har hverken Kraft til at for
andre mit Hjerte eller give mig Seier over Syn
den og Verden; tvcertimod forer den mange Tusinde
Mennesker i Sikkerhed derved, at de blive staaende
hos og troste sig ved denne Bekjendelses- og Hjer
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netroe, velsigne sig i sit Hjerte og sige, det skal
gaae mig vel, endskjont de vandre i sit Hjertes
Stivhed, 5 Moseb. 29, 19; thi saadant Herre Herre
hjcelper intet, Math. 7, 21 og 25, 11; mcn de
som ved en saadan Troe prise Folket salige, de for
fore det, og de som blive priste salige, de opstuges,
Es. 9, 16.

H. 8. Anderledes forholder det sig med den Troe,
som skjcenkes ved Igjenfsdelsen : denne Guds Gave,
som fatter Christum, og i ham Retfcrrdighed af
idel Naade, Eph. 2. 7-8, denne forandrer og renser
vort Hjerte, Avg. 15, 9; den virker i Hjertet nyt
Had til det Onde og ny Kjcrrlighed til Gud og alt
hvad ham behager; den giver Seier over Synden,
Rom. 6, 14; den overvinder Verden, 1 Joh. 5,4;
ved den kan vi tilegne os Christum, som Eiendom,
som den der er gjort os af Gud til Retfcerdighed,
Helliggjorelse og Gjenlssning, 1 Cor. 1,A0.; i hvil
ken vi og blive, naar vi saaledes troe, beseglede med
Forjcettelsens den Helligaand, som er vor Arves Fae
siepenge, Eph. l, 13, 14.; hvilken Aand givcr Bid
nesbyrd med vor Aand, at vi ere Guds Born, og
En paa saadan Maade retfcerdiggjort ved sin Troe
stal leve derved, Joh. 3,36. Rom. 1, 17, saafremt
han af denne Troe viser de rette levende Frugter,
hvorom siden stal tales, og bliver deri bestandig
til sin Dod; thi om nogen hensniger sig, haver
min Sjel ingen Behagelighet) til den, siger Gud i
Skriften, Ebr. 10, 38; men hvo som bliver bestandig
indtil Enden, han skal blive salig, Math. 24,13.
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§. 9. Denne Troe er min allervigtigste Hoved
sag, har vceret og er min bedste Trost i al min
Trcengsel; thi denne Troe medforer den Fred Chri
stus forjcetter sine, Joh. 14,27. og 16 C. 33., jeg
giver Eder ikke den som Verden giver, vare hans
Ord; thi deres Fred er Syndefred og Syndefrihed,
som for er omtalt; men Christi Troe og Christi Fred
bevarer vort Hjerte fra Verdens Forforelser, og tro
ster os mod dens Forfolgelser, frier os fra Syndens
Herredomme, Lovens Forbandelse og Lovens Straf,
men NB. aldrig fra Lovens Lydighed; I skal ikke
mene, at jeg er kommen for at oplose Loven og
Propheterne, nen at fuldkomme, Math. 5, 17. Af
skaffe vi da Loven formedelst Troen, det vcrre langt
fra, men vi stadfceste Loven, Rom. 3,31.

§. 10. Dette er altsaa ct kort Indhold af mit
enfoldige Begreb om den sande og saliggjorende Troe;
de ovrige Laerdomme i Skriften, forsaavidt de ikke
kunne hentydes paa samme Gjenstands, indeholde
Forskrifter om et christeligt Levnet, som den sande
Troes Kjendetegn og Frugter. At disse Frugter el
ler gode Gjerninger maae staae i Forbindelse med
Troen, der stadfcester og viser hele Skriften igjen
nem, naar vi kun ikke efter Anti-Christens Aands
Skik vil enten forkaste den, eller tåge det ene Ord
fra det andet; at det forste er Galenfkab, Daar
lighed og Skam vises os mange Steder, fornem
melig ler. 8,9.: de have forkastet lehovahs Ord,
hvad for Viisdom skulde de da have; over de sidste
er ligeledes assagt en gyselig Dom i Aab. 22, 18
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19; men naar vi i Troens Enfoldighed og ved
Guds Aands Oplysning soge at kjende Skriften i
dens hele Omfang eller Sammenhceng, og iscer Christi
Lcerdoms rette Mening, saa vil vi stedse sinde, at
han vel priser Troen som en Ting, hvorved vi for
sikres om Salighed, som ogsaa her er viist; men
at han ligesaa ofte, ja langt oftere henviser Men
neskene til at bevise sin Troe i Gjerningen: "Synd
ikke ydermere"; "Gak du hen og gjor ligesaa";
"Gjor det, saa skal du leve", med flere saadanne
Scetninger; men ei alene var han fornoiet med
udvortes gode Gjerninger: fornemmelig driver han
paa Hjertets Reenhed og Retskaffenhed, hvoraf da
som af en reen Kilde flyder rette og rene Gjernin
ger til Guds 2Ere og vor Ncrstes Nytte; talrige
Anviisninger hertil sinde vi i hans Bjergprcrken,
hvori han ei alene driver paa reen Lcrrdom og gode
Gjerninger, men ogsaa paa Hjertets Oprigtighed;
viser Lovens aandelige Forstand, og at hos Gud er
Villien antagen i Gjerningens Sted; at den der blot
seer paa en Qvinde af ond Begjerlighed og Ukyst
heds Attraae, haver allerede bedrevet Hoer med hende

Hjerte; at Had mod vor Broder er Mord, og
at vi for usommelige, vredagtige Ord blive skyldige
til Helvedes Ild, samt at vi paa Dommens Dag
stulle gjore Regnskab for ethvert unyttigt Ord som
vi have talt; at vor Tale bor vcere Ia og Nei og
ingen Svcergen eller Banden, ei hevne os paa vor
Fiende, men derimod elske dem og bede godt for
dem som overfalde os og forfslge os; at vi skulle
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vaere villige til Forlig, og at det maa skee medens
vi ere paa Veien eller her i Tiden; at vi skulle give
og vaere barmhjertige imod vore Medmennesker, og
derved ligne vor himmelske Fader, hvis Born vi
skulle vaere; men at vi hverken skulle gjore denne
eller nogen anden god Gjerning, for at ville an
sees af Menneskene, ikke engang vor Guds Dyrkelse;
ei samle Liggenfcre paa Jorden, og glømme det evige;
ei vaere ustadige i vor Gudstjeneste og tjene baade
Gud og det Jordiske; ei lade vore Hjerter overvael
des af Bekymringer for det ncervcrrende Liv, men
lade vor fornemste Omsorg vaere for Guds Rige,
at det kunne oprettes iblandt os og i os; ei demme
vor Broder eller strengelig see paa Skjaeven i hans
Die eller hans Feil og glemme sig selv, men forst
rette vore egne Feil og derpaa Andres, med omhyg
gelig Mildhed; vi skulle ikke übetenksom kaste Guds
Ord iblandt Bespottere; vi skulle have Troe og Til
lid til Gud, og i denne tilbede ham; siger han os
endelig, at Veien til Livet er trang, og tilskynder med
al Flid at indtraenge os igjennem den snevre Port
dertil; advarer os for falske Lcerere, og siger os
Kjendetegnene paa de sande og falske, nemlig: Frug
terne eller deres Levnet; overtyder om, at en god
Bekjendelse, eller, Herre Herre, heller ikke hjaelper os,
naar vi ei af Hjerte og Kraefter gjore Guds Villie;
slutter sin Bjergpraediken med en Lignelse om en
viis og en daarlig Mand, som begge bygde Huus,
den forste grov dybt indtil han fandt Klippen at
lagge Husets Grundvold paa, den anden lod sig neie
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med at bygge paa Sand, hvorfor, da Storm og
Vandstyl stodte derpaa, hans Bygning faldt, hvor
im od den fsrstes Bygning stod imod alle mod moe
Stod. De der Horte eller hore hans Ord, bevare
dem og gjore derefter, dem ligner han ved den vise
Mand; de der ei beflitte sig paa at gjore ester Or
det, dem ligner han ved hiin daarlige Mand, om
de end nok saa ofte hore det.

Hermed stutter han sin Bjergprcediken ; men
flere Steder hos Evangelisterne har han givet os
deels andre mcerkelige Lcrrdomme, deels de samme
med andre Ord, iscrr er at lcrgge paa Hjertet de
mange forskjellige dog til et Maal sigtende Lignel
ser og Lceroomme, saasom hos Math. 13, 18, 20,
21, 22 og 25 Capitler. Lue. 13, 14, 15, 16 og 18,
og Joh. 3, 4, 5, 6, 10 samt 12, 14, 15, 16 og 17,
hvorudi indeholdes mange livsalige Lcrrdomme, som
visselig ere en Guds Kraft til Salighed for enhver
som troe dem og efterfolger samme, og derimod m
Dodslugt til Doden for enhver Naadens Foragter.
2 Cor. 2. 16.

H. 11. Naar vi nu vil tåge ovennevnte
Skriftsteder med flere af Jesu Lcrrdomme i noiere
Overveielse, saa ville vi finde, at vor Sjel er en
udodelig Aand, fkabt til at leve i evig Samfund
og Forening med Gud sin Skaber, og udrustet med
herlige Evner for at bercdes til dette Maal, men
at disse Evner ere ved Syndefaldet saaledes svcrk
kede og fordcervede, at der findes hos Menneskene
ingen retskaffen Lyst (1 Moseb. 8, 21) til Godt men
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Ondt, ja, at han er fordcervet af Ungdom op, og
at vi folgelig har tabt al den medskabte Herlighed
samt Ret til Guds Rige, i hvis Sted er kommen
en elendig Syndelyst i Hjertet, hvilket fremdryder i
onde Frugter, og har til Lon kun en evig Doms
Forventelse, hvorfra ingen Forlosning kan ventes,
saafremt ikke her i Tiden skeer Opreisning.

H. 12. Denne Opreisning og det tabte Guds
Billedes Oprettelse i Menneskenes Sjel er steet eller
aabnet Adgang til at kunne stee ved den Forlos
ning, der er skeet formedelst lesum Christum, hvil
ket glade Budskab er bekjendtgjort formedelst det
Evangelium om Troen paa ham, hvorom forhen
er talt; men det kundgjores Menneskene paa visse
Vilkaar og i en vis Orden, som kaldes Saliggjsrel
ses-Orden, og denne ret at forstaae og fore sig ret
til Nytte er Hovedsagen af vor Religion; thi at
det ei kommer alle, men kun en ganske liden Deel
af Mennestestcrgten til Nytte, det giver saavel Skrif
ten som daglig Erfarenhed os de ssrgeligste Bid
nesbyrd om, til hvilket ingenlunde den miskundelige
Gud kan vcere Aarsag, men maa komme af Menne
skenes urette Begreber og vanartige Sind.

Thi om vi ere opfodte og ovdragne i Christen
Land, dobt i vore spcede Aar, og have lcrrt den
udvortes Bogstav-Kundskab om Veien til Livet ved
lesum Christum, har siden igjentaget vor Daabes
Pagt, bruger hans Sacramenter og holder os i alt
efter Kirkens sedvanlige Seremonier: saa viser os
dog Jesu Ord, at intet af alt dette hjelper, uden
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saa er, at vi boie vort Sind under Gud, saa hans
Aand faaer Magt til at igjenfode os, og plante
den sande levende Troe i vore Hjerter, der ene kan
omskabe og fornye vor Hjertes Attraae, Sind og
Lyst, og derved oprette det tabte Guds Billede i
Sjelen igjen, hvoraf flyder en levende Kjcrrlighed
til Gud og Ncrsten; til Gud, fordi vi fole hans
Naade i vore Hjerter, hans übeskrivelige og ufor
skyldte Kjcerlighed, der elskede os saa hoit, at han
ei sparede men for vor Skyld sendte sin egen Son
til Verden, til vor Frelser, paa det vi ikke skulle
fortabes, men have det evige Liv i ham; at vi el
ske Gud for dette, er fslsom Billighed, og at ud
vise af al Formue denne Kjcerlighed, er sand Trang
for vor Sjel, hvoraf opstaaer Kjcerlighed til Naesten;
thi Herren behsver for sin Part ikke vor Tjeneste,
ei heller naaer vort Gode til ham, Ps. 16, 2-3,
men vor Ncrste behover vor Tjeneste, og til den En
de har Gud indrettet det saaledes, at det ene Men
neske trcenger til det andet, og at den ene altid med
deles timelige og aandelige Gaver, som den anden
mangler, for at de gjensidig stulle som Born af en
fcellcds Fader elske, tjene og hjcelpe hinanden.

H. 13. Naturen og Fornuften med hele Skab
ningens sammenhengende Verk lcrrer os ogsaa dette,
at det ikke er godt at Mennesket er ene; at Venner
og Velgjsrere samt at gjore vel er ncest Gud det
stsrste Gode og den storste Fornoielse vi kan have
i Verden, og at, naar vi ikke har Kjcerlighed til
andre, beviser dem Tjenstvillighed, saa haver vi ikke
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Ret til, at fordre Gjentjeneste og Hjaelp af vore
Medmennesker. len endnu langt hoiere Grad yt
rer denne Drift sig hos den Igjenfodte, saasom det
hos ham er en Selvfolge af hans Troes Liv og
Kjcerlighed til Gud, der har elsket ham forst, at
han igjen elsker sine Medmennesker, uden Fordring
af Gjenkjcerlighed, hvorved Guds, som hans storste
Velgjsrers Bud blive ham behagelige, og denne nye
Lydighed frembryder som en deilig Frugt af Troens
Rod, hvorved det bliver beviisligt, hvis Faders
Barn han er.

8. 14. Denne Kjcerlighed udstrcekker sig til
Mennesker, saavidt som vi kan naae, med et inder
ligt Dnske og Attraae at de kunde vederfares det
samme Gode som os er meddeelt; de som ikke
kjende den Salighed Herren tilbyder, sorge vi over;
og de som annamme Naaden, glcede vi os inderlig i,
og elsker dem hjertelig. Joh. 13,34-35 og 15,17.
Nu dyrker vi ikke Gud blot med Mund og Lceber
eller udvortes Skikke, men vi tilbede og tjene ham
af ganske Hjerte i Aand og Sandhed; thi i Hjer
tets Erkjendelse med Blusel over vore forhen be
gangne Synder, og en salig Glcedc over den nye
meddeelte Naade, er det vi baade tilbede Gud vor
Fader ved den Helligaand i Jesu Christo samt lover
og takker det treeenige Vcesen, og ophoier hans hel
lige Navn. Nu veed vi ikke blot med vor Fornuft
og ester Bogstavens Kundskab, at Gud Fader har
skabt os, og Verden for vor Skyld, at vi og vor
Slcrgt er sat her for at beredes til et evigt Liv,
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saa vi ei lever for dette, men for hiint Liv; og at
Jesus Christus har igjenlost os fra Synd fra Dod
og fra Satans Rige, saa at den Helligaand han kal
der, forsamler og helliggjor os i Troen paa lesum
vor Frelser; men vi ere komne til denne Sandheds
Erkjendelse, og gaaer frem med et sandt Hjerte i
Troens Forvisning, Ebr. li, 22, med en sand
Hoiagtelse for Gud og alle hans Ord, og nu for
staaer vi rettelig alle Skriftens Sprog, der handle
om Loven og Evangelium, om Troe og Kjcerlighed
ester Jesu Lovte i Joh. 6,45.: de skulle alle blive
lcrrte af Gud; hver derfor, som horer af Faderen
og laerer, kommer til mig; og Forjaettelserne Es.
54,13. ler. 31,34. Ebr. 8,12, feles med Liv i
vor Sjcrl.

H. 15. Da nu saaledes en fast Grundvold er
lagt, saa er det vigtigt for enhver igjenfodt Christen
at prove sig selv, hvorledes han bygger derpaa, ikke
give den hsistfordcrrvede Sikkerhed eller onde Ind
bildning Rum, at Gud nu har taget os til Naade
i sin elskelige Son, du er et Guds Barn, det har
nu ingen Fare; Nei! gaaer den arrige Fiende Dje
velen omkring som en brolende Love 1 Pet. 5, 8.
og soger ester hvem han kan opstuge, saa er det ikke
de Uigjenfsdte han har i sine Garn, men de Igjen
fodte han soger ester; Ingen vcere derfor hsimodig,
men ftygte sig, Rom. 11; thi om han vel staaer,
saa kan han falde, hvorfor det er nsdvendigt at
omgaaes med Frygt, saalamge vi ere her til Huse
1 Pet. 1, 17; thi naar vi ret kjende eller undersoge
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os selv, saa har vi ei alene de Synder vi forhen i
vor «omvendte Tilstand har bedrevet at stamme os
for; men endog de daglige Fristelser og Begjerligheder
i Aand og Kjod, i Vrede, Stolthed, Letsind, ukyske
Tanker, Sandselighed, Dovenstab, den farlige Ver
dens Kjcerlighed, der stedse vil fange Hjertet, og alle
disse med flere lignende Garn ligger os meget ncrr,
Ak! maatte vi vaage og bede, som vi bor. Naar
dette ret overveies, saa see vi hvor hsistfornsdent
det er for os idelig og daglig at scrtte Jesu Lcer
domme for vore Oine, isser de meget alvorlige Paa
mindelser til Aarvaagenhed, saasom Math. 24 og 25.
Mare. 13, 33-37. Lue. 21, 36 m. fl. Nu' blive
forst Skriftens Lcerdomme om Strid og Kamp os
ret fattelige; thi de ovenmeldte Fiender vil ikke give
os stor Roe, staaer vi dem ikke imod faste i Troen;
bruge vi ikke rettelig de Baaben Apostelen tilraader
os, Eph. 6, 11-18, Troens Skjold og Aandens
Svcrrd m. m<, da ere vi snart overvundne. Chri
stus, som bedst kjendte vor Svaghed og Uformuen
hed, anbefaler os derfor i disse Begivenheder saa
alvorlig Bonnen ei alene i sin Bjergprcediken, Math.
6, 6-15, men ogsaa paa flere Steder, og forsikrer
derhos saa naadig og heitidelig om Bsnhsrelse, naar
vor Bon er retskaffen og hjertelig, Math. 7, 7-11,
see 18 C. 19, Apostelen ligesaa i det foranfsrte
Brev til Epheserne, saa I bede i al beleilig Tid og
vaage til det samme; Jacob iligemaade 1 C. 5, 6
V. og 5!.C. Af disse sidst ansette Steder see vi og,

H
v*>
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at der saameget anprises Enighed for Christne; thi
det felger af fig selv, at den sande Troende udstrcek
ker sin Kjcerlighed til sine andre Medmennesker, meest
sine Brsdre eller Troens egne, Gal. 6, 10, ved Bon
ner eller Forbsnner, men ikke nok at vi vaage, bede og
stride, vi maa ogsaa arbeide, ei alene lade af at gjsre
Ilde, men ogsaa laere at gjere Godt, Es. 1, 16-17.;
thi naar disse Ting ere hos os, da lade de os ikke
blive erkelese, 1 P. 1, 8, men flittige til al god
Gjerning.

H. 16. Men om Troens Frugter og gode Gjer
ninger at tale, hvorved vor Troe skal bevises at virke
kraftig i Kjcerlighed til vor Nceste, Gal. 5, 6, da ere
disse 2de Slags enten til Sjels eller Legems Vel
eller og til begge, hvorom er forhen sagt i §. 13
og 14, at det baade er Guds Befaling som ogsaa
en glad og forneielig Pligt for den som feler, at
han intet har, som han jo har annammet, 1 Cor.
4, 7, at da hver efter som han har faaet en Naa
degave, det vcere sig timelige eller aandelige, tjener
sin Nceste dermed som en god Huusholder over Guds
adskillige Naadegaver, 1 Pet. 4, 10.

Om godt at gjere med sit udvortes Gode til
skynder Frelseren meget i sin Bjergprcediken og flere
Steder: "Giv den som beder dig, og vend dig ikke
fra den som vil laane af dig". Denne Godgjeren
hed ber endogsaa hos den Troende strcekke sig til
Fienden: gjerer dem godt som Eder hade, velsigner
dem som Eder bande, og bede for dem som over
falde Eder og forfelge Eder, Math. 5, 42-44.
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"Giver, saa skal Eder gives"; "Vcerer barmhjertige
ligesom Eders himmelske Fader er barmhjertig" :c.

Flere Steder i det nye Testamente findes mcer
kelige Opmuntringer hertil, iscer udmcerker sig Pauli
Formaning i Iste Brev til Tim. 6, 17-19, som
og Ebr. 13, 16, "Glemmer ikke at gjsre vel og
meddele, thi saadanne Offere behage Gud vel."

H. 17. Velgjsrenhed imod vor Nceste til hans
Sjets Bel have vi i Skriften ligesaamange Op
muntringer til: Du skal ikke hade din Broder i dit
Hjerte, men du stal straffe din Naeste, at du ikke
stal dcere Skyld over ham, 3 Moseb. 19, 17, og
Christi Ord til Peder Luc. 22, 32: naar du engang
omvender dig, da styrk dine Brsdre. Hos den, der
i Sandhed er omvendt og ved Guds Naade kommen
til en levende Troe, er det vist ikke muligt, uden
Samvittigheds-Saar, at efterlade denne Pligt, men
det skeer som David siger, "jeg taug fra at tale det
Gode, men min Pine blev oprsrt; mit Hjerte blev
hedt inden i mig, i min Betaenkning optcrndtes en
Ild, jeg talede med min Tunge" Ps. 39, 3-4, see og
Ps. 51, 15, Giv mig igjen din Saligheds Fryd og
en frivillig Aand opholde mig ; saa vil jeg lcere Over
tredere dine Veie, og Syndere skal omvende sig til Dig,
see og ler. 20, 9, derimod siger Jesus, at den som
skammer sig ved ham og hans Ord, den vil han ogsaa
skamme sig ved, naar han kommer i sin Faders Her
lighed Marc. 8, 38. Sande Christne folge derfor disse
Skriftens Tilskyndelser og opbygge den ene den an
den 1 Thes. 5, 11, see og Ebr. 10, 23-25: in Sum-

H 2
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rna: Christi store Bud, aldeles som I vil at Men
neskene skulle gjore Eder, saaledes gjere I og dem,
maa vcere og forblive enhver sand Christens daglige
Rettesnor i Sjels og Legems Anliggender.

z. 18. Om disse Gjerningers Beskaffenhet) saa
vel de indvortes som udvortes, er ogsaa meget at
iagttage: de maa for det fsrste vcere as den sande
levende Troe, thi hvad som ikke skeer i eller af den
er Synd, Rom. 14, 23; Guds og Christil Kjcer
lighed maa vcere Drivefjcederen om det sta vcere
Gud behagelig; bliver i mig og jeg i Eder, lige
som Grenen ikke kan bcere Frugt uden den bliver
i Viintrceet, saa kunne I ikke heller uden I blive
i mig; thi uden mig kunne I slet intet gjore,
Joh. 15, 4-5. Heller ikke maa de gjsres for der
for at vorde anseet af Menneskene: mangfoldige
Steder har Christus alvorlig formanet til Vdmyg
hed, som en Dyd der iscer skal udmcerke hans Ef
terfslgere, og bevare dem i hans Sind. Folkenes
Konger hersker over dem, og de som have Magt over
dem, kaldes naadige Herrer, men gjore I ikke saa
ledes; men den stsrste iblandt Eder skal verre som
den yngste, og den der er fornemme som den der
tjener, Lue. 22, 26; siger, at hvo sig selv ophsier
skal fornedres, og de som gjore hvadsomhelst slags
Gjerning det er for at ansees for Menneskene, de
have deres Lon borte, Math. 6, 5. De maa hel
ler ikke gjores i den Hensigt, at vi derfor skulde
fordre nogen Lon, eller fortjene Salighed derved; thi
naar I have gjort alle Ting som Eder ere befalede.
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saa siger endda: vi vare unyttige Tjenere, thi vi
gjorde det vi vare pligtige at gjsre, Lue. 17, 10.
Vore Gjerninger maa overgaae de Skriftkloges og
Pharisceers og gjsres ene og alene fordi vi fole at
Gud har gjort os saameget godt, og fordi vi igjen
unde vor Nceste det samme Gode, 1 Joh. 4, 11.
Jeg haver givet Eder et Erempel, at ligesom jeg
haver gjort Eder, saa skulle I og gjsre, Joh. 13, 15.
Ei heller maa de gjores af Frygt for, at derved und
gaae den Straf som i manglende Tilfcelde venter os,
tyi dette er Trceldoms-Aand, Rom. 8, 15, og Tje
nesteqvindens Born, der skulle udstodes, og kunne
ingen Arv bekomme, Gal. 4, 30. Joh. 8. 35.

F. 19. Saaledes at tjene, hjcelpe, give og gavne
sine Medmennesker, er imod det gamle Menneskes
Art, da det koster ofte Opofrelse af Egennytte, af
Gods og gode Dage; for den Skyld er det Christus
har paa flere Steder lcert om Fornegtelse som en
nodvendig Post i hans Efterfolgelse, Math. 1 6, 24.
Lue. 9, 58 og Lue. 14, 25-33, hvor han fremscet
ter et Exempel om den, der vilde bygge et Taarn
eller drage i Krig, og ikke forud overlagde hvad der
til behovedes, hvorpaa han slutter denne mcerkvcerdige
Lignelse med de Ord: "Ligesaa og hver af Eder
som ikke forsager alt det han har, kan ikke vcere
min Discipel; at bortkaste, scelge eller bortgive alt
er ikke Meningen, kun at vort Hjerte er saa lost
fra a!t, at naar det gjalt om at fremme Guds )Ere
og vor Naestes Opbyggelse, intet da skulde vcere os
for kostbart, ei indtil vort eget Liv, Lue. 9, 24.
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Hvo dette ret fatter, han lcrrer derved at bruge denne
Verden, som de der ikke misbruge den, 2 Cor. 7, 31.

H. 20. Af dette og hvad forhen er sagt, er det
klart nok, at den sande Troe er Hovedsagen i Chri
stendommens Liv og deraf vide mange meget at tale
og skrive, at vi blive salige alene ved Troen, som
fatter Christum uden Lovens Gjerninger, hvilket er
meget sandt; men ligesaa sandt er det, at Troe uden
Kjcerlighed og gode Gjerninger er intet, 1 Cor. 13,
men dsd hos sig selv, lac. 2, 17. Ingen, i hvor
retstaffen han end har vandret her, kan krceve noget
for sine gode Gjerninger, som i H. 18 er sagt;
men dog siger de hellige Boger os, at Gjerningerne
folge med efterat de Troende ere gangne over til
Evigheden, Aab. 14,13, og at enhver skal faae es
ter som han haver gjort, ondt eller godt, 2 Cor. 5,
It). Rom. 2, 6., men de klareste og hoieste Fore
stillinger om Naadelon for sande Troende i hiint
Liv, finde vi af Jesu Lcere hos Math. 25, hvor han
lcrrer os, at han paa hun store Regnskabsdag vil
meget tåge Hensyn paa hvad godt vi have gjort her,
iscer imod dem som have troet paa ham, dog hans
sande Troende ikke have gjort sine Gjerninger i den
Hensigt; Apostelen stemmer ogsaa overeens hermed,
Eor. 6, 10: Gud er ikke uretfcerdig, at han skulde
glemme Eders Flid og Kjcerligheds-Arbeide, som I
beviste til hans Navn da I tjente de Hellige og
tjene dem. Det synes ogsaa af foranforte Math. 25
m. fl. Steder, at Christus iscer vil tåge Hensyn
paa gode Gjerninger som ere gjorte imod ham og
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hans Lemmer, eller troende Christne; vel siger han
flere Steder, at vi stal gjere godt end og mod
Fiender, og at vi derpaa stal kjendes at vcrre den
himmelske Faders Born, som ogsaa er god imod
de Utaknemmelige og Onde, Math. 5; men her
siger han udtrykkelig: at hvad som er gjort imod
en af de Mindste som her troede paa ham, stal an
sees som det var gjort mod ham selv, og ligesaa
med hvad der ikke var gjort mod hans Born, som
var det negtet ham selv, om han selv i egen Per
son havde vceret hungrig, nogen og i Famgsel; ja
at saadan en god Gjerning end ikke i sin ringeste
Forstand stal vorde übelonnet, var det saa kun et
Bcrger koldt Vand, naar det var givet vel undt af
et enfoldigt Hjerte, fordi han var en Christi Disci
pel, eller fordi man troede han Horte Christo til; thi
da er det gjort i Christi Navn og for hans Skyld,
det er: i Troen paa ham, og bliver ikke ulonnet, see
Math. 10, 40-42 og Marcs. 9, 41, tilsidst siutter
Christus i Math. 25, saaledes, at hine, som intet
ret godt i Tiden har gjort, stulle gaae i den evige
Pine, men de Retfcerdige i det evige Liv.

Heraf sluttes, at alle som gjore Uret og stole
paa sin egen Retfaerdighed, det er: blive i sin Syn
destand, de faae ingen Lon af Gud eller noget godt
for de Gjerninger de gjore, om end disse i sig selv ere
gode, naar de komme af et ondt uomvendt Hjerte, thi
ligesom Troen er dod uden Gjerning, saa ere Gjer
ninger dode uden Troe. Men enhver sand igjen
fodt Christen, der har vendt sit Sind til Gud og sin
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Frelser som Sonnen har gjort frie, tjener ikke af
Trældom, men som et dydigt Barn «dretter Fade
rens Villie, han har Dccl i Godset (Faderens Her
lighed), og skal blive i Guds Riges Huus evinde
lig, der ikke regnes som Lon, men Arvedeel ester
Forjettelsen. See A 4-6-18. Joh. 8, 35. Rom.
«, 22-23, og 8 C. 17. Men dersom vi ere Born,
ere vi og Arvinger, nemlig Guds Arvinger, men
Christi Medarvinger, saafremt vi lide med ham;
men om Nogen ikke haver Christi Aand, den er ikke
hans, 9de Vers.

H. 21. Ligesom nu Menneskens Sjel er langt
cedlere end Legemet, saa er ogsaa enhver Velgjer
ning, og Arbeide for at faae den frelst, af usigelig
storre Vigtighed, ligesom Lon for udviist Flid og
Straf for sammes Efterladenhed er af Christo selv
og hans Apostle fort os iscer alvorlig til Erindring.

Mange Mennesker som vel have annammet
Troen, have dog forgjcrttet denne salige Frugt, Rom.
10, 10, med Munden at bekjende til Saliggjorelse, og
deri finde sin Mad med Jesus, Joh. 4, 34. At
dette er altsaa ilde gjort, det viser Christus efter
trykkelig i Math. 25, hvor han lcrrer, at den Tje
ner der ei aagrede med sit betroede Pund eller Gave
ei alene blev frataget samme, men endog udkastet
i det yderste Morke, V. 30, og at derimod den,
som havde vcrret troe i at aagre met sit Betro
ede, blev baade givet mere og tildeeltes evig Lon;
overensstemmende hermed er Lignelsen i Joh. 15.:
Hver Gren som båer Frugt renses til at bcere mere.
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og hver Green som ikke berr Frugt borttages, hvor
paa han fremscetter den vigtige Formanig, at blive
stadige og bestandige i ham som den rette gode
Stamme, paa det vi kunde af ham bekomme Saft
og Kraft til at bcere de rette og Gud velbehagelige
Frugter.

Videre forjaetter han i Math. 10,32-33.: Hvo
somhelst der vil beljende mig for Menneskene, den
vil jeg bekjende for min Fader som er i Himlene;
men hvosomhelst der vil negte mig for Menneskene,
den vil jeg negte for min Fader, som er i Himlene.

H. 23. Bed denne Bekjendelse kommer Kors
og Tramgsel, hvilket Christus vel vidste forud, og
derfor strar giver Underviisning om i de efterfslgende
Vers af Math. 10; formaner os meget eftertrykke
lig i Math. 16 og 3uc. 9, at paatage samme Kors
og ei skamme os ved at bekjende ham. Verden
hadede Christum fordi han vidnede om den, at deres
Gjerninger vare onde, hvo der adlyder hans Bud
og felger ham heri, den kan og vente sig samme
Skjcebne. Have de forfulgt mig, stal de og for
folge Eder, siger han i Joh. 15, 20. Man begyndte
strar at forbyde hans Apostle at tale til nogen om
dette Navn, Avg. 4, 14, og saaledes blev man ved
i de fsrste 300 Aar ester Christi Fsdsel at forbyde,
forfolge og drcebe dem som bekjendte sin Troe paa
Christum; endelig fik den christne Kirke udvortes
Fred, men derefter blev Christi Navns offentlige Be
kjendelse indskramket ene og alene til Lcerestanden, for
hvilken som bekjendt en Pave blev Overhoveo og hvor
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imod ingen Lcegmand maatte sige noget, om Lcererne
end fore nok saa vild fra Skriftens og Jesu Lcrr
doms Sandhed; hvo der fordristede sig til at vidne
imod Verden, fordi dens Gjerninger vare onde, han
blev strar anseet for Kjcetter og forfulgt med Fcrng
sel, Landfiygtighed og Dsd; trosteligt er det dog at
betcenke, at Christus som vidste dette forud, i sin
Bon til sin himmelske Fader i Joh. 17, 20, ei alene
bad for sine davaerende Disciple, men og for alle
dem, som formedelst deres Ord skulde troe; thi han
vidste, at de vare samme Farer, Forfolgelser og Fri
stelser underkastede; ligesom Paulus stadfester det
samme, "men og alle som vil leve gudelig i Christo
Jesu, stal forfolges" 2 Tim. 3, 1 2. At ingen bor
lade sig forskrekke herved, men betenke, at hvo —
i hvem det end er — som haver omvendt en Syn
der fra sin Veis Vildfarelser, har derved frelst en
Sjel fra Doden og skjult Syndernes Mangfoldighet»,
lac. 5, 20, og at det er enhver Christens Pligt,
det er viist forhen.

Ingensteds finde vi at Christus har indfkren
ket Nestens Opbyggelse til nogen lerd Stand, men
han valgte Fiskere saavelsom Toldere, og forbod
ingen at bekjende ham eller tale om hans Navn,
Luc. 19. 40. Math. 21, 16, advarede ogsaa sine
Disciple derimod, Luc. 9, 50. Moses, den store
Prophet, vilde heller ikke forhindre saadant, men on
stede meget mere, gid alt Herrens Folk vare Pro
pheter, og Herren ville give sin Aand over dem, 4
Moseb. 11, 28-29.
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Apostlerne sinde vi heller ikke at have brugt
nogen saadan Myndighet», vi finde ikke at nogen
af dem gjorde Indvending imod, at Stephanus prcr
dikede, straffede og overbeviste Folket, endskjsndt han
var blot udvalgt til Fattiges Forstander, eller mod
sagde nogen som bekjendte hans Ord.

H. 24. Man har indvendt imod mig Pauli
Ord: "Hver blive i det Kald han er kaldet udi" l
Cor. 7, 20; det foregaaende og efterfolgende i dette
Capitel viser os tydelig, at han hermed hensigter til
de forskjellige Stamder, de Troende kunne befinde sig
i, da Guds Aand kaldte dem til fornyet Sind, at
de stulle ikke bekymre sig for at blive frie fra det
de vare forbundne til, hvilket 21 Vers viser, "er
du kaldet i Herren en Tjener, da bekymre dig ikke,
men kan du blive frie, da brug det heller", saa jeg
kan ikke see at nogen Christen, som fandt Attraae
og havde Gaver dertil, herved udelukkes fra Ret
til at opbygge sin Ncrste eller forhindre Talen paa
en beleilig Tid, Syr. 4, 26, ellers maatte Aposte
len modsige sine egne Ord i samme Brevs 1 4, 3 1 .

Da Nogle vilde paastaae, at de af Guds Aand
rsrte vare drukne, Apg. 2, 13, ovstod Petrus og
sagde, det var ikke saa, men at Guds Forjettelser
hos Propheten loel opfyldtes, at Gud vilde sende
sin Aand over Ssnner og Dsttre, ja over Tjenere
og Tjenestepiger. Ikke kan Ordet prophetere i an
forte Sprog forstaaes om den Gave at forudsige til
kommende Ting, men efter Pauli egen Forklaring i
1 Cor. 14, 3, den som propheterer taler Menneskene
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til Opbyggelse, Formaning og Trost. Er Christus
igaar og idag den samme, og har lovet at vcere med
sine Disciple alle Dage indtil Verdens Ende, saa var
det ilde gjort om vi vilde mistroe hans skjsnne For
jettelser, Joh. 14, der er aldeles ikke sagt, hvo som
er studeret, hvo som er lcerd, men hvo — ihvem det
end er — som elsker mig, skal elskes as min Fader,
og jeg skal elske ham og aabenbare mig selv for
ham, og jeg vil bede Faderen og han skal sende
Eder en anden Talsmand, at han stal blive hos
Cder evindeligen, og paa andre Steder, naar han
kommer, da skal han straffe Verden for Synd, item
vidne om mig, men I skulle ogsaa vidne; thi den
Stad som ligger paa et Bjerg, kan ikke skjules.

§. 25. Aldrig har jeg lastet, eller anseet Lær
dom og Videnskab som skadelig, iscer naar den er
underlagt Troe og Kjcerlighed; thi ellers opblceser
den; tvcertimod har jeg anseet den baade som nyt
tig og nodvendig, saasom vor Troe ved Kundskabs
Oplysning destomere bestyrkes; ligesom Nytten til
det ncervcerende Liv er heller ikke ringe. Jeg veed
og kan med mangfoldige Vidner bevise, at jeg aldrig
har fraraadt men tilraadt og endnu tilraader, at
vcere al menneskelig Orden underdanig i Herrens
Frygt, og at Oldinge som vel forestaae, bor hol
des dobbelt )Ere vcerd, meest de som arbeide i Or
det og i Lcerdommen, 1 Tim. 5, 17, samt at dele
allehaande Godt med dem som os undervise; og el
lers give Enhver hvad vi skylde dem: den Told som
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bor Told, den Frygt som ber Frygt, den 2Ere som
bor 2Ere.

H. 26. Apostelen Jacob siger vel: "vorder ikke
mange Lcrrere", hvilket Luther har oversat: "Hver
Mand tiltage sig ikke at vaere Lcrrer" lac. 3, 1.
Herved scrtter Apostelen en viis og fornuftig Grcrnd
se, paa det ikke Enhver, ikke alt formange skulle til
tage sig at lcrre, men alle Ting kunne fkee fkikkeligen
og ordentligen; men ikke kan jeg indsee, at dette
eller noget Bibelsted forbyder nogen at paaminde
og forkynde sine Medmennesker om Herrens Vei, en
ten han er lceg eller lcerd: da man tit har erfarer,
at Gud haver udvalgt de daarlige Ting for Verden,
som Paulus siger, 1 Cor. 1, naar kun iagttages, at
den i Landet anordnede Lcerestand ei derved hindres;
thi naar disse retstaffent fslge Christi Ord, da ville de
vist ikke hindre, men tvcrrtimod fremme Gudsfrygt,
Lyst til at hore eller lcere hans Ord, selv praedike
det samme i Tide og Utide, 2 Tim. 4, 2., og med
Paulus glcede sig over, hvor og af hvem Christus
NB. Christus prcrdikes Phil. 1, 18.; ligesom de
blandt dem, der besidde mere udstrakte og rensede
Vegreber, forstaae bedre at holde Religionen i Haevd,
saavel efter Lcerdoms Form, som christelige Kirke
skikke, (thi svage Mennesker have ofte tabt Fslelse for
Religionen): de ere derfor, og ber agtcs som Christi
Menigheds Ledsagere og Opsynsmcend, og kan man
vente af enhver retskaffen Lcerer, at saafremt nogen
stulle fare vild fra Sandheden, eller overiles af nogen
Brost, at de da vilde hjcelpe saadan en tilrette med
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en sagtmodig Aand, Gal. 6, 1, og ei drive Herre
dom over Herrens Arv, men blive Hjordens Exem
pler, 1 Petri 5, 3, i at paaminde de Uskikkelige,
troste de Kleinmodige, ophjcelpe de Skrsbelige, og
vcere langmodige mod alle, 1 Thes. 5, 14.

Min Troesbekjendelse er altsaa i Korthed denne:
at Jesus Christus er Veien, Livet og Sandheden
til Salighed, saa han er deres Frelser som an
namme ham i sit Hjerte, eller med andre Ord, aab
ner sit Hjerte for den Helligaand; overveier Jesu
Ord, og vender sit Sind, Lyst og Attraae til de
10 Budord; har sit eneste Dnste, at behage Gud, og
derved give Guds Aand Rum i sit Hjerte, til at virke
den levende Troe deri; at denne Troes Kjendetegn
viser sig i en inderlig Kjaerlighed til Gud og vore
sande troende Medbrsdre, og i en udstrakt Kjaerlighed
til alle Mennesker, at man vil de skulle annamme og
blive deelagtige i den samme Naade. Saavel i de
rette Troendes Indvortes som Udvortes viser sig og
er en Vdmyghed uden Forestillelse; den Troendes
Handling er retfcerdig; man har Afstye for al Synd,
elsker alle Dyder, jager efter Helligheo og Fred med
alle, iscer dem, som paakalde Gud af rene Hjerter;
foler Guds Aands Mindelser og Tugtelser; har
daglig Strid mod Fiendens Fristelser og adskillige
onde Begjcerligheder, af sit syndige og fordaervede
Kjod, som man med Paulus klager over og sinder
man ikke formaaer at gjore det Gode saa fuldkom
men, som man snskede, men at det Onde er altfor
meget i Tanker og Begjeringer; ja at man og kan
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komme til at snuble ved syndig Gjerning, som endnu
mere smerter; men ved saadan Snublen lcerer den
sande Troende mere Forsigtighed, der driver ham til
Aarvaagenhed og Bon, at han kan holde sig til
lesum sin Frelser, og ved hans Kjaerlighed over
vinde sine syndige Tilboieligheder, fornegter sig selv
og opofrer sig til sin himmelske Faders Tjeneste;
thi at gjore ester hans Villie, leve ester hans Bud,
er hans Hjertes Lyst.

Den sande Troende, som er oplyst om Jesu
Lcere, lukker intet ude as alt hvad Jesus har lcert
og befalet; man troer ham som Frelser, og er over
beviist i sit Hjerte, at han har lost dem fra Synd;
men denne Troe leder ikke til Sikkerhed; men er
den retskaffen, da forer den til Aarvaagenhed imod
det Onde, der, saalcenge man er i dette Liv, hcen
ger ved og vil friste os; langt mindre stoler man
paa Troen og agter ringe om Guds Lov; men veed
at ikke en Toddel deraf stal forgaae, og at Christi
Kraft skal fuldkomme den moralske Lov i os, saa
man holder Herrens Bud af Kjcerlighed, fsrst ved
at lyse for sine Medmennesker med christelige Erem
pler: Kjcerlighed, Ydmyghed, Kydskhed, 2Edruelig
hed og Retfcerdighed, med alle hellige Udsvelser;
for det andet ved al Godgjsrenhed og Tjenstvillig
hed af yderste Evne at gjorc vel mod Enhver, meest
sine Troesforvandte ; for det tredie bekjende Guds
Navn, opmuntre, formane, straffe og overbevise med
al Langmodighed og Lcerdom, at holde Guds Ord
hsit og i TEre, det gjerne baade hsre af andre og
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lcere Andre. Ikke bliver den sande Troende stolt,
og seer med Foragt paa Andre, eller tillcegger sig
nogen Eneret til at bekjende Guds Navn; viser ikke
Intolerance imod anderledes Tamkende, men han
glceder sig i enhver som saaer Sceden uforfalsket;
frydes endnu mere, hvor samme kommer til Vaert,
og saadan en har Haab, ja Forvisning, at Kjcrr
lighedens og Fredens Gud forer ham alt ncermere
sit store Maal: at samles med alle Udvalgte i det
evige Liv. Amen!



Oplysninger.

S. 3. ') min egen Lsbebane indtil .. . Aaret 1796^
Dette Hauges allerfsrste Skrift er forfattet i April eller Mai
1796 og blev under Overskriften  I den hellige Treenigheds
Navn Gud Fader, Ssn og den Hellig Aands! Amen" udgivet
som Tillceg til hans andet Skrift  Betragtning over Verdens
Daarlighed", trykt i Christiania 1796 (om denne Bog og de se
nere Oplag af den se S- 5 Anm. 3). Levevanen er optrykt i
Hauges Udvalgte Skrifter. Kristiansund 1881 S. 287—98, 2. Opi.
Kristiania 1900 S. 345—57, 3. Opl. Bergen 1910 S. 341—53,
4. Opl. Bergen 1911 S. 333—45.

2) har .. siden optegnet Noget om min Sjcrls Fslelser, ...
som ei er bekjendtgjort ved Tryh Under sin Arrest i Haug
sund paa Eker 24. Oktober — 22. November 1804 (se S. 55)
forfattede Hauge en „ Beskrivelse over det aandelige Livets Lsb
og Strid"; denne har Biskop Dr. A. Chr. Bang udgivet. ester
en Afstrift i en Haugiansk Brevbog, i Jubileumsskriftet  Til
Minde om Hans Nilsen Hauge (1796—1896)", Kristiania 1896,
5. 16—31. Denne  Beflrivelse" ligger til Grunt» for Hauges
selvbiografiste Meddelelser i anden Del af hans Skrift  Om
Religisse Fslelser og deres Vcerd" (trykt i Christiania 1817,
Christiansand 1840, Kristiania 1889, og optaget i Hauges Ud
valgte Skrifter, hvor dette Afsnit findes i Iste Opl. Kristian
sund 1881 S. 117—46, 2. Opi. Kristiania 1900 S. 136—70,
3. Opl. Bergen 1910 S. 132—68, 4. Opl. Bergen 1911 S.
135—69).

S. 5. !) mit Fsdested) Gaarden Hauge paa Rolfssen i
Tune i Smaalenene.

') en evangelist Levnetsreges!  Evangelifie Levnets-Regler,
hvori Paa en kort, eenfoldig og tydelig Maade bliver viist den
sande Bej og den rette Stie til det evige Liv, indbefattet i tolv
Teele, og oversat af det Tydske og nu neppe findes i dansk Sprog,
derfor paa nye oploegges med Rettelser, samt trende Sange som
overbeviiser om de Übodfcrrdiges Straf og advarer dem til Om
vendelse, som alt ssges at stee Gud til LEre og Menneskene til
Ealigheds Befordring." Christiania Trykt hos Jens Vr
bek Berg. 16 Sider. Denne Bog er et Optryk efter „ Evangeliske
Levnets-Regler, hvori paa en kort Maade den rette Stie og
sandfcerdige Vey til Livet bliver anviist. Af det Tydste oversat
af Ludolf Henrik Lillie". Kisbenhavn hos N. H. Msller
174G Hauges Udgave er optrykt i Bergen 1799 (to Gange),

a
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Trondhjem 1799, Bergen 1800, Kisbenhavn 1800, Carlstad 1801
(svenst), Christiansand 1803. Christiania 1803, Christiansand 1816,
1821 og Stavanger 1841, Vang paa Hedemarken 1847.

2) Betragtning over Verdens Daarlighed)  Betragtning over
Verdens Daarlighed, forfattet i fem Capitler og sammenstrevet i
Korthed af en lidet forfsgt og mindre skriftlærd Dreng Hans
Nielsen Houge paa Rolfssen i Thunse Sogn." Christiania 1796.
Trykt hos Jens Orbek Berg. 80 Sider. Manuskriptet havde
Hauge foerdigt ste Juni 1796. Nye Oplag blev trykt i Bergen
1798. Kisbenhavn 1799, 1800, 1801. Christianfand 1804. Slrif
tet er gjenovtrykt i Hauges Udvalgte Skrifter, Kristiansund 1881
S. 257—312, 2. Opl. Kristiania 1900 S. 306—73, 3. Opl. Ber
gen 1910 S. 304—70, 4. Opl. Bergen 1911 S. 298—361.

*) Bogtrykkeren^ Jens Vrbek Berg i Christiania.
°) Forfsg til Afhandling om Guds Viisdom) «Forfsg til en

Afhandling om Guds Viisdom, forfattet i fyv Kapitler, der inde
holder om Guds Vcesen, Gierninger og Villie, hvorledes de onde
Mennesker, der har vceret ulydige imod Gud og ikke omvendt sig,
hvad Straf dem faaer i den evige Dsd, samt en Betragtning
over de Mennesker der har rettet fig efter Guds Villie og er af
Naade bleven igienfsd til det evige Liv, og tillige hvordan det
kan stee. Sammenstrevet af en ringe Bondeson Hans Nielfen
Hauge i Thunse Sogn i Agershuus Stift i Norge." Christia
nia, 1796. Trykt hos Jens Vrbek Berg. 176 Eider. Nye Op
lag blev trytt i Christiania 1799, Kisbenhavn 1800 og 1801,
Christiania 1843. Skriftet er gjenoptrykt i Hauges Udvalgte
Skrifter. Kristiansund 1881 S. 147—256, 2. Opl. Kristiania 1900
S. 171—305. 3. Opl. Bergen 1910 S. 168—303, 4. Opl. Ber
gen 1911 S. 169—298.

°) Bogtrykkeriet) Jens Orbek Bergs Bogtrykkeri i Christi
ania laa i Raadhusgaden, ligeoverfor Haxthausengaarden (nu
Kristiania Elektricitetsverks Kontorbygning), ved Siden af Hstel
d'Angleterre.

S- 6 l) Hensigten med denne min Bestrcebelse kan sees af
bemeldte Bsgers Fortaler.) Da Hauge havde overvundet sin
Dragelse til det Timelige og var bleven omvendt og havde smagt
Frelsens Herlighed og det hellige Livs Glcrde,  da fik jeg saa
dan en brcrndende Kierlighed til alle Mennesker, og tcrnkte paa
mange Maader at vilde give dem af den samme Gloede og
Lys som jeg havde, og saae at dem var i Msrket, da her
var Lys nok for alle" (Betragtning over Verdens Daarlig
hed, Fortalen). Han ansaa det da for sin Pligt at frembcrre
af fit Hjertes Liggendefce efter Jesu Befaling det som han havde,
og tale om Kristenlivets Pligter til sine Medmennesker,  til Ad
varsel og Opmuntring til Troens Befordring for dem som vil
afstaae fra det ugudelige Vcrsen og alle Verdens Fornsyelser. og
derimod med mig ssge sin Lyst i Gud" (Forssg til en Afhandling
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om Guds Viisdom, Fortalen). Han troede at have saa meget
sterre Opfordring til at troede frem med fin Formaning og Leer»
dom mundtlig og skriftlig, som det forekom ham, at de, der
baade efter Kundfiab og kristelig Udvikling maatte forudscrttes at
vide den rette Vei, ligefrem bedrog Sjcrlene og fsrte dem paa
Vildspor. Og efter Christi Befaling er enhver skyldig at lade
Gods, 3Ere og Liv for at opmuntre andre til det evige Liv, og
vi er alle skyldige til at hore og lcere hverandre.

2) gik jeg til Moss, Christiania og Drammen for at
faae Bekjendtstab med nogle religieuse og fortrolige Mennesker)
T>e Kredse, med hvilke Hauge ssgte Tilknytning i de ncevnte
Byer, hsrte hovedsagelig til Brsdremenigheden, som havde fun
det Indgang i Norge i en Rcrkke Byer og i enkelte Bygder
fra 1730-Aarene udover. Brsdresamfundet i Christiania log
Aker) var stiftet i 1739 og bestod til 1902; Brsdresamfundet i
Trammen stiftedes 1746 og oplsstes i 1810. Se forsvrigt anden
Del, Z§ 2, 3, 6, 8.

2) min egen Fsdebygd) Tune i Smaalenene. De  tilgrcrn'
sende Sogne" er Glemminge, Onss, Raade, Skiptvet, Rakkestad,
Varteig, Skjeberg, Borge.

4) en mere simpel Nationaldragt). De eneste nu kjendte
Folkedragter fra Smaalenene viser Skikken i Ids Prestegjeld i
18de Aarhundrede. En Mandsdragt fra Id med langstjsdet hvid
Vadmelsfrak er Efterligning af Moden ved den franske Konge
Ludvig XIVs Hof ; denne Mode har veret udbredt blandt Bsn
derne over hele Landet, men er bleven scrrlig karakteristifi for
Gudbrandsdalen. Forsvrigt har Smaalensbygderne holdt fig
ncrr efter By°Moderne. Der er bevaret en gammel Kvindedragt
fra Id af Damass, Moirse og Sirts, og et Par Mands-Bukser
af gul Plysch. Naturligvis bar man til Hverdags helst hjemme
virkede Tsier, Vadmel (hvidt eller graat) og Verken; men naar
Vadmel brugtes til Stasplagg (hvidt eller blaat), blev det gjerne
kantet med grsnt og forsynet med Duster og Opslag.  De fornem
mere Bsnder og de som handle meget i Kisbstederne, bruge
og Klaede, helst bruun og blaae", heder det fra Spydeberg 1779.

S. 7. ') I Aggershuus og Budfkeruds Amt fandtes
nogle, som med mig fattede Lyst til det Bedre) Jfr. anden

Del, W 8 og 9.
2) . . i Smaalenene .. gaves mange i min Vandringstid,

som holdt sin Huusandagt) Jfr. anden Del, W 4 og 5.
') mine Foreldre) Nils Mikkelsen (f. 1732, f 1813) fra

Evenrsd i Glemminge, og Marie Olsdatter (f. 1734. f 1811),
der eiede Hauge i Tune.

Presten) Stevelin Urdahl, f. 1758 i Senjen i Nordland,
residerende Kapellan i Tune fra 1788, Sogneprest i Tune fra
1796, Sogneprest i Frederiksstad fra 1800, f 1818. Urdahl var
en rettroende Prest,  oplcert" i Herrnhutismen ; men han var
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meget innskrenket i Begavelse, adskillig indbildsk og ikke lidet hid«
sig. Han var altid Hauges erklcrrede Modstander.

') jeg blev . . . anmodet om fra Forskjellige her og der om»
kring i Bygderne og Stcederne at komme til dem, hvilket jeg
gjorde) Hauge har om Vaaren 1797 vistnok bereist de fleste af de
nordlige og sstlige Bygder i Smaalenene, saaledes Rakkestad
(flere Gange), Vaaler, Vestby, Trsgstad (se anden Del, § 4),
Kraakstad (se anden Del, § 5). I Rakkestad modarbeidedes han
af Sognepresten, Thorkild Aschehoug.

S. 8. i) en Reise til Holmestrand, Tsnsberg, . .) Se anden
Del, § 10.

2) Bragnces og Kongsberg) Om Trammen (Bragncrs) se
S. 6 Anm. 2. Paa Kongsberg var Cornelius Norman Sogne
prest fra 1763 til sin Dsd 16de November 1797 ; han var ialfald
i sine yngre Aar paavirket i Herrnhutist Retning; formodentlig
har man i Drammen omtalt Norman for Hauge som en kriste
ligsindet Mand, og Hauge har da tcrnkt at soge Tilknytning hos
ham og i hans Menighed, Paa Eter, som Hauge bessgte paa
Reisen til Kongsberg, fandtes  nogle faa i visse Henseender
Herrnhuttisksindede" ; og Ekers Sogneprest Professor Dr. Hans
Strsm (f Iste Februar 1797) havde siden 1778 virket for rettroende
Kristendom i Bygden.

') Presten Hr. F—) Urban Gottlieb Feiermann, f. i Slesvig
1754, Sogneprest i Frederiksstad fra 1789, fra 18U0 i Tune, fra
1804 i Hedensted og Dalby i Veile Amt i Jylland, fra 1811 i
Vsby i Slesvig, f 1823.

S. 9. l) Fogden R—) Johannes Radich, Foged i Moss
og Tune, f 1829.

2) Skrifter, hvilke . . til denne Tid allerede var ud
kommen mange af) „ Evangeliske Levnets-Regler" (se S. 5 Anm.
2),  Betragtning over Verdens Daarlighed" (se S. 5 Anm. 3),
nForssg til en Afhandling om Guds Viisdom" (se S. 5 Anm. 5).

') Sorenskriver S—). Ole Sivers, Sorenskriver i Tune,
Aabygge, Hvaler og Onss.

<) Presten F—) fe S. 8 Anm. 3.
S. 10. l) Hauges Promemoria til Amtet er skreven 23de

Januar 1798 og slutter med disse Ord :  Og saa faaer vi see om
de, som fsrst stulle holde de kongelige Befalinger, ere reene til
at kaste de fsrste Steene paa dem, som vil Guds Lov ved Jesu
Kierlighed fsrst stal opfyldes og derefter Kongens. Jeg har siden
foriettet mit Wrende til de begierende Venner i Stilhed, med For
maning til dem at giore det samme, og vere enhver uchristelig
Bvrighed lydig i legemlig Fengsel, og slye fra Overfald efter
Guds Ord. samt bede for dem ft: Vvrigheden), at faa Naade el»
ler Tid til Omvendelse, at Lyset maatte opgaae i deres formsr
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kede Forstand, da skulle Sandheden foreene os til de bedste Ven
ner i Christo. Jeg er hver christen Dvrigheds underdanigste Tiener".

2) lsslades. som ogsaa stede) 29de Januar 1798.
') lod trykke i Korthed det nu omtalte Passerede, samt no

get andet ester min Overbeviisning Opbyggeligt) «En Sandheds
Bekiendelse om Saligheds Sag, betragtet over Lectien og Evan
gelium paa Allehelgens-Dag, der forklarer om Lsgnens falske
Aand, som forvender eller salst trsster sig ved Guds Ords Kraft;
og tillige lcerer, hvorledes sande Christne ved Guds Ord og Aand
kan og bsr igiendrive de Onde. Udgivet as en ringe Bondeson
Hans Nielsen Hauge, i Thune Sogn i Aggershuus Stift i
Norge." Christiania, 1798. Trykt hos Jens Nrbek Berg. 32
Sider. Fortalen er dateret Hauge 7de Februar 1798. Nye Op»
lag blev trykt i Kisbenhavn 1798, Trondhjem 1799, Bergen
1800, Kwvenhavn 1800, Christiansand 1804.

<) Grundset Marked i Elverum holdtes Iste Tirsdag i Marts
og fslgende Dage.

S. 11. l) adflillige bad mig til sig). As Hauges Venner
ved Christiania kan ncevnes Hjulmager Ole Meier, der boede paa
en Lstke udenfor Byen, og Anders Christophersen Grsndahl paa
Kuflebakken ved Gamle Akers Kirke, den bekjendte Bogtrykker
Chr. A. Grsndahls Fader. — Hauge var ved dette Besog i Chri»
stiania ledsaget as Christiau Bcrrss (f 1833), Ssn af Handels'
mand, senere Bygmester Niels Bcrrss i Frederiksstad.

2) Lensmand K—) Barthol Nicolay Knoph, Lensmand i Aker,
f. 1738. f 1817.

') Stiftamtmand K—) Frederik Julius Kaas, f. 1758, Stift
amtmand over Akershus Stift 1795—1802, Justitiarius i Hsieste
ret 1802-04, Prcrsident for det danste Kancelli 1804—09, Med
lem af Regjeringskommissionen i Norge og midlertidig Stift
amtmand over Akershus Stift fra 11te April 1809 til Januar
1810, senere danst Geheimestatsminister, f 1827.

<) Byfogden H—) Ssren Christian Hagerup, f. 1732, By»
foged i Christiania 1760—1801, lustitsraad, f 1803.

S. 13. ') Ester en Afstrift fra 1799 i Rigsarkivet (trykt
hos A. Chr- Bang, H. N. Hauge, S. 149 'S. 149
'S. 136) lsd Hagerups Attest saaledes :  Hans Nielsen Hauge og
Christian Bcrrss have vel vceret hcrftet, men ere derunder befundne
at vcere ei alene ustyldige, men ere endog retfiafne og udi Guds
Raad til Sjelenes Salighet» vel oplyste, og derfor ere blevne
lssladte, samt til alle Forekommende paa det bedste anbefalne."

') Fogden) se S. 9 Anm. 1.
') M— M—) Mads Thulesen Msller, Kjsbmand paa Bra

gernces. Hos Msller havde Hauge holdt sin fsrste Opbyggelfe i
Drammen, og hans Hus blev et Samlingssted og Midtpunkt
for Haugianerne indtil hans Dsd 1821.
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<) Skipper M— fra Bergen) Skipper Bernt Magnussen af
Bergen reiste 15de Juni fra Drammen med en Slup, lastet med
Korn-Brendevin, Spiger-lern. Kakelovne m. m. (Drammens
Toldfteds udgaaende Vagt-lournal 1798, sol. 17. Rigsarkivet.
Drammens udgaaende Told-Regnflaber 1798 II), og ankom
til Bergen 2den Juli (Bergens Toldsteds Vagt-lournal 1798, fol.
15. Rigsarkivet, Bergens Toldregnfkaber 1798 II). Hvis
Hauge har hustet rigtig S. 15 ( tog paa Reisen ved St. Hans
dagstider 1798"), har han fulgt med denne Skipper. Men da
Hauge stundom er unsiagtig i sine Tidsangivelser (S- 19 Anm.
4), kan det gjerne vere, at han har reist med Skipper Corfitz
Msller af Bergen, der seilede fra Drammen 20de Juli med en
Galeas, lastet med Spiger, Glas-Bouteiller og Jern (Drammens
udg. Vagt-I. 1798. fol. 26). og kom til Bergen Iste August (Ber
gens Vagt-I. 1798, fol. 19).

S. 14. i) en Person) Ester Forhsrsprotokollen i Kommis
sions-Sagen over Hauge var det Sognepresten i Tune, Stevelin
Urdal (se S. 7 Anm. 4).

S. 15. l) Assessor Z—) Ziegler.
2) Borgemester S—) Jens Henrik Strsm, f. 1729, f 1800,

Borgermester i Christiania, bosiddende paa Bragernes 1775—
1800 som Representant for Magistraten i Christiania, under
hvilken dengang Bragernes horte. Strsm var Fader til den
bekjendte Prestefrue Hanna Vinsnes.

2) Politiemesteren) Rolf Olsen, Politimester i Bergen.
flere vilde have mig i sit Huus) Brsdremenighedens Sam

fund i Bergen, der var oprettet i 1740, blev oplsst allerede i
1784; men der sandtes endnu enkelte Herrnhutist-sindede, da
Hauge kom til Bergen. Hauge kunde ogsaa soge Tilknytning hos
Bergens-Biflopen Dr. Erik Pontoppidans (1747—55) aandelige
Born, bl. A. Jomfru Maren Boes (se S. 18 og 20). Om andre reli
gisse Kredse i Bergen se anden Del, §§ 12 og 14.

S. 16. l) Bogtrykkeriet) Rasmus Dahls Enke.
') et lidet Skrift, kaldet: De Eenfoldiges Lere)  De Eenfol

diges Lere og Afmegtiges Styrke. Betragtet over Evangelium
og Lexien paa Michels-Dag, der underviser, hvorledes vi stal
vere som Bsrn. naar det angaaer vor egen 3Ere og timelig
Skade; men mandige og sterke, naar det gielder Guds 2Ere og
hans Kirkes Skade. Udgivet af det svage Leer-Karr, for Kraften
er Guds, Hans Nielsen Hauge i Thune Sogn i Aggershuus
Stift i Norge." Bergen. 1798. Trykt hos R. Dahls Efter
leverste. 32 Sider. Fortalen er underskrevet Hauqe 11te Juni
1798. Som Tilleg er trykt:  Tilleg med Overbeviisning for
dem, som modsetter ssig) Sandheden, og Bestyrtelse for de
Svag-Troende". — Nye Oplag blev trykt i Trondhjem 1799,
Kisbenhavn 1801, Christiansand 1804, Christiania 1862 og 1883.
Fra og med Oplaget af 1801 indeholder Bogen kun Tillegget.
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Den kortere Udgave er gjenoptrykt i Hauges Udvalgte Skrif»
ter. Kristiansund 1881 S.' 313—30, 2. Opl. Kristiania 1900 S
374—94, 3. Opl. Bergen 1910 S. 370-90, 4. Opl. Bergen
1911 S. 362—81.

Samtidig trykte Hauge «Anviisning til nogle moerkelige
Sprog i Bibelen. Samlet af Hans Nielsen Hauge". Bergen
1798. Trytt hos R. Dahls Efterleverfie. 24 Sider. Et  Til°
laeg til Bibelanviisningen", 32 Sider, uden Trykkested og Aars
tal, blev rimeligvis trykt i Kjsbenhavn 1800 eller 1801.

') Boltaire og hans Efterfslgere^ Franyois Marie Arouet de
Voltaire, f. 1694, f 1778, en verdensbersmt fransk Digter, hvis
Vid og Spottelyst i scerlig Grad gik ud over Kristendommen.
Han overfsrte det engelske Fritcrnkeri til Frankrige og udbredte
sine radikale Anskuelser gjennem en Mcengde glimrende Skrifter
og Breve. Med Aarene blev han altid mere lssfluppen og kaad
i sin Udtryksmaade, og han kom stadig lcrngere md i Tvil og
Haan. Bekjendt er denne Utring af ham:  Tolv Mennester
krcrvedes til Kristendommens Udbredelse, men ett er nok til dens
Udryddelse; om 20 Nar har de Kristnes Gud ikke lcrnger noget
Alter". Selv troede han paa Retfcrrdighedens Seier, Menneste
stegtens Fremgang, Overtroens Udryddelse og Gud som Alfor
nuften og Algodheden. Udviklingens Maal er for ham kun
Fremstridt i Tcrnkning, Kunst, Moral og Samfundsliv. — I ma°
terialistisk Retning udformedes det engelste Fritcenkeri videre af
George Louis Leclerc Comte de Buffon (1707—88). Julien Of
fray de la Mettrie (1709—51), Paul Heinrich Dietrich Baron de
Holbach (1723—89) o. fl. De fleste andre franste Fritoenkere var
mindre vidtgaaende.

om Frugten af deres Scrd giver deres Fsdeland
os de ssrgeligste Scrrkjender^ Hermed sigtes til den store franske
Revolution, som begyndte i 1789, og de fslgende Statsforan
dringer og Krige i Slutten af det 18de og Begyndelsen af det
19de Aarhundrede.

S. 17. l) Politimesteren) se S. 15 Anm. 3.
') derpaa lod de mig gaae) Efter det fsrste Politiforhsr

var der sendt Indberetning om det Passerede til Stiftamtman
den, som igjen sendte den videre til Biskop Johan Norda! Brun.
Biskopen llfgav 3dje September 1798 en Erklcrring (trykt i Theo»
logisk Tidsskrift for den ev.-luth. Kirke i Norge IX 1866, S. 480 f.,
og derefter hos A. Chr. Bang. H. N. Hauge, S. 165—66 — « S.
165—66—2 S. 150—51), hvori han anbefalede at lade Hauge
tale og stride i Frihed.

') Bogtrykkeriet) Peder Hseg's Bogtrylkeri i Christianssand.
Tauleri Omvendelses-Hiftorie) Den nsiagtige Titel paa

Udgaven af 1799 kjendes for Tiden ikke, men et nyt Oplag af
Bogen, trykt 4 Aar senere paa samme Sted, bcrrer fslgend:
Titel:  Kort Udtog af den bersmmelige Doctor Thauleri Om
vendelses-Historie. For dens Merkvcrrdigheds og Opbyggelses
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Skyld, is<rr for dem, som ei kan lcese den i deres eget Sprog,
overfar af Tydst paa Dansk. Fjerde Oplag. Til Trykken beko
stet af den, der beder at prove alle Ting og beholde det Gode,
1 Thessal. 5 C. 21 v. Udgivet af Hans Nielsen Hauge". Chri
stiansand, 1803. Trykt af Peder Hseg. 64 Sider. Fsrste Ud
gave af dette Skrift udkom i Kisbenhavn 1775 under Titelen:
 Den bersmmelige Doctor Thauleri Omvendelses-Historie. Til
ligemed en kort Beskrivelse om hans Endeligt. For dens Merk
vcrrdigheds og Opbyggelses Skyld, iser for dem, forn ei kan lcese
den i dens eget Sprog. oversat af Tydfi paa Dansk". 80 Sider.
Oversetteren er enten den norskfsdte Prcrst Hans Siverud (f 1783).
eller den danske Litterat Niels Prahl (f 1792). Foruden i de
ncrvnte 2 Udgaver ved Hauge blev Bogen ogsaa trykt 1799 (uden
Stedsangivelse), Kisbenhavn 1802. Bergen 1846, Christiania 1859.
— Johan Tavler, fsdt omkr. 1300, f 1361, var en tyst Dorm»
nikaner-Munk, der levede og prcrdikede i Strassburg, Basel og
Ksln. Tavler hsrer til de saakaldte tyste Mystikere, der lagde
Hovedvegten paa det inderlige personlige Samstmd med Gud og
den selvstendige religisse Oplevelse. Tavler var fuldt ud Katholik,
men der er meget hos ham, som minder om evangelist Kristen
dom, og man har derfor ofte regnet ham blandt Reformationens
Forlsbere. Hauge lerte i 1797 hans Livshistorie at kjende, og
Lesningen af denne Bog bragte ham den Klarhed i Hjertet, forn
han hidtil havde savnet.

S. 18. 'I Klededragt) I Fjord- og Fjeldbygderne i Ber
gens og Christianssands Stifter var det 16de Aarhundredes folde
rige Mandsdragt i Lsbet af det 18de Aarhundrede aflsst af den
tcetstuttende Kledning, der nu almindelig kjendes under Navnet
 Nationaldragt"; denne varierede fra Bygd til Bygd, og havde
heller ikke overalt lige tidlig fundet Indgang; den bestod af
snevre Knebukser, tilsiddende og temmelig sid Kufte, senere ogsaa
Vest; Emnet var helst Vadmel af forskjellig Farve. Strilerne
bar dog i Begyndelsen af 19de Aarh. for det meste en anden
Slags Dragt (se S. 26 Anm. 2). Hvad Kvindedragten angaar,
har Forandringerne ikke veret saa indgribende; Stakken pleiede
vere kort, Livstykket forskjellig! af Form og Farve ; hjemmevirkede
Tsier var det vanlige, men Kjsbetsi brugtes gjerne til Hsitids
kledning.

2) en Jomfru) Jomfru Maren Boes i Bergen, fsdt om
kring 1730. Hun havde i sine yngre Dage veret Husholderske
hos Bergens-Bistopen Dr. Erik Pontoppidan (1747—55), ved
hvem hun var bleven vakt. Hun levede endnu Vaaren 1804,
men dsde ikke lenge efter. Om hendes Velgjsrenhed mod Hauge
fe ogsaa S. 20.

') D. Ct.) Dansk Courant. d. e. dansk gangbar Mynt.
S. 19. ') Listerland) Om de religisse Tilstande her se

anden Del, § 11.
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') Skien) Den Herrnhutifke Vevcrgelse havde allerede fsr
1744 naaet til Skien, og der fandtes i Aarrcrkker adstillige Op
vakte af denne Retning; endnu i 1809 bestod Samfundet, men
tcellede kun 5 Medlemmer.

') jeg bessgte de fleste Sogne) I de 3 fsrste Maaneder af
1799 reiste Hauge omkring i Omegnen af Drammen, paa Rome
rike og Hedemarken og i Solor.

<) i Marts Maaned 1799) Hauge har her hustet feil; han
reiste den 7de April.

b) Borgemester S— i B—) Se S- 15 Anm. 2.
«) Lensmanden) Jens Gram, fsdt 1782, Lensmand paa

Eker, Medlem af det overordentlige Storthing i 1814, f 1823.
Han var en streng Mand mod Hauge og hans Venner.

S. 2tt. ') Foged C— paa Kongsberg) Jonas Collett, f.
1772, Foged over Numedal og Sandsvlrr 1795—1813. Amtmand
i Bufleruds Amt 1813—14, Statsraad 1814—36. f 1851.

en Lensmand der) Thorstein Knutsson Traaen, Lens»
mand i Rollag og Veggli, f 1802.

') Presidenten i Bergen) Ferdinand Anton 6y Fine, f.
1739, Prcrsident i Bergen 1764 — f 1807, Etatsraad.

Medens Hauge i 1799 opholdt sig i Bergen, lod han trykke
 Betragtning og Forklaring over Herrens Bsn: Fader vor, der
lcerer, hvorledes den ret stal bruges, og derimod overbeviser,
hvorledes den misbruges af falste Aander. Forfattet af Hans
Nielsen Hauge". Bergen. 1799. 16 Sider. Nye Oplag blev
trykt i Trondhjem 1799, Kisbenhavn 1799, 1800, 1804, Christi
ansand 1804.

4) Jomfru M—B—) Se S. 18 Anm. 2.
S. 21. ') Bogtrykker St—) Willum Stephanson, f. 1762.

Bogtrykker i Throndhjem. Om denne foretagsomme Mand se
O. A. Dverlands 111. Norges Historie (Pragtudg.) V. 2. S. 1841 f.

2) begjerede at faae oplagt 3die Gang Betragtning over
Verdens Daarlighed) Der blev Intet af denne Trykning.

') Politimesteren) Hans Christian Klingenberg, Politimester
i Throndhjem.

') Stiftamtmand M—) Gebhard Moltke (fra 1843 Moltke-
Hvitfeldt), Greve, f. 1764, Stiftamtmand over Throndhjems Stift
1796—1802, Stiftllmtmand over Akershus Stift 1802—09, Med
lem af den norske Regjerings-Kommission 1807—09, Stiftamtmand
over Fyn og Amtmand over Odense Amt 1809—14, f 1851.
Han var human i sin Opfatning og Behandling af Hauge og
hans Venner.

°) begyndte at lade trykke) I Throndhjem trykte Hauge nye
Oplag af „Evangeliske Levnets-Regler" (se S. 5 Anm. 2),  En
Sandheds Bekiendelse om Saligheds Sag" (se S. 10 Anm. 3).
 De Eenfoldiges Lcere og Afmcrgtiges Styrte" (se S. 16 Anm.



138

\

2),  Betragtning og Forklaring over Herrens Bsn: Fader vor",
(fe S- 20 Anm. 3).

°) et Udtog af Psalmer )  De sande Christnes ud
valgte Psalmebog, uddraget af O. A. Brorson'^ Troens rare
Klenodie og flere, samt tilfsiet nogle af Kirkens nu vcrrende Ar
beidere, som haver Lyst og Gaver til at lege for Herren i deres
Hierter. Samlet og til Trykken befordret af Hans Nielsen
Hauge". Trondhjem 1799. 192 Sider. Nye Oplag blev trykt
i Kisbenhavn 1800. 1801, 1802, Christiania 1819, 1823, Bergen
1835, Christiansllnd 1837, Tromss 1842, Christianssand 1843.

') Forklaringer over de fleste Ssn° og Helligdags Epistler
og Evangelier . . .) Denne Bog blev trykt i Kisbenhavn 1800
(se S. 27 Anm. 10).

«) Christiansands Bogtrykkerie) Se S. 17 Anm. 3.
S. 22. l) en af mine fortrolige Venner H—B—^j Hans

Thordsen Bachrud fra Helgsen i Mjvsen, f. 1776, f 1814, virk
som og dygtig baade som Bogtrykker og Forlcrgger.

') Stiftamtmand M—^ Se S- 21 Anm. 4.
2) paa Lindestranden en Maaned) Til Leinstranden,

Anneks til Melhus, kom Hauge i Begyndelsen af November, led»
saget af Lcrgprcrdikanten Lars Olsen Hemstad fra Stange paa
Hedemarken. De boede hos Bonden lon Jonsen Skjefstad.

4) en fornem Embedsmand G. M—) Se S. 21 Anm. 4.
S. 23. i) Biskop S—) Dr. theol. Johan Christian Schsn

heyder, f. 1742, Biskop over Throndhjems Stift 1788 — f 1803.
Han var adskillig paavirket af Rationalismen.

2) Provst St—). Hans Steenbuch, f. 1722, Sogneprest i
Melhus fra 1757, Provst fra 1770, f 1800. Han var en lcrrd.
orthodox Mand, men en fanatisk Modstander af Hauge og hans
Venner. — Et Brev af Hauge til Steenbuch, strevet efter Paa
gribelsen i Prcrstegaarden, er trykt i Smaastykker af H. N. Hau
ges Skrifter, udg. ved A. Chr. Bang, Kr.a 1875, S- 20—23, og
i A. Chr. Bangs lubilcrumsstrift Til Minde om H. N. Hauge
(1796—1896). Kr.a 1896, S- 32—35.

') jeg havde bestyldt dem i mine Skrifter for hsimodige,
gjerrige m. m.) I  Betragtning over Verdens Daarlighed"
1796 (se S. 5 Anm. 3) strider Hauge om Prcrsterne:  Vor
Konge ... haver ordinerer Lcerere, dem kiender jeg nogle og
andre hsrer jeg om; det er et almindeligt Ordsprog, at Gierrig
hed er hos alle Mennesker, men hos Prcrsten har den Overhaand ;
dette er alt for sandt hos mange, Gud hielpe enhver til at
stisnne det. En kan forfare det paa deres Ord og Gierninger,
dem har i sine Prcedikener meget at handle og bede om det time
lige, og hvorledes en dertil stal blive lykkelig, og saa nok fore»
stille sig, at en kan sove sig ind i Himmerig ; de kan aldrig faae
saa meget af det Timelige, at dem jo soger efter mere, ligesom
dem derfor skulde kiobe fig Salighed. Skal dem undertiden tale
Guds Ord, faa maae dem have god Betaling derfor, da kan det
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blive vel, ellers ikke; Endeel vil og have 3Ere og Reverentzer
af sine Tilhsrere, og derforuden gaar dem fore med Exempel, at
naar dem kommer af Kirken, saa gaaer dem i Spil og Vellystig
heder; Jeg undres paa om dem veed nogen Gienvey til Himme
rig, men endeel raaber paa Satan og han viser dem og Vejen;
andre har sin Bestrebelse med at lcrre, men dog deriblandt Hyk
lere, hvorfor Christus siger : at han vil udspye dem af Vcemmelse,
det maae enhver betcrnke, thi iblandt dem som stal vcrre fromme,
regiere dog alt for meget Hofmodighed og Gierrighed, hvilke La
ster ere vederstyggelige for Gud " „. . . Christus siger: at
den Hellig Aand stal straffe Verden for Synd, og stal minde
eder paa al Sandhed, og en andensteds siger han : at ingen tom
mer til mig uden min Faders Aand faaer draget ham; denne
Dragelse haver jeg ikke hort videre end en gang vcrret handlet
om af nogen Prcrst, hvilket ikke er at undre paa, thi han drager
ingen til Gierrighed, Vellyst og Hofmodighed, — thi Christus si
ger: I opoede Enkers Huuse og tåge ZEre af hverandre, det er:
naar nogen dser, saa stal en Sum Penge ud for at dsmme
Sicrlen salig, de Efterlevende til Trsst ..." — I  Forssg til
en Afhandling om Guds Viisdom" 1796 (se S. 5 Anm. 5) he
der det:  Da Lcrreftanden eller dem som skulde voere Prcrster al
tid har vcrret forfsriske, saasnart som det har varet en Tid, saa
er det vist og nu; der staaer om Phariscrerne at de vare hofmo
dige og gierrige, det var godt dersom der ikke var saadanne nu;
efter Christi Tid opkastede de store Paver sig og kaldte sig Chri
fti Statholdere, der gave Folket Syndernes Forladelse for strift
lige Beviser; om der findes her i Ncrrheden saadanne, det veed
jeg ikke, jeg troer ikke dem faaer skriftlig Beviis for dem ere dsde,
saa kan der vel blive udstcrd et for en Sum Penge, at Sielen
er hos Gud, thi dem stal alle have god Lsn for Christi Skyld,
hvad enten dem gisr det eller det, og dertil udseer dem hvor
Sielen er efter Dsden, det forstaaer dem noget vel . . ; saadanne
Hyrder viser Faarene Veyen for god Betaling, thi det stsrste
Kald er det beste at faae, saa dem kan famle sig vel Penge, el
ler at dem har nogle gode Venner som dem kan komme i Tids
fordriv med, i Giestebuder, Spil, Comoedier eller andre vellystige
Fornsyelser; saa store ere de, at der vil Forcering og magelige
Tider til naar dem stal tale med de ringe, og naar dem kom
mer i sit Embede, saa har dem et godt Plaster til et lcegt Såar,
og alle kan faae sine Synders Forladelse, iscer naar dem kan be
tale sin Skierv, saadanne er falske Lcerere ..." — I  De Eenfol
diges Lcrre og Afmcegtiges Styrke" 1798 (se S. 16 Anm. 2) omtaler
Hauge Indholdet af fine 2 fsrste Skrifter, bl. a. hvorledes han
havde straffet Misbrug,  iscrr af Lcrrerne, hvoraf mange trcrder
nu i Pharifcrernes og Pavens Fodspor med stolt Overdaadighed
og Gierrighed, fted^ at give Aflads-Breve, eller Liig'Prcedikener,
samt Sogne-Bud og Synds Forladelse, med andre Forretninger,
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,

for Penge". — Ogsaa i andre Skrifter er han inde paa det
samme Emne. I  En Sandheds Betiendelse om Saligheds Sag"
1798 (se S. 10 Anm. 3) forklarer han den fjerde onde Engel i
Joh. Aab. 7i om  de, som prcrdiker Guds Ord for slem Vin
ding, ere kivagtige, pengegierrige, som ikke engang har begyndt
paa at blive en Christen, men er falden i Dievelens Snarer",
og han vender sig til Prcrsterne med bitre Ord: „... de ere
Leyesvenne ... og prcrdiker for Betaling. De har vel lcrrt med
Paulo i Skolen, men ere dog foruden Lov .... som deres egen
Samvittighet» kan vidne, om de ey ssger ligesaa meget, ja meere.
deres egen 3Ere og Velfcrrd end Guds 3Ere og deres Tilhsreres
evige Frelse ...".

*) en Lensmand^ Lensmand i Melhus, Flåa og Hsilandet
Thinglag var i 1799 Peder Ncrs.

°) Lensmand paa Lindestranden I— M—^ Iver Monsen,
Lensmand i Leinstrandens Thinglag.

") Fogden^ Byfoged i Throndhjem var i 1799 Thomas
Henrik Msinichen, Foged over Strinden og Selbu var John Berg.

S. 24. l) den constituerede Stiftamtmand A—^ Erich Muft
Angell, f. 1744, Prcesident i Throndhjem 1788—1800, Stifts
overretsjustitiarius sammesteds 1800—1804, Stiftamtmand samme
steds 1804—10, f 1814, bekjendt for sin Strenghed mod Hauge
og hans Venner.

2) Forhsr . .) 23de December 1799 afholdtes Forhsr af So°
renstriveren over Strinden og Selbu Claus Kofoed. Ter afhsr
tes 36 Vidner (Bang).

') Gr. M—) Se S. 21 Anm. 4.
<) Politimester K—^ Se S- 21 Anm. 3.
') Biskop S—l Se S. 23 Anm. 1.
S. 25. ') Bogtrykker St.—^ Se S. 21 Anm. 1. Stephan

son trykte 1795—1801 Ugebladet  Trondhjemste Tidender" og
1802—13 Ugebladet «Trondhiems borgerlige Skoles allene privi»
legerede Adressecontoirs Efterretninger".

') fortrolige Venners Det var scrrlig paa sine Reiser mellem
Bergen og Throndhjem i 1801—02 (H§ 54 og 56). at Hauge vandt
Tilhcrngere paa Nordvestlandet. I Ssndfjord var der Vakte i Indre
Holmedal og Askevold, flere i FsrdeHovedsogn og en betydeligMcrngde
i Annekserne Naustdal og Vefring, endvidere paa Kinn og Svan
sen. I Nordfjord (jfr. anden Del, § 13) vaktes adskillige i
Gloppen og andre Steder. Paa Ssndmsre blev Volden og Or»
stenvit Midtpunktet for det kristelige Liv; men ogsaa i Stran
den, Sunelven, Norddalen, Urskog, Hers o. fl. St. havde Hauge
mange Venner og Tilhamgere. I Romsdalen var der Haugi
anere scrrlig i Grytten, og i Bolss, Kre. Nceset, Bestncrs og Ves
fandtes der flere eller fcrrre Vakte. Paa Nordmsre fik Hauge
Venner i mange Bygder, i Frcenen, Kverncrs, Thingvold, Chri
stianssund, Halse, Rindalen og Surendalen, Stangvik, Nksendalen
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og Sundalen. I Thrsndelllgen blev ikke fall vakte i Opdal og
Rennebu, men i Meldalen var Vekkelsen sterkest nordenfjelds.

S. 26. ') en passende Klcrdedragt) Medens Dragterne i
Romsdalen og paa Nordmsre lignede sterkt Gudbrandsdalens
eiendommelige Kledninger, var de gamle nordenfjeldske Folke
dragter for svrigt gjennemgaaende lidet udpregede, og mere ori
ginale Dragter havde kun udviklet sig i enkelte Bygder. Stoffet
i de thrsnderste Mandsdragter var Vadmel eller Skind. Karakte
ristisk for Thrsndelllgen var den lange hvide Vadmelskofte.

2) de grove Strilekleder) Befolkningen omkring Bergen,
scrrlig paa Verne, de saakaldte Striler, brugte i Begyndelsen af
19de Aarhundrede for det meste en merk Dragt, med Stsvler,
vide Bukser og Kufte, undertiden Sko og Hoser.

") Hang til at beskjeftige sig med politiske Sagers I den
Tids Throndhjems-Aviser findes meget sjelden Artikler om poli
tiske Emner ; den Politiseren, som Hauge her sigter til, har derfor
viftnok helst foregaaet mundtlig, scerlig i Klubber (den bor
gerlige Klub, den borgerlige harmoniske Klub) og Selskaber
(det venskabelige selstad, det forenede borgerlige Selstad); Sel
fiabelighed regnedes dengang som et Serkjende for de thrond
hjemste Borgere. Det var Skik at synge ved Bordet; navnlig
var I. N. Bruns Nationalsang  For Norge, Kjcempers Fsde
land" meget yndet. Den norske Selvstendighedsfslelse og Fe
drelandskjerlighed havde i den velstaaende thrsnderfle Handelsstad
vokset sig sterk. Og Franstmanden Latocnaye, der paa sin Nor
ges«Reise i 1799—1800 ogsaa gjcrstede Throndhjem, overrafledes
ved at finde sine egne Landsmcrnds revolutioncere Ideer udbredt
til dette fjerne Sted.  Republikens Rsvere, striver han, har
ogsaa her vundet Indgang med sine Grundscrtninger, og det un
derligste er. at det iscer er Prcrsterne, som er smittede af dem".

*) Nogle bleve dog ogsaa i Trondhjem fortrolige med mig)
En af disse var Bondessnnen Arnt Bjsrnsen Solem fra Klebu
(1777—1857), som ved denne Tid bosatte sig i Throndhjem og
efterhaanden oparbeidede en stor Kjsbmandsforretning. Forsvrigt
havde Brsdremenigheden en liden Flok i og omkring Byen, og
Johan Nordal Bruns Virksomhed som residerende Kapellan i
Nyneset (1772—74) havde ogsaa vceret af Betydning for det
religisse Liv der i Egnen (se anden Del, § 15).

") en LensmanH Lensmand i Strinden var i 1800 Ole An
dreas Wold.

S. 27. ') Prcrsten Urdahh Se S. 7 Anm. 4.
') Borgemesteren i Frederiksstad^l Peter Garde, Borgermester

i Frederiksstad 1776—1801 og tillige Byfoged etc. fra 1782.
') Boghandler D. i C.) Andreas Diurendahl, kongelig privi»

legeret Boghandler i Christiania, f 1817.
Betragtning over Verdens Daarlighed) se S. 5 Anm. 3.

°) Christi Forklarelse i Sjelen)  lesu Christi Forklaring i
Sjelen, det er en kort og firiftmcessig Underviisning, hvorledes
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en Sjel maa fores tilbage igjen ved Christum, blive ligedannet
efter ham i Liv og Lidelse, bringes i Samfund med Gud og til
Salighed. Heri betragtes baade Christus for os, som den eneste
Midler, Forsoner og Igjenlsser; saa og Christus i os, det er:
hvorledes den samme Christus, der er dsd og opstanden for os
(hvilken er een og den samme), maa leve og boe i en troende
Sjel, helbrede og fsre den til rette, beherske og regjere den; til
ligemed et hosfsjet Formaningsstrivt, som et fornsdent Anhang
til Christi Livs, Lidelses, Dsds og Opstandelses :c. Herliggio
relse, paa Tydsk udfsrt af Fridr. Eberh. Collin, og nu paa ny
til Fleres Brug til Trykken befordret af Hans Nielsen Hauge".
Kisbenhavn 1799. Trykt hos Johan Rudolph Thiele, og faaes
tilkisbs i Christiania hos Boghandler Tiurendahl. 191 Sider.
— Fsrste Udgave af denne Bog udkom i Kisbenhavn 1741. Nye
Oplag blev trykt i Kisbenhavn 1801 og Christiansand 1826.

°) Bogtrykker Th—^ Johan Rudolph Thiele, f. 1736, en Ty
ster, der kom til Danmark 1748 og nedsatte sig som Bogtrykker
i Kjsbenhavn 1770, f 1815.

') Bogtrykker H— Enke) Poul Herman Hsecke, Bogtrykker i
Kjsbenhavn fra 1765, f 1800.

u) en kort Levnetsregell Titelen paa fsrste Oplag (Kisben
havn 1800) kjendes ikke; i «Andet forbedrede Oplag" lyder den:
 Christelige Levnetsregler, uddragne af Friderich Eberhard Col
lins voldsomme Indtrcrngelse i Guds Rige; tilligemed nogle
aandelige Sange. Til Trykken befordret af Bondessnnen Hans
Nielsen Hauge i Thunse Sogn i Aggershuus Stift i Norge."
— F. E. Collins  Voldsomme Indtrcengelse i Guds Riige, eller
den aandelige Israels vigtige Kamp. for at erlange den evige
Herligheds Rige", var oversat til Dansk af Hans Teilman (f 1765
som Prcrst til Bragerncrs og Strsmss) og trykt i Kisbenhavn 1739
og 1741. — Nye Oplag af Hauges Bog blev trykt i Kisbenhavn
1800 og 1801.

°) alle de forhen af mig udgivne) «Evangeliske Levnets-Regler"
1800 (se S. 5 Anm. 2),  Betragtning over Verdens Daarlighed"
to Oplag 1800 og 1801 (se S. 5 Anm. 3),  Forssg til en Af
handling om Guds Viisdom" 1800 (se S. 5 Anm. 5),  En
Sandheds Bekiendelse om Saligheds Sag" 1800 (se S. 10 Anm.
3),  De Eenfoldiges Lcrre og Afmcegtiges Styrke" 1801 (se S.
16 Anm. 2),  Betragtning og Forklaring over Herrens Bsn : Fa
der vor" 1800 (se S. 20 Anm. 3),  De sande Chriftnes udvalgte
Psalmebog" to Oplag 1800 og 1801 (se S. 21 Anm. 6),  lesu
Christi Forklaring i Sjelen" 1801 (se S. 27 Anm. 5),  CHrifte°
lige Levnets-Regler" to Oplag 1800 og 1801 (fe S. 27 Anm. 8).
— Til ..Anviisning til nogle mcrrkelige Sprog i Bibelen" 1798
(se S. 16 Anm. 2) er formodentlig Tillegget trykt i Kjsbenhavn
1800 eller 1801. — Thauleri Omvendelses-Historie vides ikke at
verre optrykt i Kjsbenhavn i 1800—01; men i 1802 tryktes her
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„ Andet, meget forbedrede Oplag" af denne Bog, ligesaa 4. Opl.
af  De sande Christnes udvalgte Psalmebog".

") endeel nye Skrifter^  Den christelige Lcere, forklaret over
Epistlerne og Evangelierne, som indeholder korte Grunde over
deres Merkvcerdighed, der overbeviser de hykkelste Bekiendere med
de Bantroe, som falsk troste sig ved Guds Naade i Christo, og
lcerer hvorledes den annammes af de oprigtig troende Jesu Ef
terfslgere. Forfattet af den i fig selv ringe Bonde-Ssn, Hans
Nielsen Hauge, i Thunse Sogn i Aggershuus Stift i Norge".
Fsrste Dccl, fra Advent til Trinitatis. Kisbenhavn, 1800. Trykt
hos P. H. Hseckes Enke, paa Forfatterens eget Forlag. 568
Sider. Anden Dccl, fra Trinitatis til Advent. Kisbenhavn,
1800. Trykt hos H. L. S. Winding, paa Forfatterens eget Forlag.
336 Sider. Fortalen til forste Del er daterer Kisbenhavn Au
gust 1800. Nye Oplag blev trykt i Kisbenhavn 1801 (se S. 28
Anm. 2), Christiania 1836, Tsnsberg 1857.

 Christendommens Lcerdoms Grunde, som indeholder om den
Striid, Trcrngsel og Arbeide, som de Christne haver; uddragne
saavel af de gamle Lcere-Fcrdres Skrivter, som de nu vcrrende lige
tcrnkende og sindede Bekiendere. Samlet og rettet efter de Een
foldiges Forstand af Hans Nielsen Hauge. Bondessn i Thunse
Sogn, i Aggershuus Stift i Norge". Fsrste Hefte. Kwbenhavn,
1800. Trykt hos C. F. Holms Enke. paa Udgiverens Forlag.
64 Sider. Andet Hefte. Kisbenhavn, 1800. Trykt hos P. H.
Hseckes Enke, paa Udgiverens Forlag. 112 Sider. Hauges For
erindring i Iste Hefte er dateret Kisbenhavn ste September
1800. — Nyt Oplag af begge Hefter blev trytt i Kisbenhavn
1801. — Tredie Hefte. Fsrste Oplag. Christiansand, 1804. Trykt
paa Udgiverens Bekostning af Peder Hseg. 144 Sider.

 Det ny Testamentes apokryphiste Bsger, eller nogle af den
Herres Jesu Christi Disciples og apostoliske Mcends Sendebreve,
som i forrige Tider i den fsrste Kirke ere med Nytte lcrste i
mange Menigheder, og blevne fsjede til de canoniske Skrivter.
Nu udgivne til almindelig Nytte, og oversatte paa Dansk efter
Gottfried Arnolds tydste Oversettelse, i den Vudingske Udgave af
1733". Kjsbenhavn, 1801. Trykt paa Hans Nielsen Hauges
Forlag hos Johan Rudolph Thiele. 180 Sider.

") 5 Bogtrykkerier) Johan Rudolph Thiele ( Betr. over
Verdens Daarlighed" 4. Opl.,  Betr. over Fader vor",  De
apokryphifle Bsger"), P. H. Hseckes Enke ( Den Christelige Lcere" I.
og 2. Opl. af hele Verket,  En Sandheds Bekiendelse" 5. Opl.,
 Betr. over Verdens Daarlighed" 5. Opl.,  Christendommens
Lcrrdoms Grunde" 11.,  De Enfoldiges Lcere" 3. Opl.,  Psalme.
bog" 3. Opl.,  Christelige Levnets-Regler" 2. Opl.), H. L. S.
Winding ( Den Christelige Lcere" 11.,  Afh. om Guds Viisdom",
3. Opl.), C. F. Holms Enke, ( Christendommens Lcerdoms
Grunde" I. og 2. Opl. I.—II.), Niels Christensen ( Psalmebog"
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2. Opl.). Ukjendte er for Tiden Trykkerne af  lesu Christi For
klaring i Sjelen" 2. Opl. og  Christelige Levnetsregler" 3. Opl.

P—M—) Peter Meier, Hjulmagermester i Christiania
(jfr. S- 11 Anm. 1), varm og virksom Haugianer, f 1806. Se
H. N. Hauge. Livet i Dsden. Chriftiansand 1818, S. 17—18, og
Heggtveit I 1, S. 158 f. og 260, hvor Dsdsaaret ved en Tryk
feil er angivet at vcere 1805.

S. 28. l) altsaa kunde jeg ikke formode, at jeg håndlede
anderledes end lovmcrssigt og ret var) Hauge havde foruden at
trykke Boger tillige havt den Henfigt med fin Reise til Kjsben
havn, at underssge ncrrmere, i hvilket Forhold Regjeringen egent»
lig stillede sig til hans Virksomhed. Hauge var i hoieste Grad
loyal og var fra Barnsben vant til at tro bare godt om  Guds
gode Regjering"; han kunde derfor vanskelig tcrnke sig, at den
Virksomhed, hvortil han fslte sig kaldet af Gud, skulde misbilli.
ges af Konge og Regjering. I Norge havde Dvrigheden paa de
forskjellige Steder i Landet optraadt forskjellig mod ham, nogle
strengt, andre mildt. Hauge maatte derfor tro, at Forfølgelsen
hverken var begrundet i Kongens Vilje eller i Landets Lov og
Ret, men i de enkelte Vvrighedspersoners ukristelige Had mod
Sandheden. Tog har Hauge neppe personlig henvendt sig til
Regjeringen eller Kongen ; han har antagelig kun paa Omveie for
hort fig om disses Holdning. Enkelte af Hauges Skrifter var
tidligere blevet bekjendte i Kjobenhavn gjennem meget affeiende
Omtale i Tidsskriftet  L«rrde Efterretninger" i 1797 og 1799.
Men man har vistnok endnu i 1800 anseet ham og hans Skrifter
for ganske uskadelige.

Politimester i Kjsbenhavn var fra 24de Januar 1800 til 1809
Hans Haagen (1754—1815) (Personalhistorisk Tidsskrift I, 297
—99), en ualmindelig retsindig og pligtopfyldende Mand, hvis
Ufortrsdenhed og Agtpaagivenhed under Kjsbenhavns Bombarde
ment i 1807 er mindevcrrdig. Karakteristisk for hans Vcrsen er
hvad Traditionen vidste at berette om Grunden til, at han i
1809 tog sin Afsket» : Hos en fin Galanterihandler i Store Kjsb
magergllde var der begaaet et Tyveri af en Gulddaase. Den
Underssgelse, Politiet foretog, fsrte til, at en meget hsitstaaende
Person havde taget den, og da dette kom Kongen for Oren, be
falede denne, at Sagen skulde neddysses. men Hangen vilde ikke
gaa md herpaa og foretrak at nedlcrgge sit Embede. Ner er
intet Tegn til, at denne Politimester foretog noget i Anledning
af Hauges Skrifter.

») 2det Oplag af den Christelige Lwre) Se S. 27 Anm. 10.
mine Forceldre og Ssdskende) Se S. 7 Anm. 3. Hans Hauge

havde ialt 7 Soskende, 3 Brsdre og 4 Ssstre. Ole, f. 1764, f
1836, Lensmand i Tune, senere Kjobmand i Christiansfand og
Drammen, og Michel, f. 1773, f 1845, Medeier i Eker Papir
mslle (se S. 30 Anm. 2), blev begge vakt ved Broderen, og var
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alvorlige faste Christne. Ogfaa de andre Ssstende var tidlig
vundne for Herren.

S. 29. l) iscrr for at rette en og anden Vildfarelse ....
) Den ncrrmestliggende Vildfarelse omtaler Hauge selv

i § 47. Flere af de Vakte havde i misforstaaet Verdens»
forsagelse ganske ophsrt med sit timelige Arbeide, og troede, at
de nu ikke burde befatte sig med andet end at lcrse Guds Ord
og formane andre til Omvendelse. Om disse taler Hauge ogsaa
i Lcrrdoms-Grunde (111, S. 95):  Som en
deel bliver ved det Verdslige, vil henge ved Verden og ikte ssge
det Aandelige, saa vil nogle aandelige allene blive ved at lcrse,
synge verre iblandt aandelige Ssstende, hcenge ved Fslel
ser og adstilligt aandeligt behagelig og vil ikke med Christus
forlade sin Faders Herlighed, stride og lide som han, drive det
timelige med Velvillighet», de vil verre i de aandelige Tanker
og Glceder, ei vil lide af Verdens Fristelser og Nedtrykkelse ved
Handel og Arbeide". En vcrsentlig Side ved Hauges egen Om
vendelse var netop Seiren over Dragelsen til det Timelige, men
han henfaldt alligevel aldrig til den modi åtte Iderlighed, Ledig
gang og Dovenskab; han havde tvertimod i fine Skrifter forma
net til Flid og Arbeidsomhet» til eget og Ncrstens Gavn, og han
pleiede altid verre med i Gaardsarbeidet hjemme, naar han ikke
var ude og reiste. Men netop den Vildfarelse i Forholdet til
det jordiske Kald, som han nu fandt blandt de Vakte, fsrte ham
til ivrigere end fsr at tilskynde sine Venner til Foretagsomhed
og Flid i timelige Ting. — En anden Vildfarelse, der var op
kommen paa Hedemarken, bestod i den Mening, at naar Omven
delsen skulde verre sand og grundig, maatte den foregaa under
Skjcelving og Krampetrekninger; kun den, som havde gjennem
gaaet saadanne Tilstande, var et sandt Guds Barn.

2) de fleste Sogne i Christiania Stift) Det davcrrende Chri
stiania eller Akershus Stift omfattede dengcmg og indtil 1863
ogsaa Hamar Stift og Nedre Telemarken og Bamle. — Hauges
Reise gik gjennem Hedemarken, Faaberg, Gausdal, Biri, Land,
Hadeland. Eker (§ 48), Hallingdal (§ 49), Valdres O 53).

S. 30. l) . . . i Kjsbenhavn .... de der i Ncrrheoen belig°
gende Papiirmsller^ Englcrnderne Nelthrop og Harris kjsbte i
1793 Vrholm Mslle og Nymslle ved Kjsbenhavn og anlagde der
i 1794 2 stsrre Papirfabrikker. Fsr deres Tid fandtes Drew
sens Papirfabiik paa Strandmsllen, som i disse Aar forbedredes
betydelig for at kunne fslge med i Konkurrencen.

2) en Papiirfabrik paa Eger ved Drammen . . ) Fabriken blev
anlagt i 1800 og de fslgende Aar, og  Msllen" blev et mcrrkeligt
Centrum for haugiansk Liv og en mangeartet timelig Virksom
het». Foruden Papirfabriken drev man ogsaa Stampemslle, Ben
mslle, Mel- og Sigtemslle, Garveri, og der blev endog stsbt
Kirkeklokker og smaa Kanoner. De 6 Eiere var Thorkel Olsen

b
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fra Gabestad i Trsgstad (1776—1847), Michel Nielsen Hauge fra
Tune (1773—1845), Ole Foss fra Eker, Niels Braaten fra Eker,
Simen Stormoen fra Rollag i Numedal, og Christen Solfet fra
Gausdal. Simen Stormoen og Nils Braaten solgte nogle Aar
senere sine Parter, Ole Foss traadte ud omkring 1820. De gjen
vcerende, eller senere deres Arvinger, drev Fabriken indtil 1855, da
den blev so lgt til Harald Lyche i Drammen. Omkring 1880 brcendte
Fabriken og nu gjenstaar kun Hovedbygningen og Torrehuset.

') . . . Hemsedal, nogle Vildfarelser )Et Par af
Hauges Medarbeidere havde tidligere reist gjennem Hemsedal, og
da Hauges Skrifter fandt Veien did, opftod der  en heftig Vcet
kelse". Om Sommeren 1800 kom der en Mand over Fjeldet fra
Bergens Stift og forkyndte den Lcere, at Dommedag straks skulde
komme; det var helst de Ingre, som troede dette. Man> mente,
at Dommedag skulde indtrcede 4de Oktober 1800; da denne Dag
gik hen, uden at man mcrrkede noget til Dommedag, fandt man
ud. at Fristen var forlcenget til ncrrmeste Nytaarsnat Kl. 12.
Dommedags-Frygten bredte sig ogsaa til andre Bygder, f. Eks.
Hedrum.

S 31. !) tvende Prcester) Otto Christian Glatved, f. 1751
paa Falster, Sogneprcrst til Ncrs, Gol, Hemsedal og Flåa fra
1798, f 1808. Christen Thorn Aamodt. f. 1770 i Kvinesdal,
residerende Kapellan i Ntrs i Hallingdal fra 1798, Sogneprcrst i
Valle i Scrtersdalen fra 1803 (jfr. S. 65 og 86), Sogneprcrst i
Lyngdal fra 1819, f 1836.

2) Lensmanden) Lensmand i Nces i 1801 var Hallgrim Kol»
bjsrnsson Rud.

2) Lensmanden der paa Stedet) Lensmanden i Aal i 1801
hedte Richter.

S. 32. i) h^Z Huus) Lensmanden boede paa Gaarden
Sundre, ikke langt fra Aals Hovedkirke. Ten gamle Thingstue
staar endnu.

2) den Pfalme : Nu bsr ei Synden mere . . . .) Landstads
Salmebog No. 488.

S. 33. ') Foged H—) Andreas Hsrbye, Foged over Ringe
rike og Hallingdalen.

2) Prcrsten) Andreas Hofgaard, Sogneprcest til Aal, Torpe
og Hol.

') jeg gik fri igjen) Foged Hsrbye skrev i en Promemoria
til Amtet 4de August 1804, at han i Hauges Venner saa ..scede
lige og strcrbsomme Folk, som med Agt for Religionen forener
Lydighed mod Lovene", og han vilde derfor ikke vcrre med paa
at forfslge Hauge.

Derpaa reiste jeg) Hauge ledsagedes paa denne Fcerd af
Ole Christiansen Rsrsveen, f. i Romedal paa Hedemarken 1779 (?),
f paa Ringsaker 1849.

°) op Valders) i Valders var der fsr Hauges Ankomst op.
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staaet en Vekkelse ved to Mcend i Skrauthvaal (Anneks til
Aurdal), nemlig Bonden Ole Pedersen Solbrekken og

Skoleholderen Vsten Amundsen Rye.
") Postveien til Bergens Postveien fra Indre Sogn til Ber

gen gik over Voss. I denne Bygd var ved Hauges Medarbei
dere mange blevet vakte, men de tre derværende rationalististe
Prester modarbeidede Bevegelsen.

S- 34. ') . . . Borgerstab i Bergen . . .^ De Midler, som
Hauge ved sin offentlige Fremtreden havde lagt op ved forskjel
lig! Arbeide (Birsgt. Dyrkning as leiet Jord, Handel med Slagt
og Leder, Snedkerarbeide), ialt 300 Rigsdaler, medgik til Tryk
ningen af hans fsrste Skrifter. De fslgende Bsger trykte han
ved Hjelp af Pengelaan fra Slegtninger og Venner, som senere
fik dels Penge, dels Bsger tilbage for Laanet. Skjsnt Hauges
Skrifter fik en meget stor Udbredelse, havde han dog ikke synderlige
Indtegter af dem. Midler til at begynde som Kjsbmand fik
han ved den bergenske Jomfru Maren Boes's Testamente (se
§ 26); hun tilbsd ham i Aaret 1800 endel af fine Midler, og
Hauge tog efter adskillige Betenkeligheter imod Pengene (1000
Rdl.), idet han dog opfattede sig som Laantager. Ikke faa af
Hauges Venner satte Penge md i hans Forretning, dels som
Laan. dels som Indsats med Andel i Udbyttet. I 1803 fik Hauge
ved Testamente 350 Rdl. efter den smaalenske Bondeson Hans
Hansen Strand.

") til Trondhjem^ Paa denne Ferd vides Hauge at have be
ssgt Gloppen, Surendalen og Meldalen. Fra Trondhjem gik
han gjennem Leinsviken i Nissen og Snildalen til Hevne.

') Aunesen) i Hitterens Prestegjeld.
S. 35. l) en Havn paa Vrelandet) Vallersund i det nu

verende Isssund Herred (som dengang hsrte sammen med
Aafjorden).

Gjeslingenes Fistever) Gjesling/rne er en Samling Hol
mer og Smaaser i Vikten Herred paa Nordsiden af Foldenfjor
den. Ved Fisteveret paa Gjeslingerne pleiede den Tid flere
Hundrede Baade fra Namdalen og sondre Helgeland komme sam
men til Vaar-Torste-Fisket.

') Nummedasj d. e. Namdalen (egentlig Naumdalen). Nav
net blev dengang almindelig strevet saaledes.

S. 36). ') forlod jeg Fartsieh 10de Mai 1802.
jeg var neppe kommen 3 Mile fra fsrste Stad) Arrestati

onen stede 14de Mai 1802.
') Lensmanden paa Byenesseh Ole Andreas Wold, Lens

mand i Bynesets Thinglag.
Foged B-) John Berg, Foged i Strinden og Selbu.

S. 37. ') lovede mig Huus) Fogden sagde, at han skulde
faa Logi paa Raadstuen fsrst. og siden Slaveri paa Livstid.

2) Stiftamtmand Gr. M—) Se S. 21 Anm. 4.
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*) en Mand 3 a 4 Miil fra Trondhjem havde i Rajerie
myrdet et Barn) I Leksvikens Prestegjeld havde de Haugianske
Lcegprcedikanter Lars Olsen Hemstad (se S. 22 Anm. 3) og Arnt
Bjsrnsen Solem (se S. 26 Anm. 4) ved et Bessg i Bygden 1800
fremkaldt en stcrrk Vcrkkelse. Ester deres Bortreise opbyggede
man sig saa godt man kunde, med gudelige Skrifter, bl. a. ogsaa
Hauges Postille. De fornemste blandt de Vakte var den unge
Soldat Anders Andersen Herncrs, Bonden lon Olsen Lerstad og den
nes ucrgte Ssn Ole Jensen Bålstad, alle brcendende ivrige i Aanden,
men as ringe Oplysning; Anders Herncrs blev endog lidt ester
lidt halvt forstyrret, men det udlagde man derhen, at det var
den gode Aand som arbeidede i ham for at faa den onde Aand
ud. Under den rationalistiske Prcests Modstand og Ovrighedens
Trusler kom Vcekkelfen snart ind i en stjcrv Retmng. Der tål
tes meget om Ovrighedens ukristelige Liv og Prcestens vild
farende Lcrre; de Vakte havde Aanden i sig og forstod at ud
tyde Skriften.

Hellig-Tre°Kongers Aften 1802 var Anders Hernces paa
Lerstad. De blev siddende til ud mod Midnat, og Anders blev
efterhaanden ganste afsindig; de andre mente, det var Aanden
som drev ham. Paa hans Befaling lagde de tilstedevcrrende sig
i Sengen, og Anders truede med at «tyne" dem allesammen,
hvis de ikke holdt sig stille. I Vuggen laa et lidet Barn og sov-
Pludselig udbrod Anders: «Enten maa jeg eller Barnet scette
Livet til", tog Barnet op, bar det hen til Sengen, men lagde
det straks tilbage i Vuggen og flog til det saa haardt, at Bun
den gik ud.  Nu har jeg frelst Barnet", sagde han, tog det op og
lagde det i Sengen. Anders Herncrs blev stillet for Krigsret i
Throndhjem, men frikjendtes for Straf som utilregnelig. Mod
lon Lerstad og Ole Bålstad anlagdes lustitssag, fordi de ikke
havde hindret Mordet, og fordi de havde udbredt Hans Hauges
Lcrre; de blev ved Underretten i Throndhjem 1803 dsmt til
Fcrstningsarbeide, Ole li Aar, lon V2 Aar, og fuld Mandebod
hver til Kongen. Aarsagen til det Hele fandt Retten i  Paag
jceldendes megen Lcrsning i Hans Hauges Skrifter".

en anden ? Miil fra Staden Havde^ i Vanvittighed brcrndt
sin Broders Arm, . . .) Paa den afsidesliggende Gaard Nordaunet
i Holtaalens Prestegjeld boede i 1800 Bonden Ole og hans to
Brsdre Osten og Anders. Da der kom Rygte til Bygden om
Hans Nielsen Hauge og hans Forkyndelse, vaktes der Alvorstan
ker paa Nordaunet, men de havde ingen til at veilede sig, og
Johan Arndts «Sande Christendom", som sandtes der i Huset,
forstod de ikke. Ole var en indadvendt, grublende Natur, og om
Hosten og"Vinteren 1800—1801 sad han og Broderen Osten ofte
i Samtales uden at komme til Klarhet) i den Sag, som laa dem
paa Hjerte.' ; En Kveld kastede Ole, som var Spillemand, sin Fele
paa Varmen. Eftersom Tiden gik, blev det stadig msrkere for
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Brsdrene, og tilstut brsd det ud i fuldstcrndig Vanvid. En Dag
begyndte Ole og Men, holdende hinanden i Hcrnderne, at hoppe
op og ned Pan Gulvet, indtil de faldt overende af Udmattelse.
Da bed Ole Overlcrben og Ncrsen af Wen; denne troede nu, at
det Onde var udskilt fra ham, og tog og kastede de afbidte Styk
ker paa Ilden. Saa tog Ole sin Broder Anders og fsrte ham
hen til Peisen og holdt hans hsire Haand ind i Varmen og lod
den forbrcende; Anders fireg, og Tjenestejenten lsb til for at
hjcelpe ham; men Ole holdt hende tilbage og saa sig om med
vilde, urolige Blikke, Han tcenkte ogsaa paa at gjsre ligedan
med sin seksaarige Datter, men glemte det. Ole mente nu, han
havde frelst sine Brsdre. Imidlertid kom Folk til fra Nabo»
gaarden, og Ole blev bunden. Resten as Vinteren holdtes han
under Bevogtning, men den aandelige Uro gav sig ikke. Klokke»
ren Elling Mortensen fra Tolgen, der havde Ord for at vcrre
gudfrygtig. blev tilkaldt, men forstod ikke at hjcrlpe. Senere kom
der til Gaarden to Piger, som var vakt ved Hauges Virksomhed ;
den ene var Sara Ust fra Vingelen Anneks til Tolgen, den an
den Ragnhild Hevle fra Drivdalen; de forstod at vise Folkene
paa Nordaunet den rette Vei i Saligheds Sag, og Nordaunet
blev siden et Midtpunkt for det vaagnende religiose Liv i Dalen.

°) udbasunet i Aviserne over hele Norge, Danmark, endog
til Tydskland^ Om Begivenhederne i Leksviken gav den residerende
Kapellan i Vcerdalen E. Hagerup en yderst partist Beretning i
L. N. Fallesen's  TheologifiMaanedsflrivt for Fedrelandets Re
ligionslcerere" (Kjsbenhavn) (Januar 1803, Bd. I, S. 83—88) og
meddelte senere (September 1803, Bd. 11, S- 336—46) Dommen
over lon Lerstad og Ole Bålstad i fuldstcrndig Ordlyd. Efter
disse Kilder fremstilledes Sagen atter af Jens Msller, Professot
i Theologi ved Kjsbenhavns Universitet, i  Archiv fur alte und
neue Kirchengeschichte", hg. v. C. F. Stiiudlin u. H. G. Tzschir
ner. Bd. II (Leipzig 1815). S. 365—68.

S. 39. ') Foged H—) Se S- 33 Anm. 1.
') Biflop V—^ Johan Nordal Brun, f. 1745, konstituere!

Biskop over Bergens Stift fra 1797, virkelig Biskop fra 1804.
f 1816, en ivrig og kraftig Modstander af Rationalismen, be
kjendt som Digter og Taler.

2) Postveien ... til Bergens Postveien mellem Throndhjem og
Bergen gik over Morken i Bsrsestogn, Ljaamo i Orkedalen, Gar
berg i Meldalen. Ranes i Surendalen. Kvande i Stangvik. Thing
vold, Molde, Brstog, Hellesylt, Kirkhorne i Hornindalen, Re i
Breim, Islster Prcrstegaard, Hafstad i Fsrde, Ytre Holmedal,
Lervik i Eivindvik, Eide i Mre Sogn, Lindaas.

S. 40. ') min Svoger I. N. L—) Johan Nicolai Loose,
f. 1769 i Vergen, Bsdker. gift med Hauges Ssster Karen (f. 1778,
f 1850), havde Ledelsen as Hauges Handelsforretninger, drev
e ter 1804 selv Kjsbmandsforretning og forskjellig anden Virlsom
hed, f 1810.
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2) Lyster) Faa Prcrstegjeld er stcrrkere end Lyster blevet Paa
virket af Hauges Alvorstale. Hans Samlinger her bessgtes af
store Flokke ; paa Exercerpladsen Dalssren talte han for Tusinder
af Tilhsrere. NVsten i hvert Hus fandt hans Skrifter Indgang.

S. 41. derpaa forlod jeg dette Sted og gik hjem til mine
Forcrldre) I Christiania, hvor han opholdt sig omkring 11te Sep
tember 1802, blev han og hans Ledsagere indkaldte til Biskopen
og arresterede. De slåp dog snart lss igjen.

2) Vallse Saltvcerk) Kong Christian VI anlagde i 1739 paa
Valle, 1V« Mil nordsst for Tonsberg, et Saltvcerk, som kom
igang 1742 og blev drevet for Kongen indtil 1819, da det solg
tes til Private.

') Holden Sogn, hvor jeg ... var udsat for Forfølgelser)
Hauge holdt Opbyggelser paa Gaardene Tveit, Klsvdal, Merbs,
Tufte og Heisholt. Prcesten Bremer kom til Tveit ester Opbyg
gelsen, og Hauge gjentog Hovedindholdet af sin Tale for ham,
men Prcrsten spyttede ham i Ansigtet. Efter Hauges Forslag fang
Forsamlingen H. A- Brorsons Salme «Far her ud, urene Aand", og
Prcesten gik. Til Heisholt kom Prcrsten og Lensmanden, netop som
Opbyggelsen var slut, for at arrestere Hauge; men denneund gik
sine Forfslgere ved at gjemme fig i Laaven. Venderne paa de
5 Gaarde blev i 1803 dsmt til Pengebsder for at have holdt
utilladelige Forsamlinger.

S. 42, l) endeel Brystsmykker og Spcender i Halsklcrder)
Telemarken har vceret det nationale Sslvarbeides egentlige og
virkelige Hjem gjennem Aarhundreder, og Telemarkingerne, der i
Almindelighed besidder et mcrrkeligt kunstnerist Anlcrg, har som
Sslvarbeidere lagt for Dagen en beundringsverdig Selvstcrndig
hed og Smag. Slutningen af det 18de og Begyndelsen af det
19de Aarhundrede synes i Telemarken at have vcrret en Periode,
da der i dette Bygdelag fandtes meget Sslv. Solvsmykker brug
tes mest af Kvinder, mindre af Mcrnd; scrrlig var Kvindernes
Hsitidsdragt, fremforalt Brudedragten, prydet med Sslvstas
(Sylgjer, Spåender, Kjceder. Knapper, Bcelte o. s. v.), men ogsaa
paa Hverdagsdragten blev Sslv baaret; Mcrndene brugte Spcrn
der, Hals- og Armknapper, og scrrlig Trsie- og Vefteknapper
af Solv.

'I Rollougstranden) stal vcrre Raulandsstranden.
') til Bergen . . .) Fra Hollen drog Hauge gjennem Bs og

Seljord, Tinn, Rauland, Rsldal, Suldal, Jelsa, Avaldsncrs. og
kom til Bergen sidst i December 1802.

*) de som fer havde forfulgt mig) Biskop Schsnheyder (se
S. 23 Anm. 1).

S. 43. ') Gjeslingerne) Se S- 35 Anm. 2.
2) Kjsbmand A. S—) Arnt Bjsrnsen Solem, se S. 26

Anm. 4.
') Brynie Prcrstegjeld^ Brsns i det sydlige Helgeland.
*) Barkebrsd) Man malede den indre Del af Barken af
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Furu, Birk eller Alm ; dette Mel blev blandet med lidt alminde
ligt Mel og bagt til Bred; det smagte beskt.

") kunde verre gjsrligt at anlegge Jernverks Et stort engelst
amerikanst Millionselflab kjsbte i 1890-Aarene Dunderlandsdalens
mcegtige lernmalmfelter for at drive dem. Den af Thomas
Edison opfundne magnetiske lern-Udfiilnings-Methode, som skulde
anvendes, viste sig imidlertid übrugelig, og Vcrrket blev forelsbig
nedlagt i 1912.

S. 44. Hundeholmen^ Et Interessentfkab af Kjsbmend i
Throndhjem anlagde 2den April 1803  det Throndhjemste Han
dels- og Fisteri-Etablissement" paa det gamle Handelssted Hund
holmen i Salten. Her byggedes i det selgende Aar adskillige
Huse, Boder og Brygger, men i 1817 solgte Interessentstabet
alle sine Eiendomme, ester at det i 1813 og 1816 var bestemt,
at der paa Stedet skulde anlcrgges en Kjsbstad med Navnet Bods.

2) Lsvsen) Lsvsen i Steigens Prestegjeld, en liden V uden
for Sydvestspidsen af Engelsen midt i Nordlands-Leden. Ven
udgjorde kun een meget god Gaard.

S. 45. ') C— B-) Chriftoffer Olsen Brateng, f. i Biri 1772.
en dygtig Legpredikant og en vindfkibelig Handelsmand, Stor»
thingssuppleant fra Nordland 1818, f paa Lsvsen 1849.

') Bardudalen . . . .) Jens Holmboe, Foged over Senjens og
Tromss Fogderi fra 1781, f 1804, grundlagde i 1787 i Maals
elvdalen og i 1791 i Bardodalen, som begge dengang tilhsrte
Kongen, Nybyggerkolonier, idet han indkaldte fattige Familier
fra Østerdalen (scrrlig Tsnset) og Gudbrandsdalen, anviste dem
Rydningspladse og hjalp dem ivei med Penge-Forskud og Mad.
Holmboe, som selv maatte scette sig i Gjeld til Indflytternes
Bedste. underststtedes af Kongen, men fra 1795 kunde Kolonien
beståa as sig selv, voksede senere stadig ved nye Indflyttere og gik
frem i Velstand. Ved Hauges Bessg i 1803 var 22 Gaarde ny
ryddede i Maalselvdalen, og en 12—13 i Bardodalen. I 1827
fandtes allerede tilsammen 98 lordbrug, i 1908 175. — Allerede
Aaret fsr Hauges Ankomst havde haugianske Legpredikanter be
ssgt Dalene.  Ingensteds har Svermeren Hans Nielsen Hauge
vundet saa varme Tilhengere, som da han gjestede disse Ny
bygder", strider den tyste Reisende Leopold von Buch i 1807.
Se § 70.

') Bardufossen) Bardoelven danner straks ovenfor fit Sam
menlsb med Malangselven en vild Fos, 30 Meter hoi, fordelt
i 3 Fald. Der er mange adskillig hsiere Fosser i Norge.

*) Monselven) d. e. Maalselven. Navnet blev den Tid ofte
skrevet saa.

v) Balsfjorden . . .^ en Del af Indbyggerne her var indvan
drede Kvener (fe S. 47 Anm. 4).

S. 46. ') Brynie Prestegjeld) se S. 43 Anm. 3.
S- 47. !) Bufinner) Finnerne (eller Lapperne, som de ofte
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kaldes med et oprindelig svensk Navn) er et mongolsk Folkeferd,
der taler et Sprog. beslegtei med Kvensk (se Anm. 4) og Un
garsk. Man stiller mellem Fjeldfinner (se Anm. 3) og Sjefinner.
Sjsfinner eller Bufinner kaldes de fastboende blandt Finnerne
eller Lapperne. De lever af Fiskeri og noget lordbrug.

') Qvenerne) Ee Anm. 4.
') Fjeldfinner) Fjeldfinnerne (se Anm. 1) har bevaret sit

Folks oprindelige Levevis; de er Nomader og lever af Renavl.
Qvenerne ere et svensk Folkeslag fra Qvcrnland i Sverrige)

Dette er urigtigt. «Kvener" taldtes paa Norsk allerede i Harald
Haarfagres Dage Indbyggerne af det nuvcrrende Storfyrsten
dsmme Finland; nu benevnes de Finner; selv kalder disse sig
«Suomalaiset". Finnerne — Kvcrnerne er et helt andet Folkeferd
end Finnerne --- Lapperne ; Kvcenerne horer til den saataldte
finst-ugriste Folkeet, som atter er vidt forskjellig fra den nordiske
Stamme, og deres Sprog er ligesom Lappisk ganske uforstaaeligt
for Nordboer. Fra Finland er Kvcrnerne induandrede i Norge
serlig i 18de og 19de Aarhundrede, mest til Finmarkens og
Tromss Amter.

S. 48. ') D. C.) Se S. 18 Anm. 3.
') Nummedalen) Se S. 35 Anm. 3.
2) O— C—) Otter Cartten Bacherud fra Helgeen i Mjsse».

Han virkede en Tid ivrigt som Hauges Medarbeider, men var
uden Dybde, hvorfor Hauge gjentagne Gange formanede ham
til Selvvrsvelse og sterre Alvor. Hauges Frygt viste sig ogsaa
grundet; under et Forher i Namdalen 1807 fornegtede han fin
Tro, fragik alt Samfund med Hauge og tilbed at udlevere hans
Beger, som han sagde, at han havde kjebt af Nysgjerrighed.
Dette gjorde et sterkt Indtryk paa  Vennesamfundet". Siden
bar han i Aarrekker paa et „Fortvilelsens Suk". Af et langt
senere Brev fra Serviken ser det ud til, at han igjen kom til
Opreisning ; men noget sikkert herom vides dog ikke. — Ssrviken,
eller rettere Surviken, et lidet Brug paa nordestre Side af Otter
sen i Viks Sogn i Fosnes Herred, Nordre Throndhjems Amt.

Jeg reiste herfra) Stiftamtmand Angell i Throndhjem
havde givet Fogderne Ordre til at arrestere Hauge, hvorsomhelft
han viste sig i Stiftet; da Foged Plesner i Namdalen kom og
forkyndte Hauge Stiftets Ordre, reiste han straks sydover.

°) en Kobbergang i Vingjela i Nerheden af Østerdalen) I
Vingelen Sogn, Anneks til Tolgen, en Fjerdings Vei nord for
Vingelen Kirke, fandtes et Svovlkis-Felt, 3 Meter mcegtigt og
2—300 Meter i Udstrcrkning ; her var hidtil drevet et Skjcrrp
for Rsros Kobberverks Regning, da Hauges Venner optog Drif
ten. Vingelen Grube blev siden drevet af Foldals Kobberverk, der
lededes af Assessor Hangen Mathiesen (se S. 49 Anm. 1), efter
18lck af Reros Verk.

") Circumference) Omraade.
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') Te havde muttet)  at mute" — at anssge hos Bergamtet
om Tilladelse og Rettighet» til at bygge en funden Malmgang
eller Grube.

S. 49. !) Assessor M—) Hangen Mathiesen. f. 1759.
Commerceassessor, stor Forretningsman!» i Christiania, drev iscer
Skog- og Trelasthandel, f 1842.

2) en Slags ildfast Grydesteen . . .) Grydesten. Klebersten el
ler Veksten, fandtes paa mange Steder i Fron, Vaage, Lom og
Lesje. Vekstenbrud er scrrlig drevet og drives fremdeles paa
Aasaaren i Sel og Tolstad i Vaage.

') til Skien, derfra ... til Settersdalen) Hauge reiste gjen
nem Hollen, Kviteseid, Vraadal, Nissedal, Aamlid, til Bygland
i Setersdalen.

en Papiirsmslle paa Fennefos . . .) Den 11te April 1804
fik Thorkel Sveinungsen Aasen kongelig Bevilling til at anlcrgge
en Papirfabrik ved Fennefossen i Evje Prestegjeld, og i 1805
thinglcrstes en Interessentstabskontrakt. Da Fabriken nedlagdes
i 1813, blev Hovedbygningen styrtet til Icrgersberg i Odderncrs
Prestegjeld ved Christianssand, hvor Fabriken en Tid blev dre
vet af Kaptein Jeger.

S. 50. l) mange fattede her Sind for christelig Dyd, og
har siden fsrt en bedre Vandel) Hauge havde Venner scerlig i
Evje og Hornnes, men ogsaa i Bygland og Valle fandtes Hau
gianere.

2) reiste jeg til Christiansand, og lod der oplegge nogle
Skrifter) Af eldre Skrifter lod Hauge i Christianssand selgende
trykke i nye Oplag : «Evangeliske Levnets-Regler" 18U3 (se S. 5
Anm. 2),  Thauleri Omvendelses-Historie" 1803 (se S. 17 Anm.
4),  Betragtning over Verdens Taarlighed" 1804 (se S- 5 Anm.
3), «En Sandheds Betiendelse om Saligheds Sag" 1804 (se
S. 10 Anm. 3).  De Eenfoldiges Lere og Afmegtiges Styrke"
1804 (se S. 16 Anm. 2),  Betragtning over Herrens Bsn" 1804
(se S. 20 Anm. 3),  En liden Sang, som er skreven i de urolige
Dage af Lars Nielsen Haastrop, Artillerist ved Kronprindsens Re
giment; og tilfsiet Et Brev, strevet af Ole Simonsen Berg, i
Stange Sogn. Befordret i Trykken af H. N. Hauge" 1804 (16
Sider; Iste Oplag trykt i Kisbenhavn 1802).

Af nye Skrifter udgav Hauge fslgende:  Betenkning til
Guds Bsrns Samtale med sin Skabere, Gud og Fader, under
ugentlig Morgen- og Aften-Bsnner samt Bordlesning. fsr og
ester Maaltid. Udgivet af Hans Nielsen Hauge, Kisbmand i
Bergen". Christiansand, 1803. Paa Udgiverens Forlag, trykt i
Adresse-Contoirets Bogtrykkerie af Peder Hseg. 64 Sider.

„ Forklaring over Loven og Evangelium; inddeelt i fem Par
ter efter D. M. Luthers Catechisnms. Udgivet af Hans Nielsen
Hauge. Kjsbmand i Bergen". Christiansand, 1804. Trykt paa
Hans Thordsens Bekostning af Peder Hseg. 64 Sider. Denne
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Bog skrev han paa Reisen til Nordland i 1803. —Nyt Oplag
blev trykt i Christiansand 1805.

..Christendommens Lerdoms-Grunde" (se S. 27 Anm. 10),
Tredie Hefte, Christiansand 1804. 144 Sider.

») N— A—l Bonden Nils Aase i Hsilands Prcestegjeld paa
Icederen.

*) deres Sogneprest) Knud Wessel Brown, f. 1732, Sogne
prest i Hsiland fra 1791, f 1837. Han optraadte paa en for
underlig dobbelt Maade overfor Hauge. Ved den i Teksten
ncrvnte Opbyggelse paa Aase gav han Hauge og hans Virksom
het, sin Tilslutning, men i en offentlig Erklering til fine Over
ordnede omtaler han Haugianerne paa en helt modsat Maade,
svcrrter og anklager dem.

S. 51. ') O— T—l Ole Torgersen (Svanse), f. 1781 i
Aal i Hallingdal, omvendt i 1799 eller 1800, senere en anseet
Haugianer, Storthingsmand 1814—42. -j- 1859. Den gamle ade
lige Sedegaard Svansen i Kinns Prestegjeld straks ssndenfor
Flors kjsbte han af Hofagent Herman Diderich lanson i Ber
gen 10de Juli 1804, drev den med megen Dristighet» og Dygtig°
hed og blev en Velstandsmann.

2) min Svoger L—) Se S- 40 Anm. 1.
°) P— A—) Peder Olsen Aalrust fra Hemsedal i Halling

dal, siden mest kjendt under Navnet Peder Strudshavn, f i
Strudshavn 1824. Strudshavn, hvor der er et lidet Strandsted,
ligger paa Asisens Sydspids ved Hovedkirken i Astsens Preste
gjeld straks vest for Bergen. — Ten  anden Mand", som Gaarden
fsrst var solgt til. var Haugianeren Ole Simonsen Berg fra
Stange, f. 1769. f 1851 (jfr. S. 50 Anm. 2).

S. 52. l) Peelsteen) I den tyske Oversettelse af Hauges Rei
ser staar  Pellsteine". Paa Wlandet ndtales Ordet peliswin;
fsrste Led er Verbet polw -^ pille. Pillesten er det samme som
Grynsten. Naar Kornet stal blive rent og hvidt, lader man det
fsrst gaa paa Pillestenen for at faa pillet bort Saaen og fjernet
Lorten.

2) en Skrivelse fra det danske Cancellie til Bvrighederne i
Norges Biskop Dr. theol. Peder Hansen i Christianssand indsendte
24de April 1804 til det kongelige danste Kancelli en Skrivelse om
Hauges Virksomhet», foranlediget ved et nys indkommet Brev fra
Provst A. C. L. Heiberg i Renness. Heiberg klagede over, at
Hauge og hans Venner voldte Hindringer for Oprettelsen af fta
tionalististe) Sogneselskaber og disses Virksomhet» og udbredte
megen Elendighet» blandt Almuen ved Lere og Skrifter. Bi
skopen kunde derfor  ei lenger legge Dslg paa dette Uvesen og
paa den Frekhed og Dristighet», med hvilken H. N. Hauge baade
selv og ved Flokke af Tilhengere overspinde Riget Norge" ; naar
man  ser hen til den store Afmagt i Neringsvirksomhed, til den
fortvivlelsesfulde Modlsshed hos Folket, til den Magt. med hvil
ken han stal sette sine Tilhengere i Kontribution ft: frådende
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dem Eiendom og Fortjenestes og til den Mistillid, jdisse Svcrrmere
udstrs mod Statens fsrste Autoriteter og Lærerstanden", da wrde
Hauge maaste have samme Planer som Muhamedaneren Abdul
Vechab, Stifteren as en religiss og politisk Sekt, som havde til
Hensigt at rense Religionen og gjenoprette det gamle Rige. Vistop
Hansen henstillede til Regjeringen  at standse et Onde, der vil have
et ellers elfkverdigt Folks baade fysist og moralsk Fordervelse til
ssrgelig Fslge". — Kancelliet strev derfor 30te Juni 1804 til alle
Amtmend og Bistoper i Norge, og bad dem meddele nermere Op
lysninger om Sagen hver i sit Omraade og bringe i Forslag den
hensigtsmcrssigste Maade til at hemme Bevegelsen.

jeg havde faaet adstillige Breve derfra) I Jylland
var der scrrlig paa to Steder omkring Aar 1800 opstaaet Vek
kelser. der havde sin Rod i Pietismen, men stod i Modsetnings
lorhold til Herrnhuterne. Den fsrste begyndte ved 1798 i Uldum
Sogn i Veile Amt ; dens Ophavsmand var en gammel ugift
Tjenestekar! Peder Frandsea (Rytter), f 1810. som var kom
men til Bygden  med en Kiste Bsger" (Kirkehist. Saml. 3. 111.
S. 610—37). Den anden Kreds af Vakte samlede sig fra 1799
om Bonden Peder Laursen (1763—1835) paa Fredensbjerg i
Raarup Sogn i Bjerre Herred ved Veile. Mod disse Almue-
Kristne forte Dvrigheden omkring 1800 paa flere Steder Proces
ser, som gik de Anklagede imot». Det vårede ikke lenge, fsr Iy
derne traadte i Forbindelse med den haugianske Bevegelse i
Norge. Peder Frandsens Tilhengere henvendte sig under sin
Proces til Hauges Venner i Drammen, og fra den herboende
Kjsbmand Mads Molter (se S. 13 Anm. 3) fik de i 1799 et ven
ligt Brev og en Sending af Hauges Bsger (Kirkehist. Saml.
Z. 111, S. 620 f.). I flere Sogne i Nerheden af Veile, scrrlig i
Engom og Nsrre Vilstrup, opstod der Haugianfi-sindede Kredfe
(Kirkehist. Saml. 5. 1. S. 296 f.). Peder Laursen traadte i Brev
veksling med Hauge; enkelte Jyder kom over til Norge (til Chri
stianssand og Bygderne deromkring), og i 1803 sendte Hauge en
af sine betydeligste og virksomste Tilhengere, Numedslen Ole
Olsen Bache (ca. 1775—1840) til Jylland for at bessge Brsdrene
der, og han tilbragte Vinteren hos dem.

paa Grundet Herregaard^ Store Grundet Herregaard ner
Veile, bygget 1750, eiedes af den adelige Dame Johanne Marie
Charlotte von Luttichau. f. von Brockdorff (f. 1741. f 1816), Enke
efter Kammerherre Hans Helmuth von Luttichau paa Tjele (f 1802);
Kammerherreinden havde arvet Grundet efter sine Foreldre, og var
flyttet derhen med 2 Dstre i 1802. Baade hun og hendes Foreldre,
Mgtefelle og Dstre var meget religisse; serlig havde Hr. v.
Luttichau med sin Familie sluttet sig ner til Brsdremenigheden
i Christiansfeld (se Anm. 5). Enkekammerherreinden og hendes
Datter Anna Sophie lod sig i 1805 optage i Menigheden og
flyttede i 1806 til Christiansfeld. Brsdremenighedens Emisser
Jens Jacobsen var altid en kjerkommen Gjest paa Grundet. saa
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lcenge  Generalinden" boede der, og ved sin Bortreise fik Hauge
en Anbefalingsstrivelse med til Christiansfeld. Fru v. Liittichaus
Tjener tilhsrte allerede fsr Hauges Ankomst dennes Parti med Liv og
Sjel, og paa Grund as det Modsetningsforhold, som mere eller
mindre gjorde sig gjcrldende mellem Haugianerne og Brsdre°
menigheden, regnede han ikke Brsdrene for Kristne; det gjorde
Kammerherreinden ondt for hans Vildfarelse, men nogen Tid ef»
ter Hauges Vessg reiste Tjeneren til Hauge i Norge  for at finde
Hvile for fin Sjel". (Se Kirkehist. Saml. 5. 1. S- 300—303).

°) Christiansfeldt i Holsteen) Ifslge kongelig Tilladelse af
1771 grundlagde Brsdremenigheden i 1773 paa Tyrstrupgaard
I'/« Mil nord for Haderslev i Nord-Slesvig (straks ssndenfor den
nuvcrrende danske Grense) en Menighedsby under Navnet Chri
stiansfeld. Byen fik flere Privilegier, og Brsdrene oprettede in
dustrielle Anleg, som blev drevne for Menighedens Regning.
Under Rationalismen var Menighedslivet her af megen Betyd
ning for de Dele af Hertugdsmmerne (Slesvig-Holsten) og Dan
mark, som Brsdrenes omvandrende Udsendinge gjestede, og mange
aflagde Bessg i Christiansfeld for fit aandelige Livs Fremme.
Den lille By er i vor Tid i Tilbagegang. — Hauge opholdt fig
i Christiansfeld i 3 Dage.

S. 53. 'I Prester i Danmark, tvende af dem iscrr sagde,
at de intet havde imod min Vandel! I Danmark var der stere
Prcrster, som holdt sig til Brsdremenigheden, iscrr i Slesvig og
vaa Fyen- De to, som Hauge scerlig fremhcrver i Teksten, var:
Rasmus Balslev (1762—1840), Sogneprest i Haarslev paa Fyen,
der stildres som en fredselskende, fsielig, godmodig og sagtmodig
Mand af et saare venligt og behageligt Udvortes og med et Ud
tryt fuldt af Fred, Gleoe og Kjerlighed; Jens Frederik Boesen
(1765—1839), Sogneprest i Vigerslev og Veflinge paa Fyen, en
meget dygtig Guds Ords Tjener, der navnlig ved sin kateketifie
Virksomhed gjorde sig afholdt af Menighederne.

2) det samme har og nogle Prcrster sagt i Norge) Blandt de
norske Prcester, som cmerkjendte Hauge og hans Virksomhed eller
stillede sig forholdsvis velvillig mod ham, kan ncevnes : Christen Hes
selberg (1731—1804). Sogneprest i Raade fra 1782, af den Herrn
hutiste Retning,  var fsielig og bestyrtede ham med Guds Ord";
Hans Iver Hesselberg (1733—1811), Sogneprest i Spydeberg fra
1798, ligesaa af den Herrnhutiste Retning, fandt intet vildfa
rende i Leren hos de Haugianere han kjendte, og snskede, at
deres Formaning maatte tjene Almuen til Nytte; dennes Ssn
Iver Hesselberg (1780—1844), personel Kapellan i Spydeberg
fra 1805, Sogneprest i Grue fra 1813, i Aker fra 1834;
Bastian Koht (1751—1812), Sogneprest i Skiptvet fra 1801, af
den Herrnhutiste Retning, tilraadede Regjeringen heller at
stride ind mod Ugudeligheden end mod Haugianerne; Ni
colai Lumholtz (1729—1819), Stiftsprovft i Christiania fra
1774, tituler Biskop, rettroende, var venlig stemt mod Hauge
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jfr. S- 85) og stal have hjulpet sin Ssn Prokurator Niels Lumholtz
med Affattelsen af dennes Forsvarsskrift i Kommissions-Sagen
mod Hauge.

') Paa Fyen og iscer i Jylland traf jeg nogle som vare
bsielige . . ., ligesom jeg endnu i Jylland har enkelte fortrolige
Venner) Peder Laurfen modtog Hauges Udsending Ole Olsen
Bache vel, og Hauge ssgte derfor ogsaa hen til Peder Laursen,
men der blev ikke noget ret inderligt Forhold mellem dem. vist
nok af den Grund, at Peder Laursen stod langt over Hauge i
Begavelse ; senere blev Peder Laursen ligesaa utilfreds med Hauge,
som han var med Brsdremenigheden, og fandt, at Hauge lagde
for megen Vcrgt paa Gjerningerne og forklarede Alterens Sakra
mente feilagtig (L. Helveg, Den danfle Kirkes Historie efter Re
formationen, 2.Udg. 11, S, 323- 24; jfr. Kirkehist. Saml. 3. 11,
S. 559—60 og 5. 11, S. 610). Hauge har derfor vistnot heller
ssgt Tilslutning til Peder Frandsen. men hvilket Udfald en saa
dan Tilncermelse kan have havt, vides i Virkeligheden ikke (jfr.
L. Koch, Den danske Kirkes Historie 1801—17, S- 265; Kirke
hist. Saml. 5. 11, S. 610). Hauge har dog i alle Fald havt en
Del Tilhengere i Danmark, bl. a. Kjsbmand And. Friis i Hor
sens (Koch S. 263), der senere ncermede sig Grundtvig (Kirkehist.
Saml. 3. 11, S. 561). Hauges Venner i Jylland kunde ikke enes
med Brsdremenigheden (Kirkehist. Saml. 5. 1, S. 297 og 302 f.) ;
men Hauge selv kom scerdeles vel ud af det med Brsdrene ved
sit Bessg i Christiansfeld, hvor han talte meget med sin Lands»
mand Peter Treschow, Menighedens Forstander.

S. 54. ') Byfogden) Carl Adolph Dahl, Byfoged i Frede
rikshald og tillige Sorenfiriver i Id og Marker.

2) Vvrighedens Indberetninger til Cancelliet . . .) Disse Ind
beretninger blev afgivne i Henhold til Kancelliets Rundskrivelse
af 30te Juni 1804 (fe S. 52 Anm. 2). Kun forholdsvis faa gi
ver paalidelige Fremstillinger af sikre Kjendsgjerninger; som of
test fremfsrer de lsse Rygter ofte langveisfra. De steste geistlige
og adskillige civile Embedsmend giver et msrkt, forvrengt og
mangen Gang ligefrem usandt Billede af Hauge og hans Til
hengere, og udtaler starpe og haarde Tomme om ham og hans
Virksomhet); paa den anden Side var der dog de Prester, som
var Sandheden tro, og nogle af luristerne roser Hauges Venner
i uforbeholdne Udtryk. Hvad angaar de Forholdsregler, som
man skulde gribe til for at stanse «Svermeriet", da var det for
holdsvis faa, som mente, at manenten skulde bruge Ordets Magt
eller overlade Bevegelsen til sig selv ; de fleste foreflaar mere
direkte indgribende Midler ad Lovens Vei, saasom at iverksette
Censur over eller Forbud mod Hauges Skrifter, at sve Kirke
tugt, at negte dem Handelsret, at indstjerpe Forbudet mod
gudelige Sammenkomster, eller at ustadeliggjsre Hauge som Beve
gelsens Leder ved at fengsle ham.
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Gjennem de indkomne Beretninger mente Kancelliet at have
fastslaaet: 1. At Hauge paa flere Steder havde ssgt at bibringe
Almuen faadanne fanatiske Grundscrtninger, hvorved endel af dem
var blevne ligegyldige for sine borgerlige Pligter, og andre end
ogsaa forladt Hus og Gaard, Sysler og Haandtering for at bi
vaane Forsamlinger, hvor Hauge tilligemed fine Tilhcrngere holdt
Taler, som de foregav at verre under Aandens umiddelbare Indfky
delse. — 2. At han under Paafkud af gudelige Henfigter og under
det Foregivende, at det, som Almuen af sin Fortjeneste ikke be°
hsvede til Livets Ophold, stulde nedlcrgges i en af ham oprettet
saakaldet Hellig Kasse, for at anvendes til Guds 3Ere, hans
Magts Ophsielse og Menneskenes Omvendelse, havde fravendt
Almuen det meste af deres Fortjeneste, og betjent sin af deres
Enfoldighed til at berige fig. — 3. At han skulde forssge at for
lokke Bsrn til at forlade deres Forceldres Hus for at folge med
ham og derefter holde Tale for Almuen i Forsamlingerne. —
4. At han ved sine trykte Skrifter, iscer i et i 1804 i Christians
sand udgivet under Navn  De Eenfoldiges Lcrre og Afmcegtiges
Styrke", offentlig havde kastet Foragt paa den af Staten anord
nede Llrrestand, og desuden ytret Meninger, der var ligesaa skade
lige for ethvert Individ forn for Staten og det almindelige Vel.

') gik jeg omkring til adskillige af mine Venners Fra Tune
vandrede Hauge gjennem Rygge over Christiania og Drammen
nedover Gjerpen, derfra tilbage til Drammen, Haugsund og Ekers
Papirmslle.

S. 55. l) Lensmanden for Egers Prestegjeld) Se S- 19
Anm. 6.

2) Fogden) Se S. 20 Anm. 1.
Forhsret holdtes i Haugsund Iste November 1804 af So

renskriveren lustitsraad Thomas Stockfleth. Hauge negtede her
at forpligte fig til at stutte med at holde Opbyggelses-Taler.
Beretning om Arrestationen og Afstrift af Forhsret blev indsendt
til det danske Kancelli, som gav Ordre tilbage, at Hauge forelsbig
skulde blive siddende i Haugsunds Arresthus, og at man skulde
tåge fra ham hans Boger og Breve.

*) Amtets Ordre) Kort efter den i Anm. 3 omtalte Ordre
gav Kancelliet Amtmanden i Buskerud Befaling til at bessrge
Hauge transporterer til Christiania under «sikreste Vevogtning".
Samtidig fik Byfoged Wulfsberg i Christiania (se S- 57 Anm. 1)
gjennem Stiftllmtmand Moltke (se S. 21 Anm. 4) Kancelliets
Paalsg om at modtagc Hauge i Raadhus-Arresten.

S. 58. i Landflygtighed til Verne i Sydhavet) Blandt de
Vestindiske Ver erhvervede Danmark 1665 St. Thomas, noget se
nere St. Jan, og 1733 St. Croix.

2) indsat i Misgjerningsmcrnds Arrest) Hauge hlev indsat i
den saakaldte  Fyldearrest" i Christiania Raadstue, Raadhusgaden
No. 7, Iste Etage, hvor han en Tid var indespcrrret sammen med
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Drukkenbolte og Forbrydere; senere sad han alene i et lidet, men
lysere Rum i 2den Etage. Begge hans Arrestrum er endnu til.

S. 57. ') Byfoged W—^ Jacob Wulfsberg, f. 1751. By
foged i Christiania 1802—08, Sorenskriver paa Eker 1808—
f 1826. Han var som Byfoged saa human og hensynsfuld over
for Hauge, som hans Stilling tillot» det.

") Sorenskriver A—) Jacob Aars, f. 1736, Sorenskriver i Aker
fra 1774, f 1807. Ogsaa han optraadte humant mod Hauge.

') vare af Kongen beskikkede som Commissarier i min Sag . .^
Ved Kongebrev af 16de November 1804 beskikkedes Wulfsberg og
Aars til at sammentrcrde i en Kommission for at underssge Sa
gen mod Hauge i dens hele Udstrcrkning, forat man kunde
faa Vished om, hvilke Lovstridigheder, formastelige Handlinger og
Forbrydelser, Hauge havde begaaet, og  paa det at denne iscrr
for den enfoldige Almue hsist farlige Mant» tilligemed hans Til
hcengere kan erholde deres vel fortjente Straf". Underssgelses
kommissionen skulde holde og lade holde Forhsr, hver Maaned
sende Kancelliet Indberetning om Forhsrets Gang og Sagens
videre Fremme, og tilslut give Regjeringen en Oversigt over
Resultatet.

Hr. G— M—l Se S. 21 Anm. 4.
S. 58. l) jeg lceste Boger af forskjellig Materie . . .) Om

sin Lcesning i Fcengsiet fortcrller Hauge senere ( Om Religisse
Fslelser", S. 60—61):  Tiden faldt lang for det fsrste, dog
samme lettedes med Tiden, deels derved, at jeg strikkede Vanter
m. m.. deels derved, at jeg bekom Bsger at lcrse, deels til Laans
og deels som jeg kjsbte for det jeg fortjente ved Strikning; men
jeg fandt faa Bsger, som stemmede med mine Fslelser, dog lcrste
jeg alle forekommende, for at fee de forskjellige Lcerescrtninger ;
jeg lceste moralske, philosophiske, juridiske Skrifter, samt Comedier,
og lcerte med Tiden noget af Alt, fandt Interesse, jo mere jeg
betragtede dem; den mindste Interesse fandt jeg i Voltaires, og
hans Ligesindedes Breve M. S. 16 Anm. 3), men det fkadelig
ste for mig var nogle Skrifter som fordreiede Bibelen, for
klarede Jesu Mirakler naturlig, og gjorde Jesus til et blot
Menneste, negtede hans guddommelige Natur, hans Himmelfart
m. m. Endskjsndt jeg ikke troede deslige Skrifter, saa fandt dog
den arrige Djcevel derved Leilighed til at friste mig. Jeg maa
tilstaae, at ved denne religionskrcrnkende Lcesning, kom jeg dog
saa langt af Veien tilsidst, at jeg fandt mindre Interesse i de
eenfoldige christelige Skrifter, vor Bsrnelcrre og Bibelen; thi i
hvor vel jeg vilde leve efter disse Canonifle Skrifter, saa var
dog Sindet opblcest, og Heg) syntes, jeg vidste det fsr ; mit Hjer
tes Fslelser fandt altsaa liden Interesse i dem".

2) I dette fsrste Fcengselsaar var Commissionen over mig
holdt 2de Ganges 6te Januar og 27de Marts 1805.

derpaa blev 2de andre Commissarier udncrvnte) Ved kon
gelig Resolution af ste Marts 1805 ovncevntes til Medlem af
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Kommissionen i Sorenskriver Aars's Sted Raadmand Ludvig Chri»
stopher Ingstad i Christiania. Ved kongelig Resolution af 24de
December 1805 indtraadte i Byfoged Wulfsbergs Sted Peter
Collett (1766—1836), Assessor i Akershus Stiftsoverret 1802-14,
Assessor i Hsiesteret 1814—30. lustitsraad.

S- 59. ') . . en Anssgning til Regjeringen om Lssladelse . .^
I fsrste Halvdel af 1806 lod Hauge ved Prokurator Niels Lum
holtz (se S. 61 Anm. 2) forfatte en Anssgning om, at enten den
paa hans Person og Gods lagte Arrest maatte blive hoevet, eller
og at han kunde blive Isst fra drn Tiltale, som var reist mod
ham, imod at han under Fredlssheds Straf rsmmede Kongens
Riger og Lande. Anssgningen, som indsendtes gjennem Stiftet
til Regjeringen, blev ikke hverken paa den ene eller anden Maade
anbefaler af Underssgelseskommissionen, men Assessor Collett
forestog, at man skulde give Hauge Anledning til at rsmme fra
Arresten i al Hemmelighed og underhaanden tilkjendegive bam,
at han ikke skulde blive eftersat- Hverken Hauges Anssgning el
ler Colletts Forslag blev antaget af Regjeringen.

2) De sidste Commissarier dreve flittigere paa Sagen^ Sagen
gjenoptoges 7de Januar 1806, og efterat Assessor Collett 22de
Februar 1806 havde taget Scrde i Kommissionen, holdtes flittig
Forhsr indtil 21de Juli 1806, da Hovedforhsret forelsbig afslutte
des. Derpaa sendte man Vvrighederne rundt i Landet de for
nsdne Dokumenter og Spsrgsmaal og paalagde dem at afholde
Forhsr hver paa fit Sted.

'I lustitsraad B - paa T—^ Johan Lausen Bull paa Tsien
ved Christiania, f. 1751, Magistratsprcesident i Christiania 1802
—15, lustitsraad, f 1817, Hauges Velgjsrer og Ven under den
langvarige Arrest.

*) Forhsrerne tilendebragte^ Uden at vente, til alle Forhsr
var indkomne fra Myndighederne rundt i Landet, ovtog Under
ssgelseskommissionen Hovedforhsret 28de Oktober 1807. Den
12te December 1807 var alle Forhsr indkomne undtagen fra
Nordland og Finmarken, men med Kancelliets Tilladelse af 28de
November 1807 besluttede Kommissionen at fortscrtte og afslutte
Hovedforhsret uden at vente paa Forhsrene fra disse fjerne
Landsdele. Hovedforhsret tilendebragtes paa Raadhuset i Chri
stiania Bde Januar 1808.

b) Gr. M—l Se S. 21 Anm. 4.
°) Sagens Documenter vare sendte til Kjobenhavn^ Den Bde

Marts 1808 sendte Underssgelseskommissionen til Kaneelliet en
Fremstilling as hvad der ved Forhsrene dels var  fuldkommen
oplyst", dels  bragt til en hsi Grad af Formodning", nemlig
1. at Hauge  tvertimod Forordningen af 13de Januar 1741 iscrr
dens W 7 og 16, har reist omkrmg i Landet fra Sted til andet
og afholdt offentlige religisfe Taler, uden at der ved de aller
fleste af disse har vcrret nogen Prcrst tilstede, eller at vedkom
mende Prcester har vceret tilkjendegivne Stedet og Tiden til For
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samlingerne eller ved deres Minde og lovbefalede Tilsyn have til
ladt samme, 2. at han ved at bestrebe sig for at stifte en egen
Sekt og et Slags Fellesstab i Formue imellem hans Tilhengere
har gjort sig skyldig i at soge at danne et serskilt Vorger-Samfund
i Staten (status in swtu) og ved hans sandsynlig af utilbsrlig
Egennytte motiverede Forhold har foraarsaget megen Ulempe
og Forvirring, 3. at han fremdeles har forscet sig imod Forord
ningen af 13de Januar 1741 ved at opmuntre og tilskynde an
dre, iscrr unge Mennesker, til tvertimod allerhoistbemeldte Forord
ning § 16 at reise omkring for at Icere og tale offentlig, 4. at
han udi de af ham vedkjendte trykte Skrifter baade offentlig har
haanet den af Staten anordnede Lcerestand og tilladt sig util
bsrlige og lovstridige Udladelser imod de civile og geistlige Kv
righeder". Underssgelseskommissionen mente, at Hauge burde
drages til Ansvar efter Loven og scettes under Tiltale for en
dertil bestikket Kommission. Assessor Collett foreftog at give
Hauges Venner en offentlig Advarsel, medens Raadmand Ingstad
mente, at de mere fremtredende blandt dem ogsaa burde tiltales
efter Loven ligesom Hauge.

') Krig var nu udbrudt med Sverrig og Englands 16de Au
gust 1807 kundgjorde den dansk-norske Regjering, at Krig med
England var udbrudt, og sluttede 31te Oktober 1807 Forbund
med Frankrige; 4de November 1807 erklerede England Krig
mod Tanmark-Norge, og 7de November 1807 Rusland mod Eng
land, 21de Februar 1808 rykkede russiske Tropper ind i Finland, og
29de Februar 1808 sendte den dansk-norske Regjering Sverige
Krigserklæring.

«) Salt) Ved kongelig Forordning af 9de September 1807
var al Forbindelse mellem Norge og England afbrudt. Deraf
fulgte Hungersnod og Arbeidsløshet», som stadig sgedes og naaede
sit Hsidepunkt om Sommeren 1809. Der blev Mangel paa
Korn, men snart ogsaa paa Salt. Valls Saltverk (se S. 41
Anm. 2), som var det eneste i Norge, maatte allerede i August
1808 meddele, at det ikke kunde tilfredsstille Efterspsrgselen, og
udover Hssten var der stor Saltmangel ; ved Valls laa Kunderne
i Flokkevis og ventede paa at faa kjsbe i sin Tur; i December 1808
fik man bare kjsbt Salt i smaa Mengder. Man kom da ganske
naturlig paa den Tanke at oplere Almuen ved Kysten til at koge
Salt selv, baade til eget Brug og til Salg. Regjeringskommis
sionen (Anm. 9) lod udgive flere Smaaskrifter til Veiledning for
Almuen i Salttilvirkning af Sjovand og af Tang; der blev ud°
sat Premier for Saltkogning, og Regjeringskommissionen lovede
(20de Januar 1809) Kystbefolkningen Pengehjelp til at bygge
Saltkogerier. Under disse Forhold var det, at Hauge tilbod
Fedrelandet sin Tjeneste (se Anm. 10).

v) Regjerings-Commissionen^ Den 24de August 1807 nedsatte
den danske Regjering en midlertidig Regjeringskommission for

c
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Norge; dens Medlemmer var fra fsrst af: Formand, General
major Prins Christian August af Augustenborg, kommanderende
General over Akershus og Christianssands Stifter og Komman
dant paa Frederiksstens Festning, fra 25de Juni 1809 Feltmar
skalk og Statholder i Norge ; Kammerherre Grev Gebhard Moltke,
Stiftamtmand over Akershus Stift (se S. 21 Anm. 4); Etats
raad Enevold 6« Falsen. Justitiarius i Christiania Stiftsoverret ;
Kammerherre Marcus Gjse Rosenkrantz, Amtmand i Smaalenene.
Ester Falsens Dsd (16de November 1808) opnevntes to nye Medlem
mer : Matthills Otto Sommerhjelm, Amtmand i Smaalenene, og
Grev Herman Wedel-larlsberg, Amtmand i Busterud; da Grev
Moltke senere kaldtes til Danmark, efterfulgtes han som Medlem
af Regjeringskommissionen og Stiftamtmand i April 1809 af
Kancelliprcrsident Frederik Julius Kaas (se S. 11 Anm. 3); Prins
Christian August, som 15de og 18de Juli 1809 var valgt til
Sveriges Kronprins og 28de December s. A. fratraadte sin Stil
ling som Regjeringskommissionens Formand og Norges Stat
holder, fik en Eftermand i Prins Friedrich af Hessen, der 9de
Januar 1810 udnevntes til Kommissionens Formand og Vice
statholder i Norge. Regjeringskommissionen oplsstes 30te No
vember 1810.

") jeg skulde tillades at forlade Arresten ) Arrestantens
Broder Michel Nielsen Hauge paa Eker Papirmolle sendte
28de Juli 1807 en Anssgning til Byfoged Wulfsberg og bad
om, at Hans Hauge maatte faa slippe lss af Arresten mod
Kaution, da han var saa medtaget af Skjsrbug, at Ten
derne begyndte at falde ud. Byfogden som sendte Anssgningen
gjennem Stiftet til Regjeringen, anbefalede at slippe Hauge paa
fri Fod og foreslog at lade Haugianerne scrtte sig ned i den
Landstad ved Mjssen, som det da var paa Tale at anlegge. —
Paa dette Andragende var endnu efter gode 5 Fjerdingaar intet
Svar indlsbet, og Michel Hauge sendte derfor 21de November
1808 en lignende Anssgning om Lssladelse til den norske Regje
ringskommission, da Broderen ellers vilde scrtte Helbred, ja maa
fle Livet til, uden at hans Skyldighed eller Uskyldighet) blev
lagt for Dagen. Regjeringskommissionen vovede dog ikke paa
egen Haand at slippe Hauge lss, men sendte Anssgningen til Re
gjeringen i Kjsbenhavn, ledsaget as en kraftig Anbefaling (forfat
tet af Grev Wedel-larlsberg) og meget rosende Vidnesbyrd fra
Amtmcrndene i Christianssand og Buskerud og Sognepresten paa
Eker. Man gjorde opmerk^om paa, at Hauge allerede fsr sin
Fengsling havde forandret sig meget til det bedre og havde ud
viklet sig fra en blot uvidende Svermer til en virksom og vind
flibelig Borger, og hans Venner udmcrrkede sig nu som gode
Borgere. Heller ikke denne Anssgning blev indvilget.

Men under Saltnsden om Vinteren 1808—09 tilbsd Hauge sig
at sette i Gang Saltkogerier paa flere Steder ved Kysten, f. Eks. i
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Rygge og Lillesand, saasandt man, mod Kaution as lustitsraad Bull
(se Anm. 3), vilde slippe ham ud af Arresten og laane ham 300
Rigsdaler til Arbeidet. Regjeringskommisfionen modtog straks
dette Tilbud, befalede at Isslade Hauge mod en Kaution af 1000
Rigsdaler, som blev givet af lustitsraad Bull, og stillede de
nsdvendige Penge til Hauges Raadighed (Febr. 1809).

S. 60. l) i Februar Maaned 1809) Hauge forlod Fengslet
27de Februar 1809.

2) ... Vallse Saltverk Ssens Salthed var ikke bedre
her end i Rygge) Sjsvandet ved Valls holder, ester Aarets Tid
og Veirets Beskaffenhet», en Styrke af IV2 til 4 Grader.

') Fetalje) -— Levnetsmidler (af det latinske viewalia).
som jeg ikke ventede, der skulde kommet saa hastig Tilfsr

sel af Salt) Den 28de Juni 1809 tillot» Kong Frederik VI den
norske Regjeringskommission at udstede Leidebreve eller Pas
(Licensbreve) for allierede eller venskabelige Landes Skibe, som
bragte Fornsdenhedsvarer til Norge og udfsrte norske Produkter
til venskabelige eller neutrale Havne. Senere gav Kongen sit
Samtykke til, at Handelsforbindelsen mellem Norge og England
kunde lettes ved engelske Licensbreve. Licensfarten begyndte at
blive almindelig om Hssten 1809 og tog i 1810 stort Opsving.
Landet blev forsynet med Fsdemidler, og en ny og glimrende
Handelsperiode aabnedes Norge.

S. «1. ') Hr. 1.-Rd. B—) Se S. 59 Anm. 3.
2) sllllsom nu min Sag igjen skulde foretages) Ved Konge

brev af ste Mai 1809 fik Underssgelseskommissionens Medlem
mer Assessor Collett og Raadmand Ingstad Paalcrg om at sam
mentrcrde i en ny Kommission for at underssge og paakjende
Sagen mod Hauge. Denne nye Kommission havde samme Myn
dighet» som den forrige til at optage Forhsr 0. s. v. Hauge
skulde indtil Dommen sidde i Arrest. Til Aktor (Anklager) i
Sagen beskikkedes lustitsraad Jan (Johan) Blom, (1748—1832).
Stiftsoverretsprokurator i Christiania; til Forsvarer for Hauge blev
opncrvnt Niels Lumholtz (f 1817), Stiftsoverretsprokurator i Chri
stiania, Ssn af Stiftsprovst Nicolai Lumholtz (se S. 53 Anm. 2). —
Kommissionen lod nu paany Forhsr optage udover Landet; til
disse Forhsr blev foruden den forrige Kommissions Spsrgsmaal
benyttet Forsvarerens Modspsrgsmaal, som tog Sagen fra en an
den Side.

') jeg reiste derfor saa hastigt som muligt til Christiania)
Hauge kom til Christiania 2den Oktober 1809.

*) da Commisfionen blev sat, msdte jeg) 11te Oktober 1809.
') Actor) se Anm. 2.
°) Byfoged W—) Christopher Christian Weidemann. f. 1779,

Byfoged og Politimester i Christiania 19de Februar 1809—1814,
f 1858.



164

S- 62. !) fik jeg oftere Tilladelse at fordrive Tiden ved
smaae Motioner i Ncrrheden ved Byen^ I Slutten af 1811 slåp
man Hauge ganske ud af Arresten, da hans Helbred nu var fan
medtaget, at det ikke var tilraadeligt at holde ham indestcengt
Illmgere, hvis man vilde se ham i Live ved Sagens Afslutning.
Ved Venners Hjcrlft kjsbte Michel Hauge Hssten 1811 Gaar
den Bakke eller Bakkehaugen ved Sagene ncrr Christania og over
lod sin Broder Hans at bruge denne. Her blev han boende ind
til udpaa Aaret 1817.

') Attester fra de hsieste Embedsmcrnd, og nogle andre Ov
righedspersoner hele Landet omkring . . .) Hauges Forsvarer Pro
kurator Lumholtz skrev i Oktober 1810 til en Rcrkke geistlige og
verdslige Embedsmcrnd rundt i Landet og anmodede dem om at
udtale sin Mening om Hauge. En hel Del af disse Attester op
bevares i Rigsarkivet (Justisdepartementet, Pakkesager, Doku
menter vedkommende Hans Nielsen Hauge og hans Tilhengere,
Pakken  Commissionsprotokol m. V."), men stere er forsvundne;
saaledes findes ikke Attesterne fra Biskop Bech (S- 62). Provft
Hount (S. 79) og Stiftamtmand Cederfeld (S. 86—87). Alle
de svrige, som Hauge har aftrykt som Bilag S. 71—88 og
tildels gjengivet i Uddrag S. 62—67, er endnu tilstede, og des
uden findes Attester fra fslgende Embedsmcend: I. Nadich, Fo
ged over Mosse Fogderi, 19de November 1810; I. Paludan,
Sogneprcest i Hsland, 24de December 1810; Stevelin Urdahl,
Sogneprcest i Frederiksstad, Bde November 1810; I. I. Keyser,
Biskop i Christicmssand, 9de November 1810; I. Horbye, Sogne
prcest i Kraakstad, 15de November 1810; O. H. Sommerfeldt,
Amtmand i Romsdals Amt, 28de December 1810; L. G. Cslln,
f. T- bestyrende (forhenværende) Foged i Romsdalen, 9de No
vember 1810 ; A. Landmark, Foged paa Ssndmnre, 20de Novem
ber 1810; H. N. Cormontan, Sogneprcest paa Avaldsnces, 30te
November 1810; I. Rasmussen, Foged paa Hedemarken. 29de
Oktober 1810; C- A. Lind, Foged i Østerdalen, 29de Oktober
1810: D. G. Hsegh, Foged i Solsr og Odalen, 30te Oktober
1810; E. Anker Bruun, Sogneprcrst i Bygland i Scrtersdalen,
2den Marts 1811; F. Schmidt, Sogneprcest paa Eker. 29de Ok
tober 1810; Chr. Somerfelt, Amtmand i Christians Amt.
23de Oktober 1810. De fleste af disse Attestudstedere ved lidet
at sige om Hauge, men som Regel ialfald intet ondt; nogle udtaler
sig mere eller mindre ufordelagtig om ham (Radich, Urdahl, Lind,
Hsegh, Bruun).

') Biskop Bech) Dr. theol. Frederik Julius Bech, f. 1758,
Biskop over Akershus Stift I^os — f 1822. deltog i Stiftelsen af
det Kongelige Selstad for Norges Vel og af Universitetet, og
var i det hele en ivrig Oplysningsmand i Datidens Aand, men
en udprceget Rationalist og forsvrigt en lidet tiltalende Person
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lighed. Hauges og hans Venners Virksomhet» betragtede han
som Svermeri, der mest mulig burde modarbeides.

<) Biskop Brun) Ee S- 39 Anm. 2.
S. 63. ') Biflop Bugge) Dr. theol. Peter Olivarius Bugge,

f. 1764, Biskop over Throndhjems Stift 1804-1842, f 1849.
var en l>sit begavet Mant», men en gaadefuld og underlig sam
mensat Personlighet», den fsrste Tid som Biskop dobbelt i sin
theologiste Fremtreden, og med en sjelden skarp Tunge. Indtil
1818 var han Rationalist; senere vendte han, som det synes, til
bage til sin Barndoms Tro, og der blev mere Harmoni og En
het» i hans Vcesen.

2) Biskop Ssrensen) Christian Ssrenssen, f. 1765, Sogneprest
og Stiftsprovst i Christianssand 1804—11 og tillige Sogneprcrst
i Oddernes fra 1805. Biflop over Christianssands Stift 1811—
23, over Akershus Stift 1823 — f 1845, var en veltalende, elsk
verdig Mand, adskillig paavirket af Rationalismen, men mild
og human overfor anderledestenkende. Mod Hauge og hans
Venner udviste han stor Venlighed.

') Biflop Lumholtz) Se S- 53 Anm. 2.
<) Bistop Krog) Matthias Vonsach Krogh, f. 1754. Biflop

over Tromss Stift 1804 — f 1828, var en begavet, alsidig, aands
livlig, men neppe synderlig dyb Personlighed, sin meste Tid som
Bistop Rationalist og ivrig Oplysningsmand. men bekjendte sig
i sine sidfte Aar til den gamle Troesopfatning.

S. 64. >) Slotsprcest Pavels) Claus Pavels, f. 1769, Slots
prcrst paa Akershus og Sogneprest i Aker ved Christiania 1805
—17, Biskop over Bergens Stift 1817 — f 1822. var i sin Tid
en anseet Taler og Forfatter, der stod Rationalismen ner, om
end denne hos ham blev noget afbleget paa hans gamle Dage.
Hans bekjendte Dagbsger (1812—22) giver vigtige Bidrag til
Samtidens Personal- og Kulturhistorie, om end de bor bruges
med Kritik.

2) Provst Blom til Gjerpen) Frederik Blom, f. 1749. Sogne
prest i Gjerpen 1790 — f 18 l 2 og Provst, var sterkt paavirket af
rationllllstisk Kristendomsopfatning, men en oprigtig og sandheds
tjerlig Mand, human og velvillig i sin Dom om andre.

') Provst Engelyart til Flesberg) Andreas Engelhart, f. 1745,
Sogneprest i Flesberg i Numedal 1782—1824, f 1828. Han
omtales som en dygtig og nidkjer Prest.

S. 65. ') Provst Hount til Berg) Peter Ulrik Magnus
Hount, f. 1769, Sogneprest i Berg i Smaalenene 1801 — f 1815
og Provst, Medlem af Rigsforsamlingen paa Eldsvold 1814. Stor
thingsmand 1814—1815, en suldblods Rationalist, ivrig Oplys
ningsmand og anseet Politiker.

2) Provst Pihl til Vang) Abraham Pihl, f. 1756, Sogne
prest i Vang paa Hedemarken 1789 — f 1821 og Provst, var en
merkelig rigt og alsidig udrustct Personlighed, ivrig Oplys



166

ningsmllnd, udprceget Rationalist, men trods sin store Begavelse
og mangesidige Virksomhed og med al sin Samvittighedsfuldhed
lidet dygtig som Prcrst.

') Pastor C. Aamodt til Valle) Se S. 31 Anm. 1.
*) Statsraad Grev Wedel-larlsberg) Grev Johan Caspar

Herman Wedel-larlsberg. f. 1779. Amtmand i Busteruds Amt
1806—13 og tillige i Larvik Grevskab fra 1811, Medlem as Re°
gjeringskommisfionen for Norge 1808—10 og af Providerings
kommisfionen 1807—11, Medlem af Rigsforsamlingen og af det
overordentlige Storthing i 1814, Statsraad 1814—21, Stor
thingsprcrsident 1824—30, Statholder i Norge 1836 — f 1840, paa
Hauges Tid en af Norges mest indflydelsesrige Mcend.

2. At. Ltiftamtmand Grev Moltke^ Se S. 21 Anm. 4.
2) Stiftamtmand Grev Trampe i Trondhjem) Grev Frede

rik Christoffer Trampe, f. 1779, Stiftamtmand over Trondhjems
Stift 1810 — f 1832, Kammerherre, Dr. juris,

') Stiftllmtmand Cederfeldt i Christianssand^ Hans Vilhelm
Cederfeld <i« Simonsen, f. 1777, Stiftamtmand over Christi
andssands Ltift 7de Mai 1810—26de November 1811, over Laa
land og Falsters Stift 1811-14, over Fyens Stift 1814 — f 1836,
Kammerherre.

S. 67. ') Stiftamtmand Thygeson^ Nicolai Emanuel 6«
Thygeson, f. 1772. Aritmand over Hedemarkens Amt 1802—04,
Stiftamtmand over Christianssands Stift 1804—09, Stiftamt
mand over Akershus Stift 1813—14, f 1860.

2) I December Maaned 1813 blev af den nedsatte Commis
sion saadan Dom afsagt over mig Dommen lyder ifslge
Kommissions-Protokollen, sammenholdt med Assessor Collets Ud
kast (Rigsarkivet. lustitsdepartementet, Pakkesager, Dokumenter
vedkommende Hans Nielsen Hauge og hans Tilhamgere, Pakken
 Commissionsprotok. m. V "):

Aar 1813 den 4de December blev Commissionen atter sadt
paa Christiania Raadstue, og var da tilstede faavel Actor og De
fensor, som den arresterede Hans Nielsen Houge, og blev da af
sagt selgende

Dom:
I Fslge det undertegnede tilhcrndekomne Kongelige Aller

naadigste Commissorium af 5 Man 1809 tiltales Arrestanten
Hans Nielsen Houge under ncervcerende Sag for fslgende Poster
nemlig :

I, at Hans Nielsen Houge tvertimod Forordningen af 13 Ja
nuar 1741, iscrr dens 7 og 16 §§, og uden at have opfyldt
de deri ncevnte Betingelser, har reist omkring i Landet fra
Sted til andet, og afholdt offentlige religieuse Taler.

11, at han, ved at bestrcrbe sig for at stifte en egen Sect, og et
Slags Fcrlledsflab i Formuen blandt sine Tilhengere, har
ssgt at danne et scerflildt Borgersamfund i Staten og ved
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bette, fanbftmlig af utilbørlig Egennytte motiverede Forhold,
har fremvirket mange skadelige Fslger.

111, at han har forseet sig mod Forordningen af 13 lanr.
1741, ved at tilskynde andre, iscer unge Mennesker, til, tmob
bemelbte Forordnings 16 § at rejse omkring i Landet, for
ved offentlige Taler at udbrede hans Lcerdomme.

IV, at han i de mange af ham udgivne Skrivter, har betient sig
af forncermelige Üblabelfer imob den i Staten anordnede
Lcrrestand, samt de Civile og Geistlige Authoriteter, og deri
fremsat Scrtninger, som kunne forlede den mindre oplyste
SKængbe til utibig ©rublen over den Christelige Religions
Sandheder, og til crngstelig Tvivl i denne Henseende- —
I. Hvad lfte Hoved-Post angaaer, nemlig at Arrestanten

tvertimod Forordningen af 13 lanr. 1741 har rejst omkring i
Landet og afholdt offentlige religieufe Taler m. v., da er der
deels ved forskiellige af be mange til Commissionen oversendte
Indberetninger, deels ved Tiltaltes egen Tilstaaelse under Hoved
fortjøret, deels ved de forskiellige af Commissionen reqvirerede
Forhsrer og Tingsvidner fulbfommen oplyst og beviist, at Til
talte Hans Nielsen Houge har igiennemvandret mange Districter
af Landet, og paa mangfoldige Stcrder afholdt offentlige reli
gieuse Taler, üben at der ved de aEerflefte af disse Taler i Over
eensstemmelse med Forordningen af 13 lanr. 1741 har bæret
nogen Prcrst tilstcrde, eller at vedkommende Prcrster have bæret
tilkiendegivne Stcrdet eller Tiden til Forsamlingerne, eller ved
deres Minde og lovbefalede Tilsyn have authoriseret, eller som
§ 2 af Forordningen lyder, anorbnet samme ; ligefom og de flere
Betingelser, hvilke allerhsystbemeldte Forordning paabyder, som
f. E: at stige Forsamlinger ikkun maae bestaae af gandfke faae
Personer, ikke heller have bæret iagttagne.

Det obenanførte befinbeé fulbfommen gobtgiort ved følgenbe
Indberetninger og Tiltaltes Tilstaaelser under Hovedforhsret
nemlig :
a. Indberetning eller Bilag Nummer 4 confereret med Hoved

forhsret pagina 45 & 46.
b. —„— No. 16 confereret med pagina 51.
c. —„— No. 18 confereret med pagina 53 & 54.
d. — „—„ — No. 26 confereret med pagina 58 & 59.
e. — „ — No. 40 & 43 confereret meb pagina 59 & 60.
f. — „ — No. 59 confereret med pagina 64.
g. — „ — No. 62 confereret meb pagina 64.
h. Forhsret 71 ad Qvcrstion 198.
i- —„ — No. 136 confereret meb pagina 90.
k. —„ — No. 261 a&b, confereret med pagina 104.

Vel er der fra Tiltaltes og hans Defensors Side anbragt
til llnbff^lbning for Efterladelsen i at efterfomme anførte gor*
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X

ordnings Bydende, om at anmelde de forehavende Samlinger for
vedkommende Prcrster, deels

a, at Prcrsterne vare ham imod, oss at de mishandlede ham
med verbale og reelle Injurier ft: mundtlige og legemlige
Krcrnkelser^ ;

d, deels at Prcesternes Tilkaldelse ikke stulde vcere nogeu übe
tinget Pligt; og

e, deels at vedkommende hvilke Tiltalte hav^e anmodet om at
anmelde Forsamlingerne for Prcesterne have efterladt saadant;
a, Men hvad den under Lit. a anbragte Undskyldning an

gaaer, da er det vel faa, at nogle af Lagens 6ata udviise, at
Tiltalte ikke allevegne er blevet begiegnet og underrettet om oven
anfsrte Forordnings Bydende med den Bestedentlighed og Kier
lighed hvilken saavel Tingens Natur som § 17 af Forordningen
byder. Men om endog de Midler og den Fremgangs-Maade
hvilke Enkelte valgte, for at hemme den indbrydende Uorden,
vare mindre passende og skikkede til at standse samme, saa kunde
dette dog ingenlunde berettige Tiltalte til at efterlade den lov
befalede Anmeldelse. —

d, Betreffende den under Lit: d anfsrte Undskyldning, da
vise de allerede anfsrte W: af allerhsystbemeldte Forordning
naar samme jevnfsres med de udi § 8 anforte Betingelser nok
som, at Prcrsternes Tilkaldelse i de omhandlede Tilfcelde er en
übetinget Pligt; ligesom og ncervcerende Sags Omstcrndigheder
tilfulde oplyse, at Lovgiverens udi 8 8 anfsrte Grund for Prce
sternes Tilkaldelse, nemlig :  paa det han ikke ester Andres Snak,
men med Vished kan tale, dsmme og naar forlanges referere
om det som derudi skeer", er saa meget mere vigtig, som Tiltalte
just ved denne Efterladelse sandsynligen selv har givet Anledning til,
at en Dccl af de indkomne Relationer blot have grundet fig paa
andres Fortellinger og Isfe Rygter /: hvor paa Exempel stal an
fsres under Ilden Hovedpost Lit. V :/

c, Henseende den under Lit. «: anfsrte Undskyldning, da
formeenes det at fslge af Tingens Natur, at hvad endten Til
talte selv eller de udi hvis Huuse han opholde sig efterlod den
lovbefalede Prcrstens Tilkaldelse, da maa denne Efterladelse un
der alle Omstcrndigheder blive Tiltalte at tilregne. —

Hvad i Nvrigt disse af Tiltalte afholdte Religieuse Talers
Indhold og Beskaffenhet» angaaer /: hvorom desuden mere vil
blive at anfsre under Sagens Ilden Hovedpost :/ da om man en
dog antager, at det ved adskillige Vidners Prov er oplyst, at de
egentlig ikke have indeholdt Noget «stridende imod Guds Ord
 eller Kirkens og Statens Indretninger" /: hvorfor dog bsr bil
ligen anmcerkes at de simple og for en stor Dccl enfoldige Folk,
for hvilke han har talet, kun lidct synes beqvemme til nsie at
skjelvne og bedsmme saadanne Materier :/ saa maae der, for uden
ovenanfsrte Mangel af Prcestens Tilkaldelse, altid ansees som
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aggraverende ft: forvcerrende^ Omstcendigheder ved disse Taler:
a, at Forsamlingerne efter Tiltaltes egen Tilstaaelse, og de op

lyste 6ata undertiden have vcrret meget talrige, uagtet de
efter § 8 af anfsrte Forordning ikkun maatte bestaae af gan
ste faa Personer.

b, at Tiltalte har fremturet med at afholde saadanne Taler ej
allene efter at han flere Gange var advaret om sammes
Ulovlighed, men endog efter at Tugthuus Tommen af 25
Januar 1800 /: Bilag No. 323 :/ var ham overgaaet ; lige
fom han og under Forhsret optaget Iste November 1804
/: Bilag No. 69 :/ har erklceret: ikke at kunde forbinde sig til
at lade af at holde private Opbyggelses Bonner eller Taler. —

o, at han har opmuntret og tilskyndet andre til herudi at
trede i hans Fodspor. —
Til Bevis for disse sidste 3de Punkter tiener foruden de

allerede ovenanfsrte Citationer Tiltaltes Svar til Qvcestion 37
og 198 i Hovedforhsret, ligesom og den under Lit: o: anfsrte
Omstcendighed fornemmelig oplyses af Tiltaltes trykte Bsger og
Samdebreve, hvorom mere under Sagens 111 Hoved-Post. —

11, Sagens 2den Hovedpost angaaer, hvorvidt Tiltalte ved
at bestrebe sig for at stifte en egen Sect, og et Slags Felleds
stab udi Formuen iblandt sine Tilhengere, har ssgt at danne et
serstildt Borger Samfund i Staten, og ved dette, sandsynlig af
utilbsrlig Egennytte motiverede Forhold har fremvirket mange
skadelige Fslger. —

Denne Hoved-Post fynes egentlig at anbyde 3 Afdelinger el
ler Punkter, nemlig:

Hvorvidt Tiltalte har ssgt at danne et scrrstildt Borger
samfund i Staten, deels

a, som Sect, deels
k, med Felledsskab i Formue.

L, Hvorvidt dette Foretagende har vceret motiveret af Egen-
nytte; og

0, Hvorvidt de heraf flydende Fslger kan ansees at aggravere
ft: forverre) Tiltaltes Brsde. —

Hvad den under Lit: anfsrte Punkt, dens Iste
Membrum :

a, angaaer, da har vel Tiltalte bestandig negtet, at have
nogensinde vildct stifte en egen Sect. ligesom han og altid har
paastaaet, at hans Lere var i Alt overensstemmende med Bib
len og hans Bsrnelcrrdom ; men om man endog indvilger Til
talte dette, saa udviser dog hele hans Fremgangs Maade, og
hans samtlige udi hans Svar til Qvcrstion 452 i Hovedforhsret
vedkjendte Skrifters Nand og Tendents, at han baade har
anseet en Reform udi Udsvelsen af de Geistlige Pligter nsd
vendig, og at han har betragtet sig selv og sine Tilhengere, el
ler som han kalde^ dem Venner, som tienlige Midler ved deres
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Taler og Skrifter til at bevirke denne Reforme. — Da bemeldte
Tiltaltes Skrifter, forn anfsrt, ere af ham udi hans Svar til
Qvcestion 452 i Hovedsorhsret vedkiendte at vcere, eftersom Tit
lerne udvise, endten forfattede eller udgivne af ham, faa kunde
det fynes overflsdigt vidtlsftigen at godtgisrc det Sidftanfsrte ; og
vil Commissionen derfor blot indstrcenke sig til af enkelte af hans
Skrifter at anfsre fslgende Ztceder /: hvilke dog alle, efter hvad
under 4de Hovedpoft nermere stal motiveres, maae lceses udi
Sammenhceng med det Foregaaende og Efterfslgende :/ — Saa
ledes heder det i Bogen /: Bilag No. 86 :/  Forfsg til en Af
handling om Guds Visdom" i Fortalen pagina 5  Men da
 mange Mennester allerede lade sig bevcege, og lcegger Vind paa
 at gaae md igiennem den snevre Port. hvilket er alt min For
,,nsielse at hsre, og inderlig snster at stee; dog det gaaer efter
 min store Lengsel alt for sagte; thi her er alt for mange Ulve
 under Faarestind, der er hsje for Verden, men en Vederstygge
lighet» for Gud. . . Thi de have Knndflabs Nsgel og dermed lukke
 Himmeriges Rige til for andre, og selv vil de ikke gaae derind :
 oet er de skriftlerde Lerere som forbyde Andre at de
 ikke maae lere Guds fan de Villie, hverken uden
 f or Kirken, paa Veien eller i Husene; thi de ssge
 sin egen 3Ere og ikke Guds, og faa indbilde de Andre, at deres
 Lerdom er god", o, f. v. — samesteds pagina, 11, siger han:
 Thi de onde Mennester have falflelig forvendt mine Ord forhen,
 og det vil de og gisre ved disfe mine Skrifter; thi jeg ved
 at Dise^velens Redstaber ligge og lure efter mig, saa ieg maae
 bekiende med Luther, at Satan er ikke bedre nu end fsr". —
idi66in pagina 112  at det sande Evangelium nu prcedikes det
«er langt fra". Udi Bogen No, 2 /: Bilag No. 292 :/ siger
han udi Forerindringen  at ligesom Gud efter sit Lsfte i de
 sidste Dage udgyder sin Aand over alt Kisd til at prophetere,
 loel 3 Capt: v. 1, og saaer sit Ords Sed, at det voxer, saa
„ lader Klinten sig og tilsyne", o. s. v. — Overvejer man nu og
betragter de Citerede og mange lignende Steder, udi de anfsrte
og hans svrige Skrifter, famt nogle af hans Tilhcengeres Sende
breve, udi sin fulde Sammenhceng, og man sammenholder dette
med hans merkelige Udladelse i Forhsret af 23de December 1799
/: No. 323 pa^: 7 :/  at han troer der gives nogle Tusinde ad
,,spred hist og her i alle Norges Stifter som ere af samme Sind
 og Tcenkemaade som han, og som holde deres Taler" o. s. v.
— saa kan der dog ikke paatviles, at om man end, som anfsrt
ikke antager at Tiltalte har vildet stifte en nye Sect, saa har
dog baade han Selv, og hans talrige Tilhengere giort sig skyldige
udi den Secterere almindelig egne Brsde, at ssge at nedverdige
den af Staten anordnede Lcerestand. /: Hvorom mere under
denne Hovedpostes 3die Punkt :/. —

d, Hvad det sidste Membrum eller Lit: d: af denne Punkt
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nemlig om Fcrlledsstab i Formue, angaaer, da har Tiltalte vel
udi Begyndelsen af Hovedforhsret ncegtet at vide af noget sam
fund eller nogen hellig Kasse, eller at der har veret noget andet
Fcelledsstab imellem ham og hans Tilhengere end hvor det giel
der om indbyrdes at underststte og hielpe hverandre, eller om
en eller anden nyttig Indretning eller Fabriaves Ovkomst, da
man som Tiltalte udtrykker sig, ikke regnede det saa nsye med
hinanden /: vi6s Hovedforhsret paB»iin og iser Svar til Qvestion
501 :/ Men overveyer man fslgende formeentlig vesentlige Do
kumenter og Omstcrndigheder

1, Den af Arrestanten vedkiendte Brev Concept No. 21 af Brev
Pakken Lit: hvor han iblandt andet siger:  jeg er ssn
,,derknuset og villig til at bsie mig, og tviler at maastee her
 har tilkisbt os for Meget, da de veed Pengene maae komme
„derfra" og hans i den Anledning afgivne Svar til Qvestion
424 til 428 in^luLivs i Hovedforhsret;

2, Det ligeledes af Arrestanten vedkiendte Papiir No. 43 af
Brevpakken Lit: V: confereret med hans Lvar til Qvcrstion
439 i Hovedforhsret, hvilket Document, da det kaster meget
Lys af fig over Tiltaltes Planer og Fremgangsmaade, saa
velsom over flere Sagens Poster her ordret vil blive at an
fsre; saalydende
 Om fordres for Vvrigheden til Bekiendelse og ellers hvor-
„ ledes de stulle svare enhver om vori Samfunds Fcrllesstab
 eller Brug hver for fig da faaledes:
„ Giver efter frie Villie til gudelige Bsger og Fattige alle
 som have Barn, som det kan uddeles til for sine smaae
 Drenges Opdragelse og lcere, hvilke de sender til de Ste
,,der og ved Breve declarerer at det ei stal fordres mere til
 Regnstaben om Uddelingen men ved at det sendte bliver
 Andvendt hvad Annammeren formaner og gaaer bedste Uveie
«dertil baade sin Tid og efter ham, De som ei have Livs
 Arvinger og betydelig Eyendom som ikke har troende Ar-
„ vinger de testamenterer og dette til Personer som ere mtm
,,dige og forhaabende beste Troende; hvor efter verdslig Or
,,den, siger og Ejer for fin Gaard efter Skisde eller Arv,
 Fabrik, Handel, Skibe m: m., som han har Breve paa og
 svarer dertil, uden de som han kan have sadt til Fuld
,,magt for sig og alle Tjenere eller og Barnene der ere hos
 dem haver sin Fsde og Klcede som de behsver og faaer
 lsn eftersom de fortiener og dem de ere hos behager at give
 hvilke Forstanderen eller Eyeren flriver i sin Regnstab til
 Efterretning om han dsde og skriver saa i det hsjeste
 for hvert Aar til hver Dreng eller Pige, men ellers
 Huusbond og Tjeneren forenet at hvis Tieneren bliver
 hos Huusbonden til sin Dsd da vil dem at intet af
«deres Tilgodehavende stal fordres af Arvinger men hsrer
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8,

4.

5.

 Huusbonden til, hvorimod Huusbonden stal forssft^ge dem
 baade i Sygdom og Alderdom om di hos ham bliver som
 de alt underskriver med Vitterligheds Vidner i deres Regn
,,siabs Bog. —
 Den offentlige Bekiendelse er at vi elsker og bcrrer Omsorg
 for hver andre som er de sande Guds Born og soger in°
 gen Ting til os selv men allene at fordre og opholde det
 Gode, har de forlagt samme til Handel, Fabrikker og dyrke
«Jorden, saa Ledige kan have at arbeyde og alle som vil
 Leve Christelig kunde have Ophold ja og de Onde kunde
 faae baade at Arbeide paa og Leve af, saa vi kunde af
„hindre Ledig Gang, Betlerie og Overdaadighed, giore godt
 den Stund vi Lever, saa vi kan have Trsst i Dsden og
«Glcrde i det evige Liv. —
 Vore Gierninger folger vor Lcrrdom som Gud og Kongen
«have givet". —
Tiltaltes Udladelse i Tcrndebrevet dateret Kisbenhavn 30
Aug. 1800 /: pagina 62 udi Bogen Bilag No. 70 :/: —
«Det mig af adskillige givet eller overladt af timeligt Gods
«veed de jeg ikke haver imodtaget som til mit Liggendefcre
„ eller Ejendom og egennyttig Brug, men til den Christe
,,lige Kirkes Opbyggelse eller Guds Ord at lade udkomme,
„... ellers er vor Bestemmelse at alle troe Sydskende i Her
,,ren have Foellesstab endog i de legemelige Ting, at alle ere
«lige formuende endog i dette . . . dog undtages Familier
 saavelsom Godseiere og lorddyrkere af vort Zind til
 Friehed at bruge det Betroede i bedste Hensigter til Guds
 3Ere, og Ncrstens Gavn, og om de vil noget overlade til vor
«Betroelse, naar det var fornsdent" jevnfsrt med flere ste
der i hans Skrifter for Exempel pagina 122 af Bogen
No. 5 «Jeg haver strevet om at tvile paa 2de Ting om vi
«stal have fcelleds eller ei" /: confereer ibdm pagina, 141 :/
samt ovenanfsrie Tiltaltes Udladelse i Forhsret af 29de De
cember 1799 Nummer 323 pagina 7. —
Den besynderlige og mistenkelige Sammenhang med de,
udi det af Tiltalte vedkiendte Papir No. 3 af Brev Pakken
Litt. V ommeldte paa en udstcedende ft: udstcrdde^
Beviser jevnfort med No. 58 af samme Brev Pakke, og
hans lidet fyldestgjsrende ?var til Qvcrstion 431 confereret
med Svar til Qvcrstion 532 og 534. —
Den ligeledes mistcrnkelige Sammenhceng med de ved den
fra Iste til 3die December 1804 udi Tiltaltes Boe
passerede Seqvestrations Forretning /: Bilag No. 102 :/
forefundne, til forstiellige Creditorer, udstcrdde Bevifer, jevn
fsrt med hans i Anledning Bilagerne No. 100 til 106 in
elusivk afgivne Forklaringer, og iscer med hans Svar til
Qvcestion 274, 280 udi Hovedforhoret. —
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6, Tiltaltes henimod Slutningen as Hovedforhsret afgivne,
stisnt med hans forhen giorde kuns lidet harmonerende,
Forklaring, og iscer hans Udladelse i Svar til Qvcestion
426 og 428 i Hovedforhsret :  at han, iscer i den Senere
 Tid, har ssgt at rette hvad der var kommen for meget om
 hinanden".

7, Og maa, endelig, lcegges Mcrrke til flere Deponenters ft:
Vidners^ afgivne Forklaringer udi adskillige Forhsrer og
Tingsvidner, iscrr Forhsret No. 292 confereret med TingZ
vidnet No. 38; Forhsret No. 293 confereret med Tings
vidnet No. 36; Forhsret No. 294 confereret med Tings
vidnet No. 40; Forhsret No. 301 confereret med Tings
vidnet No. 30; Forhsret No. 321 confereret med Tings
vidnet No. 43; Forhsret No. 358 confereret med Tings
vidnet No- 42. —

da skisnnes ikke rettere end at der baade fra Begyndelsen har
existeret et Slags Fcrlledsskab nnellem Tiltalte og hans Tilhcrn
gere indbyrdes, og at samme, om det end ikke antages at have
havt til Gienstand nogen fuldkommen Oominlinio donoruiu dog
har strakt sig noget videre end til den af Tiltalte i Begyndelsen
giorde Tilstaaelse, og hvilket vel synes at have gaaet ud paa at
danne et Henseende Formuen scrrjkildt Borger Samfund i Sta
ten. I svrigt synes der, at dette Fcrlledsstab har havt fslgende
Djemed, at de Formuende skulde komme de uformuende til Hielp
med Laan og anden Underststtelse iscer til de nye anlagde Ind
retninger; at der for saadcmne Laan i Almindelighed ikke er ud
stcedt Beviiser; og at Udlaanerne ikke altid skulde have Ret til
at krceve Kapitalen tilbage eller Regnskab for samme, men vel
hvad han behsvede til Underholdning; saa synes det og at Til
talte og hans Tilhengere fornemmelig have henvendt sig til
Formuende af Bondestanden, og ovmuntret disse til at gisre
Testamenter' til Fordeel for dem; Ligesom og Tiltaltes Udladelse
udi det af ham vedkiendte Brev dateret Bergen 21de Martii 1801.
 og de sande Troende finde noget Raad, at det ikke kommer til
 kisdelige Arvinger", naar den lcrses i sin fulde Sammenhceng
synes den at vise: at Tiltalte har vceret betcenkt paa, hvorledes
de, der ikke henhsrte til hans Samfund, kunde fravcendes den,,
dem efter Loven, tilkommende Arveret. —

Nermere at bestemme den egentlige Beskaffenhet» og Grcendse
for dette, fom det synes, fsrst ved Tiltaltes Paagribelse stansede
eller ophsrte Fcelledsstab lader sig saa meget mindre gisre, som
hverken Tiltalte selv, eller de mange afhsrte Deponentere ft: Vidner)
/: af hvilke endog mange under de eedelige Tingsvidner have tilbage
kaldet, eller vel og merkeligen modificeret deres under de forhen
optagne Forhsrer afgivne Depositioner ft : Vidnesbyrd^ :/ have i
denne Henseende afgivet nogen bestemt eller fyldestgisrende For
klaring. —
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Overalt udviser den af Tiltalte udi Sendebrev fra Ber
gen 27 Martii 1801 /: Christendommens Lcerdoms Grunde
3die Hefte pagina, 122:/ yttrede Tvivl: «om vi stal have
 foelleds eller ei" jcevnfsrt med de udi andre Stceder af hans
Skrifter brugte Udladelser, f: E: pagina 63 udi anfsrte Skrif
tes 4 Hefte  En Dccl gaae og tale Guds Ord for at leve vel
og undgaae at arbeide" at han ved Erfarenhed, og iscer den, at
nogle mindre driftige og veltcrnkende ved en srkeslss Omvandring
ssgte at tilvende fig Underholdning paa deres Medborgeres Be
kostning, er blevet overtydet om Vansteligheden af et fuldkomment
Fcelledsflab /: vi6« hans Svar til Qvcrstion 445 6 446 i
Hovedforhsret :/ og at han, stisndt han Icrngere hen udi hans
Bane har udi denne Henseende vcrret meget tvilraadig, dog
til fidst har anseet saadant Fcrlledsstab baade for utienligt og
ugisrligt. —

L. Den anden Punkt af 2den Hovedpost angaaer: hvorvidt
Tiltaltes Foretagender kan ansees at have vceret motiverede af
utilbsrlig Egennytte. — Vel synes det, naar man seer hen til
Mcengden af de forskjellige fra Civile og Geistlige Embedsmcrnd
efter Tiltaltes Heftelse indgivne Indberetninger, at der ved den
Tid var en almindelig Stemme imod Hans Nielsen Houge, i
denne Henseende. Imidlertid bsr Commissionen ikke lade uan
merket: at ligesom adskillige af disse Indberetninger have, som
ovenanfsrt, vcrret bygget paa Rygter, faa er og en Dccl af de
under samme anforte tacta

«,, ikke blevne bestyrkede ved de reqvirerede Forhsrer, ligesom og
d, adskillige kaeta, der have vcrret anfsrte under Forhsrerne

deels ej ere blevne beviiste, deels ere frafaldne og tilbage
kaldte, ved de optagne Tingsvidner. —
Blandt flere af saadanne Tilfcrlde anfsres til Exempel.

a, paa de fsrste: at ungtet der udi Skrivelsen af 2den April
1807 /: vedhcrftet Forhsret No. 317 :/ opgives 2de Perfoner,
af hvilke den ene John Bierkager stal have fortalt det Hen
feende Pigen Ragnhild Peders Datter fra Tsndfcet anfsrte
tactrun, og den anden Lehnsmand Thore Horstad nok stal
have vceret Nervcerende ved Fortellingen desangaaende. saa
have dog begge disse Personer ved det anfsrte den 11 April
1807 optagne Forhsr /: No. 317 paZ: 2^3:/ ncegtet at
vide, eller at have hsrt af andre Noget desangaaende, lige»
forn de og under det d. 11 lanr. 1810 optagne Tings
vidne /: No. 21 paZ. 5 <k 6:/ have vedblevet denne deres
Deposition ft: Vidnesbyrd^. —

d, Et Exempel paa det under d, anfsrte afgiver det under 19
Maii og 30 lunii 1810 optagne Tingsvidne No. 42, udi
hvilket Vidnerne Ole Lassesen og Ingebret Israelsen /: pa^.
10 H 20 :/ have tilbagekaldet deres under Forhsret optaget
den 14de Novbr. 1804 /: No. 158 fra MF. 2—6 :/ giorde
Forklaring om at det Overstud der maatte kunde tilfalde
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paa Mellemhandel ved Tiltalte stulde nedlcegges udi Sam
fundets Kasse, og at hvad Even Larsen havde faaet for sin
folgte Gaard ffulbe nedlcrgges udi samme Kasse. Ligesom
og deres sidste Forklaring angaoenbe Even Larsen bestyrkes
beb dennes eget ebar til 8 Qv : under anførte Tings Vidne
/: pag. 35 & 40 :/. —

2, at der er saa langt fra at man ved be reqvirerede Forhsrer
og Tings Vidner har kundet erholde noget Beviis for, at
de forstiellige Eiendomme, hvilke udi en Dccl af be ind
komne Indberetninger ere angivne at verre Tiltalte Tilhs
renbe, virkelig er det, at man endog af be under disse For
retninger oplyste data erfarer, at samme Ejendomme og
Indretninger ere vedblevne udi uafbrudt Brug og Drift ef
ter Tiltaltes Paagribelse. —

3, Anmcrrkes bør det og at ber saavidt Kommissionen har er
faret hverken til Vedkommende Skifte Ret udi Tiltaltes Boe,
eller til denne Kommission, er indkommen nogen Klage over
Forurettelse af Tiltalte og hans Tilhcrngere henseende Laan,
Gave eller i anbre Maader, naar man blot unbtager Gun
der Strands Andragende /: Bil: No. 109 :/ hvilket /: stisndt
det sammenholdt med ovenanfsrte Bil. No. 43 af Brev
pakken Lit: B. og flere ovenfor paaberaabte Dokumenter
characteriserer Tiltaltes og hans Tilhcrngeres Fremgangs
maade:/ dog ikke angaaer nogen egentlig bedragersk eller lov
stridig Handling; ligesom ber og blanbt de mange afhsrte Depo
nentere [3 : Vidner^, hvilke have vedgaaet at have givet Penge,
Solvtsj eller Andet til at befordre Udgivelsen af Tiltaltes
Boger nesten ingen har rjtttet Attraae om at erholde samme
tilbage. —
SJiaae man nu end paa ©runb af det Anfsrte m. m. til

staae, at der ej af Sagens data kan udledes juridisk Beviis etc. for
den her omhandlede Beskyldning i fin fulde Vidde, saa kan der
dog paa ben anden Side ikke ncrgtes at Tiltalte virkelig udi en kort
Tid fra en fattig Bondedrceng af, har famlet ikke übetydelige Mid
ler, hvilket sees beb at sammenholde den udi hans Boe passerede
obenanførte Seqvestrations Forretning /: Bilag No. 102 :/ med
hans egen Üblabelfe übi hans Skrivelse til hans Forcrldre af 23
lulii 1804 /: Bogen No. 5, 3bie Side fra Enden :/ hvor han ud
trykker fig:  at Gud nu en Tid har betroet ved Midler sig Me
,,get, iscer ved Fiskerie og Fartsier paa Handel og Fisterie i
„ Nordlandene, saa og andet lovligt Arbejde har velsignet med
f,Slager de betroede Pund" ligesom der og ikke er ugrundet For
mobning for at der übi hans senere Star fan have vcrret Til
fceldet, hvad ber übi den af ham selv forfattebe Lsbebane /: vide
Bogen  Betragtning ober Verdens Daarlighed", Bil: No. 70
pag. 38 :/ siger om hans tidlige Ungdom  at han paa mange
 Maader ssgte at forhverve sig timelige Eiendomme"; Vist er
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det og at ligesom de Religions Vegreber og den scerdeles Tillid,
hvilken Tiltalte har vidst at biebringe sine Tilhengere, var ser
deles beqvem til at befordre allehaande Hensigter og Foretagen
der saa om man end ej antager at Tiltalte har gledet paa den
lette og slibrige Overgang fra Selv-Illusion til at paa en utilbor
lige Maade at benytte sig af andres Svagheder, saa synes det
dog altid at han meget har ssgt at lempe andres Svagheder og
deres til ham havende blinde Tillid til sin egen Fordeel. —

0, At Fslgerne af Tiltaltes under denne Hovedpost omhand
lede Fremgangsmaade udi flere Henseender have vceret skadelige
for Staten tilsiger ei allene Tingens Natur, men er og af de
til Kommissionen oversendte Indberetninger og de optagne For
hsrer og Tings Vidner tilstrekkelig oplyst. —

Saaledes, foruden hvad der allerede er anfsrt om de fra
Tiltaltes Bestrebelser for at stifte en utaws in «tatu ft: en
Stat i Statens uadstillelige Uordener, befindes der, at der udi
Begyndelsen af Tiltaltes Bane have adskillige forladt deres Sys
ler for at gruble over Religionen, eller vel og efter Tiltaltes
Exempe! omvanke for at holde offentlige religisse Taler, andre
have af en misforstaaet Religions Iver tilladt sig Handlinger
der have veret Gienstand for de kriminelle Love. —

Fremdeles er det oplyst at Tiltaltes Lere og Taler hos
adskillige har opvakt den samme Grublen og engstelige Tvil
/: hvorom blandt flere til Exempel anfsres det udi Tingsvidnet
No. 38 pa^. 14 jevnfsrt med Forhsret No. 292 ommoverede
ft : omtalte) Tilfelde :/ hvilken man af Tiltaltes egen forfattede
Lsbebane /: Bilag No. 70 pa^. 35 :/ seer udi hans tidligste Ung
dom at have veret hans egen Lod. —

Videre har Tiltaltes Fremgangsmaade paa adskillige steder
bevirket en serdeles Mistillit», om ei Misnsje imod den anord
nede Leiestand, ligesom og flere Deponentere ft : Vidner) /: f. Ex.
5 og 6 Vidne i Tingsvidnet No 38 pax. 18 <k 19 til Actors
10 qv. :/ have udladt sig med at di fandt sig ofte bedre opbyg
gede af Hauges Taler og Skrifter end udi Kirken. —

Imidlertid kan det paa den anden Eide ikke negtes, at san
del adskillige af de indkomne Indberetninger, som de optagne
Forhsrer og Tingsvidner tilstrekkelig oplyse. at Tiltaltes Lere
paa mange Steder meget har biedraget til at hemme Drukkenskab,
Spil og flere Laster, ligesom og saadant bestyrkes med de mange
af Tiltaltes Defensor sor Kommissionen fra Civile og Geistlige
Authoriteter fremlagde Attester, der tilfulde godtgisre hvad des
uden er almeenvitterligt, at en stor Dccl as Tiltaltes Tilhengere
have, ligesom til deels han selv, i den senere Tid overgaaet ' fra
geistlige til verslige Planer, og at de i Henseende til Orden,
Flittighed og Vindskibelighed afgive gode og felgeverdige Exemp
ler /:vid6 fornemmelig Attesterne Lit: 0. N. I.' 51. K.') —

!) IC. Somerfelt, F. Schmidt, H. Wedel-larlsberg, A. Pihl, C. Serenssen.)
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Isvrigt sinder Kommissionen det her passende at anmerke,
at ligesom enkelte af Tiltaltes Tilhcengeres Udaad ei übetinget
kan tilregnes ham. saa kan disse Tilhcrngeres nu vcrrende Stil
hed og Vindskibelighed og de Tiltalte selv udi nogle af de an
fsrte Attester meddeelte fordelagtige Vidnesbyrd ingenlunde efter
hvad hans Defensor synes at paastaae, tiene til ganske at udstcette
hans ellers oplyste lovstridige Fremgangsmaade. —

111, Sagens tredie Hoved Post angaaer hvorvidt Tiltalte
har forlet sig imod Forord: af 13 lanr. 1741 ved at til
stynde andre, i scrr unge Mennester, til mod bemeldte Forordnings
§ 16 at r^jse omkring i Landet, for ved offentlige Taler at ud
brede hans Lcrrdomme.

Vel er det saa, at denne Klagepunkt, der befindes ommove
ret ft: omtalt^ udi adstillige af de til Commissionen indkomne
Indberetninger, f. Ex. No. 17, 25, 61, 62, 69 og 90 m. fl: ikke
er bleven saa fuldkommen oplyst ved de optagne Forhsrer og
Tingsvidner, som man havde Anledning at forvente, og hvorom det
til Exempel maae vcere nok at anfsre det udi Vil: No. 62 om
Bondemanden Hans simensen Ouses Datter allegerede ft: an
fsrte^ Tilfcrlde, hvilket stisnt opgivet til alle de Stceder, hvor
Oplysning desangaaende kunde ventes dog ikke er blevet videre
bestyrket. — Anmerkes bsr det og, at ingen Klage hverken af For
a?ldre over deres Born, eller over Hans Nielsen Houge i denne
Henseende er indkommen eller yttret til Kommissionen. Men
foruden Tiltaltes Tilstaaelse i hans Svar til Qv: 410 6 506
udi Hovedforhsret, faa er det og en vesentlig Omstendighet), at
naar Tiltalte udi hans Svar til Qv. 37 i Hovedforhsret siger  ikke
 at have formanet Born til at reise ud for at holde Opbyggelses
„Taler med mindre det haver vceret saadanne som have havt
 Gaver til at tale, ag som Foreldrene have kundet undvcrre"
saa fslger af denne hans Tilftaaelse ligefrem, at han har forseet
sig imod den 16 tz af Forordningen af 13 lanr. 1741, der ud
trykkelig bestemmer,  at Qvinder iser og Ugifte skal blive paa
 deres Sted uden at indbilde sig noget Kald til at lcrre og
 predike". —

Isvrigt udvife og Tiltaltes trykte Bsger /: vide Bil. No.
2 og Bsgerne No. 1 H 5 passim :/ og nogle af de udi famme
anfsrte Sendebreve at han meget har bidraget til at andre paa
samme Maade som han selv /: vide I Hovedpost :/ have forseet sig
imod det anfsrte Lovsted. —

IV, Hvad 4de Hovedpost angaaer da anbyder samme 2de
Punkter, nemlig:

Hvorvidt Tiltalte kan ansees i de af ham udgivne Skrifter,
at have gjort sig skyldig udi fornermelige Udladelser mod
Lærerstanden, samt de Civile og Geistlige Authoriteter; —

L, Hvorvidt han udi sine Skrifter har fremsadt Scrtninger,
som kunde forlede den mindre oplyste Mcrngde til utidig

d
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Grublen over den Christelige Religions Sandheder og til
Engstelig Tvil i denne Henseende. —
a6 Lit. Forelsbigen bliver her at anmerke, at ligesom

dette i Almindelighed kan vcere lettere og tillige mere odisst, end
ved at udrive enkelte Steder af et skrift af deres Sammenhang,
at give samme hvad Skind og urigtig Vending og Fortolkning
man maatte lyste, saa er der og hvad i Særdeleshet) Tiltaltes
Skrifter angaaer, en vcrsentlig Omstcrndighed der gisr det mere
betcrnkeligt, at Citere enkelte Steder as samme nemlig de af ham
almindeligen brugte vidtlsftige, langstrakte og i hinanden lsbende
Perioder, der ofte medtage flere Sider forinden Meningen kan
ansees fuldkommen sluttet. —

Fremdeles anmerkes, at om Kommissionen end ikke übetin
get kan ansee alle de udi Actors Indlceg af Tiltaltes Skrifter
anfsrte Stcrder for saa lovstridige og fornermclige som paastaaet,
eller at kunde ganske tiltrcede de over samme giorde Fortolknin
ger, saa kan Kommissionen paa den anden Side ikke heller lige
frem antage at enhver Modification eller Undstyldning, hvilken
Tiltalte selv under Hovedforhsret og hans Defensor udi hans
Procedure for Kommissionen har anbragt kan komme ham til
gode. —

Dette forudskikket, synes hvad den her omhandlede Punkt
angaar at vcere nok, at anfsre, at naar man med Ovmerksom
hed igiennemlceser de mindre Beger No. 1 og 3 og iscer Bilaget
No. 2 og man sammenholder hans der yttrede Udladelser med
de ovenfor under Sagens Aden Hovedpost anfsrte Steder, betrag
tede udi deres fulde Sammenhang, og jevnfsrte med Tiltaltes
Scendebreve i fcrr det af 21 lanr- 1800 /: Bogen No. 5 pa^.
130 6 134 :/ da stisnnes ikke, at der kan levnes nogen Tvil om.
at han har giort fig skyldig udi det under denne dagens
Punkt omhandlede Gravamen ft: Klagemaal^. Ligesom der og
hvad Punkten Lit.

L, angaaer ikke kan ncegtes at mange af hans udi de anfsrte
Skrifter, og iscer Bogen No. 1 samt No. 6 /: Den Christelige Lcrre :/
anfsrte deels fornermelige deels mystiske Zcetninger og Fortolkninger
af den hellige Skriftes Sprog jo bande lettelig kunde give og /: hvad
og desuden ds taoto forhen under 2 Hovedpostes 3 Punkt Lit. 0
er oplyst :/ virkelig har givet Anledning til den cengstelige Grublen
og Tvil hvilken man af hans egen Udladelse udi ovenanfsrte hans
Lsbebane /: Bilag No. 70:/ erfarer at have vceret hans eget Til
fcelde, —

Endelig bsr Kommissionen i Anledning det Kongel: Com
missoriums Bud om at paakiende hvad andre cislieta ft: For
brydelser^ end de anfsrte der under Sagen maatte vorde oplyste,
her anmerke, at ligesom ingen Klager i saa Henseende til Kom
missionen ere indgivne, saa har Sagens senere ciata, i de op
tagne Tingsvidner ikke heller godtgiort at Angieldende har giort
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sig skyldig udi andre dsiieta end de i folge Commissorial Befa
lingen oven omhanlede. —

Her staner endnu tilbage at opfylde Lovgiverens Bud i 35 §
af Forordningen af 3 Juni 1796 >. —

Forsaavidt Sagens Gang fra Hovedforhsrets Begyndelse
ifslge det Kongelige Commissorium af 16 Novb. 1804 og indtil
dets Slutning d. 28 lanr. 1808, troe Commissionen her at
burde igientage hvad den desangaaende har anfsrt i sin Ind»
beretning og Betcrnkning til det Kongelige Danske Cancellie un
der 8 Martii 1808, hvorved bemeldte Forhsr tilligemed Sagcns
samtlige Dokumenter bleve oversendte til hsibemeldte Collegium.
Det udi denne Indberetning i saa Henseende anfsrte bestod i
selgende :

 Ved Kongelig Befaling af 16 Novb. 1804 er Byefoged og
 Politiemester Wulfsberg og Sorenstriver Jacob Aars beordret at
 sammentrcrde i en Kommission, for at underssge Arrestanten
 Hans Nielsen Houges og hans Tilhcengeres Forhold i sit hele
„ Omfang; at reqvirere de Forhsrer som maatte stisnnes at vcere
 fornsdne i Henseende de Personer, der opholde sig lcrngere borte
 fra Christiania end 2de Mile, igiennem vedkommende Dvrighe
,,der optagne, og endelig derefter at indscrnde samme, tilligemed
„ Sagens Dokumenter og deres Betoenkning desangaaende til det
 Kongelige Danste Cancellie. —

 Aaret derefter anssgte og erholdt Sorenstriver Aars Tilla
,,delse at udtrcede af denne Kommission; hvorimod det ved Kon
gelig Befaling af 5 Man 1805 blev mig Raadmand Ingstad
 paalllgt i hans Sted at tiltrcede den, og i Slutningen af Aaret
 1805 blev det ligeledes tilladt Byefoged og Politimester Wulfs
,,berg at udtrcrde af Kommissionen, og ved Kongelig Befaling
 af 24 Decbr. 1805 blev det paalagt mig lustitsraad og Stifts
,,overretsassessor Collett at tiltrcrde samme. —

 Efter at jeg Raadmand Ingstad i de sidste Dage af Aaret
 1805 havde modtaget denne Eagens Dokumenter hvorover jeg
 strax sorfattede en ordentlig Fortegnelse, og efter at jeg lustits
,,raad Collett derefter havde saaet samme udleverede, for at gisre
 mig deres Indhold bekiendt, blev det af hine Kommissarier
 paabegyndte Forhsr atter Continueret den 22 Febr. 1808. —
 Aarsagen til dette skisndt nsdvendige Ophold, have vi under 15
 Febr- 1806 tilmeldt det hsje Collegium. — Siden er dette For
,,hsr, saavidt vore ovrige Embedssorretninger have villet tillade
 det. uafbrudt bleven fortsadt til den 21 lulii 1806, til hvilken
 Tid man blev fcerdig med Examinationen, i Anledning de Kom

') lI Forordningen om Rettens Pleie af 3dje Juni 1796 tz 35 paabvdes det un-
derordnede Retter eller Dummere  at melde udtrylleligen i Dommen, om der,
ved den Ret selv eller nogen af de foregaaende Instancer, er viift nogen
Foissmmelse i Sagf«relsen og Behandlingen, eller om samme har vcrret lov-
mcessig og forsvarlig",)
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,,missionen fra det Kongelig Danske Cancellie, Tid efter anden,
 og tilsidst under 3 lunii 1806 tilsendte Dokumenter, ligesom
 og med Afhsrelsen af de Vidner, som boe her i Egnen, og ej
 la?ngere borte end 2de Mile. — Ved det Kongelige Kommisso
,,rium af 16 Novl». 1804 er det Kommissionen paalagt at til
,,vejebringe den meest fuldkomne Vished om Arrestanten Hans
 Nielsen Houges og hans Tilhengere udovede Forhold i sit hele
 Omfang. — Kuns faae af hans Tilhamgere boe her i Egnen:
 de fleste opholde sig paa forsiiellige Steder udi Rigets 4 Stifter;
 saaledes ere og de fleeste af de paaklagede Forbrydelser begaaede
 paa forstiellige Stcrder i Riget.

„ Under det her afholdte Forhsr, hvor Arrestanten foruden
 en Deel Vidner af Aggers Sogn, kuns eensidig er, og kunne
„ blive examineret, kunde den attraaede Vished om Arrestanten og
«hans Tilhcrngeres udsvede Forhold i sit hele Omfang naturlig
vis ikke erholdes, og det blev altsaa nsdvendigt, for at opfylde
«den Kongl. Befaling af 16. Novb, 1804 at reqvirere de fornsdnc
«Forhsrer optagne igiennem vedkommende Ovrigheder. —

 Commissionen udarbejdede altjaa de fornsdne Extracter saa
,,vel af Hovedforhsret, som af Sagens Dokumenter der kunde
 tiene hine til Veiledning. Med disse og sammes Afstrivning,
 saavclsom de didhenhsrende Expeditioner, hlev den, formedelst
 den antagne Kommissions skriver Basbergs indtrufne igien
«tagne Sygdom ikke fcerdig fsrend den 31te Octb. 1806, under
«hvilken <iaw den herom tilskrev Stiftamtmcendene over Aggers
,,huus, Christiansands, Vergen og Trondhiems stifter, samt Amt
«mcrndene ouer Smaalehnene, Busterud, Christians Amt, Hede
,,marken, Nordre Bergenhuus og Nordlands Amter, det for
,,nsdne. —

 Deite har Commissionen under 2 Novb. 1806 tilmeldt det
 hsie Kollegium, opgivet de Aarsager der noget forsinkede oven
,,meldte Expeditioners Affcrndelse, og tillige bemcrrket, at man nu
 ikke saa sig i Stand til at foretage Noget videre i Henseende
 til Hovedforhsrets Fremme, fsrend de faaledes reqvirerede Op
plysninger paa vedkommende Stcrder vare erhvervede og hertil
 indsendte. —

 Det sidste fleede ikke fsrend 12 Febr. 1807, og dog stod
 endnu de fra Nordlandene og Finmarkens Amter reqvirerede
 Forhsrer tilbage. —

«Kommissionen, som havde giort sig bekiendt med de Tid
«efter anden indkomne Forhsrers Indhold, befluttede nu, uden
 loengere at oppebie de endnu manglende af de reqvirerede For
,,hsrer at fortfcrtte Hovedforhsret, ligesom den ogsaa under 12te
 Octb. f. A. indstillede til det Kongelige Danske Cancellies ncrr
,,mere Bestemmelse, om den, naar Forhsret efter de indkomne
«Dokumenter var fuldfsrt, for at undgaae endnu lcrngere Henstand
 af Sagen, kunde stutte Forhsret og indgive fin endelige Betcrnk
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,,ning uden at oppebie de fra Nordlandene og Finmarkens Amter
 reqvirerede Oplysninger. —

 Det hsie Kollegiums Bestemmelse i denne Anledning af 28
 Novb. f. A. modtog man i Midten af paafslgende December
 Maaned samt i Begyndelsen af dette Aar de fra Ttiftamtman
,,den og Tkiftekommissionen i Bergen reqvirerede Dokumenter, og
„ videre Oplysninger anfsrte udi Forhsret under No. 327, 328
 og 329, hvorefter man under 8 lanr. d: A: stuttede Hovedfor
,,hsret. —

 Efter nu paafslgende 28 lanr. d. A. at have imodtaget
 en Udstrift af Forhsret og en Extrakt af Sagens Hoved-Doku
,,menter afstrevet, giver man sig herved den Wre at tilstille det
„ Kongelige Danske Cancellie begge Dele tilligemed de deri paa
,,beraabte Dokumenter, hvorover der tillige fslger en fuldstcrndig
„ Fortegnelse".

Som en Fslge af vores Indberetning af 8 Martii 1808,
imodtog Kommissionen under 7 lunii 180i) den Kongelige Kom
missorial Befaling af 5 Maii nestforhen, hvorved vi bleve befa
lede til, som Commissarier, at underssge og paakiende denne
Sag. — Siden den Tid og lige til Sagen den 111 Sept. d. A.
blev optaget til Doms indeholdt Sagens Acter tilstrcekkeligt Be
viis for, at Commissionen fra fin Side har anvendt alle de
Midler der stode i dens Magt, for at fremme en Sag, af denne
Vidtlsftighed, og at faae de mange, paa forstiellige og Icengst
bortliggende Ttceder i Norge afhsrte Vidner, paa lovlig Maade
eedfcrftede, hvori tildeels ogsaa Vidnernes Omflstning fra den Tid
Forhørerne bleve optagne og Tingsvidnerne bleve ivcerksadte ikke
have lagt übetydelige Hindringer i Veien, hvorved og man, til
de i bemeldte Kongelige Befaling bestemte Tider har giordt Ind
beretning til det Kongelig Danske Kancellie ved hvilke Indberet
ninger Commissionen fleere Gange har anmodet dette Collegium
om at paaskynde Optagelsen af de manglende Tingsvidner. —
Ligefom Commissarierne formedelst Sagens sceregne Vidtlsftighcd
og deres forstiellige Embedsforretninger ikke have feet sig i Stand
til at kunde igiennemgaae og paakiende den i en kortere Tid end
den, som dertil er brugt, hvilket ogsaa forelsbigen er indberettet
til det Kongel. Dunste Cancellie under 5 Octbr. 1812. saaledes
stisnner den heller ikke rettere, end at Eagfsrelsen fra Actors og
Defensors Side har vcrret lovforsvarlig. — Hvad derimod de igien
nem vedkommende Oversvrigheder reqvirerede og ved de forstiel
lige lurisdictioner optagne Forhsrer og Tingsvidners Behand
ling med videre angaaer, da troer Commissionen i Almindelig
hed og i Ecerdcleshed med Hensyn til Actors Indstilling i hans
Indlceg /: see denne Act paF. :/, at burde bemerke, at det
ligger uden for Commissionens Competence at bedsmme og paa
tiende samme.
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Endelig bsr Kommissionen anmcerke, at enkelte VidnerU i
sin Tid under de optagne Forhsrer afgivne Prov ikke ere blevne
eedfestede under de siden optagne Tingsvidner, deels fordie nogle
ere rejste ud as Landet, deels fordie andre ere flsttede til andre
lurisdictioner uden at der håves bestemt Efterretning om deres
Opholdsstceder; men da disse Personers Forklaring synes ved
andre Vidners Prov at vcere oplyst, og da deres under Forhsrene
afgivne Forklaring ikke give Formodning om at der ved samme
kunne tilveiebringes nogen ncermere vcesentlig Oplysning, saa har
Commissionen ikke dristet sig til derester lcrngere at opholde denne
Sag eller desangaaende at indhcente det Kongelige Danste Can
cellies ncermere Bestemmelse. — Endelig anmerkes til Actors Ob°
servation /: see Acten p»F. :/ henseende de manglende 3de Bilager
as Brevpakkerne 0 <K I) : at da disse Bilager ikke ere extraherede
udi den as Kommissionen forfattede Extract as Sagens til den
Tid vigtigste Dokumenter og Beviisligheder, de ikke heller ere om
handlede under selve Hovedforhoret, saa er Kommissionen forvisset
om at de ikke have kundet vcere af nogen vcesentlig Betydenhed. —

Eftersom det af ovenanssrte maae ansees tilstrekkelig oplyst og
beviist at Tiltalte Hans Nielsen Houge ei allene selv har over'
traadt Forordningen af 13 lanr. 1741, men endog opmuntret og
tilskyndet andre til at giore det samme, og at han udi sine trykte
Skrifter har brugt fornermelige og utilbsrlige Udladelser imod
den da vcerende Lcerestand, og en Deel af de Civile Authoriteter,
for saavidt disse ssger at hemme hans og Tilhcrngeres lovstri
dige Fremgangsmaade, samt i bemeldte hans skrifter har yttret
Tcetninger der lettelig kunde forlede de mindre Oplyste til Grub
lcn og Tvil over vor Religions Sandheder; saa kan han ikke
undgaae paa Grund af §§: 7, 8, 13 og 16 af Forordningen af
13de Januar 1741 at ansees med en arbitrair Straf af offent
ligt Arbejde paa en vis Tid i Analogie med Forordningen af
27 Tept. 1799 ' og Rescriptet af 5 Martii 1745 2, men da den
Kongelige Kommissorial Befaling bemyndiger Commissionen, i
Tilfelde den af Sagens Omstcendigheder maatte finde sig foran
lediget at tilkiende Tiltalte denne Slags 6traf. at tåge Hensyn
til hans lange Arrest, saa vil Straffetiden desformedelst meget
blive at forkorte. —

Efter stige Sagens Omstcendigheder og forefundne Beskaf
fenhet, Kiendes herved for Rett: Tiltalte Hans Nielsen
Houge bsr henscettes til Arbeide udi Aggershuus Fcestning i
Tvende Aar; saa bsr han og betale alle af denne Action lov
ligen flydende Omkostninger, hvorunder de befalede Kommissa
riers Sallarier, med Erstatning for Udlceg til Commissions Skri

*) [Dm £rt)ffefrif)eben.]
*) [Dm hvorledes fkal forfiolbei med bent, som til Separatismum, Anabaptis-

mum og anbre Bildfareljer ere henfaldne,^
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ver, Protocollers og svrige Skrivematerialiers Anstaffelse med
mere ansettes til Sex Hundrede Rigsbankdaler Sslv Vcrrdie
for hver, ligesom Actor lustitsraad og Prokurator Bloms Salla
rium billiges med Tree Hundrede Rigsbankdaler Sslv Vcrrdie og
Defensor Prokurator Lumholtz's Sallarium billiges med Toe Hun
drede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sslv Vcrrdie. — At fuld
byrdes og efterkommes efter Vvrighedens ncrrmere Foranstaltning. —

Paa Commissionens Tilspsrgende hvorvidt Angieldende fandt
sig fornsiet med den ergangne Dom, eller attraaede samme ap
pelleret, erklcerede han at vilde nermere betenke sig herpaa. — "

— Konceptet er undertegnet as Collett og Ingstad, Proto
kollen kun af Ingstad.

') Actor) se S. 61 Anm. 2.
Forordningen af 13de Januar 1741^j Den saakaldte

KonventikelPlllkat blev udgiven for  at beflytte dem, som vise
sand Omsorg for deres egen og Andres Opbyggelse, at de ei
stulle bespottes og forfolges; samt at hindre den Uorden, Endeel
have begaaet, i det de under Skin af Gudsfrygt have forladt
deres Ncrring og ordentlige Haandtering og gaaet omkring fra
Sted til andet, for at opbygge og opvcrkke Sjcele, eller bemcrnget
sig med Lcere-Embedet, uden at have Guds eller mennesteligt
Kald; og saaledes af Selvraadighed og indbildt Samvittigheds
Drift uden Ovrighedens Forevidende og vedkommende Lcrreres
Tilsyn have begyndt slige Ting, hvoraf i Tiden kunde flyde
Ulempe og Forvirring". Forordningen indeholder selgende Be
stemmelser :

1) Foruden den offentlige Gudstjeneste, hvilken enhver Un
dersaat, som betjender sig til den evangeliske Kirke og Augsburgfle
Confession, efter forhen udgivne Forordninger flittig bsr ssge; stal
det vcere ordentlig kaldede Lcrrere, som have Magt og Frihet» at
lcere og prcrdike Guds Ord offentlig og hemmelig, uformeent til
videre Opbyggelsc at holde Samlinger i deres egne eller Andres
dertil beqvemme Huse, at der Bibelen lcrses og Lcerdomme deraf
uddrages, eller den holdte Prcediken videre prsves og lcrgges paa
Hjerte ; eller og, ncrst Bonner og Psalmer, enten en gudelig Sam»
tale begyndes eller og af Lcereren, naar forlanges, til Slutning
gjsres en kort og fyndig Opmuntrings-Tale over en og anden
Skriftens Text. Det kan da og vcrre Enhver tilladt at sige sin
Mening, fremscrtte sine Skrupler, spsrge om det han tvivler, ssge
Raadfsring i en og anden Ting og Oplysning i nogen af vor
Lcerdoms Puncter, dog Alt uden Disputeren i Skitkelighed og
Sagtmodighed.

2) I saadan Samling bsr Prcrsten, som har anordnet den,
selv vcere tilstede, og heller lade Samlingen vcrre, naar han ei
kan vcere ncrrvcrrende; men i Prcestens Forfald er det en og
anden Gang tilladt hans Catechet eller, hvor ingen er, en anden gu
delig og velsvet Studiosus, for hvilken Prcrsten dog selv stal vcere
ansvarlig, paa hans Vegne at vcere tilstede og tilsee, at Alting
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gaaer ordentlig til, og intet Uret, eller utidige Domme om An
dre, eller uvedkommende Ting fremsettes.

3) Laadanne samlinger kan bedst stee Tsndag og Hellig
dage efter den ordentlige Gudstjeneste, og maae ikke holdes Icrn
gere end i det seneste til Kl. 8 om Aftenen.

4) Prcrsten bsr altid formane de Tilstedekommende flittig at
bessge den offentlige Gudstjeneste, og give Agt paa, om nogen
af dem enten forsommer eller uden Andagt bivaaner den. Mcrr
ker han dette, stal han paaminde dem i Forsamlingen, og, om
de da fremture, stal han fige dem at dersom de ikke med Flid
og Andagt bessge den offentlige Gudstjeneste i deres egen Me°
nighed, maae de heller ikke komme i deres Forsamling, saasom
stige Forsamlinger stal vcere subordinerede den offentlige Guds
tjeneste, og figte til at have des bedre Nytte deras.

5) Ingen Prcest maa, for den Nytte han haaber af stige
Forsamlinger, forssmme eller letsindigen behandle sine svrige
Embeds Forretninger, eller gjsre sig mindre Flid for fine offent
lige Prcrtener, ei heller maa han derfor holde fig dispenseret for
den i Loven befalede Huusbessgelse eller den private Sjcele°2org
for hver iscrr- Hvorfor han maa hverken nsde Nogen til stige
Forsamlinger eller agte dem for mindre Christne, hvis enten
Leilighet» eller Drift ei tillader at bessge samme, ei heller henvise
dem, som paa andre Tider ville tale med ham om deres Sjcrles
Tilstand og Christendom (hvortil enhver retsindig Prcrst altid bsr
vise sig villig, kjcerlig og fornsiet), til de Tider, naar Forsam
ling holdes, meget mindre fordre af Nogen i Forsamlingen at
aabne sin sjcels Tilstand, og hvordan de ere komne til Omven
delse, men lade den, som vil gjsre det, tale med sig fsrst i Een
rum, og da vel prsve og med ham overlcegge, hvorvidt det kan
agtes nyttigt og til Opbyggelse at udsige det for Flere.

6) Dersom Prcrsten har Tid, uden anden Embeds Pligt at
forssmme, og sinder det tjenligt oftere at holde Forsamlinger i
sit Huus, end hellige Dage, da er det ham vel uformeent at
undervise dem, som sig der ville indsinde, i deres Saligheds sag
ved Guds Ords rene Forklaring, dog maa han vogte fig, at han
ikke gjsr det til Samvittigheds Pligt, at Nogen der stal indfinde
fig. Han bsr og idelig formane de ncrrvcerende, at det er ikke
Guds Villie, at de derfor stal forssmme deres timelige Ncrring,
Profesfion eller Tjeneste, og udtrykkelig forbyde, at ikke Qvinder
uden deres Mcends, Bsrn uden deres Forcrldres, Tjenestefolk
uden deres Husbonders Tilladelse maae gaae dertil, paa det at
ei nogen ond Rod, Mistanke, Forbittrelse og mere Had mod det
Gode deraf stal opvoxe, eller Noget forssmmes i Ncrring, Hnus»
gjerning, Tilsyn og Husbonders Tjeneste; naar Zaadant forbydes
dem af deres Mcend, Forceldre, Husbonder, stal de vcrre lydige,
og med des stsrre Flid benytte sig af den offentlige Gudstjeneste
og private Guds Ords Lcesning og Andagt hjemme, og heller
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tale med Prcesten privat om det, hvori de behove hans Raad og
Underviisning, hvilket dem ikke af christelige Forceldre og Hus
bonder kan eller bsr forbydes.

7) Det stal ikke vcere forbudet de Kgl. beflikkede Catecheter
at holde, naar det af dem begjceres, i deres Logemente eller an
densteds Samling med Eaadanne, som forlange ncermere Vei
ledelfe i Christendom og Opbyggelse indbyrdes; dog maa saadan
Samling aldrig bestaae af nogen Mcengde, og ikke af Andre end
dem, som han kjender og tilvisse veed at ssge deri gudelig Hen»
sigt; og stal det da gives Prcesten tilkjende, hvad Tid og Sted
den holdtes, at han stundom kan indfinde fig og see. at Alting
er ordentligt, og at de forhen i 1 til 4 § ommeldte Prceccwtio
ner iagttages.

h) skulde og andre Gud oprigtig Ssgende have Attraae at
samle sig indbyrdes, for at opbygge sig af Guds Ord i private
Huse, maa ogsaa det vcere tilladt; men for Uorden at forekomme,
maa foruden alle ovenmeldte Prcrcautioner iagttages, at stige
Forsamlinger itkun maae bestaae af ganste faa Personer, hvilke i
al Stilhed paa kort Tid maae samles uden nogen Slags Mden
og Drikken og ved lys Dag, Mandfolk med Mandfolk, Qvinder
med Qvinder (disse sidste aldrig uden Direction af en Prcrst eller
Catechet, eller anden gudelig og erfaren Person, som af Prcesten
bestikkes at vcrre tilstede), da og Prcesten skal tilkjendegives Stedet
og Tiden, naar de stal holdes, da han ikke alene har Frihed
men og alvorlig befales at have noie Indseende med disse For
samlinger og ofte indfinde sig det, at see og hsre, at Intet enten
imod Guds Ord eller Kirkens og Statens Indretning der for
handles, og intet Fanatisk foretages, paa det han, ikke efter An
dres Snak, med Vished kan tale, dsmme, og, naar forlanges,
referere om det, som derudi steer, saa og underrette Andre, som
af Nvidenhed tale ilde derom, og at han kan raadfsre dem, hvor
ledes de bedst kan indrette Forsamlingen til deres Opbyggelse.

9) Det er ogsaa tilladt, ligesom det i sig selv er smukt og
lovligt, at Husbonder og Madmsdre i deres Huse holde med de
res Bsrn og Tyende ordentlig Morgen- og Aften-Andagt, saa og
at de om Ssndagen og andre Tider, saa tit det er deres Leilig
hed, kalde deres Domestiqver tilsammen til Guds Ords Lcrsning,
og med gudelig samtale opmuntre hver til sin Pligt; hvad heller
saadan Vvelse steer af dem selv eller af nogen bekjendt Person i
deres Huus; dog maa ingen Fremmed dertil indkaldes eller forsamles.
Skulde Een eller Anden uden for Huset af Hcendelse komme til
eller og begjcrre at vcere ncervcerende, maa det tillades, dog aldrig
mere end 1, 2 a 3 Eaadanne at vcere tilstede.

10) Hvis Nogen understaaer sig at gjsre Oplsb mod de
Huse, hvor forbemeldte Forsamlinger holdes, at samle sig med
Ctsien og Larmen uden for Huset, Forsamlingen at forstyrre, at
gjsre Huset eller Personer i nogen Maade Overlast eller ind
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trcrnge sig i Forsamlingerne, stal Ovrigheden paa hvert Sted
straffe dem for Vold og Ufred efter Loven, og det uden at fee
igjennem Fingre. Mener Nogen, at der paa stige Forsamlinger
kan vcere Noget at sige, eller at Alting i dem ikke gaaer saa
rigtig til, stal han give dem, som dermed og med al god Skik
og Orden bsr have Indseende, det tilkjende, til Underssgning og
ordentlig Hemmelse.

11) Paa det at Ingen stal have Anledning til at mistroe
Lcererne, eller at scrtte ringe Priis paa den offentlige Gudstje
neste, eller til at ssge Opbyggelse paa andre Steder og hos andre
Personer, som dertil frembyde sig, stal Menighederne alt mere og
mere forsynes med retstafne, omhyggelige og erfarne ?jcrlessrgere;
og stal General-Kirke-Inspectores i Almindelighed og Bisperne,
hver i sit Stift, boere al Omsorg for, at de Lcrrere, der heller
ssge at hindre det Gode og gjsre det baade forhadt og mistcenkt,
end at lede de dem ansortroede Zjele til en levende Guds Ords
Kundskab, sand Omvendelse og christeligt Levnet, advares at gjsre
deres Kald med Flid, og om de ei bedrer sig, da vorde tiltalte
og med Ztraf efter Sagens Beskaffenhet» anseete. Og advares
paa det alvorligste alle Prcester, at de med yderste Nidkjcerhed
antage sig deres Embede, med Flid udarbeide saaledes deres Prcr
kener, at de kan have den tilborlige Kraft og Opbyggelse og ikke
foraarsage Keede, Vcrmmelse og Foragt. samt med Omhyggelig
hed befordre alt det, som kan vcere til Opbyggelse saavel for den
ganske Menighed, som for hvert Lem deraf i Scerdeleshed, og at
de ikke hindre, men heller vedligeholde det Gode, som ved Guds
Aand hos En eller Anden er bcgyndt.

12) Enhver, som soger den offentlige Gudstjeneste i sin egen
Kirke, maa derforuden ssge Raadfsring og aanoelig Beftyrkelse
hos en anden Guds Ords Lcerer, eller ved Omgang enten med
Catecheter eller andre gudfrygtige Personer i al Stilhed ssge Op
byggelse; dog at de ikke under saadant Skin anstille Forsamlin
ger, forlade deres Handtering eller lsbe Landet om; og naar det
ikke steer, bsr ogneprcesten ikke tåge det til Mistykke, men han
bsr heller underssge sit eget Levnet og Lcrrdom, om samme ei
dertil er Aarsag, og i al Kjcerlighed ssge at vinde sin Menig
heds Fortrolighed og Undest.

13) Derimod forbydes strengelig at holde eller ssge alle an
dre Slags Forsamlinger og Zammenlsb under Navn af bedre
Opbyggelse og Gudeligheds Bvelse, som ikke ere indrettede paa
forhen foreskrevne Maade, men enten i stsrre Mcrngde uden nsd
vendig Forsigtighed, eller hemmelige Vinkler, eller under aaben
Himmel, eller uden Anmeldelse og deres Vidende, som dermed
bsr have Tilsyn, af Egenraadighed og übunden Frihed anftilles.

14) Ligeledes forbydes Mcrnd, Qvinder og andre Uvedkom
mende, som ikke selv have Grund i Guds Ord, i stige Forsam
linger at prcedike og forklare Guds Ord ved vidtlsftig Tale, dog
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er det Enhver tilladt, som enten spsrges, eller naar det i andre
Tilfcrlde behsves, at sige sin Mening i faa Ord om de Ting,
der forhandles, til bedre Prsvelse, Rettelse eller Underretning.

15) I saadanne Forsamlinger maa ikke, isteden for den hel
lige Skrift og andre gudelige ordentlige censurerede Bsger, Bsn
ner og Psalmer, Icrses fremmede uapproberede, ofte til fanatiske,
socinianske og andre grove Vildfarelser hensigtende Bsger, ei hel
ler gjsres Bsnner, som sigte til Foragt mod Ncrsten eller mod
det ordentlige Lcere-Embede, ligesom det var mere til Hinder for
Christendommen end til Nytte

16) Ingen Mandfolk eller Qvinder maae reise omkring,
alene eller med Fslgeskab, fra Sted til andet, under Navn at
styrke og opvcekke Andre, og der anstille samlinger; men Enhver
skal blive i det Kald. han er kaldet til, leve stille, ncere sig rede
lig og cede sit eget Brod ; dog er det uformeent, at den Ene kan
bessge den Anden, privat opbygges as hverandre, men uden An
hang eller Forsamlinger- Qvinder iscer og Ugifte stal blive paa
deres Sted, tjene, arbeide, og derhos opbygge sig selv i
og lcere as Andre, som Skriften dem byder og deres Kjsn det
ssmmer, uden at indbilde sig noget Kald til at lcrre og prcedike;
men ere de dertil skikkede, og Nogen vil betroe dem sine Bsrn
hjemme i deres Huus, da maae de med Ovrighedens Samtykke
og under Prccsternes Opsyn undervise Pigebsrn i Christendom
og de Pigebsrn fornsdne og ssmmelige Videnskaber. Ligeledes
maae de med Opbyggelfe og Underviisning, om de eragtes dertil
at have nogen Naadens Gave, paa Forlangende ved stille Om
gang gaae Andre og Akldre as deres Kjsn tilhaande, dog stal
nsie paasees, at ingen Samlinger eller Opsigt derved forvoldes.

17) Alle Fremmede, som indfinde sig fra andre Steder, eller
Indfsdte, der sig ingen Haandtering eller andet Wrinde foretage,
end at opbygge og styrke Andre, stal af Prcesten med Beskedent
lighed og Kjcrrlighed underrettes om Forordningens Bydende og
tilraades, at de, saalcrnge de ikke kan legitimere lovligt Kald, ei
gribe ind i fremmed Embede, samt at de i den Tid, det bliver
dem tilladt der at forblive, holde sig stille uden Samlinger at
holde. 3aa stal og Avrigheden paa Stedet, saasnart de om saa
danne Personers Ankomst blive vidende, strax fordre deres Pas,
underfsge deres Mrinde, hvorfra de komme og hvor de agte sig
hen, samt tilholde dem i Mindelighed og Hsflighed, at de begive
fig hen igjen, hvor de ere komne fra-

S. 68. i) Actor paastod, jeg havde overtraadt Forordnin
gen samt at jeg skulde have brugt forncrrmelige Udtryk
i mine Skrifter mod Geistligheden^ Ifslge Aktors Indlcrg af
21de April 1813 nedlagde Aktor fslgende  Irettesa>ttelse og Paa
stllnd:

1. At han ft: Hauges som den. der imod Lovens 2—l,
6—l—4 og Forordningen af 13 lanr. 1741, confereret med
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Rescriptet af 5 Martii 1745 har furbrudt sig, deels ved at rejse
Landet om, og avholdt offentlige religisse Taler og dertil endog
tilskyndet Andre og i feer unge Mennesker; deels ved at stifte en
egen Sect, og danne et scerstildt Borgersamfund i Etaten, og
deels ved at udgive trykte «krister, hvorved han har betjent sig
af forncermelige og cerersrige Udladelser mod Statens anordnede
Lcerestand, Civile og Geistlige Authoritcter ; og endelig, at han
som en for Landet hsjst farlig Person, der ved at bruge Reli
gionen til Maske, har forsvet de stjcendigste Bedragerier mod
Almuesmcend, ved at forlokke dem deres Eiendomme fra, og paa
denne Maade, i mindre end 3 Aar, fra en fattig Bondedreng er
bleven en meget rig og formuende Kisbmand, bsr at arbeide i
Fcrstningen sin Livstid, hvilken min Paastand, jeg troer saa me
get mere in easu passelig, som Rescriptet af 5 Martii 1745 Z 6
endog bestemmer en saadan Straf for den blot modvillige Fana
tiker, og fslgelig saa meget mere bsr kunde anvendes paa Hans
Hauge, der tillige er en vitterlig Bedrager. —

2, At han for sine i trykte Skrifter fremfsrte cerersrige Be
skyldninger mod Geiftligheden, bsr at straffes ester Lovens
6-21—7'. —

3. At han ved denne hsje Rettes Tem vorder tilpligtet at
erstatte alle as denne Sag hidindtil og herefter medgaaede Om
kostninger aldeles stadeslss

4. At jeg, som Commissionens befalede Actor
maae vorde tilkiendt et med Tiderne passeligt Sallarium 1000
Rigsbdaler 3slv Vcerdie".

Herimod nedlagde Defensor i sit Forsvarsskrift af 29de Juli
fslgende  Paastand: at tiltalte Hans Nielsen Houge vorder for
lustitiens Tiltale i denne Lag aldeles friefunden. og saaledes,
under Bencegtelse af alt urigtigt og übeviist, som fra Actors Side
er fremfort, indlades Sagen under Dom, hvorunder jeg forventer
mit Sallarium, i Betragtning af Sagens ualmindelige Vidtlsf
tighed og Tidernes overordentlige Kostbarhet» billiget med 1000
Rbdl. Sslv Vcerdie".

2) Over-Criminalretten^ Ta det i Krigsaarene ikke let lod
sig gjsre at indanke Sager fra Norge til Hsiesteret i Kjsben
havn, oprettede Kongen 9de Oktober 1807 en Overkriminalret for
Norge med Scrde i Christiania som sidste Instans i alle Straffe
sager; ester Freden med Sverige ophcrvedes denne Ret 19de Ja
nuar 1810, saaledes at den herefter kun skulde paadsmme de
Sager, som da var indstevnede (de sidste Sager paakjendtes fsrst
i Mai 1817). — Under de nye Krige i de fslgende Aar gjorde
det samme Forhold sig gjceldende, og Statholderen Prins Chri

») I,,b»de sine tre Mark, og desforuden tr<>nde fyrretyve Lod Sslv : og hvis han
ille haver at bede med, da bsr hand at siaais til Kagen og boere Ntene af
Byen", I
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stian Frederik oprettede derfor 19de Juli 1813 atter en Over
kriminalret i Christiania for Delinkvent- sager i Norge, til hvil
ken skulde indstcrvnes istedenfor til Hsiesteret. Saasnart en egen
norsk Hsiesteret var kommen igang, ophcrvedes Overkriminalretten
29de Juni 1815; de sidste Sager blev afgjort i 1818. Da Hau
ges Sag paakjendtes, bestod Overkriminalretten af fslgende Med
lemmer:

Hans Hagerup Falbe (1772—1830), Overkriminalrettens Ju
stitiarius 1809—15, senere Stiftamtmand i Akershus Stift,
Statsraad.

Andreas Arntzen (1777—1837). kst. Politimester i Christiania,
senere Hsiesteretsassessor, Stortingspresident, Ttatsraad.

Christopher Anker Bergh (1764-1825). Generalauditsr, se
nere Hsiesteretsassessor.

Christian Adolph Diriks (1775—1837), Generalpolitidirektsr,
Statsraad.

Christopher Frimann Omsen (1761—1829), Toldprokursr,
senere Hsiesteretsassessor.

') 1814 den 23de December faldt da den anden Dom . . . .)
Med Blom som Aktor og Lumholtz som Defensor blev Sagen
paabegyndt den 2den Marts 1814 og sluttedes 23de December.
Dommen lyder ifslge Overkriminalrettens Domsprotokol No. 118
(Rigsarkivet) saaledes ,

 lustitsraad Blom som Actor contra Hans Nielsen Houge.

Angieldende Hans Nielsen Houge er sat under lustitiens
Tiltale i denne Sag for fslgende formeentligen begaaede For
brydelser:

a) at han tvertimod Forordningen 13 lanuarii 1741, iscer
dens 7de og 16 tz, og uden at have opfyldt de deri ncevnte
Betingelser, stal have reyst omkring i Landet fra Sted til Sted
og holdt offentlige religieuse Taler.

d) at han stal have bestrcebt sig for at stifte en egen Sect
og et Slags Foelledstab i Formuen blandt sine Tilhengere og
derved at danne et serskilt Borgersamfund i Staten, samt at
han ved dette, sandsynlig af utilbsrlig Egennytte motiverede For
hold, stal have fremvirket mange skadelige Fslger.

o) at han skal have tilskyndet Andre, iser unge Mennesker, til
imod bemeldte Forordning 13de lanuarii 1741, Z 16, at reyse
omkring i Landet, for, ved offentlige Taler at udbrede hans
Lerdomme,

6) at han i de mange af ham udgivne Skrifter stal have
betjent sig af forncermelige Udladelser imod den i Staten anord
nede Lcerestand samt de civile og geystlige Authoriteter, og i
sine Skrifter fremfar Setninger, som kunde forlede den mindre
oplyste Mengde til utidig Grublen over den christelige Religions
Sandheder og til engstelig Tvivl i denne Henseende.
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Hvad den fsrstc og tredie Klagepost, som formedelst deres
Bestaffenhed bsr behandles under eet, angaaer, da er Angieldende
bande ved egen Tilstaaelse, ved Vidner og ved Tagens svrige
Data tilfulde overbevist om, ikke alleene selv at have reyst den
stsrfte Dccl af Landet over og holdt offentlige religieuse Taler,
uden at iagttage hvad Forordningen 13de lanuarii 1741 byder;
men endog overtalt Andre til at reyse omkring i Landet og ved
offentlige Taler at udbrede hans Lcerdomme.

Hvad derimod den anden Klagepunct angaaer, da, omend
skisndt der hviler megen Mistanke imod Angieldende for at have giort
sig skyldig i de Forbrydelfer, som denne indeholder, saa kan man
dog ikke, imod hans Benaktelse, antage den som bevist og aller
mindst i dens fulde Udstrcrkning. Vel har han i sit Svar til
den 426 Qvcestion erklcrret:  at han ikke kunde ncrgte at han i
 Begyndelsen, da han udgav sine Skrifter, troede i Overeensstem
,,melse med Apostlernes Lcrre og Exempel, at indbyrdes Fcrlled
,,stab vilde verre tjenligt, samt at han, iscrr i den senere Tid har
 ssgt at rette hvad der var kommet formeget om hinanden", hvil
ket implicite indeholder en Tilstaaelse for, at han eengang i sin
Tid har villet bevirke et Slags Fcrlledstab; men foruden, at han
paa samme Spergsmaal tillige har erklcrret:  at da han ved
 nsjere Eftertanke indsaae, at Hyklere og Orkeslsse letteligen
 kunde misbruge saadant. saa har han saavel striftlig som mundt»
 lig fraraadet samme", og derhos paastaaet:  at hans Venner besidde
 deres Ejendomme hver for sig med suldkommen Ejendomsret",
sau er det ikke alleene ey beviist, at Nogen derved er bleven for
ncrrmet. men ikke engang Nogen fremstaaet, der, for sit Vedkom
mende har klaget over Fornærmelse i denne Anledning.

Betreffende den fjerde og sidste Klagepost, da kan det ikke
ncrgtes, at jo Angieldende har giort sig skyldig i grove Inveo
tiver imod Lcerestanden, og brugt Udladelser, der let kunde for
lede den Uoplyste til at fatte Mistillit» til samme. Derimod kan
Retten ikke stjsnne, at hans Skrifter, der vist nok i Almindelighed
ere saare vanskelige at forstaae, ja, paa mange Steder endog al
deles uforstaaelige, eftecdi at der i samme ikke er sund Sands,
— indeholde noget, som gisr Brud paa den positive Religions
Sandheder, hvilken Meening og bestyrkes d"rved, at de fleste
Geystlige have under Sagen givet de saa kaldte Hougianere det
Skudsmaal, at de for deres Virksomhed og Scrdelighed henhsrer
til de hcrderligste af deres Meenigheder.

Af Foranfsrte er det altsaa klart, at Hans Nielsen Houge
maa blive at straffe, da han har giort sig styldig i de Forbry
delser, som anmeldes i Sagens Iste og 3die samt tildeels i det
fsrste Membrum af dens 4de Post. — Forordningen af 13 Ja»
nuarii 1741 bestemmer ingen Straf for dem, som forsee sig mod
samme; Domstolene bsr vcere meget vaersomme med at anvende
corporlig Straf der hvor den ikke udtrykkelig er fastsat, iscer
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med Hensyn til Svcrrmere, som snarere bringes fra Afveje ved
mild end ved haard Behandling; Lovgiveren befaler og i den
citerede Anordnings 1? tz. at Prcesterne og Ovrigheden med Be
stedenhed, Kicrrlighed og Hsstighed, stulle underrette den, som
maatte forsee sig, om Forordningens Bydende etc. hvilket noksom
lcrgger Lovgiverens Mildhed i saa Henseende for Dagen; man
har in casu speciali tillige et Restript af 29 lunii 1742,
hvis Analogie ikke mindre viser Lovgiverens blide Tcrnkemaade
med Hensyn til Svcermere. Angieldendes Brsde mod oftbemeldte
Forordning 13 lanuari 1741 bsr altsaa kunne afsones
med en Pengemulct. — Angaaende hans Invectiver mod Leie
standen, da, naar man seer hen til, at han er et Menneske uden
al videnskabelig Dannelse og tillige en Svoermer; saa har man
ingen Aarsag til at antage, at hans Udtrykke imod samme grunde
sig i ond Villje. — Desuden vil man finde, naar man laeser Ud°
trykkene i deres Sammenhang, og ikke udriver dem deraf, at de
ikke ere i den Grad forncermelige, som de ved fsrste Djekast sy
nes. Denne Angieldendes Brsde kan fslgeligen ogsaa, overeens
stemmende med Forordningen 27 September 1799 § 12 af
sones med Pengebod. — Mulcterne kunne, med Hensyn til Om
stoendighederne i det Heele bestemmes til 1000 Rbdr. S. V- —
Ligeledes maa Tiltalte betale alle af Actionen lovlig flydende
Omkostninger. Paa Grund af Sagens overordentlige Vidtlsftig
hed og Sagfsrernes udmcrrkede Flid billiges Actors Salarium
og Udgifter med 500 Rbdr. og Defensors Salarium med 400
Rbdr. S. V. alt for begge Retter. Commissarierne tilkomme in
tet Salarium, da Commissorium ikke hjemle dem nogen Ad
gang dertil; derimod bsr de erstattes deres Udgifter til en Skri
ver etc. ester lovlig Regning.

Thi kiendes for Ret: Hans Nielsen Houge bsr be
tale til Christiania Byes Fattigkasse 1000/: Et Tusinde/: Rigsbank
daler Sslv Vcerdie, samt erstatte alle af Actionen lovlig flydende
Omkostninger, hvorunder til Actor lustitsraad Blom 500 og til
Defensor Stiftsoverrets Prokurator Lumholtz 400 Rbdr. S- V-;
samt til Kommissarierne lustitsraad Collett og Raadmand
Ingstad deres Udgifter efter lovlig af vedkommende Ovrighed
approberet Regning; I svrigt bsr Hans Nielsen Houge for Actors
videre Tiltale i denne Sag frie at voere".

(Undertegnet:) Falbe.
Dommen var ikke enstemmig. For en Mulkt af 1000 Rbdl.

samt Omkostninger voterede Falbe og Arentzen; Bergh og Dirits
stemte blot for en Mulkt af 1000 Rbdl. ; Omsen vilde have
Mulkten fastsat til 500 Rbdl.  paa Grund af den lange Tid,
Tiltalte havde vierer arresterer"^

1 [Dm 2/rt)lfefrtt)eben.]
2 Bang H. N, |»auge ©. 474 — 2 S. 473 — 3 S. 421 og Heggtveit I 1,

S. 343 har her urigtige Opgiftei; Dommernes Vota har itte vceret til llt
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Da Hauge den 17de December 1814 aflagde et Vessg hos
Slotsprleft Pavels (se S. 64 Anm. 1), havde han fra sikkert
Hold faaet vide, at han var saagodtsom frikjendt, og at han
vilde slippe med en Mulkt as 500 Rbd. S. V. —

Mulkten og Omkostningerne udredede Hauge ved Hjcrlp as
Laan hos sine Venner.

S. 69 !) mine Skrifter, der ved en Placat as ste
Juli 1805 vare sequestrerede^ Ved denne Plakat befaledes en
hver, som havde noget as Hauge forfattet eller oversat eller ud
givet trykt Skrift til Forhandling eller Uddeling, uopholdelig at
aflevere samtlige Exemplarer til Stedets Politimester, som skulde
tåge Vare paa dem, indtil Sagen mod Hauge var tilendebragt
og der var bestemt hvad der skulde gjsres med Bsgerne; om
nogen beholdt eller solgte endog et eneste Eksemplar af Bsgerne
ester denne Befalings Kundgjsrelse, havde han forbrudt Bsgernes
Vcerdi og skulde bode 50 Rdl. til Sognets Fattigkasse. — De
fleste Embedsmcrnd gik dog videre end til at inddrage de Bsger
som var bestemt til Uddeling og Salg; Lensmcendene fik Paalceg
om at gaa fra Hus til Hus og efterspore Hauges Skrifter, og
alle, som i 1806 indstcrvnedes til Forhsr, paalagdes at tåge med
sig og udlevere de Skrifter af Hauge, som de havde. Tenne
Fremgangsmaadc bifaldt Nnderssgelseskommissionen; men somme
Lensmcend og Bsnder negtede at lade det komme videre end
Plakaten paabsd. Man fratog ogsaa Haugianerne Breve, Sange,
Afskrifter af gamle gudelige Bsger o. s. v. Haandskrevne Sager
blev gjerne sendt til Underssgelseskommissionen ; de trykte Bsger
blev dels tilintetgjorte, dels opbevarede hos vedkommende Autori
teter. — En summarisk Fortegnelse over sekvestrerede Skrifter paa
Ssndmsre (tilsammen 926 Exemplarer), og en specificeret Liste
for Sunnelvens Skibrede (henved 200 Skrifter hos 84 Bsnder) er
trykte i A. Chr. Bangs Jubileumsskrift  Til Minde om Hans
Nilsen Hauge" S. 36—48.

2) hvilket nu er indvilget^ Ved Kongelig Resolution af 14de
Juni 1816 meddeltes samtlige civile Oversvrigheder, at de se
tvestrerede Skrifter  maae paa vedkommende Eieres Forlangende,
og, forsaavidt de endnu maatte verre til, udleveres".

2) det Danske Cancellies Befaling Den 16de November
1804 gav Regjeringen Stiftamtmcrndene i Bergen og Christians
sand og Amtmanden i Nordland Ordre til at beslaglegge alle de
Eiendomme, som tilhsrte Hauge indenfor deres Omraade.

De ere solgte) Stiftamtmanden i Bergen udncevnte en
Kommission, bestaaende af Stiftsoverretsassessor Peter Blix Hei
berg og Prokurator Kahrs. til at iverksette Regjeringens Paalcrg.
De lod alle Hauges Eiendomme selge ved offentlig Auktion,

«jenfinde i Overkriminalrettens Arkiv, men i Rigsarlivets Ezemplar af
Bangs Bog er Angivelserne rettede saaledes som ovenfor angivet.
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dels for godt Kjsb, dels for Spotpris; ved Opgjsret i 1809
belsb detlndkomne sig til 9600 Rdl.; da Mgifterne blev fra
dragne, var ikke fuldt 9000 Rdl. tilbage. — Hauge havde snflet
at faa Boet under Skifteretten, saa hans Kreditorer kunde faa
fit, faalangt det rak; men dette turde man ikke gaa med paa,
efterfom Kancelliet havde bestemt, at Boet skulde staa uopgjort,
til Sagen mod Hauge var paadsmt. Pengene blev staaende hos
Prokurator Kahrs, og overleveredes efter hans Dsd til Pro
kurator Rogge.

5) ... D- Ct. Skal jeg nsies med . . . denne Myntsort, da
) Under den Forvirring som opstod i det danst-norske

Pengevcesen i Krigsaarene, og som fsrte til Stats-Bankerot, fast»
satte en kgl. Forordning om Pengevcrsenet ste Januar 1813, at
for 6 Rigsdaler Dansk Courant skulde kun faaes 1 Rigsdaler
Banco. De 9000 Rdlr. D- C. i Hauges Bo blev da omskrevne
til 1500 Rigsbankdlller. Ved den norske Lov om Pengevcrsenet
14de Juni 1816 bestemtes. at 10 Rigsbankdlller Navnevcerdi
skulde svare til 1 Speciedaler. Hauges Bo blev da atter om
skrevet til 150 Spd. Skiftet sluttedes 13de December 1817, og
denne Sum blev udlagt til en Slcrgtning af Hauge, den eneste
af hans Kreditorer, som fandt det Umagen vcerd at krcrve sit
Tilgodehavende; 1822 fik han udbetalt hvad der var at faa,
nemlig 144 Spd. 64 Skill.

ieg gjsr mig endnu det Haab, at vor .... Regjering be-
viser mig . . . Ret . . . ) Paa Hauges Anssgning ydede den nor
ske Regjering ham omkrmg 1820 Erstatning for det store Tab, han
havde lidt ved Auktionen og Pengereduktionerne; efter eget Sigende
fik han 2614 Spd. Han kunde nu betale alle. som havde tilgode i
hans 80, fuldt ud, og endda have noget til overs til Afdrag
pall sin Gjceld i Gaarden Bredtvet i Aker, som han i 1817
havde kjsbt.

S. 70. ') leg har saaledes til denne Tid udstaaet 10 Ar
rester eller Hceftelser, foruden denne sidste )

1. 179? 27de December til 1798 29de Januar i Frederiksstad.
2. 1798 28de—29de Mai i Christiania.
3. 1798 8 Dage senere i Christiania.
4. 1799 3 Dage i April paa Eter.
5. 1799 9de December i Melhus.
6. 1800 fra 4de Februar til 4de Marts i Throndhjems Tugthus.
7. 1800 om Hssten i Biri.
8. 1801 straks over Nytaar i Aa! i Hallingdal.
9. 1802 14de Mai af Lensmand Wold paa Byncrset.

10. 1802 i September i Christiania.
11. 1804 24de Oktober arresteret paa Eker, indsat i Raadhus

arrest i Christiania 22de November ; var lssladt i 1809 fra
27de Februar til 2den Oktober samt fra Hssten 1811;
domfcrldt 4de December 1813 og paany 23de December 1814.

e
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°) 3de Gange vcrret slagen) Se § 20.
*) lever jeg paa en lille Land-Eiendom) Bakkehaugen ved

Sagene; se S. 62 Anm. 1. — Hauge giftede sig 27de Januar
1815 med sin Husholderske Andrea Andersdatter Nyhus fra Nåes
paa Romerike; den I2te December 1815 fsdte hun en Son (den
senere Provst Andreas Hauge), men dsde allerede 19de December;
Hauge var saaledes Enkemand, da han strev sin Reisebeskrivelse.
— I 1817 giftede han sig igjen og styrtede til Bredtvet i Aker,
som han kjsbte om Baaren det Aar.

*) Bakke Mslle var en ganske simpel Kornmslle, dog med
Overfaldshjul, 4 Stene og 1 Grynsten. Hauge fit Malingen
for Garnisonen i Christiania, og faaledes kunde han blive istand
til at vise megen Godgjsrenhed mod Fattige, som i Misvcrkst»
auret 1812 kom til ham og bad om Hjcelp. — Da Hauge flyttede
til Bredtvet, kjsbte en af hans Venner Bakke Mslle. Hauges
Kvcern stod til 1852, da den blev reven og erstattet med en ny
og sterre.

5) jeg smigrer mig at nyde Agtelse og Venstab hos Fsde
landets meest oplyste og agtvcerdigste Mcrnd^ Slotsprcest Claus
Pavels (se S- 64 Anm. I) fortceller i sine Dagboger om gjen
tagne Bessg paa Bakkehaugen sammen med andre konditionerede
Mcend. Den 23de Oktober 1814, altsaa endnu fsr Domsafsigel
sen, havde Hauge indbudt til sig Prcesten Pavels tilligemed Stor
thingsmand Provst Hount (se S. 65 Anm. 1), Storthingsmand
Provst F. Schmidt paa Eker (se S. 62 Anm. 2), og residerende
Kapellan i Akershus Slotsmenighed og Aker P. C. H. Kjerschow
(senere Biskop i Bergen). Til sit Bryllup 27de Januar 1815,
hvor Pavels forrettede Vielsen, havde han indbudt Prcesident
I. L- Bull (se S. 59 Anm. 3), dennes Broder Justitiarius I.
R. Bull, Prcrsten Kjerschow og Prokurator Lumholtz. Prof.
theol. S. B- Herfleb blev ogsaa snart en as dem, som satte Pris
paa Hauge; han forestog ham endog i Marts 1815 at oprette
Bogtrykkeri til at trykke Bibler og Lcerebsger, og under de fore
lsbige Forhandlinger om Oprettelsen af et norfi Bibelselflab i
Mai 1815 var det paa Tale at akkordere med Hauge om Tryk
ningen af den Hl. Skrift. Hersleb, Kjerschow og Pavels var
hyppig Gjcrster paa Bakkehaugen, og hos Kjerschow gjorde Hauge
Bekjendtfiab med Throndhjems Biskop P. O. Bugge (se S. 62
Anm, 1). Ogsaa andre af Tidens mere fremstaaende Mcrnd om
gikkes Hauge allerede i disse fsrste Aar, saaledes Expeditions»
sekretcrr i Kirkedepartementet (senere Statsraad) I. H. Vogt; med
Storthingsbsnderne havde han adskilligt Samkvem.

S. 71. ') Bilagene er her aftrykte med den Retstrivning
som de har i Hauges Bog, men da han har aftrytt dem efter
Gjenparter, er nogle Feil indlsbne i Teksterne; disse er rettede i
ncrrvcrrende Udgave efter Originalerne i Rigsarkivet (undtagen i
No. 7 og 16, hvis Originaler nu savnes).
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De rettede Feil er fslgende:
S. 71 L. 11 staar at istedetfor til at
„—„ 14 „ Personer — Phariscrere
„72 „ 5 „ Taleres — Talers
«— » 6 „ effectere — affectere
„ —  12-13,, Den Cultiverede — Den cultiverede Verden
„—„ 13 „ nu — endnu
„—„ 16 „ kunne — kunde
„—„ 21 „ overilende — overiilede
„ 73 „ 26  udbredes — udbrededes
„74 „ 4 „ ingensinde — ingensteds
„— „ 5 „ Pligter — Arbeider
„—  6 „ drage — vandre
„—„ —- „ Proselyteriets — Proselytmageriets
„—„ 89 „ Hensigt — Prinsip
„ — ,19 20 „ Nordland — Nordlandene
„ — „ 24 „ den Anklagede mild — den anklagedes milde
„78„ 11 „ hvilke — hvilket
„— „ 1314 „ stulde — stulle
„ — „ 18 „ om — over
„—„ 26 „ varetage — varetoge
„—„ 30 „ hengiven — hengivne
„80 „ 6 „ grundig — grundet
„81 „ 6 „ jeg saaledes, som — jeg, saaledes som
„ 82 „ 3 „ ansat — anseet
„ — „ 17 „ det - dette
„83 „ 2 „ erklcrret — erklcrrede
„— „ 4 „ hvorved — hvorover
„ — «11 « nogen — megen
„—„ 15 „ de Kredse — den Kreds
„ — „ 26 „ 23de — 22de
„ 84 „ 18 „ Sectens Dage — Sectens fsrste Dage
„ — „ 25 „ Procurator — Advocat
„85„ 3 4 „ ikke har foretaget — aldrig har forssgt
„86 „ 8 „ Prcrstekllld ' — Prcrstegield
„87„ 18 „ religieuse Lcrre — Religions Lcere
„89 „ 5 „ Flaelset — Fladset

S. 72. en Samfunds-Casse) Om  Samfunds-Kassen"
eller  den Hellige Kasse" gik der paa Hauges Tid mange Slags
Rygter, og nogen klar og sikker Bested om denne Kasse har man
ikke. Hauges Biograf, Biskop Bang, forklarer Sagen paa fsl
gende Maade (H. N. Hauge, S. 4, 3 f. « S. 412 f. -- ' 364 f.):

Under Begyndelsen af sin Virksomhed havde Hauge fattet en
Plan, som, i Tilfcrlde af, at den var bleven sat i Vcerk. maaste
vilde have bragt ham i et mere alvorligt Sammenstsd med Sta
ten, end hans Opbyggelsestaler: jeg sigter herved til det paa
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, 

tcrnkte Fellesstab i Formue. Allerede i Aaret 1800 sees han at
have overveiet denne Sag pro og contra. Paa den ene Side saa
han, at  om vi lader Alting vcere fcrlles i vort Samfund, saa
vil der indtrcenge Ladhed"; paa den anden Side var han bange
for, at personlig Besiddelse af timelig Eiendom vilde opvcrkke
 Begjerligheden til Gjerrighed, Egennytte og Hovmodighed".
Trods de ncrvnte Betenkeligheder var det dog hans Mening, at
 alle tro Ssdstende i Herren" burde have  Fcrllesstab endog i
legemlige Ting", saa de bleve  lige formuende", efter de fsrste
Kristnes Exempel. Men allerede paa dette Trin indsaa han, at
der maatte gjsres den Undtagelse, at „Familier, saavelsom Jord»
dyrkere" skulde have fuld Eiendomsret over deres Gods og blot
afgive saameget til gudeligt Brug, som de selv vilde. For Re
sten bleve hans Tanker angaaende denne Sag mere og mere übe
stemte og vaklende; engang synes det at have svcrvet for hans
Tanker at lade Vennesamfundet optrede som et Slags Aktiesel
fiab med kongelig Approbation (cfr. Udtrykkene paa flere Steder
i hans Breve:  faa vi Bevilgning til Samfund"); om Anssgning
herom blev indsendt, vides ikke ; snart standsede han dog ved den
paatcenkte Ordning, . . ; — her gjengiver Bang Grundlinjerne i det
Dokument, som findes optaget i Kommissionsdommen af 4de Decem
ber 1813 og er trykt ovenfor S- 171—72. — Dette Dokument sendte
Hauge omkring 1802 til sin Broder Mikkel for at faa det gjen
nemseet af en «kyndig Embedsmand"; men da han fik den Be
sted, at det ikke var overensstemmende med Loven at binde Tje
nestefolk ved stige Kontrakter, saa opgav han Tanken om
Fcrllesskabet i nogen af disse Former, en Beslutning, hvori
hans mest fremtredende Venner havde sin Andel. — Saavidt
Bang. En af Anklage-Posterne mod Hauge i den store Retssag
gjaldt Oprettelsen af 3amfunds-Kassen ; men hverkeu Kommis
sionen eller Overkriminalretten fandt Sagen tilstrekkelig bevist
til at kunne felde Hauge paa dette Punkt.

S. 73. ') I. N. Brun) Se s. 39 Anm. 2.
S. 74. ') Krogh. Biflop) Se S. 63 Anm. 4.
S. 76. ') Blom) Se S. 64 Anm. 2.
S. 77. l) A. Engelhart . . .) Se S. 64 Anm. 3.
') Thygeson) Se S. 67 Anm. 1.
S. 78. !) har jeg lest paa Prent adflillig Udaad han eller

hans Tilhengere her i Trondhjems Stift skal have begaaet) Her
med sigtes til Begivenhederne i Leksviken i 1802; s. S. 37
Anm. 3 og 5.

S. 79. ') Bugge) Se E. 63 Anm. 1.
2) S. ft: P.) Hount . . . .) Se S. 65 Anm. 1.
S. 80. ') C. Ssrenssen . . .) se S. 63 Anm. 2.
S. 81. ') G. Moltke) Se S. 21 Anm. 4.
S. 82. ') F. Trampe) Se S. 66 Anm. 2.
S. 83. ') en Hjulmager ved Agers Kirke) Rimeligvis Ole
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Meier, tzjulmager paa Grenland ved Christiania, Fader til Hau
ges Ven Peter Meier (S. 27 Anm- 12).

2) Pavels^ Se S. 64 Anm. 1.
S. 84. ') H. Wedel-larlsbergi Se S. 65 Anm. 4.
S. 85. i) LumholA <l?e S. 53 Anm. 2.
S. 86. >) A. Pibli Se S. 65 Anm. 2.
2) C. Aamodt) Se L. 31 Anm. 1.
S. 87. >) Cederfeldt, Ttiftamtmand^ 3e S. 66 Anm. 3.
S. 88. l) C N. Jungel Foged paa Nordmsre.

Seeberg, Sogneprcest til Thunse Prestegjeld^ Gerhard
Seeberg, f. 1734 i Tsnsberg, Sogneprest i Tune fra 1778. >liom
Forfatter og i sin Forkyndelse var han begeistret, yderliggaaende
Tilhenger af Brsdremenighedens Lcrre. Han optraadte i Tune
fom en ivrig Vekkelsespredikant, og der var nok af Varme og
Begeistring, men lidet af Klarhet» og Besindighed i hans Tale;
og hans Forkyndelse med den sterke Fremhcrvelse af Naaden i
Jesu Blod ledede til Ensidighed, saaledes at Kravet om en hellig
Vandring i et nyt Levnet som en uomgjengelig Frugt af Naa
den saagodtsom forstummede; Omvendelse og Tro var det fsrste
og sidste og eneste i hans Prediken. Personlig viste han i sin
Embedsferd en ssrgelig Mangel paa Sindighed og Klogstab, og
indviklede sig i mange Fortredeligheder ; hans falske Begreber
om Embedsmyndighed, Kirketugt og Forholdet mellem Lerer og
Menighed, samt hans megen Selvtillid, der udartede til Egen
raadighed, forte ham ind i et übehageligt Modsetningsforhold
til 'sine og han blev tilslut ved Hoiesteretsdom af
11te November 1795 frademt Embede, Kappe og Krave; han
fik en liden Penfion af sin Eftermand og boede endnu en Tid
i Tune, men styrtede saa til Kjsbenhavn, hvor han dsde 1813.

S. 89. l) Med denne Eeeberg stod et andet religisst Partie
der i Omegnen i en nogenlunde Forbindelse . . .^ Seeberg vandt
ingen Tilhengere, saalenge han sad i sit Embede; men efterat
han, sandsynligvis i Begyndelsen af 1795, var suspenderer, blev
han Midlet til en liden Vekkelse, der begyndte i Tune og efter
haanden gjennem Opbyggelser bredte sig til Rakkestad, Skjeberg
og Eidsberg. Denne Bevegelse, hvis Tilhengere gjerne kaldes
 Seebergianerne", gik i 1796 og 1797 jevnsides med den begyn
dende Haugianske Opvekkelse, og Hauge selv fulgte et Aars Tid
Seebergianerne ; men om Hssten 1797 stilte han sig fra dem og
kom snart i ligefremt Modsetningsforhold til dem; denne Mod
setning vedvarede altid siden, saalenge Hauge levede. Seebergi
anerne i Tune holdt sig til de herrnhutifie Prester i Nabobygd
derne, Chriften Hesselberg i Raade (se S. 53 Anm. 2), Jens
Hsrbye i Kraakstad (se S. 91 Anm. 1) og Bastian Koht i Skip
tvet (se S. 53 Anm. 2), og med Seeberg stod de i Samkvem,
lige til Krigen i 1807 afbrsd Forbindelsen med Kjsbenhavn;
med Tredremenigheds-Societeterne i Christiania og Drammen
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(§ 6) knyttede Seebergianerne Forbund. Zeebergs fsrste Tilhcen
gere var Zkolelcereren Engebret Christoffersen og Skomageren
ChristenZyversen Gleng; den sidste var fsr sin Omvendelse
Spillemand, henfalden til Drukkenstab og  ret vellystig", ganske
af den Type, som Hauge omtaler i Teksten; men de merkeligste
blandt Seebergianerne var Lars Schsllertsen Ndegaarden (f 1814),
Klaus Tolvsen Lundestadpladsen fra Tune (1767—1821), og scrr
lig Hans Rasmussen Fsrisdal fra Varteig, senere bosat i Rakke
stad (1779-1857).

S. 90. l) Ssren Lange, forhenværende Prcest til Rygge
og Moss^j Der vides ikke at have vceret nogen Prcest i Moss og
Rygge af dette Navn, og han maa da enten have vceret en
Lcegmand eller en forhenværende Prcrst som boede der.

2) enten fra bemeldte Lange eller nogen andens Jens Ren
nord, f. 1702. residerende Kapellan i Moss og Rygge 1733—
1737, var herrnhutisk sindet, og som Prcest i Bergen (1737—
f 1770, tilstut Ztiftsprovst) var han i denne By Hovedet for
Brsdremenigheden der. Det er derfor rimeligt, at hans Virk
somhet» i Moss og Rygge, om end kort. har sat blivende Zpor.

S. 91. l) den religieuse Prcest Hsrbye^ Jens Jensen Hsr
bye, f. 1757 i Rsdences, Sogneprcest i Kraakstad 1783—f 1825,
var ligesom sin Fader paavirket af Herrnhutismen og var en af
de ikke mange Prcester, der ved Hauges Fremtrceden virkelig for
kyndte levende Kristendom.

2) I Christiania og Drammens Kjsbstceder traf jeg endelig
nogle af Brsdremenighedeni Brsdremenigheden stiftedes 1722 «ved
de Mahriske Brsdres Anlceg af Herrnhut paa Grev N. L. von
Zinzendorfs Gods Berthelsdorf i Nvre-Lausitz i Sachsen. Ved
Zinzendorfs Ophold i Kjsbenhavn 1731 vandt den Herrnhutiske
Vcekkelse Indgang i Danmark; til Norge kom Brsdremenigheden
noget senere i 1730-Aarene og vandt her adskillig Udbredelse; alle
rede i 1738 meldes der, at den havde Medlemmer i de fleste
Byer; Biskopen i Christiania ssgte forgjceves at hindre Herrn
hutismen i at fceste Rod i fit stift.

Brsdresamfundet i Christiania stiftedes ved et Bessg af to
Udsendinger fra Herrnhut, Gert Hansen (Nordmcmd?) og Niels
Msnich, i 1737—1739. I den fslgende Tid var Prcesten I.
Green i Aker (se T. 93 Anm. 1) Brsdrenes Leder. Hamsundet
synes at have bestaaet af Haandvcerts- og Arbeidsfolk. Christi
ania-Brsdrenes Forstandere omkring 1800 ssgte ikke Forbund
med Hauge, men med Zeebergianerne. Mens Hauge sad fceng
slet. kom flere af hans Venner og snstede at stutte fig til Brs
drene i Christiania, men Forstanderen lod dem ikke faa Adgang,
med mindre de opgav Hauges Lcere; enkelte gjorde saa. Mod
scetningsforholdet mellem Haugianerne og Brsdrene i Christiania
vedvarede efter Hauges Domfceldelse ; der stede vistnok efterhaan
den en Tilncermelse, og 10de September 1820 msdte Hauge med
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sine Venner for forste Gang i Brsdrenes Forsamling (Nedre Slots
gt>. Nr. 15) ; men Haugianerne vedblev efter sin Leders Dsd at vcere
tilbageholdende. Se Beretninger fra Brsdremenighedens For
standere i Christiania 1806—25 i Norsk teologisk Tidsskrift XIV
1913. S. 247—260.

I Drammen fandtes i 1740-Aarene mange Herrnhutiff Vakte,
og et Brsdresamfund med en Societets-Forstander fra Herrnhut
stiftedes her i 1746. Samfundet bestod her for en ikke liden
Del af bedre Folk; deres aandelige Fader var paa Hauges Tid
Peder Nyeborg Hesselberg (1725—1804), residerende Kapellan til
Bragerncrs og Ztrsmss, en Broder af Prcesten Christen Hessel
berg i Raade (se S. 53 Anm. 2). Peder Hesselberg var maaske
den dygtigste af alle de Herrnhutifke Prcester i Norge i det 18de
Aarhundrede. Han stod i Forbindelse med Zeebergianerne og
synes ikke at have havt synderlig tilovers for Hauge. Efter
Hesselbergs Dsd hensygnede Drammens Brsdre-Zocieiet og op
lsstes 1810.

S. 92. ') da jeg var i Christiansfeldt i Holsteen 1804^
2e fsrste Del, § 80; S, 52 Anm. 5.

2) en Englender som bekjendte sig til den reformerte Kirke,
iscrr efter Calvins Lcere^ Den navnkundige Reformator Johan
Calvin (1509—64) havde i Hovedsagen samme Opfatning af
Frelsens Grund som Luther, nemlig Retfcerdiggjsrelsen af Troen
uden Lovens Gjerninger. Men der var nogen Forfkjel mellem
dem i Spsrgsmaalet om Forudbestemmelsen. Baade Luther og
Calvin optog Augustins Lcere, at Gud fra Evighed as har be
stemt nogle til Frelse, andre til Fordsmmelse; men Luther har
ved Siden heraf mange Udtalelser om, at Guds Frelsesvilje gjcrl
der alle Mennesker. Calvin derimod gjennemfsrte starpt Lcrren
om Menneskets Forudbestemmelse og gjorde den til det bcerende
Grunding i den kristelige Lcrre. Forudbestemmelsen er en evig
Beslutning, hvorved Gud hos sig selv har fastsat, hvad der flal
blive af hvert eneste Menneske. Men vi ved ikke, hvem der er
udvalgt og hvem der er forstudt. Udvcrlgelsen aabenbarer sig gjen
nem Kaldelsen. og enhver skal tro paa sin Kaldelse. — Calvins
Lcrre blev af John Knox indfsrt i Skotland, hvor en  reformeret"
Statskirke grundlagdes i 1560. Omtrent samtidig forssgte Cal
vinisterne at scrtte sig fast i England; de kaldtes der siden 1564
 Puritanere"; under Paavirkning fra Holland udviklede de sig til
 Kongreglltionalister" eller  Independenter", som de kaldes siden
det 17de Aarhundrede. Ogsaa den stotske Statskirkes Tilhengere
( Presbyterianere") vandt adflillig Udbredelse i England. I Be
gyndelsen af det 17de Aarhundrede stilte  Baptisterne" sig ud fra
Independenterne ; i 1691 delte Baptisterne sig i to Grene, hvoraf
den ene holdt strengt fast paa Forudbestemmelsen og den anden
ncrgtede den. Ogsaa blandt .Methodisterne", hvis Sekt opkom i
England omkring 1740, var der forskjellige Meninger om Forud
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bestemmelsen, men efterhaanden blev denne Lcrre her opgiven og
hyldedes paa Hauges Tid kun af et Mindretal. — Hvilket Kirke
samfund den i Teksten omhandlede Englender tilhsrte, vides ikke,
da hans Navn er ukjendt

2. 93. i) Pastor Green, Sogneprest til Agger^ Johannes
Green, f. 1708 paa Nes paa Romerike, residerende Kapellan i
Aker ved Christiania fra 1742, Sogneprest i Aker og Slotsprest
paa Akershus fra 1762, f 1771. Green, som var en kundskabs
rig og hederlig Mand, var vakt under et Ophold i Kjsbenhavn
1741 og fremkaldte som Prest en ikke ringe Opvekkelse i sit Sogn ;
han stod Herrnhuterne meget ner og var den aandelige Fader for
Brsdresamfundet i Christiania.

2) I Asker var en Levning af en religieus Bevegelse . . . .)
Esren Bslle, f. 1714 i Jylland, bessgte som Student Norge i
1737 og opholdt sig da en Tid paa Bragernes. Ester at have
taget theologist Embedseksamen i 1740 reiste han til Norge igjen
og sluttede sig til de Herrnhutiste Kredse i Drammen, men stilte
sig dog allerede i 1741 fra dem, idet han forkastede Barnedaaben
og brsd med den Lutherske Kirke. Han vandt nogle Tilhengere,
som lod sig gjendsbe, og der fremstod saaledes i 1742 i Dram
men og Omegn en Sekt, der almindelig kjendes under Navnet
 Zioniterne". Lederne. Ssren Bolle og 3 Andre, blev udvist i
1743 ; da de kom tilbage allerede samme Aar, blev de atter udvist og
med dem fulgte nu nesten Halvparten af deres Tilhengere; 48
i Tallet drog de til Altona i 1744 og nedsatte sig her, hvor
de i 1747 fik betydelige Friheder; nogle vendte tilbage til Dram
men. Efterhaanden kom flere af Zioniterne i Norge «til Hand
heds Erkjendelse" og sluttede fig igjen til Kirken, men endnu i
1780 fandtes i Drammen endel, som holdt fast ved sine tidligere
Meninger.

') LetH Christian Langemach Leth, f. 1701 paa Sjelland,
Sogneprest i Sandeherred 1732—36, Sogneprest ved Trinitatis
Kirke i Kjsbenhavn og tillige Professor i Kateketik ved Universi
tetet 1736—f 1764. Leth var en ivrig Pietist ; som Professor
arbeidede han for Autorisationen af Erik Pontoppidans  sandh
ed til Gudfrygtighed" og for Ansettelse af pietistiske Prester i
vigtige Embeder.

Gerner^ Henrik Gerner, f. 1701 paa Ejelland, personel
Kapellan i Tsnsberg 1729—32, Sogneprest i Vaale ved Holme
strand 1732—1738, Stiftsprovst i Kjsbenhavn 1738—47. Ger
ner var en Skolekamerat og Ven as Leth og arbeidede sammen
med ham til stor Velsignelse den Tid de var i Norge; der stede
ved disse Mend en temmelig stor Opvekkelse, som begyndte i
Sandeherred og udbredte sig til Larvik, Tsnsberg, Vaale og
Nabobygder. Flere af de omboende Prester sluttede sig til, saa
ledes den senere Biskop Ole Tidemand, personel Kapellan i He
drum og Larvik fra 1734 og Sogneprest 1741—43. Leth og
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Gerner vedligeholdt efter sin Forflyttelse til Kjsbenhavn stadig
Forbindelsen med sine forrige Embedsbrsdre og Menigheder i
Norge. Gerner var sterkt paavirket as Herrnhutismen og ned
lagde i 1747 sit Embede som Stiftsprovst for at overtage en
Stilling i Brsdremenighedens Tjeneste. I 1754 styttede han
tilvage til Norge, men hindredes af de geistlige Vvrigheder fra
at prcedike og holde Forsamlinger. Han dsde 1786 uden at
have faaet noget Embede igjen. — Herrnhuterne havde i 18de Aar
hundrede endel Tilhcengere i Holmestrand, Tsnsberg og Larvik,
Vaale og Andebu; tildels var' disse oprindelig vakte af 1730°
Aurenes Prcester.

°) Prcesten Bugges Ssren Bugge, f. 1721 i Christiania,
Sogneprcest i Vanse paa Lister 1767—90, i Niestad i Nedences
1790—f 1794, Provst. Han er en as det 18de Aarhundredes «edleste
Presteskikkelser, varmhjertet og nidkjcrr; han var paavirket af
Herrnhutismen, og i hans Tid blev  halve Listerland Herrn
hutifl".

«) Biskop Bugge) Se S. 63 Anm. 1. Bugge blev ved sin
Faders Forflyttelse til Viestad i 1790 udnevnt til hans Efter
mand i Vanse. Han var opdraget i Herrnhutist Aand, og fort
satte som Sogneprest i Vanse Arbeidet for Menighedens Opbyg
gelse i samme Spor som Faderen. I 1799 forflyttedes han til
Fredericia i Danmark og blev i 1804 Biskop i Throndhjem.

S. 94. l) Peter Farver) Om denne Mand og hans Til
hengere er forsvrigt intet bekjendt. Den af Hauge omtalte Skik,
at  Mendene lade voxe langt Zkjeg", tyder paa, at de har
vcrret Zioniter (se S. 93 Anm. 2), da saadant ogsaa berettes om
disse.

2) Jacob Bshme) Jacob Bohme, f. 1575, f 1624, en tyst
Skomagermester ! Gorlitz i Ovre Lausitz i Sachsen, navnkundig
som theosofist Tcenter, der ved sine Skrifter har udovet en ene
staaende Indflydelse i vide Kredse, ikke mindst blandt det 19de
Aarhundredes Religionsfilosofer og Dogmatikere, navnlig i Tysk
land. Om hans Tilhengere i Bergen er forsvrigt intet bekjendt.

') Biskop Brun havde, som Prest der, veret et Middel til
disses Ovbyggelse) Se s. 39 Anm. 2 og S. 26 Anm. 4.

enkelte serstilte religieuse Partier i Danmark) Om Vek
ktlserne i Veile Amt i Jylland se S- 52 Anm. 3.

S. 95. i) Qvekernes Religions-Ideer) Kvekernes Samfund
stiftedes af den engelfie Vever Georg Fox (1624—91) paa Van
dringer rundt i England, Skotland og Wales fra 1648 udover.
Et Hovedpunkt i hans Kristendomsopfatning er Leren om det
indre Lys som Kilde og Rettesnor for Troen (Joh. Ev. 1 9).
Kvekerne havde i det 18de Aarhundrede enkelte Talsmend i
Norge, men sine fleste Tilhengere her vandt de ved sin God
gjsrenhed mod de Nordmend, der under Krigen med England
paa Kaperfarten blev fangne af Fienden og fert til engelske
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Havne, hvor de holdtes indestcrngte i gamle kasserede Orlogsstibe
og led meget ondt; efter en Tids Ophold i Skibene pleiede Fan
gerne overfsres til Foengsler paa det faste Land, hvor de kunde
komme i Bersring med andre Mennesker. En af disse Fanger,
som Kvcrkerne havde vundet, var Hans Eriksen fra Eriksrud i
Lier. Efter sin Hjemkomst fra Prisonen blev han omkring 1812
gift med Hauges Ssster Karen, Enke efter Kjsbmand I. N. Loose
i Bergen, f 1810 (se S. 40 Anm. 1). og bcgyndte en Kjsb
mands-Forretning i Christiania, hvor han dsde omkring 1840;
men han var ofte udsat for Übehageligheder for sin Tros Skyld
(se G. S. Watnebrynn, En 88 Aar gammel Bondes Selvbiografi,
Kr.a 1893, S. 19—20). Ogsaa de andre Kvoekere i Norge, der
soerlig holdt til i Stavanger og Omegn, blev krcrnket i sine reli
gisse Fslelser endog ved Retsforfslgning.
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Fslgende Trykfeil i fsrste Udgave er rettede i denne.
(Nogle af disse Rettelser ei anmcerlede i fsifte Udgave S!. 128).

6L. 18 hisser rettet til hisset S. 77 L. 19 Thygeson, rettet til Thygeson
— „ 20 gjorte — gjorde „ 79 „ 15 Forlange — Forlan
12 „ 28foreftilede — forestillede gende
18 „ 3 Hange — Hauge „80 „ llPrcrdil» — Prcedile
14  15 z, 20 - z. 20 „ 84 „ 20 har - her
16  9°loirreligjsse — irreligisse „87 „ 22forstyre — forstyrre
32 „ 18Tour — Tone „88 „ 19^
— „ 19aegyndte — begyndte „89„ 15 ! Seberg — Seeberg
W „ 20Fogdne — Fogden „90 „ 1^
35 „ 18DriMghed — Dristighet» „ 91 „ 28Pharis<rr — Pharisceer
38 „ 27 falde; - falde"; „ 92 „ 81814 - 1804
40 „ 5 her — har „ 96 „ 20Helveds- — Helvedes
—  9-10 Tjenerie — Tjenere Porten Porte
41 „ Benlelt — enkelte „ 98 „ BEmbedets — Vmbedes
43 „30 syg, — syg. „99„ 23 Nauden — Aanden
44 „ 7 Men, — Men,  103 „14 Menne- — Mennefte
— „ 3«tiltj»bs; — tilljsbs, flagt floegt
45 „ 1 Christiania — Christiania  105 „ 7et — «
4? „ 29Qvcrnernr — Qvcenerne  108 „ 28Slriffteder — Skrift
bN „ 11 samme — summe steder
51 „ 1 liggjsrelse — liggjorelse,  111 „22 Vrtjendelfe — Erljendelse
61 „Ii muligt — som muligt  112 „ 28faa — saa
—„ 1? Regjering — Regjerings- „ 115 „27 fig, ved — sig ved,
64 „ 28 Nedste. — Nedste." „ — „ 29eue — ene
«5 „ 4Parrio- — Patrio-  116 „ 9 Synd. Rom— Synd,Rom.

tisme tisme 14,23 14,23;
6? „ 16ubetjende — übekjendte „ — „ 24 tjener; — tjener,
69 „ 26Helberd — Helbred Lnc. 22,26, Luc. 22,26;
— „ 30 Senciblitet - Sensibilitet  118 „ 15 Nab. 14-13, — Nab. 14,13,
70 „ 17Hjertefryd — Hjertefred  121 „ 15Vl»th. 10,; — Math. 10;
72 „ 24 Gjenstand — Gjenstand  125 „ 19 Tim. — 2 Tim.
78 „ 14Stifs° — Stifts-  128 „ 4lnt°lle- — Intole
74 „ i flllllebes — saaledes rance rance

6 omkrig — omkring

Nogle urigtige Navneformer burde ogsaa vcrret rettede
S. 63 L. 18 Ssrensen rettes til Sorenssen
„ — „ 27 Krog — Krogh
„ 66 „ 28 Cederfelbt — Ceberfeld
„ 69 „ 17 S. Hount — P. HouNt
„ 8? „ 8 Eederfeldt — Cederfeld
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