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H>3N8l<6 3>SSgl8foi'8l<6I'S. vsi 61" si 8P6S>3>- 
didliolsX mscl vssi'ksi', c>6̂ Sl" SN cis> sf vo>'S3 
fss!>68 KMsi'Sl'v, disncli snclsl omfsttsncis
3>ssgl3-, >sl<3>- og PSl'30N3>kl>3WN6.

8 > s s g l3 f o i '8 l < s m s 3  Z id H o w X :  

liNp://did!>oi6l<.cI>8-cl3nm3>'l<.cI><
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„ M in  Kraft fuldkommes i SkrFbelighed".

2. Kor. 12,9.

^ ^ v o r  stört og smerteligt et Tab  den danske S a g  har lidt 

^O ^ve d  R igsdagsm and  Gustav Johannsens saa tidlige B o r t 

gang, og hvor dybt bette er gaaet det danske Folk paa begge 

S ide r af Grcensepcelene til Hjerte, ja i hvilken G rad  Han 

har vidst at vinde endog sine Modstanderes Hpjagtelse, derom 

har saa vel Hans storslaaede Jordefcerd som alt, hvad der i 

Anledning af Hans Dpd  er talt og skrevet til Hans Jhukom- 

melse, baaret mcegtigt Vidnesbyrd langt ud oder baade det 

lille Danm arks og det störe Tysklands Grcenser.

N aar jeg ikke desto mindre har troet at burde blande 

min svage Enkeltmands-Rpst ind i det vceldige Kor, saa er 

det fordi jeg i de sidste A a r  af den hensovedes Levetid har 

faaet Lejlighed til at gpre saadanne Jndblik i Hans Lpn- 

karnmer-Liv, som jeg tror ville glcede den danske Menighed, 

og det s ta a r  d e rh o s  i F o r b in d e ls e  med et L p fte ,  jeg 

ga v  Ham p aa  H a n s  D p d s le je .

Skpnt jeg har kendt og staaet i venligt Forhold til 

R igsdagsm and Gustav Johannsen siden 1867, var det dog 

fprst paa en lille Rejsefcerd i 1894, at der opstod et dybere 

Fortrolighedsforhold imellem os, og bette udviklede sig under 

Hans livsfarlige Sygdom  i 1898 til et inderligt Venskab. 

Den 20. A p r il 1898 modtog jeg et hjerteligt lille B rev 

fra Ham, hvori Han blandt andet skrev: „Siddende i en 

Bedstefaderstol, med venstre Ben  hvilende udstrakt paa en
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anden S to l,  skriver jeg bisse Linier til Dem. Under bisse 

Omstcenbigheber v il D e  unbskylbe S t i l  og Skrift. Forhaa- 

bentlig v il denne Tilstanb ikke vare lcenge. —  —  —  E n  

syg M a n b  har jo vist ofte urimelige Puster; det kan jeg 

mcerke paa mig, ber ellers ikke kenber meget til Sygbom  hos 

m ig selv. Jeg har saalebes bet urimelige Pnske, at D e  

maatte kunne flyve hertil i nogle M inutter og sibde hos mig 

et P a r  Timer. S a a  forestiller jeg mig, at D e  aabner 

Deres Vcelb af Hjertetanker og jager nogle minbre oplivenbe 

Tanker om bet fri Danm arks fremtibige Deltagelse i vor Kamp 

hernebe paa Dpren hos mig. Kayser er ikke mere, Jakobsen 

ikke, A. D .  Jprgensen ikke, la Cour ikke! Mcenb, ber a lb r ig  

kunbe svigte og a lt ib  havbe ben rigtige Forstaaelse af Sagen. 

D e  maa nu enbelig gpre alt for at holde lcenge, lcenge ub, 

min kcere Svanningeprcest." Det traf sig saa helbigt, at jeg 

faa D age  efter tillige med min nu afbpde Hustru künde be

sage Ham paa Sygelejet. Medens Han og jeg havbe en

loengere fortrolig Sam tale, ber sluttebe meb Bpn, havbe min 

Hustru megen Glcebe af at gpre Hans Hustrus og Datier 

Alexandras Bekenbtskab.

H a n s  Haab om, at Sygbom m en snart vilbe vcere hcevet, 

flog besvcerre fejl. S ib st i J u l i  blev ber mig sagt, at bet 

var Koldbranb, og at Han nceppe vilbe leve mere enb to til

tre Uger. Jeg rejste da straks til F lensborg og traf, üben

at ane bet, til at komme paa Hans Fpbselsbag, den 2. August. 

K u n  et P a r  Venner vare komne for at lykpnske Ham, men 

gik meget snart igen, da man vibste, at der Var stör Fare 

for Hans Liv. M e n  netop derfor bab Han mig om at blive. 

V i  fik da atter en alvorlig og opbyggelig Samtale, og efter 

Hans Pnske sluttebe jeg den meb en F o r b M  for Ham og meb 

at mebbele Ham Herrens Belsignelse.

I  de samme D age  venbte Sygbom m en sig veb G ubs 

Naabe til Helbrebelse. D en  21. September 1898 kunbe Han 

fkrive til m ig: „Enbskpnt jeg enbnu ikke har forladt S y g e 

lejet, ser nu bog A lting  saa haabefulbt ub, at Lcegen spaar



godt for den ncermeste Fremtid. Jeg befinder mig saa vel, 

at jeg tror, at Doktoren har Ret, og saa kan D e  nok tcenke 

Dem, at her er glade Mennesker paa M argrethes M inde. 

Det er jo lidt ubekvemt for mig at skrive, og Brevet bliver 

derfor kort, men lad det alligevel vcrre Dem  et Tegn paa, 

at jeg tidt tcrnker paa Dem  med Glcede og Taknemmelighed, 

kcere Ven, Pastor Johansen! Tak for de kcere Ord, D e  talte 

til m ig." P a a  et Julekort samme A a r  fkrev Han: „Tak 

for Deres Forbpn og Velsignelse, m in Broder i Herren! 

N u  kan jeg gaa omkring i mit Hjem og med G u d s Hjcrlp 

snart ogsaa udenfor mit Hjem. D a  Herren bpd: „ S ta t  op 

og gaa !" da stod jeg op og gik."

Jeg behpver ikke at sige, at Rygtet om Hans frem- 

skridende Helbredelse bragte Glcede i vide Kredse; men det 

overgik dog sikkert alles Forventning, at Han allerede i 

Februar 1899 skulde slaa et S la g  for den sonderjydske S a g  

i den tyske R igsdag, som det aldrig Var lykkedes Ham eller 

nogen af de tidligere spnderjydske Rigsdagsmcend at levere 

M age  til paa den Va lp lads. D a  denne Tale, der ligesom 

satte Krausen paa hele Hans parlamentariske Fcerd, ikke blot 

er et mcerkeligt Udslag af den Ham ejendommelige Veltalenhed 

og Slagfcerdighed*), men tillige i hpj G rad er prceget af den

*) B landt de Eksempler paa denne Hans Slagfoerdigbed, som jeg 

har fra Hans egen Mund, vcrre det mig tilladt i denne Sam m en- 
hcrng at anfpre fo lg e n d e :

Kort T id  efter at Gustav Johannsen var bleven valgt ind 

i den tyske R igsdag, holdt Bismarck en af sine stvrre Taler. 

D a  Han havde en svag Stemme, flokkedes Rigsdagsmcendene 

om Talerstolen, og da de saa atter gik tilbage hver til sin 

P lad s, kom G. I .  til med sin brede R y g  at spcrrre Vejen for 

den bekendte Lasker, der var lille as Vcekst. „ V il det störe 

Danm ark ikke nok give P la d s  for det lille Tyskland?" sagde 

Lasker med et fint ironisk S m il.  „Danm ark undertrykker aldrig  

de svage", svarede G. I. ,  idet Han med et hpfligt Buk traadte 

til Side. Bed Mydets S lu tn in g  kom Lasker vderst venlig hen 

og prcrsenterede sig for G. I .  som en gammel Parlamentariker,
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Kcrrlighed til Sandhed og Ret og bet Had til Lpgnen og 

Uretfcerdigheden og af den Sjcelsadel, som havde udviklet sig 

hos Ham som Bcerer af og baaren af den störe S a g ,  der 

Var Ham og er og bpr vcere 'alle cerlige Danske hellig og 

dyrebar, tror jeg at burde gengive den fuldstoendig efter 

„Haandbog i det nordslesvigske Sp p rg sm aa ls  Historie".

Understpttet af andre Medlemmer af R igsdagen havde 

Han stillet folgende Forespprgsel: „ H o l d e r  R i g s k a n s l e r e n

der til enhver T id  vilde vcere sin ny Kollega til Tjeneste med 

Raad  og Daad, et Tilbud, som G. I .  modtog med Taknemlig- 

hed, og som ved flere Lejligheder kom Ham til Gavn.

D a  Hans stadige Modstander i Landdagen, Amtsdommer 

Jürgensen fra Tpnder, en G ang  under Debatten havde sagt, at 

G. I .  egentlig ikke saaledes som Han selv havde Ret til at tale 

i Nordslesvigernes Navn, fordi Han ikke Var ftdt i Nordslesvig, 

men i Sydslesvig, svarede G. I . ,  at det künde Han paa ingen 

Maade indrpmme; thi vel sandt „er ist in Nordschleswig ge

boren, aber jch bin in Nordschleswig erkoren, und er ist für 

Nordschleswig verloren".

D a  samme Jürgensen ved en anden Lejlighed haanlig kaldte 

Artikel 5 for en Genganger, svarede G. I. .  at Hans cerede 

Modstandere dog helft skulde vare sig, at de ikke endte med selv 

at blive Gengangere. I  Hans Hjemstavn havde man nemlig 

det gamle Sa gn , at den, der i levende Live uretfcerdig flyttede 

sin N abos Markflel, efter Dpden maatte gaa igen, indtil det 

lykkedes at faa Grcrnsepcelene flyttede tilbage paa deres rette 

P lad s.

Mest bekendt er vistnok Hans S v a r  til Kultusminister G ossler, 

da denne erklcerede, at saa lcrnge Han Var Kultusminister, vilde 

Nordslesvigernes B pn  om de to Dansktimer ikke blive tilstaaet 

dem. D a  G. Johannsen derefter stk Ordet, sagde Han, at det 

havde gjort Ham inderlig ondt at hpre dette: „so lange", men 

ved en uvilkaarlig Tankeforbindelse var Han kommen til at 

tcenke paa et Ord af en berpmt tysk Digter, som Han med en 

lille LEndring vilde tillade sig at gengive saaledes: „ach, wie 

bald, wie bald wirst auch du deine —  Friedrichsruhe finden!" 

D a  Ministeren virkelig kort efter kom til at dele Bism arcks 

Skcebne, kaldte man skcrmtende G. I . :  „der dänische Seher".
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de o v e r o r d e n t l i g e  F o r h o l d s r e g l e r  og de dermed  

i F o r b i n d e l s e  s taaende U d v i s n i n g e r  a f  da n sk e  

U n d e r s a a t t e r ,  som den p r e u s s i s k e  R e g e r i n g  h a r  sat 

i Vcerk i de n o r d s l e s v i g s k e  K r e d s e ,  f o r  b e g r u n d e d e  

og s va r e n d e  t i l  det tyske R i g e s  T a r v ? "  Ester at 

Rigskansleren under Paaskud af, at dette kun vedkom den 

preussiske Regering, havde noegtet at indlade sig i nogen 

Forhandling herom, takte G . Johannsen saaledes:

„M ine  Herrer! I  de sidste fire Maaneder har der hos 

os fundet M asseudvisn inger af danske Undersaatter Sted, 

og samtidig er der bleven anvendt forskellige Politiforholds- 

regler, som med Rette have foruroliget den kille nordskesvigske 

Befolkning i hpj Grad. Udvisningerne vedvare, saa at der 

for Tiden er udvist 400  danske Undersaatter, for det meste 

Folk, der vare sysselsatte i Landbruget. Overproesident v. Kpller 

saa vel som den kgl. preussiske Regering —  sidstncevnte den 

25. Februar —  har erkläret, at Udvisningerne for en stör 

D e l ikke ere foretagne for de udvistes, men for deres H u s -  

bonders Skyld. Antallet af de danske Undersaatter, som for 

Tiden bo ekler opholde sig i Nordskesvig, udgpr vistnok 

ca. 1500, i hvert Tilfoekde ikke fuldt 2000. N u  er det 

statistifk godtgjort, at der i Aarene 1 86 7 — 90 er udvandret 

5 1 , 0 0 0  fpdte Nordslesvigere fra Nordskesvig. Ved denne 

betydelige Udvandring formindskedes Arbejdskraften hos os, 

og D e  vil give mig Ret i, at de faa danske Undersaatter, 

der nu bo hos os, kun i en meget ringe G rad  have kunnet 

erstatte den störe Udvandring.

D a  Preussen og Asterrig 1864  ved Vaabenmagt tvang 

det kille Danm ark til at afstaa Hertugdpmmerne S le sv ig  og 

Holsten, optoges i Freden, som 30. Oktober 1864 sluttedes 

i W i e n ,  en Bestemmelse em, at de Undersaatter, der boede 

paa det afstaaede Omraade, i et T id srum  af 6 A a r  selv 

künde bestemme, om de vilde vcere danske eller det ny Her-
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skabs Undersaatter (Taleren oplceser Fredstraktatens 8 19*). 

D en  Ret, som i denne Pa ragra f gives Nordslesvigerne til 

at optere for Danm ark, benyttedes ikke synderlig stcerkt i de 

to ferste Aar, 1865 og 66, men senere saa meget des mere. 

T o  A a r  efter Asstaaelsen af Hertugdpmmerne S le sv ig  og 

Holsten til Preussen og Asterrig udbrpd der, som D e  alle 

ved, K r ig  mellem disse to Magter, og 23. August 1866 

endte denne K r ig  med Freden i P r a g .  I  den der afsluttede 

Fredstraktat blev der taget ncermere Bestemmelse med Hensyn

*) W ie n e r f r e d e n s  8 1 9 :  „De Undersaatter, som ere hjemme- 
hprende i de ved denne Traktat afstaaede Territorier, have fuld 

Frihed til i Lpbet af 6 Aar, at regne fra den D ag, da Rati- 

ficationerne udveksles og efter forudgaaende Anmeldelse til den 

paagceldende Dvrighed, toldfrit at udfpre deres Lpspre og at 

begive sig med deres Fam ilier til H an s Danfke Majestcrts Lande, 

i hvilket Tilfcelde de bevare deres Egenskab som Danske Under

saatter. Det staar dem frit for at bevare deres paa de af

staaede Territorier beliggende faste Ejendomme.

Den samme Ret er paa den anden SLde tilstaaet Danske 

Undersaatter og Personer, som ere fpdte paa de afstaaede T erri

torier, men bosatte i H an s Majestcet Köngen af D anm arks Stater.

De Personer, som benytte sig af disse Bestemmelser, maa 

ikke paa Grund af deres B a lg  forulempes fra nogen af Siderne 

med Hensyn til deres Person eller med Hensyn til deres i de 

respective Stater beliggende Ejendomme.
Den ovenncevnte Frist af 6 A a r  kommer ogsaa de enten i 

Kongeriget Danm ark eller paa de afstaaede Territorier fpdte 

Personer til Gode, som paa den Tid, da Udvekslingen af Ra- 

tificationerne af denne Tractat sinder Sted, opholde sig udenfor 

Kongeriget D anm arks eller Hertugdpmmernes Territorium. 

Deres Erklcering kan modtages af det ncermeste Danske Ge- 

sandtskab eller af en overordnet Nvrighed i en hvilkensomhelst 

P ro v in s  i Kongeriget eller i Hertugdpmmerne.

Alle de Personer, som have Jndspdsret paa den Tid, da 

Udvekslingen af Ratificationerne af denne Traktat sinder Sted, 

bevare den saa vel i Kongeriget som i Hertugdpmmerne."
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til S le sv ig  og Holstens statsretlige S t il lin g  (Taleren oplcrser 

Fredstraktatens 8 5*).

Ved denne utvetydige Bestemmelse forvandledes den 

danske Befolkning i Nordslesvigs A n sk e  om en Genforening 

med Danm ark til en fa st  T r o ,  og Antallet af dem, der 

opterede for Danmark, voksede fra A a r  til Aar, iscer da Ud- 

ldbet af den Frist, der Var sat i Freden i W ien, ncermede 

sig. Optanterne vare allesammen enten Bccend i deres bedste 

A a r eller unge Mcrnd. Tusinder af dem bleve i Nordslesvig, 

de, der endnu vare ugifte, giftede sig og fik Bprn, og disse 

danske Statsborgere bo som Fdlge af den Ret, der er givet 

dem, endnu med deres Fam ilie iblandt os. K an  man efter 

dette undre sig over, at der bor saa mange danske Under- 

saatter i det lille Nordslesvig?

N a a r den preussiske Regering paastaar, at der for Tiden 

bor 19,200 —  eller med et rundt T a l 20,000 -  danske 

Undersaatter i Nordslesvig, saa tror enhver, der ikke er rigtig 

kendt med vore Forhold, at disse 20,000 Mennesker ere Folk, 

der ere fvdte i Kongeriget Danm ark og indvandrede til S le sv ig , 

og som Fdlge af denne Fejltagelse bedpmmer man vore F o r 

hold fuldstcendig urigtig. Nej, mine Herrer, de 19,200 eller 

20,000 Personer ere fpdte Nordslesvigere, Mcrnd, Kvinder og 

Bdrn, som have en traktatmcrssig Ret til at bo iblandt os 

uden at forulempes paa Person og Ejendom. O g  de nu 

wldre Mcrnd og Kvinder have alle Jndfpdsret saa vel her 

som i Kongeriget Danmark.

Efter min M en ing  er det en naturnvdvendig Folge af 

disse Forhold, at der nu bo saa mange fremmede, ikke preus-

*) P r a g f r e d e n s  8 5 :  „Hs. M aj. Kejseren af M e r r ig  over- 
drager Hs. Maj. Köngen af Preussen alle sine i Freden i W ien  
af 30. Oktober 1864 erhvervede Rettigheder til Hertugdpmmerne 

Holsten og S le sv ig , dog saaledes, at Befolkningen i de nordlige  

Distrikter af S le sv ig  skulle afstaas til Danmark, naar de ved 

fri Afstemning tilkendegive Unstet om at blive forenede med 
Danm ark."
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siske Undersaatter iblandt os. Allerede i Aaret 1872 gjorde 

den internationale Kom m ission i Aabenraa, som den G ang 

drpftede de fra S le sv ig  i Sommeren 1870 til Danm ark ud- 

vandrede Militoerpligtiges og Reservisters Forhold, opmcerksom 

paa det ovenomtalte. (Taleren oplceser sidste Stykke af 

Slutningsprotokollen til Aabenraa-Overenskomsten.)*)

H v is  den preussiske Regering i Aarenes Lpb havde 

virkeliggjort denne Tanke, saa vilde der langtfra have vceret 

saa mange danske Undersaatter i Nordslesvig, som der nu er, 

og mange Ubehageligheder vilde vcrre undgaaede. M e n  27 

A a r  ere henrundne siden da, og der er ikke gjort et eneste 

Sk rid t i den Retning! D en  preussiske Regering har sorspmt 

at gpre Ende paa denne unatnrlige Tilstand, der staar i M od - 

strid med dens egne Jnteresser. og nu klager den i hpje 

Toner oder de indtraadte Tilstande. Dette tyder ikke paa 

nogen scerlig V isdom  hos Regeringen, og det berettiger den 

ingenlunde til at tage extraordincere Forholdsregler mod de 

dansksindede preussiske Undersaatter i Nordslesvig og til at 

udvise danske Undersaatter. Forstaa det, hvem der kan, jeg 

har aldrig kunnet forstaa det og begriber det ikke den D a g  i 

D ag . Jeg beder Dem  om at se Udvisningerne i det rette 

Lys. S o m  jeg allerede har sagt, er der nceppe indvandret 

2000  danske Undersaatter fra Danm ark til S le sv ig , og disse

„ T il S lu tn in g  henvise de preussiske Kommisscerer til, at den 

normale Tilstand, saaledes som den v il vise sig i HertugdM m et 

S le sv ig s  Grcensekredse efter de udtraadte vcernepligtiges al- 

mindelige Tilbagevenden, og som i Modstrid med Statsinter- 

esserne karakteriserer sig derved, at en uforholdsmcessig Andel 

af Befolkningen besidder Egenskab af Udlcendinge og er befriet 

for de dennesidige Undersaatters Forpligtelser, maa fjernes for 

Fremtiden, og at der i den Hensigt, eventuell ad Lovgivningens 

Vej, m aa drages Omsorg for, at de tilkommende Slcrgtled af 

denne Befolkning ved deres F M e l  i Jndlandet under deres 

Foroeldres blivende Ophold i de dennesidige Stater erhverve 

Egenskab af Jndlcrndinge."
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2000 Personer staa, som D e  ved, sor stprste Delen i Tjeneste- 

forhold. Det er rolige, fredsommelige Arbejdere, Karle  og 

P iger, Handelsbetjente og Lcerlinge, Mejerister og Daglejere, 

og saadanne en venligsindet Nabostats fredelige Undersaatter 

blive hos os udviste i stört Antal, ikke —  som jeg alle

rede har sagt, men udtrykkelig gentager —  fordi de have 

gjort sig skyldige i noget som helft ulovligt, men, som Over- 

prcrsident v. K M e r  har erkläret og Regeringen stadfcestet, 

for deres Husbonders og Arbejdsgiveres Skyld. Ved disse 

Udvisn inger vcekker man ikke alene Utilfredshed, men srem- 

kalder ogsaa M ange l paa Arbejdere og Tjenestefolk.

M in e  Herrer! D e  vil heraf have set, at den nord- 

slesvigske Befolkning for Tiden bestaar af Ire Grupper: D en  

forste Gruppe, som er den langt overvejende, dannes af de 

preussiske Undersaatter. D en  anden Gruppe, der, som allerede 

gentagne Gange ncevnt, omfatter ca. 20,000 Mennesker, 

dannes af Personer, som efter Freden i W ien  have ubetinget 

Ret til at bo hos os uden at forulempes, og den tredie 

Gruppe er det lille Antal, som er fpdt i Danm ark, og som 

altsaa virkelig er danske Undersaatter. D en  preussiske R e 

gering og dens Tilhcengere i Udvisningsspprgsm aalet pleje 

scrdvanlig at lade disse Forhold vcere ucrnsede, naar den vil 

besvare og begründe de uscedvanlige Forholdsregler, den har 

taget hos os. D e  danske Agitatorer, den danske Presse i 

Nordslesvig og vore Foreninger skulle have Sky ld  for, at 

Udvisningerne ere blevne satte i Vcerk, og for, at de ny 

overorordentlige Politiforholdsregler i den senere T id  ere 

blevne indfprte hos os. Saaledes paastaar Regeringen og 

dens Tilhcengere. H vor findes nu disse danske Agitatorer? 

Ja, mine Herrer! i fprste Linie regner man den nordslesvigske 

Befolknings Reprcesentanter i den preussiske Landdag og 

her —  her er jeg jo den eneste —  til Agitatorerne. Holde 

vi Mpde med vore Vcrlgere, holde vi Foredrag for dem om 

det, der er sket i dette etter hint Parlament, saa kaldes det 

straks dansk Agitation, og tilslpret eller aabent siges der om
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vi ved disse M pder give os af med Landsforrcederi. D e l er 

ikke sandt. Jeg betegner alle dem, der fremscette slige Paa - 

stande, som Lp gne re .  M a n  har end ikke vovet nogen S inde  

at rejse Anklage for Hpjforrcederi mod os. Det er en 

saa skammelig Beskyldning, at man vel maa have Lov til at 

bruge et Haardt O rd  om dem, der fremscette den, og jeg er- 

klcerer endnu en G an g : det er L p g n e re ,  der sige sligt.

Alle vore Foreninger, hvilket Form aa l de end have, 

Landboforeninger, Pengeinstituter, Sparekasser o. s. v. —  

alle kaldes de agitatoriske Jnstitutioner og deres Ledere 

danske Agitatoren A ld rig  har man kunnet bevise, at der 

drives Agitation i disse Foreninger, men Beskyldningerne 

opretholdes, og de benyttes ved alle mulige Lejligheder mod 

den danske Befolkning i Nordslesvig. Ja , mine Herrer, saa- 

ledes var det jo ogsaa, da dette Udvisn ingsspprgsm aal nylig 

Var paa Ta le  i Landdagen, da mpdte man fra Regeringens 

S id e  frem med Beskyldningerne mod Foreningerne, mod 

Jnstitutionerne, mod den dansk-nordslesvigske Presse og mod 

enkelte Personer, og hpstede derved B ifa ld  fra de Folk, som 

Regeringen altid er sikker paa, naar den foretager sig noget 

imod de fremmede Nationaliteter indenfor dens Grcenser. 

M ed  disse Patrioters B ifa ld  ansaas Sa gen  saa for afgjort. 

D e  v il mindes —  navnlig de Herrer, som tillige ere M ed- 

lemmer af den preussiske Landdag, og de Herrer R ig sd ag s- 

moend have vel lcest det —  at da D r. Barth  havde givet 

en saglig Begrundelse af Forespprgslen, maatte man fra 

Regeringens S ide  anerkende dette; men man gik alligevel 

den gamle Vej: Sa ge n  selv vilde man ikke tale mere om. 

M a n  gik let hen over Udvisningerne, over Undtagelsesbestem- 

melserne, og hvorhen? T i l  Anklage mod Personerne, som 

man mente at kunne faa fat paa, scerlig mod een Person. 

M a n  angreb Landdagsmand Hanssens Person og Hans V irk- 

somhed i politisk Retning, man oplceste Scetninger, der vare 

revne ud af en gammel Protokol . . .
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P r e s i d e n t e n :  Jeg afbryder Taleren. F o r lidt siden 

kalbte Han med stört Eftertryk dem, der rette Visse Beskyld- 

ninger mod Reprcesentanterne fra Nordslesvig, „ L p g n e r e " ;  

nu siger Han, at den kgl. preussiske Statsregering i Landdagen 

har fremsat lignende Bebrejdelser mod bisse Personer. Det 

er ikke tilladt. Taleren maa ikke her kalbe Medlemmerne af 

en Forbundsregering „ L p g n e r e " .  Jeg kalder Ham derfor 

til Orden.

J o h a n n s e n :  Hr. President, jeg har ikke sagt, at den 

kgl. preussiske Regering har skildret Landdagsmand Hanssen 

som en Person, der driver Landsforrederi; jeg har sagt, at 

den kgl. preussiske Regering som saa tidt fpr gik uden om 

Sagen  ved at angribe Personen Det er dog noget helt 

andet end at beskylde den kgl. preussiske Regering for at 

have skildret Hanssen som en Person af den S la g s ,  jeg om

ialte fpr.

P r e s i d e n t e n :  Hele Huset har vistnok ligesom jeg Haft 

Jndtryk af, at R igsdagsm anden med stör Behcendighed har 

provet paa at bebrejde Medlemmerne af den kgl. preussiske 

Regering, at de fare med Lpgn. Jeg tror endog, at R i g s 

dagsmanden selv i sit stille S in d  er overbevist om det. Jeg 

hcevder altsaa fuldt ud, at jeg har kalbt Ham til Orden.

J o h a n n s e n :  M in e  Herrer! jeg maa alligevel ved denne 

Lejlighed og til T rod s for denne Afbrydelse komme tilbage 

til Forhandlingen i Landdagen. Jeg kan ikke her vente 

noget S v a r  fra Regeringens S ide  og maa altsaa antage, at 

Rigsregeringen i givet Tilfcelde vilde have givet det samme 

S v a r ,  som blev givet der. Ja , jeg v il ikke tale mere om 

den preussiske Regering, jeg vil kun fremhoeve, at den i 

Kämpen mod Forespprgslen og i sine Paastande om den 

danske Agitation i Nordslesvig fik hurtig Hjoelp fra en Side, 

hvor den altid kan saa den, og denne Hjoelp bestod i, at 

man oploeste nogle „frygtelige" Almanakhistorier af en dansk- 

nordslesvigsk Almanak og fremviste nogle „skrcekindjagende" 

Billeder af denne Almanak. Derved fik den det til at lpbe
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koldl ned ad Ryggen paa Landdagens störe Flertal, og vi 

forstod, paa hvilken S ide  Flertallet fandtes. —  Ja , jeg 

kommer ikke tilbage til füge Beskyldninger, jeg siger kun: 

m an>angreb Personen, og Sa ge n  selv Var hurtig glemt. 

D e  Angreb paa Personer og Foreninger hos os, der faldt 

som en Haglbyge, vare for en stör D e l lpsrevne Scctninger 

af et gammelt Smoedeskrift*) mod Danskheden i Nordslesvig, 

et Skrift, der indeholder uendelig mange Usandheder, ja, her 

har jeg Lov til at sige L p g n e  (Munterhed) i M assev is, et 

Skrift, som viser umaadelig Ukendskab til vor Befolkning. 

M e n  man kan Heller ikke vente mere af dette Skrift, thi 

Forfatteren beder selv i Jndledningen Lceseren om at se paa 

det som samlet sammen i en meget kort Tid. H an  kende- 

tegner det selv bedst ved at kalve det en improviseret D ig t- 

ning. M a n  havde altsaa kun en improviseret D igtn ing  som 

G rund lag for Anklagerne mod den nordslesvigske Befolkning. 

E n  anden preussisk Statsm inister, Hr. v. M igue l, tog til 

Orde for at forsvare de KM erste Forholdsregler og Ud- 

visninger. H a n s  Ta le  Var kort, men künde have vcrret 

endnu kortere. H an  sagde folgende: „Jeg tror, at det Sp p rg s -  

maal, som D e  skal afgpre og danne Dem  en bestemt M en ing  

om, allerede er fuldstoendig klart, og at det noeppe gpres npdig 

at tale mere om det. Jeg tror, at enhver af os, der ikke 

allerede fpr var inde i Sagerne, nu har et fuldstoendig klart 

Billede af Tilstandene i Nordslesvig, og jeg er overbevist 

om, at den sidste T a le rs  sagkyndige Foredrag, der helt 

igennem var en objektiv Fremstilling, vil have gjort Jndtryk 

paa enhver, der er her til Stede."

„D en  sidste T a le r "  var Grev Moltke**), denne Greve 

med det cedle Navn. H an  kom galopperende paa sin patrio-

*) Taleren sigter hermed til en eller flere Pjecer udgivne af R. 

Strackerjan.
**) Grev Otto J u liu s  Moltke, fhv. preussisk M ajor, S p n  af Grev 

M a g n u s  Theodor M . og en Komtesse W edel-Jarlsberg fra Norge.
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tiske Ganger, da de patriotiske Ba lger gik hpjt. Jeg tcenkte, 

Han vilde hjcelpe den stakkels Tolder eller Synder, men Han 

kom ikke af 'den Grund. H an  kom ikke for at frelse, denne 

Greve af dansk Afstamning. Ham  var det, der holdt^den 

Tale, som Minister v. M ique l pegede paa, men Hans Tale  

var tun en Oplcesning af nogle lpsrevne Soetninger af den 

ncevnte improviserede D igtn ing. Andet var det ikke. O g  

naar det er tilstrcekkeligt og anses for god Begrundelse, saa 

har man fra preussisk S id e  let ved at forsvare Forholdene hos os.

Pressen og Foreningerne beskyldes for dansk Agitation, 

og vore Banker og Sparekasser kaldes dansk-agitatoriske J n -  

stitutioner. Pressen staar under den almindelige Presselov, 

D en  kan vel gerne blive lidt skarp i Kämpen; men det er 

scedvanlig kun Genlyd fra Skoven. Foreningerne staa under 

Foreningsloven, og al deres Gpren og Laden overvaages af 

Politiet. N aa r saadanne ikke beviste Beskyldninger ere nok 

til at retfcerdiggpre Udvisningerne af danske Undersaatter 

hos os og til at begründe ny, haarde Politiforholdsregler 

som npdvendige, saa gad jeg sige: „ 0  terupora, o inore8!" 

(O  Tider, o Scrder!) M in e  Herrer, Forholdene hos os 

have udviklet sig saaledes, navnlig som Fplge af de forskellige 

Anordninger, der lidt efter lidt ere blevne indfprte mod Be- 

folkningens Sp rog. Tcrnk Dem  en Befolkning med eget 

S p ro g  som den nordslesvigske! D en  ser fit S p ro g  truet paa 

alle Kanter. „ A a ",  siger den preussiske Negering, „Nord- 

slesvigerne kunne jo tale Dansk, saa meget de ville, deres 

Sp ro g  ville vi flet ikke udrydde." Ja , det vilde Heller ikke 

vcere let at forbyde os det. Jeg ved ikke, hvorledes man 

skulde bcere sig ad med det; men den Forfplgelse mod Sproget, 

man har drevet mange A a r  og driver endnu den D a g  i 

D ag , tyder paa, at man tcrnker helt anderledes, end man 

taler. S t ra k s  efter 1864 blev Retssproget for det fprste 

Tysk; nogle A a r  efter blev Forvaltningssproget Tysk, og 

efterhaanden naaede man til den nuvcerende Tilstand: at 

det danske S p ro g ,  Folkesproget, Modersm aalet scettes til



18

S id e  i Folkeskolerne, saaledes at der nu kun gives 4 Tim er 

dansk Religionsundervisn ing. Saaledes ere Forholdene, og 

alligevel paastaar man, at man ikke v il fratage Nordslesvigerne 

deres Sp ro g . D a  man 1864 i London forhandlede om A f- 

staaelsen af Hertugdpmmet S le sv ig ,  skrev den davcerende 

preussiske Fprsteminister, v. Bismarck, til Preussens Repräsen

tant i London bl. a. folgende:

„D en  engelske Regerings F rygt for, at der nu med 

Hensyn til den danske Nationalitet og det danske Sp ro g  kan 

opstaa lignende M isfo rho ld  som fpr med Hensyn til det 

tyske, maa afvises som aldeles ugrundet."

E t  stört O rd  af en stör M a n d l K u n  Skade, at G er

ningen stet ilke v il svare til det störe Ord. Kort T id  efter, 

at et fremmed Sp ro g  Var blevet Retssprog hos os, bcrndte 

det, at en Tysker, en Professor (T ilraab) —  ja, ja, en 

Professor (Munterhed), en Kollega til d 'H rr. Delbrück, Poulsen 

og Kaftan, en oegte tysk M and , i Herrehuset i W ien stk Lej- 

lighed til at sige folgende störe O rd:

„Domstolene ere til for Folkets Skyld, ikke Folket for 

Domstolenes. Folket bar Ret til at dpmmes i deres eget 

Sp ro g . Det er et Hensyn, som Folket har Ret til at krceve, 

at Kendelsen kundgpres det i O rig ina l og ikke i Overscettelse."

D e  tyske W e n ig e re  og ligeledes Tyskerne i R iget —  

ja ogsaa andre glcedede sig over dette smukke störe O rd; men 

i det tyske R ige  anvendtes det ikke.

D a  man havde gjort Tysk til Forvaltningssprog og af- 

skaffet det danske M odersm aal som Undervisningssprog i 

Skolen, henvendte den danske Befolkning i Nordslesvig sig 

flere Gange i Petitioner med Tusinder og atter Tusinder af 

Underskrifter til Regeringen og Folkereprcesentationen og bad om 

ZEndring, iscer af den sidste og haardeste Bestemmelse, A n 

ordningen af 1888. M a n  flog saa meget af paa sine F o r 

dringer, at man tilsidst kun bad om ugentlig to T im ers 

Undervisn ing i Modersmaalet, sandelig et beskedent W ske; 

men end ikke dette W ske opfyldtes. S a a  mente man at
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maatte hjcelpe sig selv med Hensyn til Bprnenes Undervisn ing 

i Forceldrenes Sp rog, i Modersmaalet. M a n  dannede Fo r- 

eninger til Beskyttelse og Bevarelse af det danske S p ro g  i 

Nordslesvig; der oprettedes Bogsam linger og uddeltes Bpger 

d. s. v. Det kaldes nu antitysk, dansk Agitation. M e n  

hvorledes kan det at virke for M odersm aalets Bevarelse i 

Nordslesvig kaldes Agitation mod det tyske Sp ro g , imod den 

tyske Nation, imod S ta te n ? D a  det nu, som sagt, Var 

kommet saa vidi, at Bprnene ikke mere i Skolen lcerte at 

tale, skrive og lcese deres M odersm aal rigtig, saa sendte 

Nordslesvigerne deres B p rn  over paa de danske Skoler, fordi 

de danske Privatskoler, ja endog dansk Privatunderv isn ing 

ikke tillades hos os.

Hvorledes kan man dog fordpmme en Befolkning, fordi 

den i sine Bestrcebelser for at holde paa siü Nationalitet 

gaar slige naturlige Veje, naar den naturligste Vej til dette 

M a a l er lukket for den? M e n  ogsaa det betragtes hos os 

som strafbart.

T o  politisk meget virksomme Amtsdommere hos os 

prpve for Tiden paa at tage Opdragelsesretten fra de For- 

oeldre, som have sendt deres konfirmerede, men endnu umyn- 

dige B p rn  paa Skoler i Danmark. Denne i den nordsles- 

vigske Befolknings Pjne störe Uretfcerdighed, ja Retsstridighed 

—  thi saaledes opfatter den nordslesvigske Befolkning det —  

volder Uro hos os; og denne Foruroligelse af Sindene 

skaber den Uro, som Overprcesident v. Kpller klager over. 

Det kille Folk deroppe kender Ordet: „Sproget er et Folks 

fprste og tillige dets sidste Eje. M ed  Sproget opstaar og 

lever det, med Sproget hprer det op at vcere t il! "  Dette 

Eje vil det nordslesvigske Folk vcerne om; det v il ikke op- 

hpre at vcere til. M en  denne V ilje  og Arbejdet for at 

hindre, at dette Ord opfyldes paa os, kaldes ogsaa lands- 

fjendtlig Agitation. Dette lille Folk fpler sig uendelig dybt 

krcenket derved, fpler sit S p ro g  uretfcerdig trcengt og sine 

Rettigheder truede paa det vcerste.

2*
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M e n  det kan jeg sige Dem, mine Herrer: i denne ulige 

nationale Kam p fpler det kille Folk alligevel sit M o d  blive 

mere staalsat, sit Haab vokse og sin T ro  fcestnes. Jeg ved, 

at mange af Dem  ville ryste paa Hovedet og tcrnke, at det 

lille Folk dog har lavet sig en mcrrkelig politisk Tro. M e n  

at den T ro  findes, er en Kendsgerning, og at den er frem- 

gaaet af de Forhold, jeg har skildret, v il D e  indse. Troen, 

hvad enten den er religips eller politisk, vokser under For- 

fplgelsen, styrkes i Lidelsen. Jeg siger, at baade den politiske 

og religiöse T ro  er en Bestandighed i det, som haabes, en 

fast Overbevisning om det, som ikke ses.

Saaledes laa Forholdene, da Hr. v. K M e r  kom til os, 

og jeg ved ikke, at der er sket noget, som künde give Anled- 

ning til Udvisningerne og de ny Politiforholdsregler. Hr. 

v. K M e r  har undret sig over, at ingen af den danske Befolk- 

ning spgte Foretrcede hos Ham. H an  har ogsaa udtalt sin 

Forundring over, at jeg ikke kom til Ham. H an  sagde, at 

det var den onde Sam vittigheds Skyld. Nej, det er ikke 

nogen ond Samvittighed, men en daarlig Fod, der har hindret 

mig i at rejse op til Ham. Det er dog en vceldig Forstel 

(Munterhed). Jeg tror Heller ikke, at jeg künde have hindret 

noget af det, Han har gjort. Derimod ere andre Folk rejste 

op til Ham og have givet Ham Raad  og skildret Ham F o r 

holdene saaledes, at jeg nok v il tro, at disse Skildringer 

ikke have saa lidt Sky ld  i, at Hr. v. K M e r  har taget saa 

strenge Forholdsregler imod os. D e r findes hos os en 

Forening, den tyske Forening for Nordslesvig, hvis Form aal 

er at fortyske denne Landsdel. Dette Form aal kunne vi jo 

ikke have noget at indvende imod, naar der kun fortyskes ad 

privat Bej og paa en anstcendig Maade. M e n  det gpr 

denne Forening ikke. V i  Mske imidlertid ogsaa, at den 

danske Befolkning skal have Lov til at voerne om sin Natio- 

nalitet og sit Sp ro g . (T ilraab  fra Hpjre.) —  Agilere! Ja , 

Agitation behvver jo ikke saa lige altid at vcere noget slemt. 

D 'H r r .  agitere jo ogsaa, somme Tider endog ret kräftigt.
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Det have vi jo tidt nok baade H M  og lcest om. —  M ed- 

lemmerne af den tyske Forening rejste, som sagt, op til Hr. 

v. KM e r. Denne Forenings Medlemmer have Arbejdet delt 

mellem sig. D e  have f. Eks. et Angiverudvalg. Medlemmerne 

af dette Udvalg skulle s M e  for at angive Folk hos M yn d ig - 

hederne. N aar en Embedsmand f. Eks. viser sig velvillig 

eller endog blot venlig overfor den danske Befolkning, saa 

bliver Han bagvasket. M angen  Anklage er rejst og meget 

ondt voldt ved denne Foren ings Arbejde. Desuden har F o r 

eningen en Presseafdeling, som bestaar af en Flok J o u rn a 

listen hvis Hverv det iscer er at ophidse den tyske Presse og 

det tyske Folk mod den lille Befolkning deroppe. Usande og 

falske Skildringer af Forhold og Begivenheder hos os udbrede 

de ncesten hver D a g  gennem Negeringsbladene. Det er 

Herrer, der ikke tage det saa n M  med Sandheden, og naar 

jeg en G ang imellem lceser, hvad de udbrede gennem den 

tyske Presse, saa rinder mig et gammelt O rd  i H u  —  en 

Sm u le  forandret kan det lyde saaledes: „ S k a m lM  J o u rn a 

listen skamlplse Journalister er det, der for at r M  Hjerterne 

boere Patriotism en til Skue med alle dens B y lder." Den  

Patriotisme, der er befcrngt med Usandhed, med Ldgn, er 

en Patriotisme med Bylder. M in e  Herrer! jeg er overbevist 

om, at disse Herrers, denne Foren ings Sk ildringer tidt have 

vceret a fgM nde  for Bestemmelser, som man dog havde gjort 

bedre i at stM e paa Jndberetninger fra Landraader og andre 

Myndigheder, selv om disse tidt ere meget nidkcere.

Den  preussiske Regering og Hr. v. K M e r  har gjort en 

Opdagelse, og det er den, at en ny S la g s  dansk Agitation 

giver sig Udslag i, at man systematisk f M r  danske Tjeneste- 

folk i Hundredvis ind i Landet. M e n  ogsaa denne M en ing  

er grundfalsk. Det er Folkemangelen hos os og den deraf 

folgende hpjere D a g lM ,  der er Sky ld  i, at de danske Tjeneste- 

folk saa gerne ville over til os. Det er ikke og kan ikke 

vcere en systematisk dansk Agitation. N a a r  dette er bleven 

indberettet, saa kunne Embedsmcendene ikke have lavet In d -
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beretningerne, de maa vcere blevne lavede af andre. For- 

holdt det sig rigtigt med den nyopdagede danske Agitation, 

saa maatte mangen Amtsforstander regnes til de danske 

Agitatorer. Jeg kan fortcelle Dem, at to Amtsforstandere 

have hver Io danske Tjenestefolk, to andre hver fem og atter 

to andre hver ti saadanne Tjenestefolk. E n  Amtsforstander 

har endog af Daglejere med Familie, Karle  og P iger ikke 

fcerre end tretten saadanne danske Undersaatter i sit Brpd. 

Det er dog et B e v is  for, at der ikke kan vcere Tale om 

nogen ny dansk Agitation. Det er ene og alene Folkemangelen, 

der har gjort det! D en  har medfprt, at de danske Arbejdere 

og Arbejdersker ere indvandrede til os. M in e  Herrer, saa- 

ledes ligge Forholdene hos os. Saadanne Politiforholdsregler 

ere indfprte hos os, og dog raaber vor Overprcesident: „Jeg 

v il have R o ! "  M en, mine Herrer, hvem volder Uro, hvem 

har fremkaldt den? Under Hr. v. K M e r  er Uroen kommen. 

M e n  det v il Han ikke indse. Overprcesident Hr. v. K M e r  er 

jo en personlig elskvcerdig Herre, men i Hans Styrelse er der 

ingen Elskvcerdighed at finde Under Ham ere Udvisningerne 

af en venligsindet S t a t s  uskyldige Undersaatter bleven gen- 

indfprt, under Ham er der bleven udstpdt T ru sle r mod 

danske Optanter, og under Hans Overprcesidium er der bleven 

truet med at fratage Forceldre deres Opdragelsesret. A lt 

dette har voldt Uro blandt den nordslesvigske Befolkning. 

H vor er nu Retten og Retfcerdigheden? O g  ere slige For- 

hold det tyske Folk vcerdige? Det overlader jeg til Dem, det 

tyske Folks Reprcesentanter, at svare paa."

A t denne Ta le  fandt Arelyd hos mange tyske R igsdags- 

mcend, er utvivlsomt, ligesom det er en Selvfplge, at den 

af alle vaagne Danske paa begge S id e r Aaen blev mod- 

taget med den hjerteligste Tak. Hvad der i Stilhed styrkede 

Gustav Johannsen, svcekket som Han den G ang endnu Var af 

sin langvarige svcere Sygdom , v il vistnok kunne skpnnes af 

saavel de foran anfprte som af folgende Udtalelser af Ham. 

Himmelfartsdag 1899 skrev Han til mig: „M odtag min
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hjerleligste Tak for Deres „Oplevelser i Spnderjhlland". 

Denne B o g  er en vcerdifuld Gave til det danske Folk paa 

begge S ide r Aaen. D en  bcerer Patriotism ens umiskendelige 

Proeg i hver Linje, og dog er enhver Meddelelse holdt saa 

objektiv, at Sandheden lyser ud af hvert eneste Ord. S a m -  

tidig er det lykkedes at gpre Meddelelserne saa interessante, 

at hver enkelt foengsler Loeseren. —  D a  jeg kom til „Uvejret 

bryder lp s ",  mindedes jeg de tunge Dage, da Budskabet om 

Kong Frederiks Dpd  fyldte os med bange Anelser. O g  da 

jeg kom til „ I  Fjendevold", raabte jeg med Salm isten: 

„Udfri mig og red mig af de störe Bande, af de fremmedes 

Haand, hvis M u n d  taler Falskhed, og hvis hpjre Haand er 

Lpgnens hpjre Haand." O g  saa sluttede jeg med Dem, at 

W ren  og Takken for, at Kämpen endnu staar, tilkommer 

„Ham, som vogtede Danm ark saa lcenge". —  I  D a g  for et 

A a r  siden Var jeg meget syg og saa fra min Sygeseng Fo r- 

aaret komme, i D a g  nyder jeg G u d s dejlige N atu r ganske 

anderledes. D en  G ang  bade mange for mig, ogsaa De, 

min kcere Ben. G id  ogsaa endnu i D a g  mange maatte 

bede for mig, jeg behpver det lige saa fuldt nu. Deres

Forbpn glemmer jeg a ldrig." —  Den  29. December 1899 

skrev Han: —  „Ogsaa jeg havde gerne talt med Dem  i

Slagelse, men jeg maa jo endnu altid tage meget Henshn

til m in Sundhed, og derfor forsvandt jeg saa hurtig. G id  

jeg snart maatte faa Lejlighed til atter en G ang  at se ind i 

Deres trofaste §2 jn e ,  hpre Deres Rpst og trykke Deres

Vennehaand! Jeg er jo bleven mindre bevcegelig paa G rund  

af m in svage Fod, men ellers fpler jeg mig atter kräftig 

til m in Gerning. Denne sidste udkrcever imidlertid mere og 

mere Arbejde, og altid har jeg M an ge l paa T id. V o r  S a g  

fordrer mere og mere besindig Ledelse, vort Folk stprre og 

stprre Opmuntring. Jeg takker m in himmelske Fader, at 

Han skaanede mig for Forsagthed. „ Jo  stprre S a g ,  des 

tyngre T a g ".  S a a  fplger ogsaa —  des stprre Sejer. Kcere 

Ven!  naar jeg tcenker paa Dem, künde jeg Mske Dem  midt
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iblandt os her i Kämpen. M e n  jeg er glad ved, at D e  

alligevel er med. D e  har tidt vceret mig en Trpst, og jeg 

er i Tankerne saare tidt hos D em ." —  D en  21. J u n i 1900 

skrev Han et kcerligt B rev  til mig i Anledning af min 

Hustrus Dpd. H an  havde den G ang  atter vceret syg, havde 

maattet holde Sengen  eller dog holde sig inden Dpre  i 

Pintsen og Var endnu ikke rask. Brevet slutter saaledes: 

„A ld rig  glemmer m in Hustru og jeg, at den kcere hensovede 

ogsaa var med at se til mig, da jeg laa paa den farlige 

Sygeseng. Scerlig mindes m in Hustru de trpsterige Ord, 

som hun den G ang  talte til hende. Tak, fordi D e  havde 

taget hende med. Det er nok nu blevet stille hos Dem, 

kcere Ven! men D e  v il jo kunne bcere denne Stilhed i Herren, 

saa D e  ikke lammes i Herrens Tjeneste og i den Gerning, 

D e  har paataget Dem  i det lidende Spnderjyllands S a g .  

M indet om hende, der altid tog saa levende D e l i alt, hvad 

der optog Dem, v il ogsaa styrke Dem  til fortsat ivrigt Arbejde. 

Send  mig et P a r  Ord, det v il kunne gpre godt at udtale 

Deres Tanker til en, der skatter, hvad der bevceger Deres 

Hjerte, en Sjcel, som tprster efter det levende Kildevand, D e  

ejer, og jeg v il have G avn  deraf." —  D en  9. December 

1900  skrev Han: „G ud  ske Lov, at det gik saaledes med vor 

kcere gamle Hpyer M M e r * ) ,  —  nu v il Han med G u d s Hjcelp 

vcere over det vcerste. M in e  Undersaatter have vceret rebelske 

siden m in Hjemkomst fra Kjpbenhavn, saa jeg ikke har kunnet 

forlade Byen  og for det meste har maattet vcere hjemme. 

N u  mener m in Lcege dog, at der er god Udsigt til snarlig 

rigtig god Bedring. —  D e  har jö set, hvorledes det gik os 

her med den danske Gudstjeneste, og hvorledes Konsistoriet stillede 

sig til de 7 0 0 's  Andragende. —  A t  de danske Reprcesentanter 

i Synoden  i Rendsborg denne G ang  spillede en ynkelig

*) Provst Hpyer M M e r  Var ved en Sammenkomst med o s iK jvb e n -  

havn gledet paa en Trappe i Gangen og havde brcrkket sit Ben, 

men var nu betvdelig bedre.
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Rolle, har D e  naturligvis ogsaa lcest om. D e r maa nok en 

anden Gcenge i forskellige T ing. V o r  Kamp maa i alle 

M aader hvile paa et sandt kristeligt G rundlag, ellers sakke 

vi bagud. Fritoenkeri er Sandbund  ogsaa i vor Folkekamp. 

O, hvor vi trcenge til Eders Forbpnner, I  kcere G u d s 

Tjenere i vort gamle Fcedreland! T ro  nu ikke, at jeg ser 

mprkt, nej, kcere Pastor Johansen, men mine H2jne ere op- 

ladte og se klarere end oste fpr. —  G ud  Fader holde sin 

Haand over vort Fo lk ."*)

D en  14. Oktober 1901 erfor jeg paa en Rejse til 

Aarhus, at Gustav Johannsen igen var livsfarlig  syg. P a a  

Hjemvejen over Flensborg besagte jeg Ham den 18. Oktober. 

H an  var meget bleg, og Hans Krcefter vare, efter Hans eget 

Sigende, i meget stcerk Aftagende. H an  var paa det rene 

med, at Han atter svcevede mellem L iv  og Dpd. H an  var 

dog fuldstcendig aandsfrisk, ja endog meget livlig  og modtog 

mig med overstrpmmende Hjertelighed. V i  stk endnu en 

G ang  en lcengere Samtale. Denne drejede sig fprst om den 

S a g ,  som laa os begge saa stcerkt paa S inde, og for hvilken 

Han saa trofast havde kcempet. D a  jeg derved kom til at 

meddele Ham, at jeg i et udfprligt Foredrag blandt Venner 

i Fortrolighed havde spgt at gpre Rede for mit S y n  paa 

den, bad Han m ig om at gengive Ham det saa fuldstcendig

*) T i l  hvad jeg her har meddelt af G. J .s  Breve til mig, skal 

jeg endnu fFje, hvad Hr. Pastor Povlsen i Bov lund har for

talt m ig om en A tring af G . I .  ved et Beftg hos Ham paa  

den Tid, da Han i 1898 begyndte at komme sig. D a  G. I .  

ved et tidligere BesFg havde klaget over störe Sm erter i Foden, 

spurgte Povlsen, hvorledes det nu gik Ham i saa Henseende. 

Han svarede: „Ja, nu skal jeg fortcelle D ig , hvor mcrrkeligt 

det er gaaet dermed. T i l  D ig  kan jeg sige det; thi D u  forstaar 

det og kan glcrde D ig  over det. D a  Smerterne vare saa störe, 

kom min Kone og jeg til at tale om, at der jo dog staar, at 

naar to ere enige om at bede om en S a g ,  saa skal det gives 

dem, og saa bade vi om, at Smerterne maatte stilles, og siden 

den T id  har det ikke vceret for noget at regne imod tidligere.
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som jeg künde. H an  blev dybt bevceget derved, og da jeg 

Var fcerdig, bad Han mig gentagne Gange indtrcengende om 

at offentliggpre det. Jeg lovede Ham da, at jeg endnu en 

G ang  vilde gennemarbejde det og derefter, om det var G ud s 

Vilje, opfylde Hans Anske. Derefter gik vi oder til at tale 

om Hans egen allervigtigste S a g ,  og vort Mpde endte saa 

med, at jeg ligesom forrige G ang  bad for Ham og meddelte 

Ham Herrens Velsignelse. Derefter omfavnede Han mig med 

stör Kcerlighed og trykte et Afskedskys paa mine Lcrber. I  

det samme kom Lcegen, og vi skilies. Ottende Dagen  efter 

sov Han ind, jeg haaber, med G u d s Fred i fit Hjerte.

Digemesteren.
E t Foredrag.

F o r  mere end et Aarhundrede siden blcrste det en mprk 

November-Aften op til en S to rm  ved Hollands Kyst. D ige 

mesteren ved det D ige, som beskyttede Byen  Alkm aar og dens 

lave Omegn mod Havet, stod i Begreb med at fplge Jnd - 

bydelsen til en stör Fest; men da Blcesten log til, opgav Han 

det og ilede ud til Diget. D a  Han naaede derud, var det 

allerede blevet til en vcrldig Orkan. Faren var saa stör, at 

Mandskabet stod modlpst og raadvildt, men Digemesterens 

Komme satte atter M o d  i dem, og Han gik selv foran, endog til 

at lade sig hejse ned udenfor D iget i den rasende Brcending 

for at opdage og stoppe de Hüller, Vandet havde brudt. 

D a  de tilsidst ikke havde mere Materiale  til at stoppe Hullerne 

med, toge de alt, hvad de künde undvcere af deres egne 

Klceder, og stode nu halvnpgne i Stormen.

M e n  endnu vedblev Floden at stige. —  —  —
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D a  bpjede den modige Aprer sine Knce, Folkene fulgte 

Hans Eksempel, og Han opsendte en brcendende B p n  om 

Hjcelp og Redning til Ham, som har M a g t  at sige til S t o r 

nier: og Bplgerne: „Hertil og ikke videre!" O g  se, Floden 

begyndte at falde, og Alkm aar og hele dens Omegn var freist.

Jm ens spiste og drak, sang og dansede man inde i 

Alkm aar og censede ikke den overhcengende Fare.

Denne lille Fortcelling stod i 1880 at lcese i „Nord- 

slesvigsk Spndagsb lad ", og jeg ser ikke rettere, end at den 

har LErinde til det danske Folk og ikke mindst til den danske 

Menighed. Hvem der som jeg paa ncert Hold har oplevet 

begge de slesvigske Krige, v il jo nemlig vanskelig kunne 

glemme, at vi til Nabo mod S y d  have et graadigt Folkehav, 

der, naar det scettes i Bevcegelse af de nationale Lidenskaber, 

endog er langt farligere for dort Folk og Fcedreland end 

Vesterhavet, naar det piskes af den vceldigste Storm . Alligevel 

er der i dort Folk en sprgelig Tilbpjelighcd til at lukke 

Njnene for Faren og ligesom Jndbyggerne i Alkm aar Heller at 

holde Fest end at holde Vagt, Heller at spise, dritte og more 

sig end at arbejde og kcrmpe, vaage og bede.

Desto mere bpr vi paaskMne, at vi i SM de rjy lland  

have et gennem Aarhundreder fcestnet D ige  mod dette graa- 

dige Folkehav og trofaste Digevogtere, som ikke svigte.

Jeg mindes saa levende, som det Var igaar, hvorledes 

der 1864, da den tyske Hcer trcengte ind i SM derjy lland , 

gik et bange Sp p rg sm aa l gennem vore Hjerter derovre, om 

nu virkelig det gamle D ige  og dets Digevogtere künde staa 

for en saadan Tprn. N aa r vi imidlertid nu, efter mere end 

en Menneskealder, se tilbage, kunne vi med Sandhed sige, at 

der indtil denne D a g  er bleven kcempet derovre med en be- 

undringsvcerdig Sejghed og Trofasthed mod den fremtrcengende 

tyske Stormflod, kcempet med Haab mod Haab mod den uhyre 

Overmagt. Kämpen staar ncermest om SM derjydernes
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M odersm aal og Folkeliv, deres danske Aands- og Hjerteliv, 

men i Gründen goelder det hele det danske Folks Frihed og 

Tilvcerelse som Folk. D e t har vist sig indtil denne D ag, at 

jo haardere Trykket blev, desto mere kom det til at virke 

som et Hpjtryk paa den vaagne danske Befolkning, og at jo 

skaanselslvsere Fortyskningsbestrcebelserne, jo skamlpsere og 

grusommere Undertrykkelsen blev, desto mere voksede M od - 

standskraften, desto mere lcrrte Spnderjyderne at lpfte i Flok, 

desto omhyggeligere organiserede de Modstanden og planlagde 

de Arbejdet. Jeg skal ikke her dvcele ved de mange Enkelt- 

heder, men blot minde om to ret betegnende Kendsgerninger. 

D e n  ene: at just som den hjertelpse Forordning om at berpve 

alle dansktalende B p rn  Modersm aalets B ru g  ved deres 

Skoleundervisn ing syntes at have maattet i hpj G rad nedslaa 

den danske Befolknings M o d  og Haab, flpj der et bedinget 

O rd  af en af dens Talsmcend, Landdagsmand H. P .  Hanssen, 

om Land, der lpd saaledes: „ V i  have T id  at vente og 

kunne frejdig se Fremtiden i Mpde, overbeviste om, at vor 

Modstandskraft ikke v il vcere udtpmt, fpr det atter dages for 

Spnderjylland." D en  andern at netop da det Kpllerske 

Regimente med sine Kplleslag mod sageslpse Personer mente 

for stedse at kunne lamslaa Danskheden i Spnderjhlland, 

netop da flog R igsdagsm and  Gustav Johannsen, skpnt svcekket 

af en livsfarlig  Sygdom , i den tyske R ig sd ag  et S la g  for den 

spnderjydske S a g ,  som det aldrig fpr Var lykkedes at levere 

M agen  til paa den Va lp lads, og som gav et mcerkeligt Jnd - 

blik i, hvor dybt et Jndtryk Spnderjydernes Kam p havde 

gjort selv paa gamle, haardnakkede Modstandere.

S a a  meget beklageligere er det, at der ikke desto mindre 

endnu den D a g  i D a g  paa denne S id e  af Grcensepcrlene 

findes kun alfor mange danske Mcend og Kvinder, som hverken 

ret cense den uhyre Fare eller ret paaskpnne vore trofaste 

Digevogteres Kam p og Arbejde, ja, at der er kun altfor 

mange, som nok ved festlige Lejligheder ville drikke Skaaler 

for den spnderjydske S a g ,  men som hverken have T id  eller
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Raad, naar det gcelder om paa en eller anden M aade  at 

vise, at de ere med, ikke blot med M u n d  og Tunge, men i 

Gerning og Sandhed.

M e n  hvor modige og trofaste vore spnderjydske D ige- 

vogtere end ere, saa er deres Flok dog saa lille, deres K a a r 

saa trange og deres Angriberes Overmagt saa overvceldende, 

at de have det fuldeste, mest berettigede K rav  paa et kcerligt 

og trofast Rygstpd hos hele det danske Folk. D e r  er bleven 

sagt af en Spnderjyde og med fuld Fpje, at medens det, da 

Dannevirke byggedes, Var Spnderjyderne, der maatte sprge 

for Forplejningen, det Pvrige danske Folk, der gjorde Arbejdet, 

saa er det, som Forholdene nu ligge, Spnderjyderne, der 

maa gpre Arbejdet, det pvrige danske Folk, der bpr sprge for 

Forplejningen. Derved tcenker jeg dog ingenlunde blot, ja end 

ikke ncrrmest paa et materiell Rygstpd. Ganske vist have 

Spnderjyderne ogsaa et fuldberettiget K rav  derpaa, iscer siden 

baade den preussiske Regering og tyske Foreninger benytte 

sig af enhver günstig Lejlighed til at opkpbe Spnderjhdernes 

Grundejendomme for derved at gpre dem hjemlpse paa deres 

gamle Odelsgrund. M e n  da Kämpen, som nu fores, vcesentlig 

er en aandelig Kamp, tcenker jeg tillige og ikke mindst paa 

den aandelige Forplejning ved at skaffe Spnderjyderne for- 

npden Ncrring for deres danske Aand s- og Hjerteliv, der 

under det fremmede, danskfjendtlige Herredpmme maa friste saa 

sprgelige Kaar; thi netop derom gcelder det frem for alt, at 

Spnderjydernes danske Aand s- og Hjerteliv bevares saa sundt 

og livskraftigt som muligt.

„M en  hvad nytter det saa dog altsammen? E r  det 

ikke bare at forlcenge Dpdskampen til ingen Nytte? D en  

danske Befolkning i SM de rjy lland  er jo nu dog som et af- 

skaaret Lem af det danske Folkelegeme dpdsdpmt, ja dpende." 

Ja , saadanne O rd  hpres, ogsaa herovre. M e n  iscer er det 

dog Danskhedens Fjender, som histovre ved füg Ta le  spge 

at berpve Spnderjyderne Modet. M e n  Sandheden er jo 

tvcrrt imod den, at den danske Befolkning i Spnderjylland indtil
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denne D a g  Irods de sorthvide Grcensepcele har vist sig at 

vcere det danske Folks livskraftige A rm  og har som saadan 

netop under det fremmede Herredpmme med beundringsvcerdig 

K raft fprt Vcerget til Vcern for hele det danske Folk, og at 

det er af den allererste Betydning for os, at den vedbliver 

at gpre det. T h i derom kan dog vist ingen vaagen Dansk 

tvivle, at hvis det —  hvad G ud  sorbyde! —  i en ncer 

Fremtid lykkedes at fortyske Spnderjyderne, og navnlig hvis 

dette skete, fordi vi herovre unddrog dem det Rygstpd, de 

have saa fuldgyldigt K rav  paa, da vilde den tyske Rovbegcer- 

lighed vceldig vokse —  ligesom den tyske Hcers M o d  ved Dybbp ls 

Fald, —  og da vilde Nprrejylland vcere stedt som det lave 

Land bag Diget, naar dette gennembrydes og bortskylles af 

Havet.

Det gcelder derfor om, at Spnderjyderne saa og ved- 

blive at have et kcerligt og trofast Rygstpd hos hele det 

danske Folk, for at de trods alt kunne vedblive at vcere et 

livskraftigt Lem af det danske Folk. Det gcelder om, at hele 

det-danske Folk trods Grcensepcelene saaledes i inderlig Kcer- 

lighed bliver og vedbliver at vcere eet Folk, at ingen M a g t  

i Verden kan formene det samme Aand s- og Hjerteliv at 

pulsere igennem os alle, saa lidt som nogen Militcergrcense 

kan sorbyde Vaaren at bryde igennem og bringe L y s  og Liv, 

hvor den efter G u d s V ilje  skal have sin G ang  og gpre sin 

Gerning. M e n  netop derfor er det af saa stör Vigtighed, 

at intet sneverhjertet Partivcesen faar Lov til i denne S a g  

at stille os ad og splitte vore Krcefter, hverken histovre eller 

herovre. Det maa aldrig glemmes, hvad vi sang i 1848 

efter S la ge t ved S le sv ig :

S lu tte r Kreds og staar fast, alle danske Mcend,

G ud  Han raader, naar vi fange Sejer igen.

M e n  selv om vi naaede saa vidt, at hele det danske 

Folk, trods Grcensepcelene, langt over Forventning kom til at 

staa Skulder ved Skulder, saa vedbliver det dog at vcere en 

Kam p med Haab mod Haab mod en uhyre Overmagt. O g
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det kan derfor visselig ogsaa ske, at vi kunne komme til at 

staa som Digemesteren og Hans lille Flok, da de havde gjort 

alt, hvad der stod i deres M ag t, men Havet endnu vedblev 

at füge. D a  gcelder det om, som de, at kunne bpje sine Knoe 

og i ydmyg, barnlig T ro  loegge sig og sin S a g  i H a n s  

Haand, som har M a g t  at stille S to rm  og Ba lge r og lede 

Hjerterne som Vandbcrkke, hvorhen Han vil. D e r fortcelles 

om en berpmt engelsk Opdager, Adm iral P a rry , at naar 

Han skulde ud paa sine farlige Rejser til det nordlige Jshav , 

Var det Ham ikke blot om at gpre at saa dhgtige og kcekke, men 

fremfor alt tro  ende Sp fo lk  med. H an  havde nemlig erfaret, 

at selv de forvovneste vantro Spmcend pludselig künde falde 

sammen, naar for Menneskers §2jne at se „alle Sunde  vare 

lukkede"; men at netop da viste det sig allerskpnnest, hvad 

det har at sige at staa i P ag t med den levende Gud. Derom  

ville da vistnok alle troende danske Brpdre og Spstre vcere 

enige med mig, at det v il vcere af den allererste Betydning 

for en saadan Kam p som den, der for Tiden fpres af vore 

Landsmcend i Spnderjylland, dersom der hos dem udvikler sig 

et sundt, kräftigt og velsignet dansk Kristenliv og Menighedsliv, 

der mere og mere kommer til at gennemsyre den danske Befolkning 

og ikke mindst dem, der med Fpje kunne betegnes som dens 

Digemestre i Kämpen mod den tyske Stormflod. Det er 

dermed ingenlunde min M en ing  at ville nedscette G u d s R ige s 

S a g  til et blot M iddel til Nationalitetens Bevarelse og Ud- 

vikling. Nej, det er netop m in Overbevisning, at ligesom 

paa den ene S id e  „G udsfrygt er nyttig til alle T in g " ,  saa- 

ledes v il Kämpen for Sandhed og Ret i det nationale, naar 

den fpres i kristelig Aand, langt fra at fylde Sindene med 

Bitterhed og Had, faa en velsignet Betydning for den danske 

Befolknings Kristenliv og Menighedsliv, ja vil kunne blive 

til fand Velsignelse selv for dens Fjender og Undertrykkere.*) 

M e n  netop i den Retning have Spnderjyderne saare

) Se Tillcrg H.
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trange K aa r at koempe under. M a n  hdrer ikke saa sjeldent 

troende Mennesker herovre fcelde haarde Domme om Spnder- 

jyderne i kristelig Henseende, isoer for at undskylde deres egen 

Lunkenhed og Ligegyldighed overfor deres sFrgelige N^dstand. 

Det er let nok at udslynge saadanne Domme; men det var 

dog kristeligere og kcerligere at underftge, baade hvad der 

taler til deres Undskyldning, og hvad der af den danske 

Menighed paa denne S ide  af Grcensepoelene kan og b^r g M s  

for at styrke og ncere deres danske Kristenliv og Menighedsliv 

—  og saa vife sin Kcerlighed til dem i Gerning og Sandhed, 

alt som G ud  dertil giver Naade.

Det v il da navnlig ingen, der er af Sandhed, kunne 

noegte, at det har vwret til stör Skade for det danske M e n ig 

hedsliv i SM derjy lland , at Tyskerne alt ftr Wienerfreden 

fordreve noesten alle danske Prcester*), og at de fleste af de 

tyske Prcester, som aflM e  dem, i den G rad kroenkede den 

danske Befolknings Sandhedskcerlighed og RetfoerdighedsMelse 

ved fra Proedikestolene at lovprise Opr^ret og Erobringskrigen, 

at mangfoldige Kirker i lang T id  stode noesten tomme. Dertil 

kommer, at den preussiske Statskirke ikke undser sig ved at 

krceve af Prcesterne saa vel som af Loererne, at de skulle 

voere Regeringens villige Redskaber til i Skolen og Kirken 

at undertrykke og fortroenge det danske M odersm aal og det 

danske Aand s- og Hjerteliv uden Hensyn til de sFrgelige 

Fplger deraf for Kristen- og Menighedslivet, og at desvoerre 

kun altfor mange af dem have vceret i den Grad villige 

Redskaber dertil, at de derved ere komne til i den i national 

Henseende vaagne danske Befolknings Pjne at staa som 

uretfoerdige Undertrykkere af, hvad der er deres Menigheders 

uomtvistelige Ret ikke blot ifFlge Folkeretten og h^jtidelig

*) D a  der derom hersker noget uklare Forestillinger, tillader jeg 

mig at henvise til et af m ig udgivet lille Sk rift: „Oplevelser 

i Spnderjylland", W. Prior, Kbhvn. 1899, isar S .  72 ff. og 

S .  136 ff.
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besvorne Traktater, men ifplge G u d s Kcrrligheds kongelige 

Lov^). Dette staar i npje Forbindelse med den tyske Se lv -  

forgudelse, hvis Bp lger siden Bism arcks T id  gaa saa hpjt, 

og som selv paa hellig G rund  har givet sig saa mange for- 

argelige Udslag. Det er i saa Henseende et ret mcrrkeligt 

Tidernes Tegn ' for Spnderjyllands Vedkommende, at der 

ander den Kpllerske Periode en T id  for A lvo r  Var Ta le  om 

at forflytte den finere slebne og mere forsigtige Fortysknings- 

mand Kaftan til Holsten og i Hans Sted  at indscette den 

hensynslpseste Fortyskningsprcedikant indenfor hele Prceste- 

standen, Pastor Jakobsen i Skjcerbcek, som Superintendent i 

Hertugdpmmet S le sv ig . T i l  Be ly sn in g  af Hans kristelige 

Hyrdekcerlighed stal jeg af mangfoldige Kendsgerninger kun 

ncevne een. I  et Fvredrag „Hammer og Am bolt", som Han 

holdt i B rp n s  Kro, udtalte Han som en uomstodelig, selv- 

fplgeüg Sandhed, at „den maatte vcere en N ar, som vilde 

finde sig i at vcere Ambolt, naar Han künde vcere Ham m er", 

og grundede derpaa det begejstrede U d raab : „H il dig, Kejser! 

knus dine Fjenders Hoved!" D a  en Jndsender i „Heim dal" 

foreholdt Ham, at dette Dogme ikke stemte vel overens med 

det Korsets Evangelium, Han Var sat til at prcedike, henviste 

Han til Joh. 2. Kap. og drog deraf, at Jesus uddrev de 

Handlende af Templet, den S lu tn in g , at Herren just fore- 

trcekker raste Gutter med staalsat Haand, og gentog saa, 

ncermest med de danste Blade i Spnderjylland for Aje, fit 

Udraab: „H il dig, Kejser! knus dine Fjenders Hoved!" med 

Tilfpjelse af Ordene: „som M jp lner Rimthurserne." M a n  

mindes derved uvilkaarlig om saadanne moderne stortyske 

Talemaader som: at forkynde Kejserens Evangelium  med 

pansret Nceve, ja som Hunnerne og Attila.

Under saadanne Forhold v il man kunne forstaa, at der 

i den vaagne danste Menighed har rejst sig en Frimenigheds- 

bevcrgelse, og at denne, jo ihcerdigere Statskirken arbejder

*) Se Tillag I.
3
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paa at fortrcrnge Modersmaalet, selv fra Religionsundervis- 

ningen og fra Gudstjenesten, vinder i Styrke, uagtet S ta ts -  

kirken sandelig Heller ingenlunde har vceret krcesen i Valget 

af M id lerne til at hcemme og undertrykke den. B landt de 

mange Kendsgerninger i saa Henseende skal jeg ogsaa her 

tun minde om een, nemlig den, at man trods den ved Grund- 

loven hjemlede Religionsfrihed under Paaberaabelse af en 

gammel Anordning, der selvfplgelig Var ophcrvet ved den 

tyske Grundlov, forbpd Brugen  af Frimenighedernes Kirker i 

B ov lund  og Haderslev og derved paanpdte dem en fleraarig, 

kostbar Proces, indtil endelig en Hpjesteretsdom kuldkastede 

det grundlovstridige Forbud. H idtil er det dog endnu iscrr 

tun den grundtvigske Retn ings Tilhcengere, som ere udtraadte 

af Statskirken. E n  Hovedgrund hertil maa vistnok spges i 

den nordslesvigske Befolknings i boj G rad  konservative og 

lovlydige Karakter, der staar i npje Sammenhceng med dens 

indgroede Uvilje mod det slesvigholstenske Oprpr, og som 

ogsaa stcerkt har proeget dens Kam p for sin nationale Ret 

under det fremmede Herredpmme. H o s en D e l af Befolk- 

ningen hidrprer det tillige fra den Slvvhed i kirkelig Hen

seende, som er bleven avlet og noeret af de foran noevnte 

sprgelige Forhold. H o s en anden D e l af Befolkningen staar 

det derimod i Forbindelse med en Jndremissionsbevoegelse, 

som ledes af Statskirkeproester, og som i hvert Fa ld  taales 

af Myndighederne, sagtens i Haab om, at Udtrcedelse af 

Statskirken derved v il hindres. Hvem der er npjere kendt 

med Forholdene kan ikke tvivle om, at der for alle dem, som 

forblive i Statskirken, vil va're en voksende Fare for at 

tage Skade paa deres danske Aand s- og Hjerteliv, dels fordi 

Statkirkeproesterne ere under et saa stoerkt T ryk  fra Regeringens 

Side, dels fordi saa mange af dem ere saa betagne af den 

tyske Storhedssvimmel, at de slet ikke ville forstaa det uret- 

fcerdige og ukoerlige i at undertrykke en erobret Befolknings 

Nationalitet, dels endelig fordi den preussiske Statskirke- 

P ietism e kun er altfor tilbpjelig til at betone Ordet „fprst
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G ud s R ig e ! "  paa en saa falsk Maade, at det derved forties 

og fortones, at G ud s R ige  som en heilig Surdejg skal gen- 

nemsyre hele Livet og i a lle  Forhold, ogsaa de borgerlige 

og nationale, lcere Mennesket at elfte sin Nceste som sig selv. 

A t  saadanne preussiske Statskirkeprcester alt hos mange troende 

Spnderjyder have svcrkket Ansvarsfplelsen i Henseende til 

deres og deres B p rn s  og deres Landsmcends nationale Ret 

og P lig t  ved at indbilde dem, at det er en utilladelig Politik 

at vcerge sit danske Aand s- og Hjerteliv paa Lovens G rund  

og med Sandheds og Kcerligheds Vaaben, kan vist ikke be- 

tvivles. Det gcelder derfor om i Tide at modvirke, at Ud- 

viklingen af et sandt og sundt dansk M enighedsliv berpves 

netop de re s Bistand, som dog bedst burde vide at forene, 

hvad Kristne aldrig tpr skille ad: „at give Kejseren, hvad 

Kejserens er, og Gud, hvad G u d s er".

A f  desto storre Betydning er det, at den danske Menighed 

i Spnderjylland faar et kcerligt og trofast Rygstpd hos hele 

den D e l af den danske Menighed, som kan glcede sig ved at 

leve under friere og bedre Kaar. Det gcelder om, at vi 

lcere af den barmhjertige Sam aritan  at gyde O lie og V in  i 

den Brodermenigheds S a a r ,  som er falden blandt Rpvere, i 

Stedet for som Prcesten og Leviten at lade dens Npdstand 

ucrnset ag blot se at hytte vort eget Skind. Her foreligger 

i Sandhed en Opgave, som ingen troende dansk Kvinde eller 

M and, Lcrrer eller Prcest og a l le rm in d s t  n o g e n  a f  den 

danske M e n i g h e d s  l edende M cend, h v i l k e n  k i r ke l i g  

R e t n i n g  de t i l h p re ,  kan lade ligge ucenset uden at paa- 

drage sig et alvorligt Ansvar baade overfor det danske Folk 

og overfor den danske Menighed.

S a a  vidt skMnes, gcelder det om, at der gpres alt, 

hvad der staar i vor M agt, for at Forbindelsen mellem den 

danske Menighed paa begge S id e r af Grcensepcelene bliver 

saa levende, at disse derved berpves deres M a g t  til at spn- 

derlemme den. Det vil i saa Henseende vcere af ikke ringe 

Betydning, at man i altid stprre Om fang dertil benytter alle

3*
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de M id ler, som den danske, kristelige Literatur —  Blade, 

Tidsskrifter, B yger o. s. v. —  kan yde til at bevare og 

fremme Sam livet, som ogsaa en altid livligere Brevveksling 

mellem troende Danske paa begge S ide r af Grcensen. D o g  

v il dette kun vcere en Nydhjcelp, selv om den benyttes i en 

langt W rre  Udstrcekning end hidtil. S o m  en anden Nyd- 

hjcelp vil jeg ncevne dette, om det kan lykkes en og anden 

troende dansk Lcegmand eller Prcest, som  ikke h a r  p re u s s i s k  

U n d e r s a a t s r e t ,  at gceste Synderjyderne med et godt Ord. 

Hvem vil ikke gerne unde Brydrene derovre den Gloede! 

M e n  sligt v il vanskelig kunne ske uden Myndighedernes 

Tilladelse, og denne v il sikkert blive ncegtet, saasnart de 

mcerke, at slige Besyg stytte Udviklingen af et sundt og kräf

tigt dansk Menighedsliv; og forsaavidt saadanne Besyg ske med 

Myndigbedernes Tilladelse og Haand i Haand nred preussiske 

Statskirkeprcester, v il der vcere en dobbelt Fare forbunden der- 

med. D e ls  ville Danskhedens Fjender benytte dem til at give det 

Udseende af, at de danske Gcester ikke alvorligt misbillige M y n -  

dighedernes fremskridende Undertrykkelse af Modersmaalet endog 

ved Religionsundervisn ingen*) og Gudstjenesten, dels ville de 

benytte den til at skcerpe Modscetningen mellem de kirkelige Ret- 

ninger og derved svcekke den danske Menigheds Biodstandskraft 

imod Fortyskningen, medens det netop ligeoverfor d?n stcerke 

Fjende gcelder om at staa Skulder ved Skulder, naar man ellers 

i Sandhed er omvendte og troende Danske. Det byrer til mit 

L iv s  dyrebareste M inder, at jeg har Haft mange inderlig ürre 

troende Venner i de forskellige kirkelige Lejre i den danske 

Menighed. Jeg skal exempelvis blot ncevne to af dem. Fprst 

min Ungdom s faderlige Ven, Peter Andreas Fenger, den nid- 

kcere Prcest med den „storstilede En fo ld ", en af G rundtvigs 

celdste og vistnok kcereste Disciple; derncest min Ven fra en 

noget senere Tid, Vilhelm  Beck, Jsbryderen med det blyde

Se Tillceg III.
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Bennehjerte. Hvad vi end have set forskelligt paa, har det 

dog ikke hindret os i at bevare et trofast og fortroligt Ven- 

skab lige til det sidste*) og at arbejde kcerligt sammen, baade 

hvor det galdt G ud s R ige s S a g ,  og hvor det galdt vore 

lidende Landsmcend i Spnderjylland. H vor vilde det glcede 

mig i m in Livsaften, om det under det svcere Forhold til 

Statsm agten i Sonderjylland mere og mere maatte lykkes 

alle cerlige, trofaste troende Danske, trods alt hvad mindre 

voesentligt der stiller, at stptte og sthrke hverandre i Kämpen 

mod dem, som ville undergrave og undertrykke det sunde, 

livskraftige danske M enighedsliv derovre.

A f  den allerstprste Betydning for det danske ^Nenighedsliv 

i Spnderjylland vilde det, saa vidt jeg skpnner, vcere, om 

det ved G ud s Naade maatte lykkes at finde altid flere troende 

danske Mcend og Kvinder, yngre eller celdre, med p r e u s s i s k  

U n d e r s a a t s r e t ,  som egne sig til at blive det danske M en ig - 

hedslivs aandelige Stptter og Ordfprere i deres Hjemstavn, 

og disse saa herovre hos de Trosfceller, som de normest dele 

kristeligt L ivssyn  med, finde kcerlig Modtagelse og saa en til 

dette Njemed svarende aandelig Uddannelse, baade  i k r i s t e l i g  

og i n a t i o n a l  Henseende. Jeg fremhcever med F lid  

begge Dele. M a n  klagede i sin T id  i Spnderjylland over, 

at unge Mcend, som sendtes til danske Hpjskoler under den 

stcerke Frihedsbevcegelse herovre, gik tabt for den spnderjydske 

S a g ,  fordi de ikke, naar de kom hjem, künde finde sig i de 

trangere K aa r i saa Henseende i deres Hjemstavn og derfor 

udvandrede. D en  Klage hprer man, saa vidt jeg ved, ikke 

mere. Derimod hpres der en anden Klage, nemlig den, at

*) Det Var mig usigelig kcrrt at erfare, at mit N avn  var et af 

dem, Fenger ncrvnede med Kcerlighed paa den D ag, Han kaldre: 

„den gladeste D a g  i mit L iv", nemlig Hans Dvdsdag, og lige- 

saa, at det sidste körte Brev, jeg modtog fra Beck som dpdssyg 

Mand, slutter med de O rd: „Ja, blot dette, for at D u  skulde 

vide, hvor meget mit Hjerte er bundet til D ig ."
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danne troende Krebse, som ikke have faaet S y n  paa og 

Hjerte for den sMderjydske Menigheds ejendommelige NMstand, 

naar de vende hjem, blive et let Bytte for de preussiske 

Statskirkeprcrsters Fortyskningsiver. Det gcelder derfor om, 

at hele det brede L a g  af den danske M e n i g h e d  ganske 

anderledes end hidtil bliver fortrolig med den sMderjydske 

Menigheds Npdstand og med den störe Bethdning, som 

Kämpen derovre har baade for det danske Folk og for den 

danske Menighed, og at de derved ledes t l at omfatte denne 

störe og betydningsfulde S a g  med altid inderligere og offer- 

villigere Kcerlighed og med altid mere vedholdende og brcrn- 

dende F o rb M . Det er mig kcert at benytte denne Lejlighed 

til at give min hensovede gamle Ben V ilhelm  Beck det 

Bidnesbyrd, at netop denne S a g  i de sidste A a r  af Hans 

L iv  laa Ham scerlig stcrrkt paa Sinde, og det v il derfor 

vcere mig dob be l t  kcert at e r fa re ,  at H a n s  A r v t a g e r e  

som k i rke l i g e  V e j le d e r e  o g s a a  i bette S t y k k e  v i l l e  

bevi se der es  K c er l i gh ed  t i l  den g a m l e  F o r e r  ved at 

trcede i H a n s  F o d s p o r .

M e n  hvis det nu ved G ud s "Aaade endog langt oder 

nogens Forventning lykkes at udvikle et sandt og sundt og 

velsignet dansk Folke- og M enighedsliv og en saa levende 

Forbindelse mellem Hjerterne paa begge S id e r af de politiske 

Grcensepcele, at bisse derved i hpjeste G rad berMes deres 

M a g t  til at spnderlemme det danske Folk og den danske M e 

nighed, tpr vi saa haabe at opleve den störe Glcede, at ogsaa 

det politiske Grcenseskel vil forsvinde? Jeg mener, at den 

S a g  maa vi helft i al Admyghed lcegge i den störe h im -  

melske O v e r d i g e m e s t e r s  Haand. Hvad enten det sker, 

mens mine Ajne ere aabne, eller ikke, saa er jeg dog fuldvis 

paa, at den S tu n d  det kan ske til fand Velsignelse for det 

danske Folk og den danske Menighed, da v il det ske, og da 

der hos H a m  ikke er Persons Anseelse, er jeg tillige over- 

bevist om, at del v il ske paa en saadan Maade, at det ogsaa
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kan blive til fand Velsignelse for det tyske Folk og det tyske 

Menighedsliv. Det kan da sandelig Heller ikke vcere til fand 

Velsignelse for noget Folk eller for nogen Menighed at under- 

trykke og forurette en Befolkning af fremmed Nationalitet i 

et erobret Land, allermindst naar det er denne Befolknings 

hpjeste og cedleste Ret, der hjertelpst trcedes ander Fpdder^). 

Hvad derimod den undertrykte og forurettede P a r t  angaar, 

da ved jeg af Erfaring, at man godt kan have G u d s Fred 

og Glcede i fit Hjerte felv ander de trangeste Kaar. Det 

vil derfor i hvert Fa ld  vcere af den allererste Betydning 

for vore spnderjydske Brpdre og Spstre, dersom de hente deres 

Styrke til Striden  fra et sandt og sundt Kristen- og M e n ig 

hedsliv, og de ville da med „de helliges T ro  og Taalm odig- 

hed" kunne bie paa Herrens Time i denne som i al anden 

Ve og Vaande. Endelig staar det fast, at jo inderligere 

Spnderjydernes og vore Hjerter ere sammenknyttede i en 

heilig Kcerligheds Baand, desto dybere Sandhed v il der vcere 

deri, naar vi forene os til med Salm isten at raabe: „Herren 

har gjort störe T in g  imod os, vi ere blevne glade. Hjemfpr, 

Herre, vore fangne, lig Syd landets Strpm m e."

S e  Tillcrg II. —  Det Jndtryk, som M ishandlingen  af polste 

Bprn  og deres Forceldre i Vreznia har gjort i hele Europa, er 

en a lvorlig  Paamindelse i saa Henseende.
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Tillneg.

Tre Bladartikler.

i.

I  Oktober 1899 leverede jeg efter Pastor Schacks An - 
modning en kille Anmeldelse til „Maanedsblad for den danske 
Folkekirke". S lu tn ingen  af denne Bladartikel blev gengivet 
i de danske Blade i Spnderjylland. D en  lpd, som fplger:

------------ „Det v il ganske vist vcere den, der er fortrolig
med sMderjydske Forhold, let at opregne et meget stört Anta l 
Navne paa Prcester, som have gjort sig til kun altfor villige 
Redskaber i den nationale Undertrykkelses Tjeneste; men desto 
starre Uretfcerdighed vilde det vcere at skcere alle Prcesterne 
siden 1864  oder een Kam. D e r maa selvfplgelig vcere og er 
virkelig ogsaa stör Forskel. D e r findes baade troende Prcester 
og Prcester, som have Aje og Hjerte for deres Menigheders 
nationale Ret. P a a  den anden S ide  b^r det stcerkt betones, 
at selv troende tyske, tysksindede og tyskdannede Prcester 
have overordentlig störe Vanskeligheder at overvinde for at 
blive for deres danske Menigheder, hvad de gerne skulde vcere, 
og vinde den danske Befolknings Tillid.

Det er dem sandelig ingen let S a g ,  iscer da de to 
Nationaliteter staa saa fjendsk mod Hinanden, at efterkomme 
den paulinske Fordring: at vcere som  en D a n s k  ib l a n d t  
D a n sk e  fo r  at v in d e  D a n sk e  fo r  G u d s  R ig e .  Jkke 
blot lcegger Sproget og den forskellige Folkeejendommelighed, 
der ogsaa gdr sig gceldende paa det religiöse Omraade, dem 
störe Hindringer i Vejen. Hvad der i en umaadelig G rad 
forpger Banskelighederne, er den Omstcendighed, at den preus-
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siske Regering Venter og krcever af dem, at de skulle vcere 
villige Redstaber i Fortyskningens Tjeneste. Det er i saa 
Henseende oplysende, hvad der for nylig tildrog sig ved en 
Synodeforhandling i Spnderborg i Anledning af et Andra- 
gende om, at der dog i det mindste maatte tilstaas de danske 
B p rn  to ugentlige T im ers Undervisn ing i dansk Sp rog. 
Synodens Formand, Provst Reuter, forlangte, at Andragendet 
uden videre skulde afvises „som P o lit ik "; men Afstemningen 
gik Ham imod. I  sit Forsvar for Andragendet udtalte en 
spnderjydsk Lcegmand*) fprst sin Forundring oder, at Ku ltu s- 
ministeren havde kunnet sige, at der ingen som helft G rund  
var ü l at indfpre Undervisning i dansk S p ro g ; og for saa 
vidt Ministeren havde beraabt sig paa en Jndberetning, ly- 
dende paa, at „det ikke forvolder nogen Ulempe ved den danske 
Religionsundervisning, at Bprnene ikke saa nogen Under
visn ing  i dansk S p ro g ",  anfprte Han derimod, at selv den 
tyske Professor Hänel i R igsdagen havde betegnet denne 
Jndberetning som falsk og stridende imod Sa g e n s  Natur, 
idet „fprst en pcedagogisk Vejledning i Modersm aalet gor 
Bprnene modtagelige for den hpje og dybe Fplelsesverden, 
som vi kalde Re lig ion ".

T i l  S lu tn in g  henvendte Han en indtrcengende B p n  til 
de tilstedevcerende Prcester om at stptte Andragendet. „D e  
vil ved at stemme for det", sagde Han, „erhverve Dem  
Deres Menigheders Tak, medens D e  ved at stemme mod 
Andragendet ligesom lcrgger Kniven paa Struben af Deres 
Menigheders Modersm aal, der ogsaa er flere af Prcesternes 
eget Modersm aal. M a n  vil beskylde os for, at vi kun have 
politiske Form aal for §2je. M e n  er det Politik, at vi elske 
det Modersm aal, som vi have taget i A r v  efter Fcedrene, 
og som vi gerne ville forplante til senere Slcegter? M a n  
taler og skriver meget i vore Dage  om Majestcetsforncermelse. 
F o r mig staar den foreliggende S a g  saaledes, at det er 
Majestcetsforncermelse mod Herrernes Herre og Kongernes 
Konge, naar man vil hade og mistcenke os, fordi vi elske 
det Sp rog , som vi have modtaget af Ham."

Hertil svarede Provst Reuter: „ B i l  n o g e n  gp re  dette 
t i l  en S a m v i t t i g h e d s s a g ,  m a a  det vcere H a n s  S a g .  
F o r mig er det, da Regeringen har stemplet det som politisk,

°) Andreas Kaad, Mindebjerg paa A ls .
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en S a g ,  hvormed jeg ikke kan besaite m ig." Afstemningen 
gik Ham dog atter imod. Foruden de allerfleste Lcegmcend 
stemte seks Proester, deriblandt Claussen af D ybbp l og Lawaetz 
af Ulkebpl, for Andragendet, hvorimod de Pvrige Proester 
fulgte Provst Reuter. K an  det undre nogen dansk Kristen, 
at det under saadanne Omstoendigheder kan falde den danske 
Befolkning svcert at satte T illid  til de preussiske Statskirke- 
proester, isoer da det er en Kendsgerning, at selv troende 
danske Loegfolk af tysk-pietistiske, preussisk dresserede Provster 
og Proester have ladet sig Hilde i den Vildfarelse, at det er 
en syndig Politik  at voere med til at voerne om det danske 
Modersm aal, hjoelpe unge Spnderjyder til paa danske Efter- 
skoler og Hojskoler at faa en bedre og sundere Nw ring for 
deres danske Aand s- og Hjerteliv end den, der bydes dem i 
Skoler, hvor Undervisningssproget er tysk, og hvor hele 
Undervisningen gaar ud paa at fortyske dem, fremdeles at 
sikre sig danske Talsmoend i den tyske R ig sd ag  og den preus
siske Landdag og lignende Fo rm aa l? Det synes da Heller 
ikke vanskeligt at forstaa, at den danske Befolkning er paa 
sin Post selv overfor en fri indre Missionsbevoegelse, fordi 
dennes npdtvungne Forbindelse med saadanne Proester og 
Provster, om end mod flere af Ledernes Anske og Vilje, er 
bleven benyttet til at berpve Kämpen for Modersmaalet og 
det danske Aand s- og Hjerteliv s a a d a n n e  Medkoempere ,  
der ne top  som om ve nd te  og t roende  M e n n e s k e r  burde  
vcere S a n d h e d e n s  og R e t fo e r d i g h e d e n s  bedste S t o t t e r  
og T a l s m o e n d  h o s  G u d  og M e n n e s ke r .

M e n  netop derfor har det gjort et godt og glcedeligt 
Ind tryk  paa mange og navnlig paa mange troende Spnder- 
jyder, at Formanden for indre M iss io n  i Danmark, Pastor 
B ilhelm  Beck, ifjor i en udfprlig Afhandling, der blev gen- 
givet i de spnderjydske Dagblade, indskoerpede Betydningen af 
Kcerligheden til sit Folk og sit Modersm aal, og at Spnder- 
jyden H. Chr. Beck ved sit Foredrag ved Ungdomsmpdet i 
Herning om Kristendom og Nationalitet, der er bleven gen- 
givet i „Nordslesvigsk Spndagsb lad ", og gamle Anders S tu b - 
kjcer ved sit varme Jndloeg i „Kristeligt D agb lad " ere gaaede 
frem i Hans Fodspor. Det v il jo nemlig voere af Betydning 
baade for det danske Folk og for den danske Menighed, at den 
levende Forbindelse mellem G ud s V p rn  paa begge S ide r 
af de politiske Groensepoele, uanset, hvilken kirkelig Retning 
de tilhpre, ikke blot bevares, men knyttes altid inderligere og
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fastere, og at den gensidige Kcerlighed navnlig faar sit Ud- 
slag i gensidig Forbpn og den, al Menigheden baade her og 
hist indbefatter hele den danske Menigheds og hele det danske 
Folks baade aandelige og timelige Ve l i sine daglige Bpnner. 
Sker dette, vil man ikke npjes med en Kcerlighed med M u n d  
og Tunge, ikke Heller v il man fristes til h e r o v r e  at hjcelpe 
Danskhedens Fjender med at käste med S ten  efter „Manden, 
som er falden iblandt Rpvere", i Stedet for efter den barm- 
hjertige Sam aritan s Exempel at vcere med til at forbinde 
Ham og gyde Olie og B in  i Hans S a a r,  eller til de ro v re  
at regne det for god dansk Kristendom at slippe Kcerligheden 
til fit danske M odersm aal og Omsorgen for det danske Aands- 
og Hjerteliv, ja at lcegge alle dem for Had som lütter vantro 
og uomvendte Mennesker, der mandig og trofast kcempe for, 
hvad der bpr vcere alle danske Kristne helligt og dyrebart.

II.

Den paulinfle Fordring til de tyske Priester 
i Nordflesvig.

(tn Redegprelse i de danske Blade i Svnderjylland.

S o m  jeg erfarer, har det fremkaldt heftige Angreb paa 
mig i den tyske Presse, —  saaledes i „Flensburger Nach
richten" og „Nord-Ostsezeitung-, —  at jeg i en Artikel i 
„Maanedsblad for den danske Folkekirke" har fremstillet det 
som en paulinsk Fordring til enhver tysk Prcrst i Nordflesvig, 
at Han b p r vcere de D a n s k e  som en D a n s k  f o r  at 
v i nde  D a n s k e  fo r  G u d s  R i g e ,  nagtet jeg dog med F lid  
har fremhcevet, hvad der paa G rund  af, at de to Nationali- 
teter der staa saa fjendsk imod Hinanden, maa gpre de tyske 
Prcester det scerlig vanskeligt at fyldestgpre denne ideale Fordring.

A t nu et saadant K rav  har forarget alle dem, hvis 
Kristendom paa moderne, tysk-pietistisk B i s  i den G rad svcever 
i Lüften, at de indbilde sig, at en tysk Prcest i en dansk 
Menighed i Nordflesvig, trods Herrens L rd , at ingen kan
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tjene to Herrer, ba ade  som en god Kristen og en cerlig Prcest 
kan trofast trcede i den barmhjertige Sam a ritan s  Fodspor 
og t i l l i g e  gpre sig til et villigt Redskab for en Politik, der 
hylder Barbaren B re n n u s 's  cegte hedenske Grundscetning, at 
mod de overvundne tpr man tillade sig alt, —  det forundrer 
mig aldeles ikke. Det beviser kun, at et djcervt Sandhedsord 
har ramt der, hvor H a n  har Haft B ru g  for det, hvem ingen 
politiske Grcrnsepcele formaa at stcenge ude, om der end staa 
nok saa mange M illione r Bajonetter bag ved dem.

Derimod tvivler jeg om, at nogen tysk Prcest i Nord- 
slesvig, som er af Sandheden, v il kunne skjule for sig selv, 
at naar Apostelen (1. Kor. 9) siger om sig selv: „ J e g  er 
b l even  J p d e r n e  s om  en Jp d e ,  a t  jeg künde  v in de  
J p d e r " ,  og: „ J e g  er b l eve n  a l t  fo r  a l le ,  at jeg dog  
f o r  a l t i n g  k.unde frel se  n o g l e " ,  saa er der virkelig 
deri indeholdt den ideale Fordring til Ham: at blive for 
sine danske Menighedslemmer, baade voksne og Bprn, som 
en Dansk for at vinde dem for G ud s Rige. Det er jo 
en vitterlig S a g ,  at samme Apostel (Gal. 3) fremdeles siger: 
„Border mine Efterfplgere, Brpdre! og agter paa dem, der 
vandre saaledes, som I  have os til Exempel."

Heller ikke kan jeg tro, at nogen troende tysk Prcest i 
Nordslesvig, som enten af Menneskefrygt eller for at behage 
Mennesker, eller fordi Hans tyske Nationalfplelse er lpbet af 
med Ham, har vceret et villigt Redskab til at berpve sine 
danske Menighedslemmer og deres B o rn  Velsignelsen af 
Modersm aalets B ru g  i Kirken og Skolen, eller har samtykt 
i og medvirket til nogen som helft Krcrnkelse af den Kcerlighed 
og det Hensyn, som i Fvlge guddommelig og menneskelig 
Ret skyldes en Befolkning af fremmed Nationalitet i en 
erobret Landsdel, v il kunne tage sig den nwvnte paulinske 
Fordring alvorlig til Hjerte ud en  a t m a a t t e s l a a s i n e  
N j n e  ned og skamme s ig  de ro ve r  baade  fo r  G u d  og 
M e n n e s k e r .

Derimod er det min Overbevisning, at troende tyske 
Proester ville tjene baade Gud  og Kejseren, baade G ud s R ige 
og det tyske R ige  allerbedst, dersom de omfatte deres danske 
Menigheder og de enkelte danske Menighedslemmer og deres 
danske B o rn  med en saadan inderlig Kcerlighed, at disse maa 
give dem det B idnesbyrd: „D e  have i alle M aader opfprt 
sig imod os, som om de vare vore Landsmcend. D e  have 
aldrig krcenket noget skyldigt Hensyn til os, fordi vi ere Danske.
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De have saaledes i oprigtig kristelig Kcerlighed sat sig i dort 
Sted, saa trofnst kcempet for, at intet skulde blive os und- 
draget, som i Folge vor danske Nationalitet Var af fand Be- 
tydning for vort Aands- og Hjerteliv og vort hele Kristenlivs 
og Menneskelivs sande og sunde Ncering og Udvikling, og 
det, hvad enten de af deres egne Landsmcend hpstede Tak 
eller Utak derfor, —  at vi elfte dem som vore Brpdre og 
cere dem som cerlige og tro Herrens Tjenere."

Ja , selv om nok saa mange tyske Prcester og Provster 
hpjlig forarges paa denne paulinske Fordring og paa alle de 
tyske Kristne og Prcester i Nordslesvig, som i Gerning og 
Sandhed efter Evne spge at gpre den Fyldest, ja selv om 
nogen af dem vilde sige: „Dersom vi lade dem blive ved 
dermed, vil det ende med, at Tysklands Fjender komme og 
tage baade Land og Folk. Hellere end at der maatte times 
det af G ud  saa hpjt benaadede tyske Folk noget saa for- 
smcedeligt, hellere maa et Slcegtled eller to af den danske 
Befolkning i Nordslesvig gaa baade timelig og aandelig til 
Grunde. Derfor bort med ethvert Hensyn til, hvad Herren 
og Hans Apostel vitterlig krcever af o s ! "  —  saa er jeg dog 
lige fuldt overbevist om, at det i Aand  og Sandhed vil 
tjene det tyske Folk bedst, om det i alle M aader behandlede 
den lille danske Befolkning i Nordslesvig saaledes, at den 
maatte tilstaa: „Om  det havde vceret vore egne kcere Lan d s
mcend, de havde ikke kunnet vise os storre Kcerlighed, stprre 
Omsorg for vort aandelige og timelige Vel, stprre Retfcer- 
dighed og ürrligere Hensyn baade ved Rettergangen og A d 
ministrationen, baade i Kirke og i Skole og i alle offentlige 
og private Forhold."

Hvorpaa grunder jeg da denne min Overbevisn ing?

P a a  den uomstpdelige Sandhed, at det ikke var Herrens 
og Hans Apostles selvhengivende Kcerlighed, men den jp - 
diske Nppers teprcest  K a j f a s ' s  u g u d e l i g e  P o l i t i k ,  der 
var Sky ld  i den forscerdelige Dom , som overgik det jpdiske 
Folk, en Dom , som en troende Prcest maa bede Herren i 
Naade bevare ethvert Folk fra at berede sig selv.
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I I I .

I  A p r il M aaned 1900, netop i de Dage, da min Hustru 
sank vaa fit Dpdsleje, fik jeg en indstcendig Anm odning fra 
en dansk Kvinde i Spnderjylland om snarest muligt gennem 
de danske Blade i Spnderjylland at advare danske Forceldre 
derovre imod at lade sig forfore til „ friv illig " at begcere 
tysk Re ligionsundervisn ing for deres danske B vrn , da der af 
Myndighederne og iscer af Prcester og Lcerere pvedes et vold- 
somt P re s  paa mange af dem i den Retning. Takket vcrre 
m in dpdssyge Hustrus Paamindelse fik jeg da ogsaa forfattet 
folgende Jndlcrg, som beredvillig optoges af de danske Blade. 
Det lpd saaledes:

Et Ord til flesvigske Forcrldre, Llrrere og Prcester.

„Elster du m i g ? "  —  „Grces mine La m !" Det dar 
Herrens Ord til Peder; og det er Herrens O rd til enhver, 
hvem Han betror en Hyrdegerning. Det er da navnlig ogsaa 
Herrens O rd  og Form aning til enhver dpbt M oder og Fader, 
Lcerer og Prcest i S le sv ig .

Selvfp lgelig kan kun Herrens Fjende fortolke denne F o r 
m aning paa den Maade, at Opgaven skulde vcere: efter bedste 
Evne at f o r h i n d r e ,  at „Herrens Lam " faar den fo r  dem 
sunde s te  og  mest ncerende Fpde.  Heller ikke kan nogen 
cerlig Kristen vcere i T v iv l om, at B p rn  tales bedst og mest 
velsignet til Hjerte paa deres M odersm aal og lcere bedst at 
täte hjertelig paa deres Modersm aal, og at dette fremfor alt 
gcelder, naar Talen er om, hvad der angaar deres evige 
Frelse og Saliggprelse.

A t  derfor nogen t roe nde  Moder eller Fader i S le sv ig  
efter  m o d e n t  Over l ce g  f r i v i l l i g  skulde begcere, at man 
berpver deres B p rn  Modersm aalets B ru g  ved deres Under- 
v isn in g  i den kristelige Bprnelcerdom, er ligefrem utcenkeligt. 
Det vilde vcere altfor unaturligt og ukristeligt. Kan  vel en 
troende M oder eller Fader glemme, hvad de skylde deres egne 
B p rn  som „Herrens Lam !"

F o r  saa vidt fanatiske Politikere paastaa sligt, maa det 
enten bero paa et groft Selvbedrag eller paa frcek Usand- 
fcrrdighed.
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H ar virkelig nogen troende M oder eller Fader givet sit 
M inde  til sligt, maa det vccre „den gamle S la n g e ",  der staar 
bagved. H vor sprgeligt da, ja hvor usigelig sprgeligt, hvis 
det endog er en dpbt Lcerer eller en Prcest, som er gaaet Sjcele- 
fjendens ALrinde ved at bevcege Forceldre til noget saadant, 
enten ved Trusler eller ved Lokkemidler eller ved falske Fore- 
stillinger!

S o m  enhver oplyst Kristen ved, bestod det ene af de tre 
Pintseundere den, at Helligaanden gav Apostlene at tale til 
enhver af de tilstedevcerende paa Hans eget Modersm aal. 
Dette Tegn er til denne D a g  underfuldt gaaet i Opfyldelse. 
Kunde nogen hpre alle de Pintseprcrdikener, som i A a r  ville 
blive holdte paa hele Jorden, vilde Han faa flere Hundreder 
af forskellige Tungem aal at hpre. Det er Helligaandens 
Stadfcrstelse af Pintsetegnet. Det er Helligaanden, som har 
fyldt Herrens cerlige Sendebud med en saadan Kcerlighed, 
at de intet Offer have skyet, for at ethvert Menneske künde 
komme til „at höre om G ud s störe Gerninger i det T unge 
maal, hvorudi Han er fpdt".

G ud s Aand siger aldrig sig selv imod.

D rive s  du af G ud s Aand, da maa det vcere dig en 
Hjertesag, enten du er tyskfpdt eller danskfpdt, at Evangeliet 
forkyndes ethvert Menneske paa Hans Modersm aal, og du vil 
allermindst kunne bringe det over dit Hjerte at medvirke til 
at berpve Herrens umyndige smaa et saa uskatterligt Gode.

Derfor, hvo du end er, tyskfpdt eller danskfpdt, M oder 
eller Fader, Lcerer eller Prcest, —  er du et dpbt Menneske, 
saa overh^r ikke Herrens indtrcengende Sp p rg sm aa l: „Elster 
du m ig ? "  eller den dermed forbundne Form aning: „Grces 
mine L a m !" O g  er du et troende Menneste, ja en troende 
Lcerer eller Prcrst, saa kom derhos i Hu, hvad Herren ved 
sin Omtale af, hvad vi skylde Hans dyrekpbte smaa, har fpjet 
til: „Det er umuligt, at Forargelser ikke skulle komme, men 
ve den, ved hvem de komme. Det ra r Ham bedre, om en 
M M esten  blev hcengt om Hans H a ls, og Han blev kästet i 
Havet, end at Han skulde forarge en af disse smaa. Vogter 
eder selv!"

V a r  det dog ikke forfcerdeligt, om dit B a rn  eller noget 
Barn , som Herren betroede til din Omsorg, paa sit Dpdsleje 
maatte fpre samme Klagemaal, som jeg har H M  blive op- 
lpftet ved et Dpdsleje i Haderslev: „Det Var kun lidt, vi i
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vor Barndom *) fik at vide om vor Herre; thi det, vi i 
Skolen hprte og loeste om Ham, forstode vi ikke, da det ikke 
var paa vort Modersm aal, men paa Tysk, og vore Forceldre 
künde ikke forklare os, hvad der stod i vore Bvger, fordi de 
Heller ikke forstode Tysk."

Den doendes Barndom  faldt nemlig paa den Tid, da det tyste 
Cancelli gjorde samme Uret mod de danske Born  i Frue S o g n  
i Haderslev, som nu oves mod saa mangfoldige danske Bprn  
i Nordslesvig og i stedse storre Om fang.
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I. Johansen.
Fpdt den 7. Oktober 1827, dpd den 14. M a r ts  1902.

Mastor Johansen i Svann inge  Var for den störe Almenhed 

mest kendt for sin Deltagelse i det kirkelige Arbejde som en 

Prcest, der uden i snccvrere Forstand at tilhpre nogen enkelt 

kirkelig Retning, stod sig ret godt med dem alle og gerne Var 

med til at fremme enhver god Gerning, fra hvilken S ide  

den end fM e s  frem. M ind re  Kredse trindt omkring i Landet 

kendte Johansen som en nidkcer Ta lsm and  og Stptte for den 

spnderjydske S a g ,  som en M and , der, uden at give Lejlighed 

til megen Omtale, havde en Menneskealder igennem udfoldet 

en utnrttelig Virksomhed for dansk S p ro g  og Aand sliv  i 

Spnderjylland.

J e n s e n i u s  J o h a n s e n  er fpdt den 7. Oktober 1827 i 

Nakskov, hvor Hans Fader Var Kordegn. D a  B yen s Latin- 

skole under Hans Opvu'kst blev nedlagt, künde Hans Forceldre 

ikke lade Ham studere, som Hans tre celdre Brpdre. H an  

kom et A a r s  T id  paa Handelshuset Puggaard  og H age 's  

Kontor i Bandholm. S a a  fik Sogneprcesten i Nakskov, den 

senere Biskop B inde sbM , sat igennem, at Johansen blev 

Student, og Han valgte da at blive Prcrst.

I  1848 gik den 21-aarige Student med i Krigen som 

frivillig Underofficer, men naaede ikke at komme i Jlden. 

Ved S lu tn ingen  af dette A a r s  Felttog tog Han forelpbig 

sin Afsked, og da Han senere stillede sig til Session, viste det
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sig, at Han ikke havde den foreskrevne Hpjde. H an  vedblev 

sine Studeringer, tog Embedseksamen og blev, efter et halvt 

A a r s  Ophold som Huslcerer paa Frederikslund i Egnen ved 

So rp , i 1854 udncevnt til Kateket ved V o r  Frelsers Kirke i 

Kpbenhavn, hvor den fortrceffelige Peter Fenger, G rundtvigs 

gode Ven, Var Sogneprcest.

I  Aaret 1855 blev Johansen, 28 A a r  gammel, gift 

med T h o r a  O l d e n b u r g ,  Datie r af den 1842 afdpde Prcest 

i Sorterup, Th. V . Oldenburg, Forfatter til Salm erne „ I  

Herrens H u s  er godt at bo", „Dybe stille, stoerke milde" og 

flere. M ed  denne udmcerkede Hustru levede Johansen et 

langt, velsignet S a m liv .  D e  Var fcrlles om kirkelige og 

folkelige Ansker og Bestroebelser; en Bprneflok gjorde dem 

megen Glcrde.

Johansens S voge r V . Oldenburg, nu Overprcesident i 

Kpbenhavn, Var fra sidst i Halvtredserne som ung juridisk 

Kandidat ansat i det slesvigske Ministerium. H an  kom en 

D a g  op til Johansen og sagde: „D er er blevet et Embede 

ledigt i Haderslev; det er som stabt for dig; det skal du 

spge." Det var det Embede, Pastor Johannes Fibiger havde 

Haft som Hospitalsprcest og samtidig Kollaborator (Overlcerer) 

ved Latinskolen med Religion  og Hebraist til Lcrrefag. J o 

hansen folgte Embedet, og Etatsraad Regenburg, den G ang 

Direktor i det slesvigske Ministerium, gav Ham det.

Det Var i 1860, at Johansen kom til Haderslev, hvor 

Han forblev i 10 Aar, saa lamge Han künde.

E n  Sceregenhed for Pastor Johansens S t il lin g  i Haders

lev var det, at Han straks kom i et godt Forhold til mange 

af B yen s tystsindede Fam ilier, der blev Hans stadige Tilhprere 

i Hospitalskirken, skpnt Han prcedikede Dansk, medens begge 

Proester ved V o r  Frue Kirke skiftevis prcedikede Dansk og 

T y s i —  saa lemfceldig var Ordningen i den danske Tid, at 

der var lige megen dansk og tysk Gudstjeneste i Sognekirken 

i denne dansktalende B y . I  sine „Oplevelser i Spnder- 

jylland", en Bog , der udkom 1899, fortceller Johansen, hvor-
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ledes de mest ansete tysksindede Fam ilier i Haderslev i Aaret 

1863 deltog i Kongeballet i „Harm onien", da Kong Frederik 

den Syvende kort fpr sin sidste Fpdselsdag gcestede Haderslev. 

M ange  af Hjemmetyskerne hejsede Danebrog. D e r var ved 

at blive Enighed blandt hele Befolkningen.

S a a  kom den ulykkelige Krig. Hjemmetyskerne var som 

forvandlede. D e  indtrcengte prpjsiske Magthavere assatte og 

udviste Lcrrerne ved Latinskolen. Johansen künde dog blive i 

Byen, da Han ikke var afsat som Hospitalsprcest. S n a r t  

kom Türen ogsaa til Prcrsterne. D en  2. J u l i  udstedte de 

to psterrigske og prpjsiske Civilkommisscerer i F lensborg en 

Anordning om, at Embedsmcendene skulde udtale, at de ikke 

holdt sig for bundne ved deres Ed  til Kong Christian den 

Niende, eller ogsaa skulde de nedlcegge deres Embede. J o 

hansen gik ikke ind herpaa, men skpnt Han afgav en Erklcering 

i modsat Retning, lykkedes det Ham ved personlig Henvendelse 

til den prpjsiske Civilkommisscer Zedlitz og ved modig Op- 

trcrden over for denne og den nye Provst P ra h l i Haderslev 

at blive i Embedet, hvad der lettedes ved, at de tysksindede 

Beboere i Haderslev personlig ikke var Ham fjendtlig sindede. 

Nogle A a r efter Krigen mpdtes Provst Hpyer M p lle r en G ang  

med Byfoged Salicath, tidligere Sagfprer i Haderslev, efter 

at denne havde forladt Spnderjylland. Sa licath  ytrede, at 

derovre var der jo nu ikke til at vcrre. —  „ M e n  Johansen 

d a ? "  udbrpd Provsten. —  „Ja, Johansen! N a a r man 

smider Ham ud ad den ene Dpr, kommer Han jo ind ad den 

anden." —  O g  det gjorde Han, tilfpjede Hpyer Mpller, men 

paa en saa stilfcerdig og elskva'rdig Bcaade, at man aldrig 

künde blive vred paa Ham derfor.

P a a  G rund  af sit Maadehold lykkedes det Pastor J o 

hansen efter 1864 at saa Tilladelse til at oprette en privat 

dansk Realstole i Haderslev („Nealskole for Haderslev B y  og 

Om egn"). Den  blev aabnet den 15. M a j  1866 med 42 

Clever, og den voksede sig efterhaanden stör, op til henved 

150 Clever.
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I  Aarene fpr 1870 deltog Pastor Johansen i en ivrig 

Missionsvirksomhed, iscer sarnmen med Grove-Rasm ussen, 

den G ang  Kapellan i Gram , den tysksindede Lavaetz, den 

G ang  Prcest i Skrhdstrup (i Foraaret 1902 dpd som Sogne- 

prcest i Ulkebpl), Michaelsen, den G ang Prcest i Bjolderup, 

senere i Rpdding, Provst Blcedel i Nustrup og den tidligere 

indiske Missioncer G rpnning, senere Prcest i Aabenraa og 

derefter i Ballum . E n  „Kirkelig Forening til G ud s R ige s 

Fremme", af hvis Bestyrelse Johansen blev Medlem, udgav 

Opbyggelsesbladet „ E lia s ",  der redigeredes af G rove -R a s

mussen.

I  1870, da det efter den fransk-tyske K r ig s  Udbrud 

blev befalet Prcesterne ved enhver Gndstjeneste at bede om 

„ Se jr  og Velsignelse for de prpjsiske Vaaben i denne ret- 

fcerdige K r ig ",  og da Johansen ikke künde faa sig til dette, 

blev Han ligesom nogle andre Prcester afstediget, og den 

danske Realskole blev lukket. Efter Krigen kykkedes det dog 

at faa den genoprettet med euwl. tlieol. Sprensen som Be- 

styrer. D en  blev fprst 1881 endelig lukket ved et Magtsprog. 

Pastor Johansen Var Skolens trofaste Ven, saa lcenge den 

bestod. Bed Hans Hjcelp lykkedes det fra privat S ide  at 

skaffe Skolen den materielle Stptte, den naturligvis ikke künde 

undvcere.

Efter sin Afskedigelse i Haderslev blev Johansen ansat 

ved V o r  Frue Kirke i Od en se ,  fprst som Hjcelpeprcest, snart 

efter som Sogneprcest. Hver fjortende D a g  drog Han til 

Haderslev for at mpdes til Gndstjeneste med sin tidligere 

Menighed. Det künde saa meget mindre formenes Ham, 

som Han havde prpjsisk Undersaatsret. Alligevel satte Prp j- 

serne en Stopper derfor. D e  af Bismarck mod Kalolikkerne 

gennemfprte M ajlove  (af 1874) indeholdt Forbud mod guds- 

tjenstlige Handlinger af udenlandske Prcrster. Denne For- 

skrift blev anvendt mod de forhenvcerende slesvigske Prcester, 

som fra Kongeriget log til Spnderjylland for at samles med 

deres tidligere Menigheder. F o r  pvrigt fik Johansen nok at
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bestille i Odense. Fam ilien saa udcn for Maaltiderne i 

Gründen ikke meget til Ham. H an  Var Dagen  igennem til 

langt ud paa Aftenen optagen af Befolg i Sognet eller af 

Arbejde paa sit Va'relse. N a a r Han sad og arbejdede, maatte 

Han dog nu og da, naar Fplelserne over en eller anden 

T ing, der fyldte Hans S in d , blev for stcerke, gpre en lille 

Afbrydelse for at gaa ind i Dagligstuen til sin Hustru og 

give Luft for sine Forhaabninger, sin Harme eller sin Glcede. 

Han holdt ikke tilstrcekkelig H u s  med sine Krcefter, Han sik 

gentagne stcerke Anfald af Lungebetcendelse, og det saa ud, 

som var der Fare for Hans Liv. H a n s  Menighed og andre 

Benner satte Ham da i S tan d  til at ophjcrlpe sit Helbred 

ved et Ophold paa Korsika i Vinteren 1878 - 79.

Johansen blev i Odense indtil Han efter sit fyldte 60de 

A a r  svgte et mindre anstrengende Arbejde paa Landet. H an  

blev 1888 So gnep raP  i S v a n n i n g e  ved Faaborg. D en  

dejlige N atu r paa dette Sted  var Johansen en stadig Kilde 

til Glcede. N aa r Han en Sommermorgen traadte ud paa 

Havetrappen, künde Han beständig paa ny udbryde i Lovtaler 

over det skpnne Billede, der viste sig for Ham i den udstrakte 

Have med störe Grpnninger, med Dam m e og Broer, endende 

i en Lund og for Blikket afsluttet med en for vort Land 

storslaaet Baggrund  af Hpjdedrag (de fynske Alper). Johansen 

yndede at fpre sine Gcester op paa disse Bakker for at se 

det prcegtige Skue ud over Land og Band  lige til Spnder- 

jylland.

I  1887 blev Han udncrvnt til Nidder af Dannebrog. 

P a a  det Mpde, som „D e  samvirkende spnderjydske Foren inger" 

i Sommeren 1899 holdt i Slagelse, sik Johansen af F o r 

manden overrakt D ip lom  som ÄEresmedlem.

Baade i Odense og Svann inge  udfoldede Pastor J o 

hansen en ivrig kirkelig Virksomhed som M issionsven. H an  

var ikke kirkelig Partimand, men stod i venligt Forhold til 

V ilhelm  Beck, den grundtvigske Bevcegelse og andre kirkelige 

Netninger I  Odense fik Han saaledes M issionshuset „Be-
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than ia " rejst. I  Proestegaarden i Svann inge  Var der i hver 

Bintermaaned Karlempder, Pigempder og Konempder. Karlene 

mpdte i et A n ta l af indtil oder 50, Pigerne indtil oder 80, 

og alle bevoertedes med Kaffe og Kager. Om  Sommeren 

stilledes Prcestegaardens Have til Raadighed for störe kirkelige 

Mpder. Johansen og Hans Hustru, der dpde i M a j  1900, 

Var meget afholdte i deres Menighed og modtog mange Be- 

viser herpaa. Det gloedede den gamle Sogneproest meget at 

fortcelle, hvor smukt Hans Sognefolk ved forskellige Lejligheder 

lagde deres Hengivenhed for Dagen. Ester F ru  Johansens 

Dpd, da hendes M a n d  ikke pnskede nogen Gravsten, vilde 

man i Menigheden scette et smukt Jernrcekvcrrk omkring 

Graven. Det foregik i Johansens Fravoerelse. E n  Haand- 

vccrker affattede en Jndskrift til en Plade. Opgaven Var 

ikke let. M e n  den blev godt lpst. P a a  Pladen staar der: 

„ E n  taknemmelig Menighed satte dette Hegn for at frede 

om dyrebare M ind e r."

Johansen Var en stör Bprneven. B p rn  Hang ved Ham. 

H an  morede sig med dem, legede og sppgede med dem, men 

künde ogsaa, med sin lette Overgang fra Gammen til A lvor, 

tale alvorligt og finde Are og Forstaaelse hos dem. M a n  

fortoeller, at Hans Eksamensbespg i Skolerne i Svann inge  

S o g n  saa langt fra havde noget skrcekindjagende ved sig for 

Bprnene, at disse tvcertimod lcenge i Forvejen glcedede sig 

dertil som til en Fest. P a a  den samme naturligt vindende 

M aade  optraadte Johansen overfor jcevne Folk, der altid 

künde tale fortroligt med Ham om deres Anliggender og 

hente Trpst og Raad  hos Ham. H an s Vennescelhed forfejlede 

scedvanlig Heller ikke sin V irkn ing over for fremmede, skpnt 

Hans störe Livlighed og bratte Skiften mellem Skcemt og 

meget alvorlig Ta le  undertiden künde voekke nogen Forundring 

hos dem, der ikke kendte Ham. T ro d s  sin Forekommenhed 

Var Johansen ikke bange sor undertiden, omend sjeldent, at 

voerge sig og sin Overbevisning paa en bidende Maade.

S e lv  har Han flere Gange fortalt folgende Oplevelse.
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P a a  en Rejse fprst i Halvfjerdserne talte Han med en Nejse- 

fcelle om kristelige Spprgsm aa l, og Bibelen blev ncevnet. 

E n  Person i Kupeen, der ncermest saa ud som en Markeds- 

gpgler eller lignende, udbrpd da: „Bibelen! D e r er da ingen 

fornuftige Mennesker, der bryder sig om Bibelen. I  den 

staar der jo, at et LEsel künde tale." —  Johansen spurgte: 

„Hvor er D e  f r a ? "  —  „Det er jo lige meget, hvor jeg er 

fra." —  „Nej, det er ikke. Jkke sandt, D e  er en Tyske r?" —  

„Ja, men det kommer ikke Sa ge n  ved." —  „Jo, det gpr. 

I  Tyskere har fprst rpvet en D e l af dort Land fra os, og 

nu kommer D e  og v il ogsaa prpve paa at tage vor B ibe l 

fra os. Det taaler vi ikke." —  Dermed Var M unden  

stoppet paa M anden; Han sagde ikke et O rd  paa Resten af 

Türen, og de andre künde uforstyrret fpre deres Sam tale  videre.

Pastor Johansen glemte ikke Spnderjylland. Det Var 

Ham, der sammen med forhenvcerende Overlcerer ved Flensborg 

Latinskole M on rad  fik indrettet et kirkeligt Tillceg til „Nord- 

slesvigsk Sp ndagsb lad " med Prcedikener af danske Prcrster. 

Baade med Raad  og D aad  Var Han med i enhver Bestrcebelse 

for at stptte dansk Sp ro g  og A and sliv  i Spnderjylland. 

Scerlig bpr det fremhceves, at Han med stör Takt og Besin- 

dighed virkede i det stille for den danske S a g  og ingensinde 

stillede sin Person og sin Gerning til Skue, saa at M od - 

standerne aldrig fik nogen Lejlighed til Angreb.

H an s Hjerte Hang ved Spnderjylland T re  D age  fpr 

sin D pd  skrev Han i Anledning af R igsdagsva lge t i Nord- 

slesvig med sin scedvanlige sikre Haandskrift et Brev, der 

blandt andet indeholdt folgende O rd : „Herren lcegge nu sin

Belsignelse til, at Deres Rigsdagsvirksomhed maa bringe-----------

alle vore kcrre Landsmcend voksende 2Ere, G avn  og Glcrde."

Johansen, der Spndagen den 9. M a r t s  havde holdt 

Gudstjeneste som scedvanlig, medens en anden Prcest for- 

rettede Fastegudstjenesten O nsdag Asten, forberedte selv sine 

Konfirmanter To rsdag  Formiddag, men gik om Aftenen tidlig 

til Sengs. D a  Han ikke künde finde Ro, stod Han op og
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klcedte sig paa, men inde i Dagligstuen satte Han sig i en 

S to l,  og lidt efter drog Han sit sidste Suk. H an  havde 

saaledes arbejdet og virket til det sidste.

Ugedagen efter Hans D M  fandt Jordefcerden Sted. 

Det daarlige Vejr forhindrede ikke Sogne ts og Omegnens 

Befolkning fra at mpde i tcette Skarer. Ogsaa fra Odense, 

Kpbenhavn og Spnderjylland Var der Deltagere. E n  Allee 

af Danebrogsflag fprte fra Hjemmet op til Kirkegaarden; 

der Var ogsaa rejst en TEresport. P a a  denne havde Hans 

Sognefolk sat den Jndskrift: „Tak for din velsignede Gerning, 

du bragte os Trpst og Glcrde, du Var mild og kcrrlig, derved 

vandt du vore Hjerter." Ta ler holdtes i Hjemmet af Nabo- 

prcesten Pastor M a d s e n  af Horne og af Redaktpr J e s s e n  

fra Flensborg, der bragte en Tak fra Spndnjylland, i 

Kirken af Provst S k j e r b e k  af Bester Hcesinge, af den 

hedengangnes gamle Ben  og Medarbejder fra Haderslev- 

Tiden, Pastor G r o v e  R a s m u s s e n  af Odense, Pastor D a l -  

h o f f  fra Diakonissestiftelsen i Kpbenhavn, Pastor J o h .  

C l a u s e n  af Vonsild samt Jndremissioncer H. C. Beck. 

Jordpaakastelsen udfprtes af G r o v e  R a s m u s s e n .

M ed  Pastor Johansen er den sidste gaaet dort af Ire 

Mcrnd, som i Fcellesskab har virket meget for at vedligeholde 

Forbindelsen mellem dansk Aand sliv  norden og spnden for 

Kongeaaen. D e  andre to Var Tpmmermester H. K a y s e r  i 

KM enhavn  og fhv. Overlcerer E h r .  F. M o n r a d  i Flensborg. 

I  nogle og tyve A a r  virkede disse Mcrnd sammen, altid i 

god Forstaaelse. Kaysers störe Jndflydelse, cedruelige S y n  og 

praktiske S a n s  udfyldte M o n ra d s  ukuelige Forhaabningssuldhed, 

R igdom  paa Udveje og sejge Fastholden af sine Planer. 

Johansen, der var den lcengst levende, havde meget af de 

andres forskellige Egenskaber, og Han delte med dem begge 

den uegennyttige fulde Hengivelse og det utrcettelige Arbejde 

for en S a g ,  som de ansaa for en Livssag for det danske Folk.

I .  Jessen.
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D a  Pastor Johansen blev ansat som Kollaborator ved 

Haderslev lcerde Skole og tillige som Prcrst ved Hospitalet i 

Haderslev, hvilke Embeder ogsaa havde vceret forenede hos 

Hans Forgamger, Pastor Johannes Fibiger, vakte Hans A n - 

scettelse i Begyndelsen nogen M isstem ning ved Skolen, der, 

som det jo plejer at gaa, vendte sig mod Ham mere end

mod de Btyndigheder, der havde kaldet Ham. Denne M i s 

stemning hos Lcrrerpersonalet svandt imidlertid snart; men 

Han sluttede sig dog mest til et P a r  af de Yngste Adjunkter 

i fortrolig Om gang og i Venskab, et Venskab, der for alle 

disse Fam ilier varede til det sidste. Johansen Var en vennescrl 

Natur; Han vilde gerne vinde Venner, og Han Var trofast 

og udholdende i sit Venskab. M angen  G ang künde Han 

maaske tage Venskabsytringer for alvorligt, künde man rarsten 

sige, men dette kom af Hans cerlige Aabenhed og barnligt 

glade og tillidsfulde S in d . H an  maa vist ogsaa have lidt

Skuffelser i denne Netning af forskellig Art, men Hans gode

og lette S in d  bar Ham derover. Johansen Var livsglad, 

og ved S iden  af den störe Alvor, der fandtes hos Ham, 

navnlig i kristelig og national Retning, künde der pludselig 

frembryde G lim t af den ungdommeligste Munterhed, ja ncesten 

af Kaadhed, og Han künde som faa fortcrlle Anekdoter med 

dramatisk L iv  og Anskuelighed. D e r künde hos Ham i saa- 

danne pludselige Frembrud vise sig stör Overlegenhed og 

Sikkerhed, der ogsaa künde komme frem ved andre Lejlig- 

heder og undertiden blive misforstaaet af Folk, som ikke

kendte Ham ncermere. M e n  disse Egenskaber kom netop til 

deres Ret ander de vanskelige Forhold, hvorunder Johansen 

levede efter 1864, og det Var dem, der gav Ham den Evne 

til at handle, taale og sno sig, som man tidt maa beundre. 

D a  Han kom i Forgrunden som en af HovedstMerne for 

den spnderjydske S a g  —  hvilket Han Var og blev fra fprst
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til sidst —  künde Han netop virke, som Han virkede, fordi 

Han Var i Besiddelse af en fast T ro , Sikkerhed og Udholdenhed, 

Snarraadighed og Snildhed, ja man künde ncesten sige 

Fiffighed, som man ikke skulde tiltro en saa alvorlig og

bundoerlig M and . M e n  der er endnu en Egenskab, der skal 

fremhcrves, og det er Hans hensynslFse Uegennyttighed og 

Offervillighed. H an  saa aldrig paa sit eget, men ofrede

villigt, hvad Han evnede —  og undertiden mere end det —  

for den S a g ,  der blev Ham saa kcer. H an s Energi, Hans 

Udholdenhed, Hans Barm e og Uegennyttighed vil ikke let 

kunne erstattes.

E n  gammel Ungdomsverr.

o----




