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Adressen til biskop H. L. Martensen af 1883
Sprogordningen mellem de slesvigske krige
Af A. Svensson.
Det vakte utvivlsomt i visse kredse forbløffelse, i andre for
argelse, da biskop H. L. Martensen, højtanset også i udlandet for
sit teologiske forfatterskab og gennem næsten en menneskeal
der biskop over Sjællands stift, og dermed den danske kirkes
primas, i sit livs aften benyttede udgivelsen af sine erindringer
til at fælde dom over den danske sprogordning i Mellemslesvig
mellem de slesvigske krige.
Det skete i anden del af bogen „Af mit Levnet“, der udkom
i 1883. Da treårskrigen var endt, havde man fra det danske sty
res side søgt at få Martensen, der dengang var professor ved
Københavns universitet, til at overtage embedet som biskop i
Slesvig, idet man henviste til, at han var født slesviger og såle
des måtte være særlig egnet til at varetage det nævnte embede.
Martensen vilde nødig forlade sin stilling i København, men gav
omsider efter for de indtrængende henvendelser, han modtog.
Indvielsesdagen var allerede bestemt, da han pludselig ombe
stemte sig og afslog. Han fortæller herom i sine erindringer, at
„ganske kort før Indvielsesdagen, midt om Natten, paakom der
mig en Anfægtelse, som jeg kun sjeldent har kjendt den. Det
var, som om en indre Stemme sagde mig, at jeg ikke kunde og
ikke turde modtage dette Embede, at jeg ikke vilde være For
holdene voxen, og at der i disse Forhold og i de Foranstatninger, som den daraadende nationalliberale Politik havde indført
i Slesvig, var det, som ikke vilde stemme med mine Overbeviisninger og vilde bringe mig i Modsigelse med mig selv.“
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Året efter, i 1853, foretog Martensen en rejse til de nationalt
blandede egne i hertugdømmet Slesvig „og fik her den Overbeviisning bestyrket, at jeg ikke af Hjertet vilde have kunnet ud
føre det omhandlede Embede, ikke af Hjertet havde kunnet tjene
under dette Regime og medvirke til at udføre dets Foranstalt
ninger. Jeg sigter herved i Særdeleshed til den nærmere An
skuelse, jeg fik af Sprogrescriptet af 1851, hvilket Rescript jeg
nu lærte at kjende i dets levende Anvendelse.“
H. L. Martensen, der var helstatsmand og som følge deraf i
hele sin nationale og kulturelle indstilling på forhånd modstan
der af de nationalliberale og deres sønderjyske bestræbelser,
er ganske givet under denne sin informationsrejse, som man vel
kan kalde den, optrådt mere end iagttagende. Han gav genta
gende anledning til heftige debatter med præsterne i det blan
dede område, og han lod ingen være i tvivl om, at gik det, som
han vilde, så burde sprogreskripterne for Mellemslesvig tages til
bage, i alt fald for de sognes vedkommende, hvor dets gennem
førelse havde vakt modstand blandt befolkningen1).
Fremstillingen i „Af mit Levnet“ er, som det kunde ventes
af den snart 75-årige biskop, noget roligere, men ikke derfor
mindre afstandtagende.
Biskop Martensen fremhæver, at mange steder i Angel har
gudstjenesten såvel som skoleundervisningen siden reformatio
nen været tysk, selv om folkesproget vedvarende var dansk.
Men skulde der ændres ved dette forhold, måtte der handles
langsomt og lempeligt. „Det er ganske vist“, fortsætter biskop
pen, „at hvor Folkesproget er dansk, der bør Kirkesproget ogsaa være dansk. Ingen Sætning kan være mere soleklar end
denne, og dog passede den ikke paa Virkeligheden. Man oversaae ganske, at det tydske Kirkesprog paa disse Steder havde
bestaaet i flere hundrede Aar. Kunde dette nu pludseligt afskaf9 H. Hjelholt: »Martensen og Sprogreskripterne«, »Historisk Tids
skrift 1928, s. 364 m. f.
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fes, selv om man indskrænkede sig til at lade dansk og tydsk
Gudstjeneste afvexle? Man oversaae ligeledes i Overfladiskhed,
at det danske Sprog, som det levede i disse Menigheder, vistnok
var Folkesprog, men ved Mangel af Pleie var bleven raat, fat
tigt og udannet, berøvet Aandelighedens Charakteer. Det inde
holdt kun Hverdagsudtryk for det, som hørte til det daglige, det
lavere og sandselige Liv, man manglede ganske Udtryk for de
høiere aandelige Forestillinger. Disse havde Menighederne kun
i det tydske Sprog, af Luthers Bibel, af den tydske Psalmebog,
den tydske Katechismus. “
Og videre argumenterer biskop Martensen:
„Med eet Ord: Tydsk var det hellige Sprog, og hvor det
fremtraadte i Religionens Tjeneste, havde det Religionens hele
Ærværdighed. Hvad her var at gjøre, var, at føre det danske
Sprog tilbage til den Aandelighed, det havde tabt i Tidernes Løb,
og hvortil selve Reformationen havde bidraget. Og dette kunde
kun ske derved, at Dansk, om end med behørig Begrændsning
og Hensyntagen til det tydske Element, indførtes i Skolen, at
Befolkningen blev bekjendt med den danske Bibel og de dan
ske Psalmer, at i det Hele dansk Oplysning og dansk Littera
tur blev udbredt. Havde dette været forsøgt, vilde det have viist
sig, om Menighederne fattede Lyst til ogsaa at faae Gudstje
nesten paa Dansk. Men vistnok burde dette skee frivilligt, det
Modsatte, en blot verdslig Tvangsforanstaltning, er uforsvar
ligt.“
Biskoppen giver også et sidehug til de danske præster i det
blandede distrikt, der efter hans mening væsentligt kun blev
opfattede „som Redskaber for en dansk Propaganda, som den
danske Regjerings og det nationalliberale Partis Organer, som
blot politiske Partiemænd, medens deres Stilling som Evangelieforkyndere ganske blev tilbagetrængt“, hvorefter han sam
menfatter:
„Om man end ikke kan sige, at denne Tvangsforanstaltning
turde være det, der meest har medført Slesvigs Tab, saa kan
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dette med Sikkerhed siges, at det meest har bidraget til at fjer
ne Befolkningens Hjerte fra os. Hvad angaaer selve Slesvigs
Tab, saa veed jeg vel, at Mange trøste sig med, at hvorledes vi
end havde baaret os ad, saa vilde vi dog have tabt Slesvig, fordi
vor mægtige Nabo vilde have det. Jeg vover ikke at modsige
dette, men kan ikke nøjes med den anførte Trøst. Den bedste
Trøst er dog den, at man, hvorledes end Udfaldet er blevet, har
gjort det i sig selv Rette og Retfærdige. Og naar vi nu have
Grund til at beklage os over al den Mishandling og Uretfærdig
hed, der udvises mod det danske Sprog i Slesvig, saa vilde vor
Klage dog have en end dybere Berettigelse, dersom vi ikke selv
havde udviist en Hensynsløshed som den paatalte.“
Det kan ikke undre, at biskop Martensens fordømmelse af
den danske sprogordning og dens håndhævelse vakte bitre fø
lelser trindt omkring. Der var knap gået en snes år efter 1864,
og mange af dem var endnu i live, der ud fra en redelig, omend
ikke altid tilstrækkelig sagligt underbygget overbevisning hav
de deltaget i det folkelige og sproglige genvindingsarbejde,
sprogordningen var udtryk for. Ikke mindst måtte de præster
føle sig ramt, der havde haft deres gerning i det blandede om
råde, fordi det var den kirkelige ordning, biskoppen i særlig
grad vendte sig imod, og det er da ogsaa fra dem, den modbe
vægelse udgår, som der i det følgende nærmere skal redegøres
for.
Vi møder her to mænd, den iltre pastor W. Hjort, Nyborg,
der i årene mellem krigene havde været præst dels i det blan
dede distrikt, i Lyksborg, og dels i det helt tyske distrikt, Sles
vig by, samt den lige så varmhjertede og initiativrige pastor M.
Mørk Hansen, Vonsild, før 1864 præst i F'elsteçi ved Aabenraa,
medlem af den slesvigske stænderforsamling og kort efter af
ståelsen af hertugdømmerne en overgang medlem af rigsrådets
folketing. Det var dem, der stod i spidsen for adressen til bi
skop Martensen i anledning af hans ovenomtalte angreb, et do
kument, hvis fremkomst det først nu er muligt at følge i alle
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enkeltheder, efter at Mørk Hansens efterladte papirer er over
givet til offentlig afbenyttelse2).
Pastor Hjort er den første, der gør indsigelse. I sidste halv
del af oktober 1883 forespørger han hos stiftamtmand Regenburg, der 1852—64 var departementschef i det slesvigske mini
sterium og som sådan havde hovedansvaret for sprogordningens
tilblivelse og gennemførelse, om denne agter at foretage sig
noget i forbindelse med biskop Martensens angreb, eller om han
i givet fald kan give sit minde til, at Hjort skriver en pièce her
om3). Det blev til, at Hjort tog sig af sagen, og allerede i begyn
delsen af november udkom hans modindlæg „Biskop Martensen og de danske Sprogreskripter i Slesvig. En Protest.“, hvori
han udførligt og stærkt dokumentarisk belyste emnet fra mod
sat side.
Pastor Hjort erklærer indledende, at da han, der har haft
ansættelse både i de såkaldte blandede distrikter, hvor kirke
sproget var skiftevis dansk og tysk, saavel som i den rent ty
ske del af hertugdømmet, hvor kirke- og skolesprog var ude
lukkende tysk, og således „nøje kjender de omhandlede Forhold,
og da jeg ikke paa nogen Maade kan godkjende den ensidige
Fremstilling og de haarde, skarpe Domme, som den høj ærvær
dige Forfatter har udtalt, føler jeg mig i min Samvittighed bun
den til paa egne Vegne og, som jeg tør sige, i Overensstemmelse
med. den danske Gejstlighed, der virkede i Mellemslesvig — thi
vi vare enige med hinanden — at gjøre Indsigelse mod Biskop
pens Udtalelser. Ganske vist er der noget overordentlig pinligt
i — omend paa et enkelt og i alt Fald disputabelt Punkt — at
træde op imod en Mand, der er vor Kirkes Pryd og vort Lands
Stolthed, hvem den danske Gejstlighed skylder saa uendelig
meget som sin Læremester og Kirkefader, og hvem ogsaa nær2) Mørk Hansens privatarkiv er af en for nylig afdød datter, fru Elise
Vyff, Paulines Minde ved Vonsild, afleveret til Landsarkivet i Aabenraa.
3) H. Hjelholt: »Martenséri og Sprogreskripterne«, side 407 m. f.
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værende Forfatter højagter og ærer med en Discipels fulde Tak
nemmelighed. Men hvor det gjælder at faa Sandheden frem i
en for vor Kirke og vort Fædreland saa vigtig Sag, der maa alle
personlige Hensyn sættes til Side.“
Efter denne ærbødighedsbevisning, som det måske nok af
Regenburg er bleven tilrådet den temperamentsfulde præst at
tage særlig i agt ved en lejlighed som denne, vender pastor
Hjort sig omgående mod et af de svage punkter i biskop Martensens redegørelse, påstanden om, at ikke alene gudstjenesten,
men også skoleundervisningen i de omhandlede distrikter fra
reformationens dage havde været tysk. Under henvisning til Al
lens „Det danske Sprogs Historie i Slesvig“ og P. Hjorts „Actenstücke zur Geschichte des Hochdeutschen im Herzogtum
Schleswig“ godtgør han, at skoleundervisningen tværtimod blev
givet i folkesproget, dansk, frisisk eller plattysk, alt efter, hvad
der taltes til daglig i de pågældende egne, og at dette afgørende
har medvirket til, at folkesproget trods alle påbud ovenfra har
kunnet holde sig så længe, som det gjorde. Først fra begyndel
sen af 1800-tallet, da skolevæsnet i Mellemslesvig var bleven
reorganiseret, og man fik virkelig uddannede lærere fra semi
narierne i Tønder og Kiel, fandt højtysk indpas i skolerne, selv
om det gik yderst langsomt og møjsommeligt med tilegnelsen
af det.
Pastor Hjort anfører her, hvad der kan have interesse den
dag i dag, at en lærer i Nørre Haksted sogn, sydvest for Flens
borg, i 1815 beklagede sig som følger:
„Eine schwere Arbeit übernahm ich, denn ich stellte mir die
Jugend nicht so unwissend vor, als ich sie nachher nur zu bald
fand. Mit dem Deutschen besonders musste ich manche saure
Mühe anwenden, ehe ich es so weit brachte, dass wir auch nur
bei der kleinsten Verstandesübung einander verständlich werden
konnten. Alles musste ihnen verdeutscht werden: „et Bord“
heisst „ein Tisch“, „en Stol“ „ein Stuhl“ u. s. w.“
Vedrørende den højtyske prædiken lader pastor Hjort ty
skerne selv aflægge vidnesbyrd.
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År 1700 indberetter generalsuperintendent Struensee:
„Ein Haupthinderniss der Beförderung der Erkenntniss
göttlicher Wahrheiten ist ohne Zweifel dieses, dass in Angeln
von allen Einwohnern die dänische Sprache in ihren Häusern
und im Privatumgang geredet wird. Wenn nun die Kinder zum
heiligen Abendmahl präpariret werden sollen, so machen sie
alsdann gemeinichlich erst einen Anfang, das Teutsche zu ver
stehen und zu reden. Hierdurch ist bisher denen Predigern eine
unbeschreiblich grosse Mühe verursachet worden, dass sie in
der Zeit, da die Kinder zum heiligen Abendmahl zubereitet wer
den, ihnen die teutsche Sprache und das Christenthum zugleich
beibringen sollen. “
I 1738 skriver sognepræst Ordorff i Grumtofte midt i Angel,
at „die Unkunde der teutschen Sprache fast die grösseste Hin
dernis der Erkentniss Gottes ist“.
År 1793 indberetter generalsuperintendent Adler:
„Es giebt Gemeinen, wo deutsch gepredigt und gesungen
wird, ungeachtet sämtliche Eingepfarrete überall dieser Spra
che unkundig sind, und nur hin und wieder ein Wort verstehen.
Ein solcher Gottesdienst artet in eine blosse Ceremonie aus.“
Endnu så sent som 1824 bekender præsten i det før nævnte
Nørre Haksted sogn om kirkebesøget:
„Wass den Kirchenbesuch betrifft, so bleibt noch viel zu wün
schen übrig, wenn es gleich damit vergleichungsweise hier noch
nicht am Schlechtesten steht. Die Wochenpredigten in der Fa
stenzeit hatten ganz aufgehört, so wie sie denn in vielen Ge
genden aus Mangel an Zuhöreren in blosse Catechisationen sich
verwandelt haben. Auch hier fand sich im ersten Winter, die
Jugend ausgenommen, fast Niemand ein, und Erinnerungen an
clen Zweck dieser Predigten, so wie wiederholte Ermahnungen,
blieben ohne besonderen Erfolg, bis, einer vielseitigen Auffor
derung zu Folge zuweilen Dänisch zu predigen, diese Wochen
predigten dazu benutzt wurden. Nun war die Kirche auf einmal
voll.“
Pastor Hjort fastslår i fortsættelse heraf, at den højtyske
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prædiken i den langt overvejende del af de to hundrede år fra
reformationen og fremefter, nemlig lige indtil 30 til 40 år før de
danske sprogreskripter, kun i meget ringe grad var bleven for
stået af den befolkning, den henvendte sig til, samt at folkespro
get, hvad også biskop Martensen indrømmede, i mange af disse
menigheder på sprogreskripternes tid endnu var dansk.
Hvorefter forfatteren udbryder i hyldest til det danske fol
kemål i Mellemslesvig og derigennem genspejler den tanke
gang, der besjælede de danske præster, der kom til de blandede
distrikter, da treårskrigen var afsluttet:
„Hvilken vidunderlig Kraft, hvilken Levedygtighed maa der
dog ligge i dette Folkesprog. Alt sammensværger sig for at for
trænge, ødelægge og udrydde det. Generalsuperintendenter,
Præster, Skolelærere, Godsejere og Herredsfogder kappes om
at være med til Ødelæggelsens Vederstyggelighed, og dog er det
ikke lykkedes. Og da saa Danmarks Sønner har ofret deres Blod
paa Isted Hede i 1850 og Slesvigs Land er gjenvundet, da be
gynder man at tænke paa at komme det af Høj tysken under
trykte danske Maal, der dog endnu lever paa Folkets Læber, til
Hjælp og om muligt gjenoprette den skete Uret.“
Men så måden, det skete på, og her var det jo, Martensens
kritik satte ind.
De blandede distrikter omfattede 47 sogne i Mellemslesvig
med en befolkning på ca. 50,000 mennesker. Bestemmelserne
angående skolesproget i disse sogne var sålydende:
„Undervisningssproget skal i disse Distrikters Almue- og
Borgerskoler være dansk. For den lavere Undervisning træder
denne Bestemmelse i Kraft strax til indeværende Aars Sommer,
for den højere Undervisning efterhaanden, som de, der have
modtaget den lavere Undervisning paa dansk, komme til at
deltage i samme, medens midlertidig den danske Undervisnings
navnlig i Religionen, forberedes og fremmes saa vidt muligt.
Det tyske Sprog optages blandt Under visningsgjenstandene saaledes, at dertil anvendes indtil fire Timer ugentlig.“
Grundtanken var altså den, at hvor befolkningen taler dansk,
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skal børnene også undervises på dansk. Det viste sig hurtigt,
hævder pastor Hjort, hvor sund og sand denne tanke var. Nu
kunde børnene straks begynde at modtage undervisning på det
sprog, de kendte hjemmefra. Og selv om de, som det var tilfæl
det flere steder i Angel, hørte mest plattysk i hjemmet, så lå
dette slesvigske plattysk så langt borte fra det højtyske og så
nær ved det danske, at de med største lethed lærte at følge med
i den danske undervisning. Derfor stod også skolerne meget højt
i de blandede distrikter. „Religion, dansk Sprog, danske Digte,
alt gik fortræffelig, og Fædrelandshistorie, som hidtil slet ingen
Betydning havde haft, fik nu et stort Opsving. Ganske mærke
ligt præsteredes der i skolerne i Angel særlig fortrinlige dan
ske Stile.“
I modsætning hertil plagedes børnene i de fjorten sogne, der
lå mellem de blandede distrikter og Slien, vedvarende med
højtysk.
„Naar nærværende Forfatter“, hedder det i pastor Hjorts
skrift, „i sin Tid som Sognepræst ved Michaelis Kirke i Byen
Slesvig visiterede Skolerne i det vidt udstrakte Michaelis Land
sogn, hvori der laa Byer med saa dansk en Klang som Lyrskov
og Isted, og jeg saa disse hvidhaarede Drenge af aldeles dansk
Type, som i Skolen radbrækkede det højtyske paa den forfær
deligste Maade, saa tænkte jeg ofte: hvilken Velsignelse vilde
det dog ikke have været for disse Børn, om de ogsaa kunde væ
re bievne underviste paa dansk og have faaet Lod og Del i det
Sprog, som indtil for 40 til 50 Aar siden havde været deres Fø
deegns Maal, og som endnu passede bedst for dem.“
Når undtages de ældre børns undervisning, der blev fuld
ført i det højtyske sprog, hvori den var begyndt, ligesom de blev
konfirmerede på tysk, foregik den øvrige undervisning, reli
gionsundervisning medindbefattet fra sprogreskripternes indfø
relse på dansk. Men dermed, det er forfatterens følgeslutning,
måtte nødvendigvis også spørgsmålet om indførelse af dansk
gudstjeneste rejse sig. Man kunde ikke henvise de konfirman-
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der, der var undervist i det danske sprog, udelukkende til tysk
gudstjeneste. Resultatet blev, at der skulde afholdes dansk guds
tjeneste hveranden søndag. Men selv ved de danske gudstjene
ster beholdt man, for at gøre overgangen så lempelig som mu
ligt, en tid den tyske salmesang. Senere indførtes i mange me
nigheder også danske salmer efter frivillig overenskomst mel
lem præst og menighed. At den danske prædiken til en begyn
delse voldte endog store vanskeligheder, vil pastor Hjort ikke
fragå. Der var enkeltord, som tilhørerne først ikke forstod. Det
drejede sig om rundt 50 gloser. Alligevel tog besøget ved de
danske gudstjenester til. Også antallet af dem, der frivilligt øn
skede de kirkelige handlinger udført på dansk, blev stadig stør
re. I nogle sogne oversteg endogså antallet af de danske kirke
lige handlinger langt de tyske. Således blev i 1857 af 91 kirke
lige handlinger i et af de blandede sogne de 77 ønsket udført på
dansk, i et andet af 104 de 99 ønsket udført på dansk. I øvrigt
kunde jo de, der ikke syntes om den danske gudstjeneste, gå
til den tyske.
Sprogreskripteme var, slutter pastor Hjort sin bevisførelse,
ikke fuldkomne og deres gennemførelse ikke fejlfri. Bestemmel
serne i dem føltes nok for generelle. Det blandede distrikts om
fang var for stort til, at de samme retningslinjer kunde være
lige hensigtsmæssige i samtlige 47 sogne. I de nordlige egne var
der sogne som Hanved, Valsbøl, Medelby og Ladelund, hvor
den tyske gudstjeneste var overflødig. Til gengæld var i sogne
som Bøl, Nørre Brarup, Gelting og flere det slesvigske plattysk
trængt så stærkt frem, at det havde været rigtigere, navnlig i
kirken, at tage det mere langsomt. Men som helhed betragtet er
han overbevist om, at sprogordningen var retfærdig. Hvorvidt
den kunde kaldes klog, når den skulde gennemføres i en bevæ
get tid, lader han stå hen. Ved tabet af Slesvig samvirkede dog
så mange årsager, at det vilde være uhistorisk udelukkende at
hefte sig ved sprogreskripterne.
Jævnsides med udsendelsen af pastor Hjorts modskrift var
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der fremkommet flere artikler i dagspressen, blandt andet fra
Hjort selv, hvorunder „Berlingske Tidende“ optrådte nærmest
som talerør for biskop Martensen. Der fremkom således i bla
det en artikel, „Sprogsagen i Slesvig“, efter Hjorts mening skre
vet af biskoppens svigersøn og amanuensis, kontorchef Florian
Larsen, og da pastor Hjort indsendte en svarartikel til „Berilngske“, blev den afvist. Den optoges derefter på fremtrædende
plads i „Nationaltidende“, hvis redaktør på det tidspunkt var
Hiort-Lorenzen, den tidligere ejer af „Dannevirke“ i Haderslev,
mellem krigene borgmester i Egernførde og senere herredsfoged
i Satrup og Maarkær herreder i Angel. Han var velkendt med
de forhold, det drejede sig om, og delte tydeligt nok Hjorts
synspunkter.
Imidlertid følte pastor Hjort sig ikke tilfredsstillet af det
fremkomne. Han ønskede især, hvis det var muligt, at hindre
den ubeskårne overførelse af Martensens påstande til en even
tuel tysk udgave af biskoppens erindringer. Og her fandt han en
forbundsfælle i pastor Miørk Hansen.
I brev af 29. oktober 1883 til Mørk Hansen har Hjort bebudet
fremkomsten af sin pièce og bedt ham anmelde den i et af de
københavnske blade. I et nyt brev af 23. november takker han
for svar fra Vonsild præstegaard og griber med begge hænder
efter en af Mørk Hansen fremsat plan om en adresse til biskop
Martensen fra tidligere præster i hertugdømmet Slesvig. Hjort
er fyr og flamme:
„Min bedste Tak for Deres Brev idag. Martensen skal give en
retraetatio4), det arbejder jeg paa af al Kraft, og jeg kan sige, at
jeg i den sidste Tid kun aander og lever for dette Maal. Derfor
blev jeg saa overordentlig glad over Deres Brev. Først Situati
onen, saa vor Plan.
For nogle Dage siden skrev x x en afvisende Artikel i Berlingeren, som De vel har læst. Det er vistnok M.s Svigersøn, Con4) Foretage et tilbagetog.
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torchef Larsen, der skjuler sig under x x. Jeg sendte straks en
Gjendrivelse til Berlingeren, men blev nægtet Optagelse, horribile dictu5). Min Artikel kommer nu i Nationaltidende. Den maa
De skaffe Dem at læse. Saa har jeg igaar skrevet en Slutnings
artikel, hvori jeg har sat, at det danske Folk kan vente af M.,
hvis han ikke, som var det ønskeligste, vil retraetere, at han
da idetmindste vil sørge for, at i den tydske Udgave bliver hans
urigtige Paastande om Skolesproget berigtiget og hans Paastand
om Kirkesproget oplyst. Jeg har udviklet, hvorledes Tydskerne
selv med den bedste Villie maa misforstaa, og jeg har føiet til,,
at, hvis han efter at være oplyst herom, ikke gjør det, saa kan
hans Navn leve i Historien som den store Theolog, men hans
Eftermæle som dansk Mand er da tilintetgjort. Min Artikel er
for Øieblikket hos min Søn i Kjøbenhavn, og jeg venter desuden
et Par Ord fra Regenburg, hvem jeg, uden at sende ham min
Artkel, har meddelt min Plan. Efter Deres Forslag om en Fæl
lesudtalelse, som jeg ogsaa af og til har tænkt paa, og som stem
mer godt med Slutningen af mit Svar til x x, vil jeg moderere
mine Udtryk noget i den ikke trykte Artikel og mere komme
i Form af Bøn end Fordring, som jeg iøvrigt allerede inat tænkte
paa.
Men jeg tror, at det er nyttigt, at min Artikel kommer;
thi vi maa have Folket med, ellers bøier den stolte Mand sig
ikke. Men han skal bukke. Naar De saa sætter Deres Artikel,
som vist ikke optages i Berlingeren, i Dagbladet — og jeg beder
Dem fremføre det, som De skriver om, at M. hellere skulde have
irettesat Tydskland —, saa mener jeg, at vi gaar til Handling,
saa er Pladsen ryddet. Jeg vil saa foreslaa, at vi paa Onsdag
mødes i Odense. De skal ubetinget staa i Spidsen for Adresse
sagen. 1, Deres Navn er det vægtigste, 2, Det er netop godt,
at jeg ikke sætter dette i Scene. Jeg vil saa bede Dem indbyde
en Del Slesvigere, hvem De vil, og møde med et færdigt Ud5) Rædsomt at fortælle om.
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kast til en Adresse til M. Naar det er vedtaget, lade vi det trykke
og sender det rundt til Underskrift. I Odense vælge vi en De
putation med Dem som. Ordfører, og jeg vil gjerne være Med
lem af den, og saa reise vi til Kjøbenhavn, bliver enten mod
taget, og saa taler vi hjerteligt med ham, eller han er for svag
til at tage imod os, saa rykker vi den ind i alle Blade, og saa
vinder vi nok Slaget.“
Brevet ender med nogle bemærkniger om, at det er ikke så
vigtigt, at der kommer mange til mødet i Odense, som at det
bliver afholdt, og at det sker snarest. Desuden vil der altid være
nogle af de indbudte, der ikke kan komme.
I et umiddelbart efter følgende brev af 24. november fore
slår pastor Hjort, at det påtænkte Odense-møde udsættes til
fredag den 30. samme måned. Men han trænger vedvarende på
med at få det afholdt snarest:
„Jeg tror, at Sagen har Hast, da man jo ikke kan vide, naar
den tydske Udgave kan komme, og M kan jo ogsaa dø, uden at
vi havde naaet en Ændring. Jeg er ganske enig med Dem, ikke
altfor mange, men snarere mange Underskrifter. Jeg gjør altsaa
Udkastet. De maa endelig tage min Broder, Provst Hjort, Elme
lunde pr. Stege, med. Han er i Realiteten ganske enig med mig,
og med en moderat Form faar vi ham nok til at skrive under, og
det har stor Betydning overfor Martensen. Men jeg vil bede
Dem skrive til ham. Deres Liste følger med tilbage, og jeg har
derpaa anført, til hvem jeg skriver. Igaaraftes var mit Svar til
XX i Nationaltidende. Jeg overveier nu, om jeg ikke mulig skal
vente med mit sidste skarpe Stykke, til vi have været sammen
i Odense. Det gjør jeg nu, som jeg faar Sind til. Kunde det undgaaes, var det godt, og paa den anden Side, jeg frygter for, at
han ikke giver efter, naar han ikke hører, at hans Eftermæle hos
det danske Folk er i Fare. Det gjør jo ikke noget, at De giver
Dem god Tid med Deres Artikel, men kunde den komme inden
Overrækkelsen af Adressen, var det vist godt.“
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Den 28. november meddeler pastor Hjort, at sammenkom
sten bliver som forudsat:
„Vi mødes altsaa, om Gud vil, paa Fredag. Jeg medbringer
et færdigt Udkast. Jeg vil saa bede Dem indlede Mødet og der
efter give mig Ordet. Jeg tror efter nærmere Overveielse, at det
var rigtigst at sende Martensen vor Udtalelse, naar den er bleven underskrevet, og ikke reise over til ham med en Deputa
tion. Naar vi ere enige om Udkastet, lade vi det trykke, hvortil
jeg har truffet de fornødne Foranstaltninger. Jeg skal sende
alt rundt, og naar vi have Underskrifterne, sender jeg saa tilsidst Dem Adressen og beder Dem saa med en Skrivelse eller
rettere blot med et Par Ord tilstille M den. De skal altsaa faa
saa lidt Uleilighed som muligt. Det store er, at De vil sætte De
res Navn i Spidsen, det grovere Arbejde skal jeg besørge.“
Om mødet i Odense den 30. november 1883 veed vi ikke me
get. Men det er åbenbart ikke gået helt så glat, som pastor Hjort
havde tænkt sig. Den påfølgende dag, 1. december, skriver han
til Mørk Hansen og takker ham for hans „Mod og Fasthed, uden
hvilket vi vare kjørte fast“. Der må tilsyneladende på mødet af
en eller flere af deltagerne være bleven tilkendegivet nogen
ængstelse for, at den sønderjysk fødte historiker A. D. Jørgen
sen, der samme år var bleven udnævnt til gehejmearkivar, tit
len senere ændret til rigsarkivar, skulde tage parti for biskop
Martensen. „Husk endelig“, indprenter Hjort, „at De s n a r e s t
skriver til A. D. Jørgensen. Det er den Eneste, jeg er ængstelig
for i denne Sag, at M skulde kunne ad en eller anden Vei be
væge ham til en Udtalelse, som kunde benyttes imod os, skjøndt
han aabenbart aldrig kan være enig med M.“
Mørk Hansen har heEer ikke spildt tiden. Hans skrivelse til
A. D. Jørgensen er ikke opbevaret, men 3. december 1883 svarer
A. D. Jørgensen i et længere brev6), hvori han i korthed antyder
sit syn på sprogordningen mellem de slesvigske krige:
(i) »A. D. Jørgensen breve«, side 133—135.
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„Til besvarelse af Deres spørgsmål skal jeg kun fremsætte
følgende. Jeg har ikke deltaget i den strid, søm nu føres om
Martensens bog, og har ikke noget øjeblik tænkt på at deltage
i den, men lige så lid.t kunde jeg falde på at afgive noget løfte
om ikke at gøre det. M står mig overordentlig fjernt, og jeg
formår f. ex. ingenlunde at sætte ham så højt, som De gør i
Deres indlæg mod ham. Den omstændighed, at han har tiet til
Tysklands uret mod os, har jeg skarpt dadiet, og jeg véd, at
dette er meddelt ham. I fjor vinter stiftede jeg dog et flygtigt
bekendtskab med ham, da han hos fru Heiberg ytrede et ønske
om at takke mig for de „40 fortællinger“, som havde opfrisket
mange minder hos ham og i flere henseender tiltalte ham. Vi
vexlede kun få ord om sprogsagen, ikke flere end jeg kunde
komme frem med overfor den legemlig svage mand; men han
havde tilvisse ingen grund til at tro, at jeg var enig med ham i
det væsenlige.
Hjorts indlæg har glædet mig meget, fordi det atter stad
fæster for mig, at hvad der er gjort, er gjort i en god mening og i
god tro. At det derfor også var velgjort, har hidtil intet kunnet
overbevise mig om, og jeg har i den retning ikke blot en hel del
gode kundskab (er), men også en personlig uforkastelig erfaring.
Min opfattelse i den henseende har jeg fremsat offentlig, om end
kun mundtlig, på et talrigt besøgt møde i dette forår, og jeg
har intet væsenligt at tilføje7). Kristian Paulsen, Clausen og
Madvig så i denne sag skarpere og dømte mildere og med en
finere sans for modersmålets ret end Regenburg og Tillisch. Be
viset blev ført i Flensborg, hvor 1863 henved % af byens ung
dom undervistes f r i v i l l i g t på dansk, skønt tysk her som
folkesprog havde langt dybere rod end i Angel. Men, som jeg
dengang stærkt fremhævede, set i belysning af en „uret“, øvet
af os mod tyskerne, som en „fornærmelse“ tilføjet det tyske
') I maj samme år havde A. D. Jørgensen talt ved et studentermøde
om »Den danske Regerings Politik overfor Slesvig i Kong Frede
rik VII’s Tid«.
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folk, er hele denne sag fuldstændig misforstået. Hvad der skete
ved sprogordningen var jo dog i store træk kun dette, at man
søgte at fravriste tyskheden en endnu ikke tilendebragt erob
ring (Ipsissima verba). Skulde jeg i t r y k k e n fremsætte en
dom eller et indlæg om disse forhold, måtte det blive vidtløftigt,
hvis det da skulde gå ud over et ganske enkelt punkt, og jeg vil
derfor spare det, til jeg kan gøre det i sin fulde sammenhæng
i en historisk fremstilling. Der ligger efter min mening mere
end én grundvildfarelse i en stor del af vor offentlige diskus
sion om disse sager, deriblandt først og fremmest denne, at tysk
og dansk alle tider og hos alle individer har stået som en ufor
ligelig modsætning; det modsatte har været tilfældet i langt
videre mål, end de danske embedsmænd i Sønderjylland nogen
sinde har villet forestille sig. Dog — dette emne er alt for stort
og alt for vanskeligt til skriftlig behandling, og det vil heller
ikke i denne sammenhæng kunne interessere Dem.“
Faldt forespørgslen til A. D. Jørgensen således forholdsvis
.gunstigt ud, så var det ikke alle præster fra tiden mellem kri
gene, der uden videre var rede til at underskrive.
Under 26. november 1883 tilskrev pastor J. V. Hansen, Spentrup, pastor Mørk Hansen således:
„Deres ærede Brev af 24 de d. M. har jeg modtaget i Dag.
Jeg er ganske enig med Dem og Pastor Hjort i, at det vilde være
ønskeligt, om Biskop Martensen vilde ændre sine urigtige Paa
stande om Sprogforholdene i Angel, inden den tydske Udgave
af hans Levnet fremkommer, saafremt han i den tydske Udgave
vilde gaae ligefrem til Bekj endelse, at han har set paa Sprog
forholdene med et i k k e u h i l d e t Øje og derfor har fejlet.
Hvad Martensen har skrevet i sit Levnet, vil blive trompetet
hele Tydskland rundt, og Ændring af hans Udtalelser, naar
disse ikke ligefrem tages tilbage som urigtige, vil kun gjøre
Trompetstødene stærkere; thi der fattes sandelig ikke herhjem
me paa Slesvig-Holstenere, der nok skulle udbasune for Tyd
skerne Uoverensstemmelsen mellem den tydske og danske Ud-

Adressen til biskop H. L. Martensen af 1883

17

gave af Martensens Levnet. Og selv om Martensen tager sine
Udtalelser fuldstændig tilbage, slaaer sig selv paa Munden og
siger, at han har talt uden at vide ret Besked., saa er det endda
et stort Spørgsmaal, om det i Tydskland vil virke andet, end at
Tydskerne faae Lejlighed til at udbryde i høje Klageraab
over, at det dansk nationale Partis Tryk har hvilet saa tungt
paa den ærværdige og sandhedskjærlige, men nu gamle og sva
gelige Biskop, at han er bleven tvungen til at svigte Sandhed
og Overbevisning. Det er sørgeligt for os, som have været Præ
ster i Angel, pinligt, at Martensen har udtalt sig saaledes, scm
han har gjort; men det havde vistnok været diplomatisk rigti
gere, om man slet ikke havde rørt ved den Sag; thi saa var den
formentlig gaaet temmelig ubemærket forbi; nu er den bleven
rigtig publik; og hans Ord vil i de Uindviedes Øjne veje mere
end vore Ord, da han staaer udenfor Sprogrescriptet som Critiker, medens vi vare Sprogrescriptets Tjenere. løvrigt mener
jeg, at enhver Henvendelse til Biskop Martensen er overflødig;
har han ikke kunnet eller villet lære noget af alt, hvad der er
skrevet og talt siden hans berygtede Rejse i Angel, opgiver han
vistnok ikke nu sine Meningers Ufejlbarlighed. Et Møde i Oden
se anser jeg for aldeles unyttigt og mener, at det vil gjøre mere
Skade end Gavn. Jeg har desuden aldeles uopsættelige Forret
ninger netop paa Fredag Kl. 1 og kan ogsaa af den Grund ikke
give Møde i Odense.“
Trods denne ret afvisende holdning tiltrådte brevskriveren
senere den fremsendte henvendelse.
Pastor Jacob Hansen, Randers, føler sig endnu mere i mod
strid med den planlagte aktion og skriver i et udateret brev, der
dog antagelig er afsendt omtrent på samme tidspunkt:
„I Anledning af Deres Skrivelse til migom en Fællesudtalelse til
Biskop Martensen navnlig for at faae hans Udtalelser om Sprog
rescriptet ændrede i den tydske Udgave af hans Levnet, svarer
jeg bestemt, at jeg ikke vil være med til en saadan Udtalelse til
Martensen; det er efter min Mening baade uværdigt for os at
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komme med en saadan Henvendelse til ham og uværdigt for
ham at tage den til Følge. Vi kan ikke opnaae Andet end at faae
et Svar omtrent som dette: Hvad Mening har Dhrr om en
Mands Overbevisning, naar han idag skulde kunne forandre det,
som han skrev igaar efter 30 Aars moden Overveielse og paa
„Gravens Rand“, og saadant Svar bør vi sandelig ikke udsætte
os for.
At forhandle m e d Martensen om Sagen,, dertil vil jeg ikke
være med; han og vi staae paa et forskj elligt Standpunkt — jfr.
hans Udtalelser om Løvemonumentet — og kunne aldrig blive
enige; Forudsætningerne ere paa begge Sider irreformable og
uforanderlige.
Enten har Martensen efter det Standpunkt, hvorpaa han
staaer og v i 1 staae, ikke villet læse, hvad der er skrevet af Al
len, P. Hjort, o. m. f., eller han har Intet villet lære af dem. —
En anden Ting er en Fællesudtalelse im o d Martensens
Yttringer af et lille Udvalg — f. Ex. af Dem og Hjort, som have
let ved at mødes — med. Paavisning a f Martensens løse Tale
om, hvad der skal være oplyst om Klotz8) o. s. v., a f hvor om
hyggelig og forsigtig Regeringen var med at træffe Bestemmel
sen om de forskjellige Sproggebeter, og endelig Paavisning af,
at Martensen, der ellers saa stærkt og rigtigt hævder Mellem
bestemmelsens Gyldighed, har udelukkende stillet sig paa det
absolute Standpunkt og forlanger Menighedernes Selvbestem
melse, skjøndt Mellembestemmelser her paatrænge sig af sig
selv, idet det ikke alene er oprørske Menigheder, det gjælder,
men hvad der er endnu vægtigere, der er Menigheder med
danske Minoriteter, der dog vel ogsaa have Ret til at komme i
Betragtning, og ikke blot skulle trøstes med Henvisning til den
gyldne Tid, da de tydsksindede Majoriteter selv maatte forlange
dansk Gudstjeneste. Og saa til Allersidst den Bemærkning, at
8) Generalsuperintendent for den kongelige del af hertugdømmet
Slesvig fra 1636, født i Vestfalen og ivrig for at indføre tysk i kirken
i Mellemslesvig.

Adressen til biskop H. L. Martensen af 1883

19

Talen om Nedbrydelsen af det kirkelige Liv er usand og mod
bevises af Facta — „de ubehagelige Tal“, som kunne hentes fra
P. Hjorts Skrifter, blandt andet baade fra Grumtoft og Gjel
ting.“
Også pastor Jac. Hansen har senere ombestemt sig, idet hans
navn findes blandt dem, der här underskrevet henvendelsen.
Ligeledes dateret den 26. november er efterfølgende brev fra
pastor Kühnei, Haarlev, der er mindre afgjort i sit syn end de
foregående af hans standsfæller, men hvor også hensynet til
de danske nordslesvigere spiller med ind.
„Idet jeg beklager ikke at kunne komme til Mødet i Odense
d. 30. ds., maa det maaske være mig tilladt med et Par Ord her
skriftlig at udtale mig om den Sag, som d e r skal være Gjen
stand for Forhandling.
Efter min Mening burde Biskop Martensen ganske vist helst
have undladt i sin Bog at indflette det hele Afsnit, som har til
Overskrift: Bispestolen i Slesvig. At dette er sket, beklager jeg
baade for Martensens e g e n Skyld og for S a g e n s Skyld. Det
kommer ham næppe til Ære, at han „taug“ (Vide 2. Del, Side
161 forneden), da det var Tid at tale, ikke i Krogene og i „alde
les private“ Kredse, men netop o f f e n t l i g . Havde han — og
derom kan der jo ikke tvivles — den faste og urokkelige Over
bevisning om Forholdene i Slesvig og særlig om Sprogrescriptet,
saaledes som han dengang privat og nu endelig offentlig udta
ler den, saa b u r d e han have talt i t i d e. Har han set Fejlene
i og Farerne ved den da brugte Fremgangsmaade, saa burde
Kjærlighed til Fædrelandet ikke have tilladt ham, men tvunget
ham til at følge den „megen Opfordring“, han havde, ikke blot
til at værge sig selv mod personlige Angreb, men til at sætte
al sin Kraft ind paa, saa vidt det stod til ham, at afværge de for
færdelige Tab og Ulykker, der jo ifølge hans Opfattelse af de
indre og ydre politiske Forhold maatte blive en nødvendig Følge
af at vedblive i det Spor, som han vilde have skiftet.
Men jeg beklager det omtalte Afsnit i Martensens Bog endnu
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mere for S a g e n s Skyld. Det er i denne Henseende ikke blot
unyttigt, men formentlig ogsaa u b e t i m e l i g t og s k a d e l i g t .
Han siger (ligeledes Side 161): „ N u -------da vi her Intet have
at tabe“, men dette er Guskelov ikke saa. Vi have endnu et
Haab, og netop derfor have vi ogsaa endnu M e g e t at tabe. Vi
tabe destoværre vel hver Dag Noget ved Tyskernes Hensyns
løshed i Nordslesvig, og vi skulde dog ikke selv give dem Vaaben ihænde imod os. Dette gjør, synes mig, Martensen, idet han
hjælper dem til at kunne skyde sig ind under Retorsionens Ret.
Taug han i sin Tid af Hensyn til den „Anerkjendelse“, hans
Udtalelser vilde finde i Tyskland, saa burde dette Klogskabs
hensyn saa meget mere paalægge ham Taushed n u, da han har
saa meget mindre Grund og Opfordring til at tale. Et anfører
han dog selv, der i hvert Tilfælde kan tjene som Undskyldning
for mulige Misgreb, nemlig at „Folkesproget var dansk“, hvor
det ifølge Sprogreskriptet skulde gøres til Kirke- og Skolesprog
(Side 157).
At der forøvrigt kan være begaaet Fejl og Misgreb m. H. t.
Sprogreskriptets Gjennemførelse, tør jeg ingenlunde ubetinget
benægte. Denne Tanke anfægtede mig ofte, medens jeg (1852—
1862) var Præst i Slesvig, og det var Hovedgrunden til, at jeg,
da jeg ved min Ansættelse der havde Valget, foretrak et Kald
med tysk Kirkesprog for et med blandet Sprog, ligesom de man
ge iøjnefaldende Inkonsekventier, hvori vor Regjering og Ad
ministration gjorde sig skyldig, bevægede mig til allerede i 1862
at søge tilbage til Kongeriget.
Hvad endelig en Henvendelse til Biskop Martensen i det i
Deres Brev omtalte Øjemed angaar, da vil den næppe øve no
gen Indflydelse hverken paa ham eller paa dem d e r u d e . Han
vil formentlig ikke derved bevæges til at tilbagekalde eller for
andre et eneste Ord, og de andre ville deri kun høre en afmæg
tig Efterklang af det a priori forhadte og fordømte System.
Skulde man paa Mødet i Odense blive enige om en saadan
Henvendelse til M, der, det indrømmer jeg, maaske kunde være
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hensigtsmæssig ligeoverfor vore nordslesvigske Brødre, i hvis
Øjne Tyskernes Fremfærd imod dem maa staa saa blottet for al
Undskyldning som muligt, beder jeg om, at den maa blive mig
tilsendt, hvis De da antager, at jeg vil kunne medunderskrive
den uden at komme i Strid med mine Udtalelser her.“
Pastor Kühneis navn findes ikke blandt underskriverne.
Provst Hjort, Elmelunde, lykkes det trods broderens gode
tro ikke at få med. Den 27. november afsender han nedenstående
skrivelse til Mørk Hansen:
„Idet jeg takker for Deres venlige Brev med Indbydelse til
Mødet i Odense, tillader jeg mig at meddele, at jeg ikke kan
komme, saa ondt det end gjør mig ikke at kunne benytte denne
Leilighed til at samles med endeel tidligere Embedsbrødre. Men
jeg har for Øieblikket hverken Tid eller legemlig Kraft til en
saadan Reise. Ogsaa i indre Henseende stiller der sig Vanskelig
heder for mig. Biskop Martensens Udtalelser om de slesvigske
Forhold har berørt ogsaa mig smerteligt; og jeg kan kun be
tragte dem som et sørgeligt Misgreb, beroende paa et Feilsyn og
et indtaget falsk principielt Standpunkt. Jeg samstemmer der
for med min Broders Protest baade i hans lille Skrift og i hans
Gjensvar til x-x. Stykket i „Berl. Tid.“ fra x-x misbilliger jeg
ganske. Men paa den anden Side staaer jeg i et saadant per
sonligt Forhold til Martensen og skylder ham saa meget, at jeg
ikke vilde kunne forlige det med min Pietetsfølelse at træde
offentlig op imod ham, i hvert Fald ikke paa Sagens nuværende
Standpunkt. Dertil kommer, at jeg først kom til Tønder i Efteraaret 1860 og derfor kun kjender Forholdene i Tønder og Lø
gumkloster Amter fra den Tid. Tidligere har jeg ikke været i
Slesvig, og de angelske Forhold har jeg ikke noget personligt
Kjendskab til. Jeg har kun gjort et ganske kort Besøg i de
Egne. Men efter hvad jeg kjender til Forholdene paa Vest
kysten, finder jeg ikke blot ingen Uretfærdighed ved Sprog
reskriptet; men efter min Overbeviisning skulde Sproggrændsen der været lagt sydligere.“
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Endelig svarer pastor, dr. phil. Holger Rørdam, Brændekilde:
„Skjønt jeg — saa pinligt det er mig at skille mig fra mine
Medstridere — ikke kan underskrive den aim. Henvendelse til
Biskop Martensen, har jeg intet imod at publicere (men ikke til
stille Biskoppen) en Erklæring, hvori jeg udtaler mine egne Er
faringer. Jeg har idag tilstillet Hjort min Koncept til en saadan,
og naar De ser den, er jeg vis paa, at De vil være tilfreds med
den, da den i Virkeligheden støtter den aim. Udtalelse, som jeg
af Autoritetshensyn ikke kan tiltræde.“
Vi skal derefter følge slagets videre gang gennem pastor
Hjorts pen. At der er flere af præsterne, man har haft vanske
ligheder med, fremgår af Hjorts kommentarer, der ikke er
kedelige.
Den 5. decbr. 1883 sender han indlagt et brev fra stiftsprovst
Rothe9) med vedlagt lægeattest fra dr. med. Paulli( må forment
lig gælde biskoppens sygdom, der omtales længere fremme).
„Jeg har svaret, at jeg har sendt Dem som Formand begge Dele
og tillige spurgt, om Meddelelsen i Dagbladet idag af vor Adres
se — iøvrigt i indirekte Form — forandrer Stiftsprovstens An
skuelse om Ikke-Tilstillelse af den til Martensen.“ Hjort foreslaar, at Adressen foreløbig gøres færdig. „Vi kan jo saa vente
med at tilstille den og f. E. i et Blad — maaske efter nærmere
Forhandling med Stiftsprovsten — indrykke, at der paa Grund
af Biskoppens Sygdom ventes med Tilsendelsen, eller hvad vi nu
skal gjøre. Man skulde jo have troet, at Biskoppen var rask
igjen, siden han svarede baade ved xx og ved Redaktionen af
Berlingeren. Det er nu altsaa ikke Tilfældet, og jeg venter nu
Svar fra Dem med Angivelse af, hvad De mener, at der skal gjø
res.“
Udateret, skal vistnok være den 6. december:
„Efter indlagte Brev fra Rothe, ifølge hvilket det vel maa
antages, at Martensen allerede har læst Adressen, er der vel
•) Sognepræst og stiftsprovst ved Frue Kirke i København P. C.
Rothe, der havde samarbejdet med biskop Martensen ved revisionen af
den gammeltestamentlige bibeloversættelse. Tog sin afsked 1892.
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ikke andet nu end at sende ham den. Det var fortræffeligt, at
Graae og Tidemand skrev paa, og i det Hele er jeg udmærket til
freds med Navnene.“
8. decbr.
„De maa endelig tage Evaldsen, der aldrig har været i de
blandede Distrikter, men først i Brodersby ved Slien og saa ved
Nikolai tydske Kirke i Flensborg, g r u n d i g under Behandling
og endelig lade ham vide, at vi godt seer og gjennemskuer, at
det Hele er et blot og bart P a a f u n d, intet andet. Man faaer
en hel Del Psychologi ud af Brevene, der ere i højeste Grad in
teressante.“
„Af et af Brevene seer jeg, at Beoh (en Hædersmand) fra
Samsø er med, men har beholdt Adressen. Vi har altsaa nu 50,
og jeg faaer nok 3 pastores emeriti fra Kjøbenhavn. Der bliver
vel altsaa henimod 60, og det er et brillant Resultat.“
10. decbr.
„De faaer vist (n o k) vente længe paa Kok. Han er naturlig
vis — som jeg ogsaa veed af god Kilde — enig med os, men
tør ikke skrive under af Hensyn til Martensen. Jeg har nu
havt Brev fra Rothe, at Martensen venter hver Dag paa Adres
sen, og vi godt kan sende den til Martensen, og derfor bliver
den nu trykt imorgen i Odense, og De faaer den rimeligvis Ons
dag. Det er vigtigt, at den kommer snarest mulig, inden vi faa
for mange Separatvota. De mener, at Høyer Møller10) har skre
vet til Dem, at han ikke har været slesvigsk Præst, men kun paa
Als11). Om saa er, er det kun Udflugter. Han har før Nordborg
været Garnisonspræst i Slesvig og Præst for den danske Menig
hed der, og ganske vist var han der ansat af Krigsministeriet
10) E. Høyer Møller, præst og forfatter, feltpræst i 1850, garnisonspræst i Slesvig 1857, sognepræst i Nordborg 1861, feltprovst 1864, der
efter sognepræst for Kølstrup og Agedrup, medlem af folketinget 1869
—72 og provst for Bjerge og Aasum herreder 1881. Tog sin afsked 1892.
Har under mærket »En gammel Feltpræst« skrevet »Præsten i Krigen«,
»Tre af mine Venner«, »Ellen, et Livsbillede af en trofast Sjæl« m. fl.
n ) Fra 1819—64 udgjorde Als og Ærø et særligt bispedømme.
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og stod under det, ligesom senere Prip, men han kunde godt
skrive under, da han har megen Erfaring og i al Fald fuldt saa
godt som Præsterne fra Tørninglehn, og efter min Mening bur
de Forfatteren af 3 af mine Venner ikke holde sig tilbage; men
han er en meget forsigtig Mand, der beregner mulige Følger.
Ved Siden deraf er der meget godt hos ham.“
„Nu har jeg faaet 3 fra Kjøbenhavn pastores emeriti, som
jeg skrev til efter Anmodning fra Clemmensen, og 2 fra Dem
igaar. Vi have altsaa 54. Det er meget godt, og vi have dog de
bedste Navne, og desuden gaar jo Adressen ved sin egen Vægt;
thi den er i Grunden voldsom skarp og sætter ham, dygtig i
Rette, og jeg tror egentlig ikke, at mange af Underskriverne
have forstaaet den deciderede Tone, der gaar igjennem den.“
11. decbr.
„Adressen er trykt, meget af Hensyn til Al. Hansens12) Vak
len. Jeg har faaet samme Skrivelse, men beroligede ham omgaaende med, at Bekker og Brandt var med, og tillige med, at
„ A d r e s s e n n u s e n d e s i n d “. Saasnart en Ting blot er
afgjort, saa er der intet i Vejen med Hansen, og han er jo en
udmærket Mand, men ængstelig i højeste Grad.“
„Skulde Hansen komme med flere Skrupler, maa De blot
svare, at det nu er f o r s e n t. Vi kan ikke undvære hans Navn,
og tog han det tilbage, fortrød han det straks.“
12. december.
„Indlagt et Brev fra Kofoed-Hansen.13) Da jeg saa hans Svar
12) S. Aleth Hansen, 1848 kateket i Hjørring, 1850 sognepræst i Husby
sydøst for Flensborg, 1856 provst for Flensborg provsti, 1858 sogne
præst i Grum.tofte, 1860 provst for Gottorp provsti. Som suppleant del
tog han i adskillige stænderforsamlinger mellem krigene. Efter 1864
præst forskellige steder i kongeriget. I 1868 gennemførte han som kul
tusminister valgmenighedsloven.
13) H. P. Kofoed-Hansen, 1837 adjunkt i Odense, 1849 residerende
kapellan i Vor Frelsers Kirke i København, 1850 sognepræst ved Frue
Kirke i Haderslev, 1854 provst for Haderslev provsti, 1855 sognepræst
i Gml. Haderslev, efter 1864 sognepræst i Thereby, 1879 provst for
Musse herred og stiftsprovst for Lolland-Falsters stift. 1883 nedlagde
han sit embede og gik senere over til katolicismen.
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til Dem., skrev jeg til ham og bad igjen om hans Underskrift,
idet jeg tilbød — hvad jeg iøvrigt har effektueret — at sætte i
Slutningen af Adressen „Videnskabens“ foran „Kirkens“, men
det hjalp ikke. Hvad er det for en Controvers mellem ham og M.
Jeg har hørt derom,, men kjender den ikke.“
„De faaer vel Svar fra M, og hvis- han ikke lader det trykke,
saa gjør De det vel? Vilde det ikke være rigtigt, om De, naar De
bekendtgjorde hans Svar, gav en Commentar dertil, navnlig hvis
han slet ikke vil give sig.“
13. decbr.
„Jeg tror, at Høyer Møller ligesaa godt kunde have skrevet:
„Da jeg muligen kan blive Engelstofts14) Efterfølger.“ Høgh
Guldberg er den værste reaktionære Størrelse og var i saa Hen
seende glimrende ved Mødet af de 40 Præster i Bethesda. Her
med Evaldsens Brev tilbage og Kofoed-Hansens, som bedes
remitteret ved Ledighed.“
16. decbr.
„De erindrer, at Rothe, da han havde seet, at vor Adresse var
refereret i Dagbladet, tog sit første Brev tilbage; jeg svarede saa,
idet jeg remitterede hans Brev og Paullis tilbage, at vi godt kun
de vente med at sende Adressen til M, naar vi blot offentlig
gjorde den, og selv det behøvede ikke at være i alle Blade, og
navnlig kunde det undgaaes, hvis der var et specielt Blad, som
Biskoppen saa, da at lade Adressen optage deri. Herpaa svarede
saa Rothe atter — hvilket Svar jeg lader følge og beder Dem
remittere — at M ventede hver Dag paa Adressen, og saa sendte
vi den jo af sted. Samftidig med at Deres Brev gik til Martensen,
sendte jeg et Exemplar til Rothe. Jeg fik nu Brev fra ham idag,
som jeg ligeledes vedlægger.“
„Men efter Rothes Brev tror jeg, at vi skal være forberedt
paa et gramt Svar fra M. Muligen sendes det til Dem, muligen
nøies han med at offentliggjøre det i Berlingeren (til hvem jeg
14) Sigter antagelig til biskop i Odense, C. Th. Engelstoft.
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ikke sendte Adressen). I ethvert Tilfælde vilde jeg ansee det
for heldigt, om De gav et Tilsvar, altsaa nogle Slutningsbemærk
ninger, der maaske, hvis han blot afviser, kunde bl. a. overlade
Dommen i denne Sag til Folket. Maaske jeg tør vente, at De i
saa Fald sender mig Deres eventuelle Udkast til Gjennemsyn.
Det er vist ikke værd at conferere med Flere.“
Før vi fortsætter med uddrag af pastor Hjorts breve til pastor
Mørk Hansen, følger her ordlyden af adressen til biskop Martensen samt underskrivernes navne.

Høj ærværdige Excellence
Hr. Dr. theol. Biskop Martensen,
Storkors af Dbrg. og Dbrmd., Storkors af
Nordstjærneordenen og af den græske Frelserens
Orden.
Undertegnede Præster, der tidligere have været ansatte i
Slesvig, føle Trang til for Deres høj ærværdige Excellence at ud
tale den Sorg, vi have følt ved at læse Deres Udtalelser om
Sprogsagen i Slesvig. Vi kunne umulig være enige med Deres
Højærværdighed, hverken i national Henseende, idet vi aldeles
ikke kunne dele Deres Excellences Anskuelse om, at Folke
sproget i Mellemslesvig var „raat, fattigt og udannet, berøvet
Aandelighedens K arakter“, ej heller i kirkelig Henseende, idet
vi føle os forpligtede til baade i Sandhedens Interesse og for vort
Fædrelands Skyld at nedlægge en bestemt Indsigelse mod, at
den danske Gejstlighed i Mellemslesvig — i Stedet for at arbej
de paa, at Guds Husfolk kunde vorde opbygte paa Apostlenes og
Profeternes Grundvold — skulde have virket „til Forstyrrelse
for det kirkelige og kristelige Liv“. Vi kunne overhovedet alde
les ikke godkjende den Skildring, Biskoppen har givet af For
holdene i de blandede Distrikter, ligesom vi ogsaa maa fastholde,
at den Modstand, der rejstes mod Indførelsen af Sprogreskrip
terne, væsentlig var af politisk Natur.
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Ganske vist er Deres Excellence — som enhver dansk Mand
— berettiget til at have Deres egen Mening og Dom om denne
Sag; men uomtvisteligt turde det dog være, at De her ikke kan
tale af personlig Erfaring, idet De væsentlig kun har kjendt
Forholdene paa Afstand og aldrig har virket under dem. Vi
mene derfor, at Deres Excellence maatte have været varsom
med at udtale en saa decideret Dom over den danske Regjering
og Biskoppens egne Embedsbrødre, og navnlig mene vi, at De
overfor Udlandet er uberettiget til at udtale en saa absolut For
kastelsesdom over den danske Kirkestyrelse i Mellemslesvig, i
ethvert Tilfælde saa længe denne Dom kun fremtræder som
et personligt Skjøn og savner den nødvendige historiske Be
grundelse. Vi mene dette saa meget desto mere i Betragtning af,
at Deres Excellence som den vidtberømte Theolog nyder en saa
stor Anseelse i Udlandet, navnlig i Tyskland, hvorfor Deres Ud
talelser let kunde styrke de nuværende Magthavere til at frem
ture i deres uretfærdige Undertrykkelse af det danske Modersmaal i Slesvig.
Hvis det ikke skulde staa i Deres Excellences Magt i en even
tuel tysk Udgave af Deres Levnet at suspendere Deres Dom om
Sprogsagen i Slesvig, have vi saa megen stærkere Opfordring
til at henstille til Dem, om De ikke skulde finde Anledning til at
tage denne Sag under fornyet Overvejelse og om. muligt i et nyt
Oplag af Deres Levnet at modificere Deres Anskuelse, inden De
udtaler en endelig Dom, hvis Følger ikke lade sig beregne. Men
i ethvert Tilfælde bede vi Dem om, for Deres egen og Fædre
landets Skyld, at indrømme, at det historiske Grundlag, hvorpaa
De har støttet Deres Dom, ikke er tilstrækkelig nøjagtigt.
Selv om Deres Excellence ikke skulde se Dem i Stand til at
tage noget Hensyn til denne vor Udtalelse, have vi dog følt os
forpligtede til for vor Samvittigheds og den historiske Doms
Skyld ikke at tie i denne Sag.
Vi bede Deres Excellence ikke at opfatte denne Udtalelse,
som om den skulde have nogensomhelst personlig Karakter;
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men idet vi alle udtale vor dybe Højagtelse for vor Kirkes Pri
mas og vor store Anerkj endelse af, hvad der af Dem er virket
i Videnskabens og Kirkens Tjeneste, nære vi det Haab, at De
vil have den faste Overbevisning, at ene og alene Kjærlighed
til Sandheden og til vort Fædreland har bevæget os til at hen
vende os til Dem i dette Anliggende.
J. Barfod, Sognepr. i Vaabensted, forh. Sognepr. i Oversø, derefter
Sognepr. i Sørup. — A. Bay, Sognepr. i Allested, forh. Sognepr. i Klip
lev. — P. H. Bech, Sognepr. i Tranebjerg, forh. Adj. min. i Hanved,
derefter Sognepr. i Stenbjerg. — J. P. Bekker, Provst for Kjær Herred,
Sognepr. for Sulsted, forh. Diaconus i Sørup, derefter Sognepr. i Tre ja.
— G. G. W. Berggreen, Provst og Sognepr. i Lemvig, forh. Sognepr. i
Aventoft. — O. Binzer, Sognepr. i St. Jørgensby, forh. Sognepr. i 0.
Løgum. — J. F. Boesen, Pastor emerit., forh. Sognepr. i Agerskov. —
B, Brammer, Provst, Sognepr. i Gammelby, forh. Sognepr. i Skads. —
G. Brammer, Sognepr. i Urlev, forh. Sognepr. i Egebæk. — A. F.
Brandt, Sognepr. i Væggerløse, forh. Sognepr. i Havetoft, derefter Sog
nepr. i Vilstrup. — E. M. Buch, Sognepr. i Jordløse, forh. Sognepr. i
Klægsbøl, derefter Sognepr. i N. Hagsted. — C. E. Christensen, Pastor
emerit., forh. konst. Pr. ved den danske Kirke i Flensborg, derefter
Sognepr. i Hjerpsted, derefter Sognepr. i Toftlund. — C. F. Clemmensen, Katechet ved St. Petri Kirke i Kjøbenhavn, forh. Diaconus i Læk,
derefter Sognepr. i S. Brarup og Løjt. — H. F. Fejlberg, Sognepr. i Darum,
forh. Adj. min. i Solt, derefter Sognepr. i Valsbøl, derefter Sognepr. i St.
Vie.—H. C. F. Find, Sognepr. i Allerslev, forh. Sognepr. i Hammelev. — J.
Friis, Sognepr. i Soderup, forh. Sognepr. i Egebæk, derefter Sognepr.
i Hanved. — F. N. Freuchen, Sognepr. i Højby, forh. Sognepr. i Nykirke.
— C. P. Gad, Provst, Sognepr. i Sønder-Broby, forh. Sognepr. i Klægs
bøl. — Christian S. Gad, Stiftspr. i Aalborg, forh. Sognepr. i Løgumklo
ster. — Henrik Clausen Gad, Sognepr. for Tranekjær og Tullebølle, forh.
Katechet ved -den danske Menighed i Flensborg, derefter Sognepr. i Adsbøl og Graasten. — G. Fr. A. Graae, Sognepr. i Idestrup, forh. Pr. ved
den frie danske Menighed i Flensborg. — Grove Rasmussen, Sognepr.
i Allerup, forh. Sognepr. i Gram, derefter Sognepr. i Fohl. — Th. H.
Hamburger, const. Sognepr. ved Frederikskirke paa Christianshavn,
forh. Compastor i Husum, derefter Sognepr. i Arnæs, derefter Sognepr.
i Svesing. — Aleth Hansen, Pastor emerit., forh. Provst for Flensborg
og Gottorp Provstier og forh. Sognepr. i Husby og derefter i Grumtoft.
— S. L. Hansen, Sognepr. i Gloslunde, forh. Sognepr. i Olderup. —
M. Mørk Hansen, Sognepr. i Vonsild, forh. Sognepr. i Felsted. — Jac.
Hansen, Sognepr. i Randers, forh. Diaconus i Grumtoft, derefter Sog-
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nepr. i Gjelting. — W. Hjort, Sognepr. i Nyborg, forh. Sognepr. i Lyksborg, derefter Sognepr. i Slesvig. — G. Høeg. Sognepr. i Kregome, forh.
Sognepr. i Sterup. — C. C. Jensen, Sognepr. i Vejby, forh. Sognepr. i
Lyksborg. — J. Johansen, Sognepr. ved Vor Frue Kirke i Odense, forh.
Sognepr. i Haderslev. — N. H. Jørgensen, Sognepr. i Grimstrup-Nykirke, forh. Sognepr. i Vodder. — N. P. Krarup, Sognepr. i Sanderum,
forh. Sognepr. i Løgumkloster. — L. J. Levinsen, Sognepr. i Sæby, forh.
Sognepr. i Kværn, derefter Sognepr. i Munkbrarup. — F. H. Liitzhøft,
Sognepr. i Ørsted, forh. Sognepr. i Bylderup. — C. C. Lorenzen, Sog
nepr. ved Vor Frue Kirke i Aalborg, forh. Sognepr. i Siversted. — C.
Luplau, Sognepr. i Varde, forh. Sognepr. i Ladelund, derefter Sognepr.
i Hellevad og Egvad. — J. J. Momme, Sognepr. for Sæby og Gjershøj,
forh. Sognepr. i Olderup, derefter Sognepr. i Hjortkjær. — K. L. E.
Mule, Sognepr. i Hundslund, forh. Sognepr. i Fjolde. — H. Mühlensteth,
Pastor emerit., forh. konst. Sognepr. i Løgumkloster og N. Løgum, der
efter Sognepr. i Bjolderup. — M. Mørch, Sognepr. i Sdr. Bjært og
Provst, forh. Sognepr. i Hostrup. — J. Nansen, Sognepr. i Taps, forh.
tillige Sognepr. i Aller. — C. J. Nielsen, Sognepr. i Sønderby, forh. Dia
konus i Sønderborg. — J. H. Nissen, Sognepr. i Vissenbjerg, forh. Sog
nepr. i Hyrup, derefter Sognepr. i Husby. — J. K. Olsen, Sognepr. i
Stenderup, forh. Sognepr. i Hellevad, derefter Sognepr. i Løjt. — L.
Pasbjerg, Sognepr. i Torkildstrup, forh. Sognepr. i Hjoldelund, der
efter Sognepr. i Bedsted. — G. Preisz, Sognepr. i Vestermarie, forh.
Sognepr. i Jørl. — L. Prip, Sognepr. paa Strynø, forh. Lærer og Kirke
sanger i Nykirke. — R. Prip, Sognepr. ved Vor Frue Kirke i Svend
borg, forh. Sognepr. i Nykirke, derefter Garnisonspræst i Slesvig. — H.
V. Rasmussen, Professor, forh. Sognepr. i Halk. — F. Reiffenstein, Sog
nepr. i Errindlev og Olstrup, forh. Sognepr. i Braderup, derefter Sog
nepr. i Havetoft. — H. Roth, Sognepr. i Vigerslev, forh. Sognepr. i
Varnæs. — H. J. J. Sørensen, Sognepr. i Vilslev, forh. Sognepr. i VesterVedsted. — Odin Wolff Tidemand, Forstander for det kgl. Skolelærer
seminarium paa Jonstrup, forh. Sognepr. i Stenbjærg, derefter Hoved
præst i Tønder og Provst for Tønder Provsti med Løgumkloster Amt.

I det i Mørk Hansens arkiv forefundne fuldstændige eksem
plar er nedenunder tilføjet med blæk:
Senere tiltraadt af 55. Wedel, Sognepr. i Søllerød, forh. i Flensborg.
— 56. Vilh. Hansen, Provst, Sognepr. i Spentrup, forh. i Grumtofte,
senere i Kværn. — 57. P. Simonsen, Provst, Sognepr. til Besser, forh. i
Valsbøl. — 58. C. N. Smith, Provst, forh. Præst i Korup, tidl. i Skads.

På bagsiden af et brev fra pastor N. L. Feilberg, Kirkehelsinge, i tiden mellem de slesvigske krige præst i Ullerup på
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Sundeved, findes følgende udkast af Mørk Hansen til følgeskri
velse til henvendelsen, som man må gå ud fra er bleven an
vendt:
„Idet jeg efter mine forhenværende slesvigske Embedsbrød
res Begjering sender Deres Excellence indlagte Skrivelse, beder
jeg Dem om at modtage Forsikringen om den dybe Højagtelse
og Taknemmelighed, hvormed jeg altid vil forblive Deres
Excellences ærbødigste
Pastor Hjorts formodning om, at adressen ikke vilde blive
venligt modtaget, viste sig at være rigtig. Den blev omgående
returneret, og svaret var affattet i overensstemmelse hermed.
„Ved en æret Skrivelse af 13. ds. har Hr. Pastoren efter for
henværende slesvigske Præsters Begjering tilstillet Biskop Martensen en Skrivelse fra de nævnte Præster angaaende Udtalel
serne i Biskoppens Levnet om Sprogforholdene i Slesvig.
I denne Anledning skulde Undertegnede, Biskoppens Ama
nuensis, efter hans Anmodning herved meddele Dem, at Biskop
pen ikke finder sig foranlediget til at indlade sig paa nogen Disn
cussion med DHrr. om de paagj eldende Udtalelser, der ere
fremkomne efter nøie Overveielse, og at han som Følge heraf
ikke kan modtage DHrrs. Skrivelse, som derfor hermed følger
tilbage.
Kjøbenhavn, d. 15de December 1883.
ærbødigst
E. F. Larsen.
Velærværdige
Hr. Pastor Mørk Hansen,
Vonsild
ved Kolding.
Pastor Hjorts vrede over adressens tilbagesendelse og for
men, hvorunder det er sket, er ikke uforklarlig. Efter den næ
sten til overmål udviste ærbødighed over for den gamle biskop
kunde svaret ikke godt være mere iskoldt og affej ende. Det før-
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ste af Hjorts breve til Mørk Hansen efter modtagelsen, dateret
den 17. december, må naturligvis ses i relation hertil:
„Krigspartiet har altsaa faaet Overhaand i Vatikanet; men
der er alligevel en dum Halvhed deri, thi enten burde han sige,
Adressen er i en saadan Form, at jeg ikke kan modtage den —
hvilket nu i øvrigt ikke vilde have været sandt, thi den er vel
meget decideret, men høflig i Form —, og saa kunde han remit
tere den; men naar han giver som Grund, at alt er saa nøie over
veiet (jfr. Skolesproget fra Reformationen), saa kan han lade
være at rette sig derefter; men der er ingen Grund til at sende
den tilbage, og det er heller ingen Grund, at han ikke vil ind
lade sig i Discussion med DHrr. (meget uforskammet), thi der
er jo ingen, der har forlangt en Discussion af ham. Det bliver der
for, hvorledes man vender og dreier det, en hovmodig og ufor
skammet Maade at tage Sagen paa og ligefrem Frækhed at re
mittere den.“
Hjort fortsætter efter henvisning til det stedfundne ordskifte
med den anonyme i „Berlingske Tidende“, at da nu biskop Martensen føler sig „in die Enge getrieben“, saa træder han frem i
sin formentlige Storhed og haaner o s, og jeg kan godt sige det
danske Folk. Deres Meddelelse til Underskriverne er jo fuld
kommen correkt, og jeg tiltræder den ganske og venter den alt
saa snarest i Bladene. Var det ikke rigtigt at sende den til de
Blade, som fik Fællesudtalelsen sendt, altsaa: Dagbladet, Natio
naltidende, Dagens Nyheder og Morgenbladet. Larsens Skrivelse
remitteres, og da jeg ikke veed, om De allerede har skrevet til
Bladene, ogsaa den mig velvilligt tilstillede Redaktion. Der
kommer vel saa en Opgjørelse af Regnskabet med Martensen
fra Deres Haand og vel helst i Nationaltidende, og der slaar De
vel godt til? Det er jo saa muligt, at De lader mig see Concepten.“
Den 22. December.
„De spørger, hvorfor jeg har sendt Kronprindsen15) vor
15) Den senere kong Frederik VIII.
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Adresse. Jeg har været Præst paa Fredensborg i 5 aar, 1866—70,
og staaer godt med hele den kongelige Familie, men har
særlig bevaret Forbindelsen med Krcnprindsen. Jeg sendte ham
strax min Protest med et langt orienterende Brev og nu Adres
sen. Jeg er overbevist om, at han gaar med os, medens Kongen16)
vistnok vil holde paa Martensen. Jeg har ofte talt med de konge
lige om slesvigske Forhold, og de vil alle gjerne [høre] noget
derovre fra; men som sagt i dette Spørgsmaal venter jeg nær
mest kun, at Kronprindsen gaar med, skjøndt Anskuelser om
Tydsk er meget modificerede ved ham, og man nu godt forstaar,
at man kun kan bygge paa, hvad der vil være Dansk i Slesvig.
Kronprindsen staaer paa Frimureriets Vegne efter Sigende ikke
videre godt med Martensen, men jeg veed ikke, om det er sandt.
Da Dagens Nyheder har havt en Artikel til Fordel for os, kan
Scavenius17) næppe være med Martensen. Kan De ikke faa Bar
fod frem18), men helst saaledes, at De læste, hvad han vil skrive,
at han ikke med Kraftudtryk skal skade istedetfor at gavne.
Folkestemningen er aldeles imod M.s Ufejlbarlighed. Glædelig
Ju l for Dem og Deres Hus. Det er jo særlig tungt ved de store
Fester at være ene; men Mindet hører jo ogsaa til de Glæder,
som Verden ikke kan tage19).“
Pastor Hjort er utrættelig, i det ny år som i det gamle. Vi
noterer af et brev til Mørk Hansen den 6. januar 1884:
„Glædeligt Nytaar og Tak for det gamle Aar. Til det gamle
Aars gode Minder hører ogsaa, at jeg har havt den Glæde at
komme i Forbindelse med Dem og at have virket sammen med
Dem for den gode Sag.
Jeg har stadig havt Fornemmelsen af, at der foruden Blade16) Kong Christian IX., der ligesom biskoppen havde holdt paa hel
staten.
17) J. F. Scavenius, daværende kultusminister.
18) Præst i Vaabensted, med blandt underskriverne.
19 ) Pastor Mørk Hansen havde året forud mistet sin hustru, f. Levinsen.
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nes Dom, som jo er os særdeles gunstig, maatte gjøres lidt fra
vor egen Side ligeo verfor Martensen. I og for sig er det jo ikke
nogen indbydende Opgave; thi der er jo egentlig ikke andet
end at skjælde ham ud, men noget maatte der gjøres. Da De nu
ikke følte Dem særligt oplagt dertil, saa har jeg fulgt Deres
Anmodning og har benyttet Lejligheden i en Artikel, som jeg
idag har sendt til Nationaltidende, at give Martensen den Tugt,
han har fortjent, eller rettere givet Samtiden vor Opfattelse af
M.s Fremgangsmaade. Min Artikel, hvis Indledning er benyttet
til dette Formaal, hedder iøvrigt: „Dr. Pingel og Slesvigs De
ling“ og er et Svar til Pingel20) i Anledning af hans Svar paa min
Opfordring om at komme med Beviser. Hans Svar stod i Mor
genbladet for 9de Decbr., men jeg lod ham ligge, til vi var fæ r
dig med Martensen. Jeg vil nu bede Dem, naar De har læst min
Artikel, der vil gaa gjennem 2 Numre i Nationaltidende — for
udsat at den bliver optaget —, da at lade mig vide, om De er til
freds med mine Ord til Martensen.“
17. Januar 1884.
„Tak for Deres sidste Brev. Jeg har ikke villet skrive til
Dem, før jeg saa, hvorledes det gik med min Artikel. National
tidende, der fik den den 6. Januar (den var dateret den 5.) re
mitterede den den 8de, da Redaktionen fandt, at Pingel var for
ubetydelig til at tage Notits af, og dernæst — hvad der vistnok
var Hovedsagen — ikke ønskede Debat med Morgenbladet. Jeg
sendte den saa strax til Dagbladet, der nu, som jeg seer, har op
taget den idag. Jeg længes nu efter at høre Deres Mening om
den. Af Præster, der ikke have underskrevet Adressen, er Bra
sen, som er bange ligesom flere andre sjællandske Præster, end
videre Sodemann, der ligesom Brasen ikke har ladet høre et Ord
fra sig. Han er den mærkeligste; thi han var meget stor paa det
i Slesvig og omtalte altid Vanskelighederne i de blandede Di20 ) Dr. J. V. Pingel, filolog og politiker, medstifter af og første for
mand for det radikale studentersamfundet.
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strikter som et rent Smørrebrød. Nu er han vist Provst under
Martensen, og saa stikker han Piben ind. Kok21) fortryder, at
han ikke skrev under, og er meget flad; Brask har ikke svaret,
men han var i det Hele en meget tarvelig Person. I det Hele maa
vi være glade ved de Underskrifter, vi have faaet. Det er gaaet
langt over Forventning.“
Hjort følger også med i, hvad der foregår i Sønderjylland
for tiden. Mod slutningen af brevet tilføjer han:
„Det var frækt med Dommen over Jessen og Mathiesen22),
og 10. januar 1884 blev et revisionsandragende forkastet,

men lad dem kun dømme, de faar vel ogsaa deres Dom, naar
Tidens Fylde kommer.“
Den 29. Januar udtaler Hjort sin store Forundring over, at
Biskop Monrad23) i nogle Artikler støtter Martensen:
„Jeg tror ikke, at han vil gjøre megen Skade, isærdeleshed
da han kommer saa langt bagefter, at Anskuelserne allerede
have fæstnet sig. Men jeg kan stadig ikke forstaa, at han, som
lod Londonconferencen skilles, vil gjøre det mindste Skridt for
at forsvare Tydskheden i Mellemslesvig. Man har saa ondt ved
at forstaa herhjemme, at det Tydske i Slesvig er ingenlunde
Vane. Nu faa vi see, hvad han skriver i den 3die Artikel. Da
han hidtil ikke er kommen med faktiske Bemærkninger, som
der skulde gjendrives, men stadig bekræfter, at der bestod Mod
sætninger mellem det danske Folkesprog og det tydske Kirkeog Skolesprog, føler jeg ikke særlig Anledning til at tage fat
paa ham. Lad mig vide, om De vil tage ham under Behandling,
men i saa Fald h v o r ? Det er ikke ganske let, det maatte vel
være Nationaltidende, men saa var det maaske rigtigt, at De
21 ) Kok, sognepræst i Burkal ved Tønder 1851—64, senere præst i
København.
22) Redaktørerne J. Jessen, »Flensborg Avis«, og M. C. Mathiesen,
»Dannevirke« var i okt. 1883 bleven idømt 6 og 3 måneders fængsel for
påstået fornærmelse mod skolekollegiet i Haderslev (realskolesagen),
23) D. G. Monrad, konseilspræsident under krigen 1864, ikke uden
sympati for Helstaten.
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spurgte først, om den vil tage det. Indlagt Monrads 2den Ar
tikel. I det Hele kan vi være glade over Sagens Gang og faaer
stadig flere Vidnesbyrd derpaa.“
Formodentlig efterskrift til ovenstående.
„Jo mere jeg ser paa Monrads Stykke, jo mere arrig bliver
jeg over det. Dette sentimentale om Forældre og Børn, hvormed
han angler. Det er en Selvfølge, at O v e r g a n g s p e r i o d e n
maatte medføre Vanskeligheder.“
„Hvis De skriver mod Monrad, saa see P. Hjorts Ytringer
efter. Han taler om, hvorledes den enkelte maa lide for Sam
fundets Skyld. Det staar bl. a. i „Fredningen om det danske
Modersmaal“. Men hvor mange var der, der led derunder?
Smaafolk ikke.“
30. januar 1884.
„Idag var der intet fra Monrad. Det er ogsaa en Maade at
skrive Artikler paa, at tilmaale det i smaa Portioner. Naar der
skal skrives derimod, saa har Folk glemt de første Artikler. Jeg
venter, at han i den sidste Artikel udtaler sig om Londonconferencens Ophævelse. løvrigt gjør Inddelingen i Portioner af
hans Artikler, at de taber for en Del deres Virkning. Jeg har
ikke nægtet, at Tydsk paa en vis Maade var det h e l l i g e
Sprog i hine Egne, jfr. Side 37 i mit Skrift; men jeg har gjort
lidt Nar af de tydske sentimentale Præster. Hvor mon han har
faaet den Paastand fra, at jeg har nægtet det? Saasnart 3die
Artikel kommer, skal jeg sende Dem den. I næste Uge agter
jeg mig til Kjøbenhavn nogle Dage.“
11. februar 1884.
„Forrige Mandag tog jeg til Kjøbenhavn og lige fra Jernba
nen til Audiens hos Kronprindsen. Han var meget forekom
mende. I Forgemakket hørte jeg, at Martensen var død Aftenen
i Forvejen. Kronprindsen udtalte sig misbilligende om, at Mar
tensen havde rippet op i Sprogsagen og havde sendt Adressen
tilbage. Han tiltraadte, hvad Dagbladet havde sagt, at naar
Kongen modtog Venstres Adresse, kunde han ogsaa modtage
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vor, som jo var „ m e g e t æ r b ø d i g “. Han bad mig dernæst
til Taffel samme Dag og var meget gemytlig ved Bordet. Da
han hørte, at jeg blev flere Dage i Byen, anmodede han mig om
at komme ud til sig, da han vilde tale mere med mig om Sprog
sagen. Han bestemte da Onsdag Kl. 11, og da jeg kom, stod
han med Slesvigs Kort i Haanden. Jeg gjennemgik saa hele det
blandede Distrikt for ham og slog fast, at Dansk naaede til Slien,
omi man end i de sydlige Grænsesogne af Sprogdistriktet skulde
have ventet med dansk Kirkesprog, ligesom man naturligvis
skulde have gjort det samme, hvis man havde taget de 14 Sogne
med. Ligeledes viste jeg ham Fjolde Sogn, som laa sydligere
end Slisognene, og hvor Dansk havde holdt sig godt. Naturligvis
betonede jeg det nære Forhold mellem Slesvig-Plattydsk og
Dansk, og hvorledes det Slesvigske-Plattydske først fra dette
Aarhundredes Begyndelse var trængt ind Nord for Slien. Na
turligvis fremhævede jeg de rent danske Sogne nordpaa i de bl.
Distrikter og sluttede med at accentuere, at Dansk burde være
Sproget i Kirke og Skole ned til Slien, om, man end, hvis vi
nogen Sinde kom til at raade, skulde gaa noget anderledes til
værks. Men jeg pointerede, at det var danske Folk af dansk Na
tionalkarakter, der boede der, om de end havde begyndt at tale
Slesvig-Plattydsk istedetfor Dansk, og at det dog egentlig kun
var i det s y d ø s t l i g e Hjørne, at det havde havt Vanskelig
heder med Sprogreskriptet.
Han havde aabenbart megen Interesse for Sagen, men ud
talte sig ikke om, hvad der kunde ske i Fremtiden, idet han kun
indskrænkede sig til at beklage Tilstandene i Frankrig og Rus
land. Dog spurgte han engang, hvad Resultat jeg troede, at en
Afstemning vilde bringe. Jeg var hos ham en god V2 Time, og
han bad mig ikke lade det vare for længe, inden jeg igjen be
søgte ham.
Lad mig høre fra Dem, naar jeg har sendt Dem Nr. 4, om
De vil svare Monrad. Nu da Martensen er død, er der maaske
noget, der taler for at lade Monrad løbe. I Kjøbenhavn var der
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ikke stor Stemning for ham, og man var vred paa Martensen. I
Kronprindsens Forgemak traf jeg Kok, der var flau, og paa
Gaden mødte jeg Evaldsen, der søgte at undskylde sig med, at
det Hele skulde være greben an paa en anden Maade. Jeg var
2 Gange hos Aleth Hansen, der er bedre og var meget glad over
Udfaldet. Jeg spiste til Middag hos ham den ene Dag, saa vel
var han. Jeg havde Audiens hos Scavenius angaaende en Em
bedssag, han var meget galant, men rørte ikke ved Spørgsmaalet
og jeg naturligvis heller ikke.“
Den 12. Februar er Biskop Monrads sidste Artikel arrive
ret, og Hjort oplyser, at for at klare sig fra Londonconferencen „gjør han nu omkring, og Sprogreskriptet, der i 1851 stred
mod Liberalismen og det hellige Sprog, havde nu i 1864 vist sig
at være ganske udmærket, og følgelig kunde man ikke slippe
de blandede Distrikter fra dansk Side“.
„Jeg længes nu meget efter at høre et Par Ord fra Dem, om
De agter at skrive mod ham. Hvis De ikke er meget stemt der
for, tror jeg, at De trøstig han lade ham sejle sin egen Sø; thi
hans vaklevorne Fremstilling gjør os ingen Skade.“
18. februar 1884.
„Naar De har læst indlagte Artikel, saa send mig den til
bage. Nu haaber jeg, at vi skulle være færdige. Saa er der intet
andet tilbage end at vente paa bedre Tider, og naar de kommer,
vil denne Debat faa sin Betydning.“
4. marts 1884.
„Gjør mig den Tjeneste omgaaende at lade mig vide, hvad
De veed om en Pastor J. Th. Petersen, nu Sognepræst i Hinge
og Vinderslev i Aarhus Stift, tidligere Sognepræst for Frederik
og Karup og før dette Capelian i Østbirk og Yding, det vil næ r
mest sige, hvad De veed om ham som slesvigsk Præst, idet han
efter opgivelse af Krog Meier blev indsat i hans Sted i Sottrup
af Oprørsregjeringen og først fjernet i Januar 1850. Denne Cam
pagne omtaler Hr. Petersen ikke selv, men begynder fra 1854.
Jeg skulde om muligt skaffe lidt nærmere Oplysning derom.“
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„Det er vist ganske rigtigt, hvad De skriver, at nu har Folk
igjen glemt det slesvigske Spørgsmaal. Men jeg mener paa den
anden Side, at det er vor Sag, at den ikke glemmes, og skulde
det ikke være et af Formaalene med vor paatænkte Sammen
komst i September, at man samles om en Plan til at holde Sagen
i Live og virke for den. Lad os gaa videre og stræbe hen til at
give Folket noget bedre at tænke paa end Spørgsmaalet HøireVenstre. I det Hele vil jeg bede Dem snart begynde at tænke
paa en Plan for Mødet, for at vi kan faa den grundig gjennemarbeidet, inden den skal ud i Virkeligheden. I Øieblikket, hvor
Rusland og Preussen er Venner, seer det ganske vist ikke godt
ud, men „Lykken vender som Skibet paa Voven“. Dernæst me
ner jeg, at Kampen for Danskheden i Sønderjylland skulde
føres sydligere, og at ogsaa dette kan blive et Forhandlingsspørgsmaal paa Mødet i Odense.“
Hermed slutter de breve fra pastor Hjort, der er opbevaret
i Mørk Hansens privatarkiv. Det vilde ellers ikke have været
uden interesse at se, hvorledes han har taget på et lille mod
skrift til hans eget skrift året i forvejen, „Nogle Bemærknin
ger i Anledning af Pastor Hjorts Skrift: Biskop Martensen og
de danske Sprogreskripter i Slesvig, af en forhv. slesvigsk Em
bedsmand.“
Den anonyme forfatter, der er jurist, kendes ikke. Men den
lille pièce, kun godt tyve sider, slutter ikke uden virkning op
bag biskop Martensens synspunkter.
Forfatteren citerer Pastor Hjorts indrømmelse af, at der var
sogne inden for det blandede distrikt som Bøl, Nørre Brarup,
Gelting og flere, hvor plattysk var trængt så stærkt frem, at
det havde været bedre, især i kirken, at gå mere lempeligt til
værks. Hertil kan føjes, siger han, Tumby, Strukstrup, Såtrup,
Ølsby og til dels Havetoft. „Det sydlige Angel var netop Brænd
punktet for den sejge passive Modstand mod Sprogforanstalt
ningerne, og som et Smitstof udbredte denne Agitation sig
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stedse videre, endogsaa til de Distrikter i Angel, hvor Gjennemførelsen af Sprogreskripterne ellers vilde have været en let
Sag.“
„I de omtalte Sogne“, erklæres det videre, „i hvilke Forfat
teren af disse Linier i en lang Aarrække jævnlig færdedes og
samtalede med Beboerne, har han ingensinde truffet paa et
Hjem, hvor der blev talt Dansk, hvilket Sprog man ligesaalidt
hørte paa Gader eller i Gjæstgiversteder. I Lighed med Kirkeog Skolesproget var Retssproget af blandet Beskaffenhed i disse
Egne, saaledes at Vedkommende havde frit Valg mellem Dansk
og Tysk. Den tiltalte, der afgav sin Forklaring for Forhørs
dommeren og som i Henhold til de gjældende Bestemmelser
blev adspurgt om, i hvilket Sprog, Dansk eller Tysk (Plattysk)
han ønskede at udtale sig, erklærede stedse, at han ikke forstod
Dansk, uagtet han maatte kunne indse, at Brugen af dette Sprog
ikke kunde skade ham i den Stilling, hvori han som Anklaget
befandt sig — og i mine Embedsprotokoller har jeg ingensinde
havt Leilighed til at benytte mit Modersmaal. I alle disse Sogne
var Tilstanden næsten haabløs, Forholdet mellem Præst og Me
nighed spændt eller køligt og blottet for al Tillid, idet Menig
heden, efterhaanden som Agitationen tiltog i Styrke, i dens
Præst snarere saa en Bærer af dansk Propaganda end en Ordets
Forkynder. I nogle af de omhandlede Sogne, navnlig Satrup og
Havetoft, fandtes der vel enkelte spredte danske Elementer,
Reminiscentser fra en svunden Tid, men Befolkningen, som
talte Plattysk, viste ikke Spor Interesse for at frede om dem.“
Det danske sprog levede altså ikke, konstaterer forfatte
ren, i de omtalte sogne på folkets læber og endnu mindre i
folkets hjerte. Det var langsomt hensygnet i løbet af den men
neskealder, der gik forud for Sprogreskripterne, og dets liv næ
sten udslukt. En tilbageførelse til det oprindelige forhold kunde
i disse egne ikke ske, uden at man gik befolkningen for nær.
At modstanden mod sprogreskripterne i overvejende grad
var af politisk eller verdslig natur, vil, siger forfatteren, ingen
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sagkyndig betvivle. Og modstanden udgik væsentligt fra det min
dretal, som havde magten i de forskellige sogne, de store bøn
der. Han mener imidlertid, at pastor Hjort har overset „en
Faktor, der i hine Tider maaske spillede den vigtigste Rolle ved
den agitatoriske Virksomhed mod Sprogreskripternes Gjennemførelse. De stærke Baand, som i en lang Aarrække i kommer
ciel Henseende gjennem Holsten vare bievne befæstede mel
lem Sydslesvig og Tyskland, medførte, at en stor Del af Befolk
ningen i de mellemslesvigske Sogne droges mod Syd. Ikke i
Kjøbenhavn, men i Kiel og Hamborg, var man henviist til at
søge Kapitallaan — og — afset fra enkelte Steder paa den sles
vigske Østkyst gik hele Handelen sydpaa. Enhver Fader, der
ævnede at lade sine Sønner faa en høiere Uddannelse, sendte
dem til Kiel eller Hamborg. I Skolerne, hvor Undervisningen
blev givet i det danske Sprog, og hvor der kun var indrømmet
det tyske et Par ugentlige Timer, kunde Børnene umulig tilegne
sig en saadan Færdighed i Højtysk, at de kunde have Nytte
deraf i deres fremtidige Stilling, og de vedkommende Forældre
saa sig derfor nødsagede til at antage tyske Huslærere eller
Lærerinder for at lade Børnene undervise udenfor Folkeskolen.
Dette skete ikke altid af politiske Grunde, men derimod ofte af
rent praktiske Hensyn. Naar nu saadanne Forældre for at spare
endel af Udgiften ved Privatundervisningen, lode andres Børn
deltage i Undervisningen, hvad der strængt taget ikke engang
var tilladt — blev der af Hensyn til Børnenes Konfirmationsun
dervisning i det danske Sprog indført en meget byrdefuld Kon
trol med de vedkommende Privatlæreres Færdighed i det dan
ske Sprog. Denne Kontrol blev vel ikke ført med Strænghed,
men var dog pinlig for de Paagjældende, som bleve tilsagte til
at møde for Provsten ved Kirkevisitatsen for at lade sig examinere.“
En anden ulempe ved systemets gennemførelse var, bemær
ker forfatteren, at der hertil udkrævedes embedsmænd, som
var det danske og tyske sprog fuldkommen mægtige, og som i
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det mindste kunde forstå og til en vis grad gøre sig forståelige
i det slesvigske plattysk. At fyldestgøre denne fordring var for
de danske såvel civile som gejstlige embedsmænd, der blev an
sat i Mellemslesvig, en vanskelig opgave og for dem, der mang
lede sprogtalent, ligefrem umuligt. Som følge heraf kunde de
i kongeriget fødte embedsmænd, som var fremmede for den
slesvigske befolkning og ukendt med de ejendommelige lokale
forhold, vanskeligt finde indgang hos den, og når det desuagtet
ikke sjældent lykkedes, kunde det kun tjene dem til ære, der
magtede det.
Forfatteren fremfører fremdeles, at de syd- og mellemsles
vigske ejendomsbesiddere af nogen betydning var stærkt kon
servative, sværmede for den slesvigske selvstændighed og var
kun i den forstand danske, at de havde nedarvet ærbødighed for
den absolute konge, det eneste bånd, ved hvilket de følte sig
knyttede til Danmark. Dette bånd løsnedes imidlertid, da kon
gen gav kongeriget konstitutionel frihed og omgav sig med na
tionalliberale rådgivere, hvis program bl. a. gik ud på at søge
tilvejebragt en så nøje forbindelse mellem kongeriget og her
tugdømmet Slesvig som muligt, men uden at denne landsdel
samtidig blev delagtiggjort i den nyvundne frihed. Man følte
sig derfor stedmoderligt behandlet, og når myndighederne så
oven i købet vilde påtvinge dem et sprog, der var dem fremmed
eller ligegyldigt, så gjorde de modstand, og det så meget mere,
som de anså sig selv for at være magten og intelligensen i sog
nene, mens regeringen kun havde småkårsfolk at støtte sig tilr
for hvem dansk var hjemmesprog endnu.
Den hovedlære, forfatteren uddrager af det skete, er da, at
selv om børnene havde lettere ved at lære dansk end højtysk,
så var den danske skoleundervisning alligevel forgæves, når
den ikke var ønsket. „Den blev ikke modtaget og bevaret med
det Sind, som betinger en Gaves Værdi for Modtageren. En
sædvanlig Lov eller Foranstaltning af verdslig Natur k a n efter
Omstændighederne blive til Velsignelse, selv om den møder
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Modstand eller en passiv Holdning hos den overvejende Del af
Folket, men en Reform, der berører Folkets inderste Liv, og
paa hvilken kun Folket kan have et klart Syn, aldrig uden Fol
kets Medvirkning.“
Hele det ordskifte, der var opstået efter offentliggørelsen af
biskop Martensens angreb på sprogordningen i Mellemslesvig,
kunde ikke godt undgå at indvirke på den gamle biskop og hans
nærmeste omgivelser. I bogen „H. L. Martensen i sit Hjem og
blandt sine Venner“ fortæller datteren Josepha Martensen, at
han allerede fra efteråret 1882 var en syg mand, og at huslægen,
dr. Paulli, bestandig fremhævede, hvor nødvendig en rolig til
værelse var for ham. „Men helt at udelukke, hvad der kunde
volde Sindsbevægelse, var ikke muligt, dels paa Grund af, at
han gennem Aviserne stadig fulgte med i det, der bevægede sig
rundt om i Livet uden for vore stille Mure, dels kunde det jo
heller ikke forhindres, at der gennem de forskellige Besøg bragtes ham et og andet, der voldte Uro. En smertelig Tid gennem
gik han derfor og vi andre med ham, da 2den og 3die Del af
hans Levned udkom, og et bestemt Afsnit her, Ömtalen af det
bekendte Sprogreskript i Slesvig i 1851, blev Anledning til, at
der rejste sig en stærk Misstemning imod ham og det Stand
punkt, han saa afgjort vedkendte sig; saa godt som daglig bragte
Dagbladene nye og heftige Angreb paa ham.“
Vi møder i denne forbindelse igen A. D. Jørgensen, og efter
følgende afsnit udgør et værdifuldt supplement til det fore
gående:
„Hos Fru Heiberg24) havde min Fader i de senere Aar af og
til været sammen med Historikeren A. D. Jørgensen, den senere
Rigsarkivar. Dette Bekendtskab interesserede ham meget, og
de to Mænd, begge Sønderjyder og begge brændende af Kær
lighed til deres fædrene Jord, havde udvekslet mange Tanker
24) Johanne Luise Heiberg, guldaldertidens mest fremtrædende skue
spillerinde ved Det kgl. Teater i København.
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og Meninger om Forholdene dernede baade før og efter de to
Krige.
Da nu altsaa den ovennævnte stormfulde Periode kom, var
Fader ofte bedrøvet over, at kun saa ganske forsvindende faa,,
selv af hans nære Venner, stod sammen med ham, men han
holdt ikke des mindre urokkeligt fast ved det, han i sin Bog
havde udtalt, og — som det havde været ham en Samvittigheds
sag at faa udtalt før sin Død. — Undertiden, medens Bølgerne
gik højest, sagde han: „Der er een, som jeg veed maa være enig
med mig, det er A. D. Jørgensen. Ham vilde jeg gerne tale med!“
— Dette hørte Fru Heiberg, og paa hendes Opfordring kom ogsaa Jørgensen en Dag op til Fader. Hans Besøg var anmeldt i
Forvejen af Fru Heiberg, og lige fra Morgenstunden var Fader
i sindsbevæget Forventning .
Men denne Samtale med A. D. Jørgensen faldt ud til at blive
en Skuffelse.
Hvorledes han egentlig havde udtalt sig, ved jeg ikke med
Sikkerhed; Fader var mod Sædvane temmelig stille herom; men
eet var klart: han var skuffet.
Adskillige Aar efter hændte der noget, som fik mig til at tæn
ke mig ind i, paa hvilket Punkt Jørgensen og Fader hin Dag har
været uenige. Da sendte A. D. Jørgensen nemlig min Moder, med
en venlig Tilskrift, et Eksemplar af et Foredrag, han havde
holdt — jeg tror i sønderjysk Samfund. I dette Foredrag kom
mer han frem med og gør Rede for lignende Anskuelser, som
Fader i sin Tid udtalte i sit „Levned“. Mon A. D. Jørgensen
først i de mellemliggende Aar har tilegnet sig disse? Næppe!
De har sikkert oprindelig ogsaa været hans, men han har mu
ligvis dengang ment, at Tidspunktet for Offentliggørelsen
burde have været udsat; og denne Mening, ved jeg, har han i
saa Fald delt med flere, ogsaa af Faders nære Venner.
Men derfor, tænker jeg, har han ikke tilfredsstillet min Fa
der, der ønskede en varm, uforbeholden Tilslutning.“
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Om den anden Hovedperson i denne Sammenhæng, Pastor
Hjort, meddeler „Danmarks Præstehistorie 1884—1911“, at han
blev Præst i Nyborg 1870 og døde sammesteds 1911. Fra 1887
var han Provst for Vinding og Gudme Herreder, og han tog sin
Afsked i 1907.
Hjort var ved flere lejligheder genstand for megen anerken
delse for sin sociale interesse og sin omhu for skolens arbejde.
Ved hans død i december 1911 glemtes heller ikke hans kæ r
lighed til Sønderjylland. „Den sønderjyske Sag“, skrev „Ny
borg Avis“ 12. decbr. 1911, „laa ogsaa Provst Hjort stærkt paa
Sinde, og varmere Talsmand end ham, naar det gjaldt vore
Landsmænds Sag Sønden Aa, fandt man ikke.“
Sønnen, skolebestyrer Niels Hjort, der var født i Lyksborg,
men fik sin gerning i København, var ikke mindre ivrig og ud
holdende, når det sønderjydske spørgsmål stillede krav til ham.
Det var ham, der begyndte kampen mod den danske politiker
Christopher Krabbe, da denne ikke vilde tage afstand fra sin
datters, fru Wildenradt-Krabbes, virksomhed ved bladet „Dan
nevirke“ i Haderslev. Han skrev en pièce herom og rejste den
agitation, der resulterede i, at Krabbe ved valget i Kalundborg
1901 fik et flertal af nejstemmer imod sig. Han var endvidere
den ledende kraft i den såkaldte oktoberforening af 1898, der
i forholdsvis kort tid tilvejebragte en kapital på godt V2 million
kr. til forsvar i kampen om den sønderjyske jord, et initiativ,
der med Schmidt, Vojensgaard, som sønderjysk tillidsmand
drog store resultater efter sig.
Lad os til slut i få linjer samle, hvad der nu 100 år senere kan
uddrages af den skæbne eller vanskæbne, der ramte sprog
reskripterne i det blandede område mellem de to slesvigske
krige.
Der er jo ingen tvivl om, at hvis de var kommen blot en
menneskealder tidligere, vilde adskilligt have formet sig ander
ledes. Som bekendt søgte Frederik VI. gennem reskript af 15.
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december 1810 at ændre de nationalt unaturlige tilstande, idet
han opfordrede til i de distrikter i hertugdømmet Slesvig, hvor
det danske sprog var almenmands sprog, at lade det tyske
sprog ved gudstjeneste, skoleundervisning og rettergang afløse
af det danske. Han tilkendegav det som „vor allerhøjeste Vil
je “, at en sådan reform skulde gennemføres, og han pålagde
det slesvig-holstenske kancelli at tage sagen op til overvejelse
og fremkomme med „allerunderdanigst Forestilling“ om, hvor
ledes dette i muligst kort tid kunde fremmes og realiseres.
Kancelliet lod også indhente en række betænkninger fra de
slesvigske myndigheder, der for størstedelen var tysk uddan
nede og tysksindede, og hvis indberetninger måtte blive der
efter. Hvorledes det er gået til, vides ikke. Måske har tabet af
Norge i 1814, der forvandlede det dansk-norsk-holstenske mo
narki til et dansk-holstensk, hvorved den tyske del af helstaten
kunde lægge et større lod i vægtskålen end hidtil, gjort kon
gen betænkelig og vankelmodig. Kendsgerning er, at den ene
vældige konge aldrig modtog den af ham ønskede „Forestil
ling“, og at akterne tværtimod fik påtegnet et: „Wegzulegen.“
Sprogreskripterne var bygget over samme grundsynspunkt
som Frederik VI.s reskript af 1810, at befolkningens moders
mål har naturlig adkomst til at blive respekteret i kirke, skole
og retssal. Men nu skrev vi 1850 og mere, og i mellemtiden var
forudsætningerne for reformens gennemførelse bleven færre
eller helt bortfaldet.
Det kan heller ikke være tvivl underkastet, at man mied
hensyn til omfanget af det blandede område tog sogne med,
som bedre burde have været udeladt, og at overgangen mange
steder virkede for brat. Den tyskdannede, men yderst loyal?
nyudnævnte amtmand grev A. Reventlow i Tønder indberet
tede således som medlem af kirkevisitatoriet for Tønder prov
sti i besvarelse af et cirkulære, hvori regeringen udbad sig op
lysninger til brug for den påtænkte sprogordning, at vel var
forskrifterne i Frederik VI.s reskript „fuldkommen begrunde-
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de i Fornuft og Retfærdighed“, men „Tid og Sædvane havde
udøvet en uberegnelig Indflydelse, der sikkert vilde fylde en
hver fordomsfri med Forbavselse“. Under hensyntagen hertil
anbefalede han at gå langsomt frem, især for så vidt det gjaldt
dansk gudstjeneste, som han indtil videre for de overvejende
dansktalende sogne foreslog indført een gang månedlig. Også
fra kirkevisitatorierne for Flensborg, Husum-Bredsted og Gottorp-Hütten provstier indgik der forslag, som stemte til var
somhed25).
En fremtrædende tysk nordslesviger, den senere biskop
over Slesvig stift, dr. Th. Kaftan, har mange år efter erkendt,
at den danske regerings forsøg på at skaffe det danske sprog
større råderum i hertugdømmet Slesvig, end det havde før
1848, ikke med rette kunde bebrejdes den. Heller ikke indde
lingen i distrikter, der var sagligt velbegrundet. Det var det
blandede områdes udstrækning mod syd, der greb for vidt. Og
fordanskningen af religionsundervisningen samt de ved påbud
fra oven indførte danske gudstjenester hveranden søndag var
mere, end befolkningen havde forståelse for og vilde finde
sig i26).
Men i modsætning til biskop Martensen afsiger han en lige
frem tilintetgørende dom over den tilsvarende prøjsiske sprog
politik i Nordslesvig efter 1864, hvor med anordningen af 1888
den sidste rest af danskundervisning blev fjernet fra de nord
slesvigske skoler, og hvor al dansk privatundervisning samti
dig blev forbudt. Hans eget program var tysk skolesprog, men
dansk religionsundervisning af hensyn til kirkelivet og som
støtte herfor to ugentlige danske sprogtimer, og han skildrer
med megen bitterhed, hvorledes sproganordningen blev til,
uden at han som kirkens øverste lokale myndighed var bleven
25) H. Hjelholt: »Den danske Sprogordning og det danske Sprogstyre
i Slesvig mellem Krigene (1850—1864).«
2") »Erlebnisse und Beobachtungen des ehemaligen Generalsuper
intendenten von Schleswig D. Theodor Kaftan«, Kiel 1924, s. 30, 31.
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hørt. Da han nogen tid efter havde en samtale med den prøjsi
ske kultusminister i Berlin, fastholdt han over for denne, at
sproganordningen var „skolemæssigt forkert, kirkeligt ube
kvem og politisk saa stor en Fejl, at vi maa være glade, hvis
vi kan faa Bugt med den i Løbet af en Snes A ar“. Han finder,
at det næsten var grusomt at indrette det sådan, at et barn fra
et dansk hjem, når det kom ud i livet, ikke kunde skrive et
brev hjem,, som forældrene kunde forstå, og han indså fuldt vel
det berettigede i, at børn fra dansk-slesvigske hjem efter kon
firmationen sendtes på danske skoler nord for grænsen for der
at blive delagtige i noget af det, som den tyske skole havde
unddraget dem.
Måtte Danmark se Sydslesvig glide fra sig mellem de sles
vigske krige, så satte Prøjsen sine muligheder i Nordslesvig
overstyr hovedsagelig ved sin sprogpolitik efter 1864. Biskop
Kaftan sammentrænger da også sine erfaringer fra det prøjsi
ske styres tid i Nordslesvig således: „Nordslesvig var før Ver
denskrigen (hans bog udkom 1924, og han hentyder altså til
den første verdenskrig) mere dansk, end det nogen Sinde før
har været.“
Måske var det alligevel i Sydslesvig i det lange løb gået i
den rigtige retning, efter at der i 1861 var indført lempelser
dels med henblik på konfirmationen og dels vedrørende pri
vatundervisningen. Men tiden blev for kort. Det havde taget
århundreder for det tyske sprog at arbejde sig de 30 kilometer
nordpå, som der var tale om. Det lod sig ikke gøre hverken i en
menneskealder eller to blot nogenlunde at udligne de tab, den
sydligste danskhed havde lidt. I det hele taget må man i et
grænseland mere end andensteds have de lange perspektiver
for øje, hvis der skal udrettes noget varigt. Denne lære er vi,
der har de danske oplevelser fra tiden mellem' de slesvigske
krige og de prøjsiske fra perioden 1864—1920 at se tilbage på,
i stand til at tilegne os uden videre. For sprogordningens mænd
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var forudsætningerne andre. De satte sig store mål med korte
tidsfrister, og de tabte på det.
Med alt dette må det ikke glemmes, at som sprogordningen
var formet, måtte det blive den tilflyttede embedsstand og in
den for denne fortrinsvis præsterne, der fik det pålæg at være
dens bærere eller tjenere, om man vil. Det kunde slet ikke
undgås. Men de gik med fortrøstning til det hverv, der ventede
på dem, kirkeligt som nationalt. Den af de dansk-tyske bryd
ninger i fyrrerne fremgåede ny vakte nationalfølelse, dansk
hedens gennembrud i Nordslesvig og treårskrigens lykkelige
udgang havde ikke mindst i akademiske kredse vakt lyse for
håbninger om, hvad der kunde genvindes også i Sydslesvig. Så
meget større blev skuffelsen, da man kom virkeligheden på
næ rt hold og fik dens til tider næsten knugende byrder lagt på
sig. Nogle af dem søgte bort igen, andre blev mærkede for livet
af det.
Trods dette var der sydslesvigske præster, der efter ulyk
ken i 64 — og også det vidner om de følelser, de havde været
besjælet af — drømte sig tilbage til det land, de i sin tid havde
betrådt med så store forhåbninger uden at se dem indfriet. Da
provst Aleth Hansen i 1866 er på rejse i Italien, skriver han
herfra til Regenburg27).
„Ofte, saare ofte, har jeg baade vaagende og drømmende
været i Slesvig, og ved Juletid navnlig var jeg mere i Husby
end i Neapel. Med Begærlighed har jeg slugt „Berlingske Ti
dende“ uden imidlertid derfra at faa stor Næring for det Haab,
som jeg dog ikke kan opgive, hvor mørkt saa og alting ser ud.
Opgivelsen deraf vilde være Opgivelsen af mit halve Liv. Mit
Haab gaar endog videre end saa mange andres. Jeg kan ikke
tænke mig andet, end at endog noget af Angel omend efter
længere Tid maatte vende tilbage. Gud lade det ske!“
27) H. F. Petersen: »Fra sydslesvigske Præstegaarde, Træk fra Kirkeog Folkelivet 1850—64«, s. 153.
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Selv om biskop Martensens bedømmelse af sprogordningen
i Mellemslesvig nærmer sig den, der er bleven eftertidens, så
var den i sit ordvalg så forenklet og tilspidset, at der alene af
den grund måtte blive gjort indsigelse imod den. Dertil kom,
at såret var for friskt endnu og ikke ret vel tålte den behand
ling, biskoppen udsatte det for. Den anonyme forhenværende
slesvigske embedsmand opnår mere af den tilsigtede virkning,
når han understreger, at i sådanne spørgsmål burde de styren
de have haft den befolkning med sig, som var den vigtigste
parthaver i dem. Det er det samme resultat, professor Kn. Fabricius er kommet til, hvor han i sit store bidrag til den nye
Sønder j y Ilands-Historie28) siger: „Angelboeme var ikke uimod
tagelige for Imødekommenhed, men skulde man naa noget
virkeligt hos dem, maatte man bygge paa deres frivillige Med
virken. Før eller senere maatte Sagen have været lagt i deres
egne Hænder.“
Det er det, vi i vore dage er vidne til med nutidens dansk
hedsarbejde i Sydslesvig. Her er den vej, vi må gå. Der gives
ingen anden.
A. Svensson.

28) »Sønderjyllands Historie«, bind IV, s. 456.

Præsten Johs. Kok
og skolevæsenet i Burkal sogn
Af Hans Vald. Gregersen.
Blandt det kuld præster, der efter treårskrigen fik en gerning
i det omstridte grænseland, var Johs. Kok,1) der den 8. maj 1851
blev valgt til sognepræst i Burkal, hvor han havde sit virke, ind
til han den 29. april 1864 måtte vige for de nye magthavere.
Kirkeligt set var han nærmest konservativ; han var bl. a_
påvirket af den myndige daværende professor i teologi, senere
biskop H. L. Martensen og stod således den grundtvigske folke
lighed fjernt. Men da han var en fremragende prædikant, sam
lede han gerne en stor tilhørerskare i sin kirke og blev meget
afholdt som præst.
Politisk var han grebet af tanken om at vinde Sønderjylland
for dansk åndsliv. Der skulle rådes bod på den sønderjydske be
folknings vantrivsel gennem århundreder. Han følte sig som
sine kaldsfæller udsendt af regeringen „for at stride for gamle
Danmark“. Og han ville ikke nøjes med at føre denne kamp fra
prædikestolen.
Da han i sin ungdom havde virket et par år som adjunkt ved
Århus katedralskole, undrer det ikke, at han straks efter sin anx) Johannes Georg Elias Koch, f. Ledreborg 1821 24. 2. som søn af en
tyskfødt slotsgartner, d. 1887 20. 1. som præst ved Citadelskirken i Kø
benhavn. Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon og Sønderjydsk må
nedsskrift 5. årg. 161—165. I løbet af 1862 gik han over til at lade sit
navn skrive Joh. Kok. Da han er mest kendt med navnet stavet på den
måde, er denne skrivning gennemført her for efternavnets vedkom
mende.
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komst til Burkal netop omfattede skoleforholdene i sit nye vir
kefelt med særlig interesse. Som sognepræst var man jo i de
tider også tilsynsførende ved det stedlige skolevæsen, og der
bød sig derfor en naturlig anledning til at varetage denne be
tydningsfulde sag med største omhu. Af sin tids sønderjydske
præster blev Johs. Kok en af dem, der ydede mest til gavn for
almueskolen og her var han ikke bange for at gøre brug af de
grundtvigske tanker.
Man kan vist rolig gå ud fra som givet, at Slogs herred om
kring 1850 stod i yderste fare for at komme til at dele Kær her
reds fremtidige nationale lod. Den velhavende og mest oplyste
del af herredets befolkning var overvejende tyskpræget, og kun
et aktivt oplysningsarbejde blandt sognenes politisk indifferente
befolkning kunne afvende faren for fortyskning.
Om tilstanden i Burkal sogns skoler skriver Johs. Kok kort
efter sin tiltrædelse2): „Imidlertid gjælder det om denne Skole,
hvad der desuden gjælder om næsten alle Skoler her i Sognet
og vel i hele Slesvig, at Børnene ere bievne forquaklede derved,
at man har villet bibringe dem Kundskaber i Tydsken og der
ved frembragt en Tungemaalenes Forvirring næsten ligesom
den, Jahve frembragte ved Babel for Folkets Synders Skyld.
Man kan saaledes af denne tydske Protokol ikke ret see, om
Skolerne hidtil have været danske eller tydske. Besynderligt er
det, at fornuftige Folk have kunnet indbilde sig, at det med saa
slet Skolebesøg, som her finde Sted, var muligt at lære Almue
børn to Sprog. Sagen har rimeligviis været den, at de hellere
have villet, at Børnene Intet skulde lære, end læse Dansk —
dette patois, der skurrede saa fælt i deres tydskdannede Øren —.
En ordentlig dansk Læsebog savnes saaledes i alle Skolerne —
et mærkeligt Savn i danske Skoler! — Børnene have afbenyttet
deres Religionsbøger til Indenadslæsning — hvilket pædagogisk
Misgreb! —
2) L. A. Burkal præstearkiv. Skoleprotokol for Præsten , 1845—62.
(Burkal skole 6. 10. 1851); uddrag af denne protokol er tidligere bragt i
Jydske Tidende 1948 22. 8.
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I Geographie er kun blevet underviist saare lidet, i Fædre
landshistorie intet — Tiden skulde naturligviis anvendes til
Tydsk, som var mere vigtigt, og desuden havde jo Fædrelandet
„S'lesvigholsteen“ endnu ingen Historie, den var jo mestendels
kun et ufødt Foster i enkelte kielske Professorers Hjerner. Ret
charakterisk for den Omhyggelighed, hvormed man søgte at
skjule for Slesvigerne, at de vare danske, er det Svar, som en
Præst gav en Skolelærer her i Sognet, da han bad ham om at
faae et Danmarks Kort til Brug ved Geographie-Underviisningen: Det behøves ikke for Øjeblikket, thi om kort Tid faae vi en
heel ny „Geographie«! For hans geographiske Blik har Phantasistaten „Slesvigholsteen“ svævet; men nu har Tiden viist, at
hans Propheti var falsk.
Tildels af ovennævnte Grund har Religion været næsten det
eneste Fag i Skoleunderviisningen — et stort Misgreb, thi for
at blive Borger i Guds Rige er Troen paa Christus visselig det
ene Fornødne, men for at være en god og tro Borger i et jordisk
Rige behøves Mere, behøves navnlig Kundskab til Fædrelandets
Historie i Nutid som i Fortid, Kjerlighed til Fædrene og deres
store Bedrifter. Havde man ikke forsætlig skjult disse for Sles
vigerne og planmæssigt løsrevet dem fra Minderne om Dan
marks Storhed og Glands i de henfarne Dage, saa skulde aldrig
taabelige Løgne have formaaet dem til at vende deres Vaaben
imod det Land, af hvilket de med Stolthed burde have kaldt sig
Sønner. Her rinder mig et Sandheds Ord af Grundtvig i Hu:
„Fædreland har kun det Folk, som kj ærligt mindes Forf ædrene
og tilegner sig deres Modersmaal“. (Krønike Riim S. 256). Gud
lad det dog skee, at Slesvigs umyndige Sønner og Døttre, hvis
Forældre have glemt Forfædrene og tildels ogsaa deres Moders
maal, maae atter vinde Kjerlighed til det, uden hvilket et Folk
tilsidst sløvt synker hen i Afmagt! Da — men ogsaa først da —
skal det skee, at et kraftigt Liv i Christus, vor Frelser, skal vaagne trindtomkring, og Sandheden i ham skal frigjøre dem fra
Løgnens Lænker! I Haab herom — Gud lade mit Haab ikke be-
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skæmmes! — vil jeg arbejde; Herren give mig mange Medar
bejdere med samme Villie og bedre Kræfter!“
Den skarpe fordømmelse af de hidtidige ledere af skolevæse
net skal bedømmes ud fra hans nationalliberale indstilling, men
kernen i problemet: vækkelse af den slumrende danskhed skal
foregå som Grundtvig ønskede det: ved indførelse i dansk ånds
liv. Mangelen på ordentlige skolebøger og en fornuftig under
visningsplan anså han for de værste ulemper, der derfor om
gående måtte bringes i orden. Ved hensigtsmæssig benyttelse
regnede han Hjorts „Børneven“ for så „nyttig, at den ikke bur
de savnes i nogen Almueskole“. Den var dog ikke hidtil indført
i ret mange skoler i Tønder provsti og mødte også en del mod
stand hos landbefolkningen. Foruden visen om den tapre land
soldat, som ikke var efter de slesvigholstensksindedes smag, var
nemlig bøndernes påholdenhed den store hindring for anskaffel
sen af nye lærebøger. Burkal-præsten så sig derfor nødsaget til
i et brev til departementschef Regenburg i det slesvigske mini
sterium at anmode denne om bistand ved anskaffelsen af en
snes eksemplarer til brug for fattige børn. Det var nemlig hans
håb at få den indført i alle sognets skoler i løbet af vinteren
1851—52.3)
For øvrigt fik Johs. Kok meget hurtigt øjnene op for, at
hjemmetyskheden ikke uden videre lod sig borteliminere. Først
under og efter treårskrigen havde de nye nationalitetsideer vun
det indpas hos en del af Burkal sogns indvånere. Det var derfor
her som i så mange andre sogne den nyansatte danske præsts
fornemste mission at hidføre en national dansk vækkelse. Hertil
krævedes først og fremmest takt og tålmod. Johs. Kok kunne
snart meddele, at menighedens stemning bestandig blev bedre,
men der fandtes dog stadig nogle „forvopne Tydskere, som be
standig saae Klinte blandt Hveden; af S’a adanne maa man op
give Haabet om at kunne giøre Proselytter og indskrænke sig til
at giøre dem saa uskadelig som muligt, hvilket ikke er let, da de
3) RA. Regenburgs arkiv. Kok til R. 1851 19. 12.
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kun arbejde i Stilhed og altsaa kun indirecte kunne modarbej
des«. I nationalpolitiske spørgsmål hyldede han derfor — som
han selv skriver — valgsproget: „Festina lente“ (o: il langsomt
= hastværk er lastværk). Den nationale kamp om Sønderjyl
lands befolkning ville blive en sejg kamp på det kulturelle om
råde. Til en sådan kamp om sjælene krævedes bl. a. også op
rettelsen af et sognebibliotek, hvortil han modtog betydelige
bidrag fra Århus og København. Derved så han sig i stand til at
fastsætte et meget lavt kontingent for bibliotekets lånere.3)
Med hensyn til indførelsen af nye gode lærebøger i skolerne
nåede han hurtigt meget vidt, takket være et energisk arbejde
for denne sag. Inden hans første vinter i Burkal var omme, lyk
kedes det ham at indføre Balslevs katekisme og bibelhistorie i
de fleste af sognets skoler. Dette skridt mødte imidlertid heller
ikke den mindste modstand fra forældrenes side, fordi han ved
en betydelig gave fra Århus var sat i stand til at overlade fat
tige og mindrebemidlede børn bøgerne gratis eller til halv pris.
Derimod satte den tysksindede provst Ahlmann i Tønder sig
imod indførelsen af de nye bøger.4) „Havde vi kun nogenBistand
og ikke idelig Modstand, hemmelig eller aabenbar fra dette
højere Sted, da kunde denne Deel af Slesvig frelses, men saa
længe der undervises af tydskdannede Lærere, efter halvtydske
Lærebøger, under Inspection af tildeels tydsksindede Præster og
Overtilsyn af den nuværende Provst, saalænge maa nødvendigviis status quo ante vedvare o: Tydskheden gribe om sig. Hans
Overopsyn er imidlertid meest farlig, og hans Indflydelse meest
skadelig i de halvtydske Distrikter, hvor dansk Sprog skal ind
føres.“5) Regenburg delte ganske Johs. Koks meninger om provst
Ahlmann. I et brev til Krieger udtalte han således, at Ahlmanns
förbliven i sit embede egentlig stred mod al offentlig moral.8)
4) RA. Regenburgs arkiv. Kok til R. 1852 17. 2.
5) RA. Regenburgs arkiv. Kok til R. 1851 19. 12.
8) Smstds. R. til Krieger 1851 20. 11. Smign. H. Hjelholt: Den danske
Sprogordning og det danske Sprogstyre i Slesvig mellem Krigene 1850
—1864 (1923) s. 34.
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Nogle måneder senere — i 1852 — blev provsten derfor pen
sioneret, og en hindring for Johs. Koks arbejde var dermed
fjernet.
Trods alt kronedes hans arbejde for at ophjælpe undervis
ningen i Burkal sogn med held. Allerede efter første vinter kun
ne han fremvise et godt resultat: „Børnenes Fremgang har væ
ret bedre, end man skulde vente, naar een Lærer skal under
vise circa 80 Børn i en Alder fra 6 til 16 Aar med højst forskjel
lige Evner?47)
Det store børnetal var en frygtelig hemsko, som imidlertid
ikke let lod sig afvende. Men også undervisningsplanen var
uheldig. Som præst så han meget fordomsfrit på dette spørgs
mål. Han var klar over, at der måtte foretages en ændring med
hensyn til faget religions stilling i skolen, idet det lagde alt for
stort beslag på timeplanen. Han skriver herom: „Læreren synes
at anvende sin meste Flid paa Religionsunderviisningen ikke
uden Skade for de øvrige Fag. Maatte jeg raade, da skulde Underviisningen i dette Fag indskrænkes til Bibelhistorie og Lu
thers lille Catechismus, og Børnene indhente det Manglende ved
at gaae 2 Aar til Præsten; det var efter min Mening den bedste
Maade, hvorpaa Præsten kunde komme Skolen til Hjælp. Hvad
nytter desuden al den megen Catéchisation og Catechismusudenadslæren? Er Læreren ingen christelig Mand, da skader
den, idet han lettelig kommer, med eller mod sin Villie, til at
bibringe Børnene falske Lærdomme; er han derimod en chri
stelig Mand, da vil han let kunne uddrage alle Lærdomme af
Bibelhistorien i Forening med det nye Testamente, som na
turligvis altid bør være ved Haanden under Religionsunderviis
ningen, saa at Børnene tidlig kunne blive fortrolige med Brugen
af den?47)
Tanken om den sønderjydske landbefolknings kulturelle høj
nelse lå Johs. Kok stærkt på sinde lige fra den dag, han tiltrådte.
Han forstod hurtigt, at dette ikke lod sig realisere udelukkende
7) Skoleprotokollen (Burkal skole 1952 26. 8.).
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ud fra almueskolen. Ligesom Grundtvig ønskede han en fort
sættelsesskole for ungdommen, dog ikke i lighed med den
grundtvigske folkehøjskole, der for øvrigt i disse år endnu ikke
havde haft megen sukces, men derimod en ungdomsskole med
praktiske fag. „Hvad vi mangle, men maa arbejde paa at faa,
er nogle dygtige danske Folk, som have læ rt lidt mere end al
mindeligt og derved kunne give Tonen an blandt deres Stands
fæller. Deri have de Tydsksindede hidtil havt deres Styrke“.8)
Disse ord blev først nedskrevet i krigsåret 1864, men allerede i
sit andet virkeår i Burkal pønsede han på en plan, som dog først
efter genforeningen kunne føres ud i livet med oprettelsen af
bl. a. efterskolen i Rens. Han skriver herom til Regenburg:
„Hostrup Præsten er som bekjendt gammel, daarlig som Prædi
kant, ringere som Sjælesørger og tydsk af Sindelag. Degnen,
der er over 70 Aar gammel, har et af de bedste Embeder i Sles
vig, idet han foruden et Degnekalds sædvanlige Emolumenter
har en heel Plovs Land; han er ikke som Degnene i Alminde
lighed Skolelærer tillige, og har derfor i tidligere Aar anvendt
sit Otium til at holde en tydsk privat Skole, der havde stærk
Freqvents fra Omegnen. Skolelæreren er ogsaa ældgammel,
hvorfor Provsten nu har beskikket ham til Hjælpelærer en
Mand, der tidligere har fungeret i samme Egenskab i mit Sogn,
men som jeg fandt aldeles ubrugelig, da han aldrig havde læ rt
Noget. Det retteste vilde vist være, at baade Degnen og Skole
læreren gik af; der kunde da maaske af begge Embeders Ind
tægter oprettes en udvidet Bondeskole, hvortil der er stor Trang
her i Egnen, idet nu mange Forældre, som have Lyst og Evne
til, at deres Børn skulde lære lidt mere end det Almindelige,
sende dem til andre Steder, hvor der ere dygtige Lærere, for at
gaae i Skole et Par Aar — det Uheldige skeer da som oftest, at
de gaaer over Grændsen og vende tilbage som halve eller hele
Tydskere.9)
8) RA. Regenburgs arkiv. Kck til R. 1864 8. 1.
®) RA. Regenburgs arkiv. Kok til R. 1852 7. 11.
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Hoptrup-præsten, Chr. Hansen Hoeck, lod sig dog ikke pen
sionere før 1856, så Johs. Kok har måttet give afkald på denne
plan, der på en praktisk måde havde kunnet skaffe de nødven
dige midler til driften af en sådan skole, men det har åbenbart
ikke kunnet lade sig gøre at føre den ud i livet, siden man ikke
senere finder den fremsat. Regenburgs vedvarende mistro til de
grundtvigske højskoler har vel været den vægtigste årsag. Det
var imidlertid Koks stadige sorg, at de fremmeligste af sognets
unge ofte fik videreuddannelse på tysksprogede skoler. Kost
skolen i Christiansfeld havde således i disse år en del tilgang
fra Burkal sogn, hvor pietistisk-herrnhutisk indstilling fra gam
mel tid havde vundet hævd hos befolkningen.10) En strid herom
opstod forøvrigt i 1855, da han nægtede at give sit samtykke til,
at et af hans sognebørn, en gårdmandsdatter, der havde gået i
dansk skole, skulle konfirmeres på tysk i Christiansfeld.11)
Et par år efter sin tiltrædelse i Burkal havde Johs. Kok fået
sat nogenlunde skik på sognets skolevæsen. Nye og bedre lære
bøger havde overalt vundet indpas, således foruden de allerede
nævnte Børresens abc og læsebog, Grünfelds regnebog samt
„kortfattede ledetråde“ i historie og geografi; dertil kom nye
landkort over Palæstina, Danmark og Europa, som han fandt
blev anvendt med held i alle sognets skoler. „De nye Lærebø
ger have overalt bidraget meget til at indføre en mere dansk
Aand i Undervisningen, thi de gamle Lærebøger vare dog, om
end affattede paa Dansk, fra Begyndelsen til Enden tydske.“12)
Kun er det ømme og vanskelige punkt stadig det alt for store
børnetal, som var overladt den enkelte lærer. Endelig var det
så som så med skolebesøget. I foråret 1854 mener han herom:
10) Smign. Sdj. Årbøger 1944, s. 97—129.
n )RA. Regenburgs arkiv. Kok til R. 1855 8. 2.; Friedrich Petersen:
Der gegenwärtige Zustand der Kirche und Schule des Herzogthums
Schleswig (Frankfurt am Main 1857) s. 41; J. Koch: Bidrag til Bedøm
melsen af den kirkelige Tilstand i Nordslesvig før og nu (1858) s. 15.
12) Skoleprotokollen: Burkal skole 1855 24. 4.
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„Skolebesøget synes her som i de andre Skoler at blive noget
bedre om Vinteren, dog er det langtfra godt.13) Året efter var
det hans ønske, at hvert barn skulle bringes til at besøge skolen
i det mindste en hel dag ugentlig sommeren igennem, „saa
skulde de med Guds Hjælp gjøre raske Fremskridt.“12)
I begyndelsen af 1855 håbede Johs. Kok på at kunne forlade
sin hidtidige gerning i det mellemslesvigske hedesogn. GI. Ha
derslev var opslået ledig. Over for Regenburg udtrykte han
sit håb om dette kald i følgende vendinger: „I Burkal har jeg nu
udrettet det Meste af, hvad der staaer i min Magt. Skolevæsenet,
som ved min Ankomst var meget slet, staaer nu paa en meget
respectabel Fod. Menigheden kommer i talrig Mængde i Kirke,
og jeg har der stadigt Besøg fra Nabosognene. Dette synes til
visse at være Alt, hvad jeg kan forlange, men det har altid
været min Attraa at blive Kjøbstadpræst, og jeg troer desuden,
at jeg i en Kjøbstad vilde kunne gavne den danske Sag, som
ogsaa jeg efter bedste Evne begjærer at tjene, langt mere end
paa Landet. Hvor højligt trænger ikke Skolevæsenet i Kjøbstæderne til Forbedring og flittigt Tilsyn!“14) Johs. Kok har alt
så selv anset sit virke for skolevæsenets højnelse som sit for
nemste bidrag til arbejdet på Sønderjyllands kulturelle tilknyt
ning til moderlandet.
Men omkring 1855 var det værste pionerarbejde gjort i Bur
kal sogn. Ved flere af sognets skoler virkede gode lærerkræfter,
i hvis varetægt Johs. Kok trygt kunne overlade børnene og un
dervisningen. Blandt dem bør især fremhæves lærer og gård
ejer Andreas Jakobsgård, som underviste i Lund skole med så
megen varme — især i fædrelandshistorien —, at denne skole
på hans tid blev anset for den bedste i en vid omkreds. Efter
sin bortrejse fra Burkal i 1864 udtrykte Johs. Kok over for Re
genburg ønsket om, at denne dygtige lærer måtte blive udnævnt
13) Smstds.: Burkal skole 1854 10. 4.
14) RA. Regenburgs arkiv. Kok til R. 1855 8. 2.
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til dannebrogsmand, da han havde bidraget væsentligt til, at
beboerne i hans skoledistrikt for den allerstørste del var ivrigt
dansksindede.15)
Imidlertid fik Johs. Kok ikke sit ønske om forflyttelse op
fyldt i 1855. Det blev Søren Kierkegaards åndsfælle H. P. Kofoed-Hansen, der fik GI. Haderslev. Muligvis har Johs. Kok
ved denne lejlighed følt sig forbigået; i så fald kunne det synes
som om tilsidesættelsen har virket som en „udfordring“ i Toynbee’sk forstand. Fra nu af forstod han nemlig at skaffe respekt
om sit navn ved at kaste sig ud i studier over det sønderjydske
folkemål. I de kommende år skildrede han således „Den mel
lemslesvigske Slette og dens Beboere“, ligesom han efterhånden
fik samlet ikke færre end 2000 sønderjydske ordsprog og tale
måder. Hans omfattende folkemålsstudier satte sig dog den
skønneste frugt i tobindsværket „Det danske Folkesprog i Søn
derjylland“, som han imidlertid ikke nåede at få fuldført i sin
Burkal-tid. Selv om dette værk i dag kun har ringe betydning
med hensyn til den etymologiske behandling, er gengivelsen af
folkesproget og samlingen af person- og stednavne stadig af stor
interesse. Som forfatter af disse folkemålsundersøgelser er han
blevet kendt i en videre kreds, mens hans indsats til fremme af
skolevæsenet ikke hidtil er blevet påskønnet.
H a n s V a l d. G r e g e r s e n .

15) Smstds. Kok til R. 1864 31. 12.; Skoleprotokollen: Lund skole
1856 1. 9.

Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog
Uddrag ved Peter Kr. Iversen.
Indledning.
„. .. . Gid ingen smertelige begivenheder være disse blade
forbeholdt, gid ingen tab af elskte kiere vorde optagen i samme,
gid samme ei maatte fortælle uhældige tildragelser for mig eller
mine paarørende og venner, ingen slet og nedrig og uværdig
handling af samme, men for alt ingen forsætlig slet og nedrig og
udydig handling af mig selv. — Gid ieg altiid roelig og med god
bevidsthed maatte kunde tage min dagebog til hande og med
roelighed og glæde see hen til hver hensvunden dag. — O! da
vil ieg glæde mig til disse blade, naar ieg i seenere tiid tager
dem til haande igien og med fornøyelse igien hensætte mig til
den hensvundne t i i d ....... “
Således indleder kniplingskræmmer Jens Wulff fra Brede
det dagbogsbind, han påbegynder 1. marts 1815, og disse ord kan
meget vel stå som en slags ledetråd for hans virksomhed som
dagbogsskribent.
Han har allerede i sin tidligste ungdom som vandrende knip
lingskræmmer i de nordtyske lande været nødt til at føre en
slags journal og regnskabsbog over sine handler, men 1804 er
han gået over til at føre en egentlig dagbog, og dag for dag har
han derefter i over 50 år berettet om sine oplevelser, tanker og
følelser. Ialt er der fra tiden 1804—58 bevaret 15 bind, nemlig
fra årene 1804—06, 1809—10, 1813—26, 1828—31 og 1836—58.
Bindet 1815—18 opbevares på museet i Tønder, medens alle de
øvrige beror på landsarkivet i Åbenrå. Med undtagelse af et par

Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog

Bl

af de ældste er bindene alle i oktav formiat, en del med Jens
Wulffs monogram i guld på bindets forside.
Gennem dagbøgerne er det altså muligt at følge Wulff fra
30-årsalderen til nogle dage før hans død. Og takket være søn
nen Hochberg endda et stykke længere, idet sønnen efter fade
rens død fortsætter dagbogen og giver en udførlig skildring af
begravelsen. Endvidere har Hochberg Wulff i det sidste dagbogsbind indført faderens selvbiografi, udarbejdet og indsendt til
ordenskapitlet 1854 i anledning af hans udnævnelse til ridder,
og der gives heri, navnlig fra Wulffs yngre år, nogle sup
plerende oplysninger til dagbogsoptegnelserne.
De første dagbogsnotater er kortfattede og meddeler Stort
set kun oplysninger fra Wulffs færden som kniplingshandler i
Tyskland. Kun hist og her er der i de ældste dagbøger optegnel
ser, der kan siges at have mere almindelig interesse. Med und
tagelse af beretningerne om kosakkernes ophold i Vestslesvig
og kosakvinteren 1814 er disse spredte optegnelser ikke med
tagne i de egentlige dagbogsuddrag, som først tager sin begyn
delse med bindet 1836—39, men er indflettet i den indledende
levnedsskildring af Jens Wulff.
De enkelte dagbogsoptegnelser indledes med meteorologiske
oplysninger, i de ældste bind lidt usystematiske, i de yngste
bind mere udførlige og præcise. Ellers berettes der i optegnel
serne om stort og småt, om Wulffs virksomhed som kniplingsog uldhandler, om glædelige og sørgelige begivenheder i fami
lie- og vennekredsen, om nationale, politiske og religiøse for
hold, og dagbøgerne bliver derved ikke blot kilden til levneds
skildringen og karakteristikken af personligheden Jens Wulff,
men leverer også værdifuldt materiale til belysningen af for
holdene i Vestslesvig i 1. halvdel af 19. århundrede, især m. h. t.
begivenhederne under Treårskrigen. Efterhånden som Wulff
bliver mere øvet som dagbogsskribent, afslutter han hver må
ned med en oversigt over dens vigtigste hændelser, og den 31.
december giver han hvert år en til tider ret udførlig oversigt
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over det svundne år. Disse oversigter er ofte i dagbogsuddrage
ne gengivet meget fyldige. Foran og bag i dagbøgerne er der ind
ført regnskabsoptegnelser af forskellig art, og det er interessant
at bemærke, at disse er skrevne på tysk. De mange rejser i
Tyskland og Wulffs lange ophold i Altona i de unge år med
førte, at han talte lige så godt tysk som dansk, og dette forhold
har heller ikke undgået at præge sproget i dagbøgerne. Der
er adskillige germanismer, som både mærkes med hensyn til
ordvalg, ordstilling og sætningsbygningen i det hele taget. Ofte
møder man dog ogsaa gode sønderjyske udtryk.
Da der som nævnt i indledningen vil blive bragt nogle
spredte uddrag af dagbøgerne fra tiden før 1836, skal der alle
rede her ganske kort gøres rede for de retningslinier, der har
været lagt til grund for transskriptionen. Uddragene er så vidt
muligt gengivet bogstavret, rene skrivefejl er dog rettede, og
Wulffs lidt tilfældige anvendelse af små og store begyndelses
bogstaver er normaliseret derhen, at der kun anvendes stort be
gyndelsesbogstav efter punktum og i egennavne. Har det været
nødvendigt for meningen at indsætte ord, er disse omgivet af
skarp parentes [ ]. Hvor intet andet er bemærket, er optegnel
serne nedskrevne i Brede.
Selv om Wulff kæler for sin kære dagbog, er skriften dog
ikke altid lige let læselig, ofte er den udflydende og til tider,
især i de første bind, så gnidret, at lup nu og da må tages til
hjælp ved læsningen.

Jens Andreas Wulff, som hans fulde navn er, er født i Brede
d. 1. maj 1774, hvor forældrene Andreas Hansen Wulff (1737—
1814) og Johanne Jensdatter, kaldet Dyrhus, (ca. 1740—1810)
drev en lille høkerhandel, der senere blev overtaget af J. Wulffs
svoger Niels Mikkelsen (Wulff). I sin dagbog giver J. Wulff fa
deren 1814 det eftermæle, at han var en klog og belæst mand,
som i sine yngre år havde vist megen virksomhed; men han
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havde ført en lidt omtumlet tilværelse. Havde han haft mere
selvtillid og „ey agtet sig selv saa ringe“ var han sikkert nået
længere i verden. Han havde måttet kæmpe med økonomisk
modgang, men sammen med sin hustru havde han dog magtet
at give de 7 børn, der voksede op i hjemmet, en god opdragelse.
Børnene blev vænnet til sparsommelighed og flid, og da de
nåede skelsår og alder, blev de efter evne hjulpet godt i gang.*)
Jens Wulff s søskende og deres børn omtales ofte i dagbogsud
dragene, og for at mindske noteapparatet mest muligt vil de
derfor ganske kort blive nævnt her i skematisk form.1)
I. Den ældste broder var stænderdeputeret, justitsråd Hans
Andreas W. (1764—1850). I sit ægteskab med Caroline Chri
stiane Poulsen (1773—1836) havde han følgende børn: 1) An
dreas Anton W. (1795—1856), gårdejer i Bølling, Egtved sogn,
senere i Hjortlund; 2) Johanne Henrikke W. (1799—1831), gift
med møller Andreas Petersen, Spangsbjerg mølle; 3) Karen
Augusta W. (1801—1880), gift med landinspektør, kammerråd
Poul Winther Johansen, Neksø, senere Århus; 4) Charlotte Dor
thea W. (1806—94), gift med Caspar Alvild Nicolai Georg Toft,
Guldager mølle; 5) Carl Vilhelm W. (1811—80), missionær og
*) Herremanden på Trøjborg, Bendix Holst, synes at have under
støttet W’s forældre og hjulpet dem med at finde passende læreplad
ser til børnene. Herom skriver J. W. i sin nekrolog over Bendix Holst
27/2 1829 flg.:
. . . Var i Wisbye og paa Trøyborg, hvor cancellieraad Holdt døde i
det øyeblik, ieg kom til gaarden. Denne mand bliir af mange lastet
og ikke ufortient, dog havde han ogsaa sine mange gode siider, var en
saare gavnlig mand for denne egn, en mønster paa oeconomisk fliid,
orden og betænksomhed, var en fiende af de lade, yndede de flittige,
var derved saare hærskesyg og regierede næsten som en fyrste paa sit
gods i mange aar. Mine forældre og efter dem deres børn fandt i ham
alletiider en velynder, han har mod vores familie alletiider viist sig
hielpevillig, og han var et middel til, at vi kom hver paa sin hældige
bane af os søskende. — Derfor tak hviile ved hans tænkeminde og fred
være med hans aske.
Ang. slægten se: A. Noack: Stamtavle over familien Wulff, 1941.
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præst; 6) Hansine Jacobine Henriette W. (1814—1893), gift med
Christian. Georg Campen, forpagter, senere ejer af Nebel mølle;
7) Maria Eulalia W. (1819—97), død ugift; endvidere døde et par
børn som små.
Jens Wulffs øvrige søskende var:
II. Kirstine W. (1768—1839), gift med kniplingskræmmer
Iver Asmussen i Bredebro.
III. Gyde Marie W. (1777—1857), gift med købmand Niels
Mikkelsen (Wulff); i dette ægteskab var der en søn Johan An
dreas Lauritzen Wulff (1819—82).
IV. Johannes Andreas W. (1780—1856), konsistorialråd og
præ st i Ris. I ægteskabet med Joachimine Friederiche Strodtmann, datter af provst S'trodtmann i Haderslev, havde han føl
gende børn: 1) Adolph Heinrich Strodtmann W. (1816—96); 2)
Johanne Jensine Wilhelmine Margrethe W. (1817—96), 3) An
dreas Eduard August W. (1819—92), præst i Gettorf, senere i
Branderup; 4) Hans Christian Carl W. (1822—97), købmand i
Brede; 5) Sophie Amalie W. (1823—1906), gift med Jens Wulffs
.søn Theodor; 6) Jacob Georg Christian W. (1827—1908), præst i
Gråsten og Vodder; 7) en dreng, død som lille.
V. Nicolai W. (1782—1871), garver i Herslev.
VI. Margrethe W. (1786—1863), ugift i Brede, Jens Wulffs
medhjælper ved indkøb af kniplinger.
Af Jens Wulffs søskende var den ældste broder Hans W. vel
nok den, der drev det længst, idet han blev et fremtrædende
medlem af den viborgske stænderforsamling, hvor han bl. a.
arbejdede for at skabe en nærmere forbindelse mellem rigets
forskellige dele, især ønskede han toldgrænsen ved Kongeåen
slettet. Også Hans W. havde i sin tidligste ungdom forsøgt sig
som vandrende kniplingskræmmer, men han opgav denne pro
fession for at blive huslærer hos kammerassessor Lautrup på
Fstrup i Malt sogn. Senere blev han ridefoged på Estrup (1788
— 94) og overtog derefter Nebel mølle i nærheden af Kolding,
hvor han gennemførte store kultiveringsarbejder med økone
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misk støtte fra Jens W. Der herskede som regel et godt forhold
mellem disse to højt begavede brødre. Kun når økonomiske for
hold spillede ind, kunde der for en kortere tid blive kold luft
imellem dem, men indtil Hans W.s død 6. januar 1850 korre
sponderede de dog bestandig sammen, ligesom de også med
mellemrum besøgte hinanden eller tog på rejse sammen. Ad
skillige af de sager, som Hans W. fremdrog i den jyske stænder
forsamling, er forinden indgående blevet drøftet med Jens W.,
som i flere tilfælde endog må siges at være den egentlige op
havsmand til forslagene.2)
Den yngre broder Johannes Andreas W. var derimod som
regel ikke nogen velset gæst i Brede. Han var en stejl og strid
bar natur, som havde vanskeligt ved at omgås andre, og forhol
det mellem ham og broderen Jens blev efterhånden alt andet
end broderligt. Allerede i en dagbogsnotits 30/7 1815 i anled
ning af Johannes Andreas’ bryllup med provst Strodtmanns
datter Joachimine Friederiche dukker nogle lidt syrlige be
mærkninger om broderen frem. Det hedder her: „. .. . Tog med
Joh. Andr. og Lauterup3) til Hadersieff, hvor ieg fandt broder
Hans. — Joh. Andr. holdt prækenen; derefter blev han af
sin svigerfader, provst Strodtmann, i superintendentens sted,
assisteret af 8 nabopræster ordineret og siden kopuleret. Prov
sten giorde sine ting meget brav, og kopulationen var især rø
rende, saa faae øyne bleve tørre. — Handlingen varede fra kl.
9 til halvet, bordsælskabet bestod af 24 persohner; i 3V2 time blev
der spist, 12 ræ tter mad foresatt — og mange henter sig vist en
fordervet mave. Sælskabet begyndte derpaa at bryde op, og
stadsen var endnu for aften forbi, og ieg med broder Hans kiorte
ned til Toming mølle. Himlen give, at denne dag stedse maatte
være og blive en gladere dag for min broder og hans bliide
2) Ang. Hans Wulff, se: Fra Ribe Amt, 1908. s. 119—164, og Vejle
Amts Aarbøger 1925, s. 197—221.
3) Johann Christian Lautrup, præst i Brede 1797—1845.
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piige, gid han maatte overgive sig selv — sine luner og heftig
hed — og giøre hende saa lykkelig, som hands ønske er, og som
hun vist fortiener. Gid han maatte bruge sin aand og forstand
til at virke og gavne sine medmennisker og med ære opfylde
den plads, han nu betiener — da vil ieg med glæde og inderlig
tilfredshed see hen til ham og ansee de midler, ieg anvendte paa
hans studering for de bedst anbragde af alle. — Da vil tanken,
at ieg har bragd ham paa den grad af lykke og virksomhed stedse
være mig kier og dyrebar overalt?4
Angående den videre udvikling af forholdet mellem Jens og
Joh. Andr. Wulff henvises til dagbogsuddragene.4)

I sin selvbiografi skriver Jens Wulff, at de økonomiske for
hold i det lille høkerhjem i Brede var „temmelig trængende44.
Nogen egentlig uddannelse blev der ikke råd til for børnene,
som så snart de havde forladt landsbyskolen måtte ud for at
tjene til livets ophold.5) Jens Wulff kom derfor i sit 14. år til
Jylland som skriverdreng hos kammerråd Bolvig på Nebbegård
i nærheden af Vejle. Her blev han konfirmeret og kom kort ef
ter i landmålerlære hos landmåler Ravn i Vejle, hvor han dog
kun forblev i tre år, da forældrene under et af hans besøg i
Brede overtalte ham til at forsøge kniplingshandelen, bl. a. for
at kunne give dem en håndsrækning i deres svigtende økonomi
ske forhold. I sin selvbiografi skriver han, at det var ugerne,
han føjede dem deri. Og det blev heller ikke nogen let opgave
for den nu 18-årige Jens Wulff at komme i gang med kniplings
handelen. Han havde ingen koncession til at handle herhjemme,
og han måtte derfor søge til udlandet, hvor en sådan ikke var
nødvendig. Med et ubetydeligt forråd af kniplinger — købt på
lykke og fromme, skriver han — tog han med skib fra Rømø til
Altona. Da vinden imidlertid var ugunstig, nåede han først her4) Ang. pastor J. A. Wulff, se iøvrigt Sønderj. månedsskr. 1947, s.65 ff.
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til efter en sejlads på ikke mindre end fire uger. Han forsøgte
forgæves at sælge sine kniplinger her og i Hamburg, og skuffet
og noget nedtrykt tog han derfor „fod i haand“ og posen på
ryggen og vandrede til Lauenburg og Mecklenburg. Først 6
uger efter afrejsen hjemmefra lykkedes det ham her at sælge
nogle få alen kniplinger. Stort mere fik han foreløbig ikke solgt,
og den unge kræmmer var ved at fortvivle. Han fortjente ikke
så meget, som han fortærede, og han mistede snart troen og hå
bet på, at der var penge at tjene ved den håndtering, han var
slået ind på. Som gammel mand skriver han i sin dagbog (9/4
1852), at han ved tanken om forældrenes dårlige kår og de små
„uopdragne“ søskende gik mange mil grædende, og det var
egentlig kun tanken om familien derhjemme, der fik ham til
at fortsætte. Da han mange uger havde vandret således omkring
og døjet megen nød, mødte han imidlertid en gudfrygtig, fattig
tigger, som vækkede det faldne mod i ham. Tiggeren indgød
ham lyst og mod til at fortsætte, og som gammel mand mindes
han mødet med tiggeren i følgende ord: „Ja, velsignet være
denne betlers minde, stedse paatænker ieg ham med taknemme
lighed, ligesom min tak stiger til Gud, der ved ringe ting veed
at fremme menneskets lykke og velvære“.
Jens Wulff fortsatte altså sin handelsrejse, han forskrev
bedre og mere gangbare varer hjemmefra og begyndte efter
hånden at kunne tjene til livets ophold. Da han havde vandret
i fem fjerding år, havde han endda tjent et lille overskud, som
han anvendte til at købe sig et lommeur for. Han fik erfarin
ger, som udnyttes på de følgende rejser, og han tjente ef
terhånden ganske godt. Han fik råd til at holde hest, og hans
afsætningsområde voksede dermed betydeligt; han nåede til
Hannover, Pommern, Preussen, Braunschweig, Hessen og Olden
burg. Under sin færd blev han klar over, at han i de sachsiske
5) De yngre søskende kom dog til at nyde godt af nogen privatunder
visning hos pastor Lautrup. Joh. Andr. Wulff blev således forberedt af
ham til optagelse på latinskolen i Husum.
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kniplinger havde en alvorlig konkurrent; han tog derfor reso
lut derned for at sætte sig ind i kniplingsfremstillingen her, og
— som han skriver — „lærte her adskilligt at kende, som hos
os var ubekiendt, hvilket siden blev behørig afbenyttet, hvorved
denne industri forbedredes og giorde fremskridt.“
I disse første læreår var han også modnedes som menneske.
Ved sin 30-års fødselsdag 1804 gør han en slags status over,
hvad han hidtil har nået. Lignende tanker møder man ofte se
nere i hans dagbog, her (1804) er de vidnesbyrd om, at han alle
rede da er nået frem til et afbalanceret livssyn. Han skriver:
„. .. . Saa ere de da svundne de glade, blide ynglinges aar; san
delig det var herlige dage, vist de blideste af mit liv; endogså a
som olding vil tanken og erindringen af disse 10 aar være mig
dyrebar. I dem blev grundvold lagt til mit moralske forhold og
til min økonomiske forfatning. I dem svandt mange taager fra
forstandens øyne, der blænder de fleste mennesker for hele de
res livstid og en tid saa meget forstyrrede mit sinds roe“.
Under Napoleonskrigene måtte han tage mangen hård cg
farlig tørn. Snart stødte han på franske, snart på engelske, ty
ske og russiske tropper; liv og gods var ofte i fare. Med nogen
stolthed kan han derfor siden berette, at han var den eneste
kniplingskræmmer, der tildristede sig at berejse de tyske lande
i krigens tid. Og dog fik han ikke nogen økonomisk gevinst
herved. Da han kom hjem 1813 efter mange besværligheder fra
en handelsrejse, havde han sat ca.. 1000 mk. cour, til, men når
han alligevel gennemførte sine handelsrejser i disse ufredsår,
er en væsentlig årsag hertil — det siger han i hvert fald selv —
hensynet til de mange kniplingspiger, som han efterhånden
havde fået i arbejde. Andre kniplingskræmmere afskedigede
derimod deres piger og gjorde dem derved brødløse. Der kom
også bedre tider igen. Allerede 1814 opnåede han en betydelig
gevinst. Dette år blev hans hidtil bedste år som kniplingskræm
mer, og han kan d. 31/12 notere i dagbogen, at han dette år har
solgt for 50.000 mk. cour.; hans nettofortjeneste var 7000 mk.
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cour., til trods for at hans udgifter var steget med over 1000
rdlr. Kort tid efter (1/3 1815) oplyser han, at han har en ikke
ubetydelig formue, som med lethed årligt kunde forøges, hvis
ikke han blev ramt af uheld.
I de tyske lande var en så stor del af hans kunder jødiske
købmænd, at han i sine rejseplaner blev nødt til at tage hensyn
til deres særlige festdage. I et notat 25/9 1815 hedder det såle
des: „ . . . . Giort den meget ubehagelige opdagelse, at jødernes
nye aar etc. falder ind i min tour og giør min heele reiseplan til
intet. — At deres festdage ei falde nogle dage sildigere vil og
kand forvolde, at ieg maae giøre en reise af mer end 100 miil,
da ieg nu ey naar at faae Preussen med . .. . “ Men selv om han
blandt jøderne fandt nogle af sine bedste kunder, må han dog
adskillige gange i sin dagbog give udtryk for sin utilfredshed
med deres forretningspraksis.
Efterhånden udstrakte Jens Wulffs handel sig også til de
øvrige verdensdele. Han sendte prøvekollektioner til Syd- og
Nordamerika, til Asien, Afrika og Australien. Vel var dette,
skriver han i selvbiografien, forbunden med risiko, og han led
også tab, men forsøgene blev gjort i det små. Hvor han så fandt
gunstige afsætningsmuligheder, fulgte større forsendelser efter,
især fandt han et godt marked i Mexico, Hans kniplingehandel
udvidede sig efterhånden derhen, at han kunde holde over 1000
kniplepiger i arbejde i de vestslesvigske sogne.
Hans omfattende handel førte med sig, at han næsten altid
var på rejse, men efterhånden som han nåede op i årene, be
gyndte han at trættes ved dette idelige rejseliv, og 1819 over
lod han derfor en del af kniplingehandelen til en medhjælper,
Georg Hansen fra Tønder, som han dog ikke fik de allerbedste
erfaringer med. Ved at antage en medhjælper havde han håbet
at få mere tid til at beskæftige sig med „sine landlige ting“,
d. v. s. sit landbrug, som han udvidede ved tilkøb af jord og for
bedrede ved overrislingsanlæg og indførelse af nye afgrøder.
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Efter de foreliggende oplysninger var Jens Wulff således den
første, der dyrkede roer i Vestslesvig.
Fra slutningen af 1820’erne begyndte kniplingehandelen at
gå tilbage.6) Dels kunde de håndkniplede varer ikke i prismæs
sig henseende konkurrere med de fabriksfremstillede og dels
ændrede moden sig. 1829 var for Jens Wulff et dårligt år; han
havde underskud på kniplingshandelen og måtte fra Tyskland
skrive hjem til søsteren Grethe, at hun skulde indskrænke kø
bet af kniplinger mest muligt. 1830 kan under 21/12 læses føl
gende i dagbogen: „. .. . Vare i dag i Scherbeck, hvor vi allene
havde 31 stk. ord. knipl., der beløbe sig til 91 mk. — En stoer
forandring imod forrige tiider, og det lønner sig ikke meere at
reise derhen, før tiiden bliver anderledes, og mand kand give
piigeme meere for deres arbeide. — Fremmede indfinder sig
kuns heel faae at foreviise deres vare — og der bliir saare faae
kniplinger giordt denne tiid.“ Forinden Wulff for alvor begynd
te at mærke tilbagegangen i kniplingehandelen, havde han dog
taget nye handelsgrene op, hvilket han var i stand til
takket være den efterhånden ikke ubetydelige kapital, han
havde samlet sig. I 1820’erne havde han handlet lidt med kaffe,
og 1829 begyndte han at opkøbe uld til eksport til Tyskland,
senere også til Holland, England og Frankrig; særlig til sidst
nævnte land blev hans uldeksport efterhånden betydelig. Som
det vil ses af dagbogsuddragene fik han dog i denne handel
slemme konkurrenter i franske opkøbere og hamburg-altonaiske købmænd. Også jysk bindetøj blev for ham en stor ar
tikel. For denne vare fandt han især afsætning i Nordamerika,
og som medhjælper i denne handelsgren havde han sin pleje
søn Wilhelm Nissen, der bosatte sig i Husum. Også sønnerne
tog han tidligt ind i forretningen. I begyndelsen af 1830’erne
havde Hochberg tildels overtaget kniplingshandelen, og 1839
kom også Ferdinand med i kompagniskabet. Sammen med søn6) Jvnfr. Sønderjydske årbøger 1928, s. 1 ff.
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nerne oprettede han en fabrik til vævning af uld- og bom
uldsstoffer i Brede, hvorimod en planlagt sukkerfabrik m åt'e
opgives. På sine ældre dage handlede han også med raps og
korn, men om alle disse forhold vil der senere blive fortalt ud
førligere i dagbogsuddragene.

Indtil Jens Wulff 30/8 1809 ægtede Auguste Wilhelmine
Philippine Henriette Trenckner (1790—1870), der stammede fra
St. Andreasburg i Harzen, og hvem han havde lært at kende på
sine rejser, havde han Altona til hovedopholdssted. Han havde
endda fået borgerskab her. Men efter sit giftermål blev det Bre
de, der blev hans egentlige hjem og tilflugtssted, når han ikke
var på farten. Det hjem, han stiftede her sammen med sin
elskede hustru blev såre lykkeligt. I ægteskabet voksede fire
børn op, nemlig: 1) Hochberg Wulff, født i Brede 13/9 1811, død
sammesteds 30/7 1887; 2) August Ferdinand W., født 12zl l 1815,
død 3/10 1897, gift 27/9 1855 med Severine Erika Jansen fra
Kejtum på Sild; 3) Johanna Maria Theodora W., født 17/9 1822,
død 31/3 1872 i Kiel, gift 21/6 1845 med apoteker i Højer Her
man Peter Eduard Nagel, født 3/6 1816 i København, død 7/12
1890 i Højer; 4) Carl Vilhelm Theodor W., født 26/8 1825, død
18/2 1899, gift 4Z1 1857 med sin kusine Sophie Amalie Wulff,
datter af konsistorialråd Joh. Andr. W. En lille dreng, Theodor,
var død som 5-årig af „ondartet halsbrynde“, vel difteritis. Des
uden var der fra 1814 en plejesøn, den tidligere nævnte Wilhelm
Nissen, søn af Carsten Nissen i Altona, og nu og da opholdt også
nogle nevøer sig kortere eller længere tid i det Wulff’ske hjem i
Brede.
Det var under ret beskedne ydre rammer, J. Wulff 1809
havde sat bo i Brede. Derfor såsnart han havde konsolideret sig
nogenlunde i økonomisk henseende, udvidede han sit hus. 1816
tilbyggede han to fag og udførte mange forbedringer på den
gamle bygning. Ialt byggede og reparerede han dette år for
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Wilhelmine Wulff
M aleri, formentlig fra 1830'erne

2730 mk., en efter datidens forhold betydelig sum, og vandt der
ved, som han selv skriver 31/12 1816, „stoer bequemmelighed,
og vi have nu det beste og bequemmeste huus, mand vil ønske
sig.“ Fem år senere, 1821, bygger han 10 fag stald og lade, som
kostede 1262 mk., og efterhånden som børnene voksede til og
selskabeligheden tiltog, blev også det udvidede stuehus for lille.
I årene 1836—39 byggede han derfor faktisk hele sin ejendom
op fra ny af. Stuehuset, som brændte for nogle år siden, blev
rejst 1836, og 1838 blev stald- og ladebygningerne grundig
istandsat og til dels nyopførte. Hans byggeudgifter i årene 1836
—39 androg ialt 9420 mk. cour., mien han havde da også opnået
at få et af de smukkeste hjem i Vestslesvig.
De ydre rammer var altså i orden, men Wulff og hans kone
forstod også at udfylde dem. Det hjemliv, der kom til at udfolde
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sig her, blev mønstergyldigt. Børnene havde ligesom faderen
kunstneriske anlæg og interesser, og fritiden blev derfor tilbragt
med oplæsning, sang og musik, ofte, i selskab med godé venner
med lignende interesser. Jens Wulf havde i sine unge år selv
skrevet små fortællinger og digte, men vel at mærke på tysk.7)
Så længe havde han opholdt sig i Tyskland, og så indlevet var
han blevet i tysk åndsliv og kultur, at man kan sige, at han ho
vedsagelig har fået sin åndelige dannelse på tysk. Navnlig un
der de lange ophold i Altona lærte Wulff meget. Medens hans
jævnaldrende søgte forlystelser og andre adspredelser, fjernede
han sig fra alt „og levede eenlig for sig selv, levede [for] min
7) Et af hans digte: Die Bezauberung auf dem Blocksberg er trykt
i Axel Noack: Stamtavle over Familien Wulff, 1941, s. VI—IX.
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aands og min moralske dannelse, levede for den kommende tiid;
her svandt mangen taage for forstandens øye, her blev mig saa
meget klar, der før var mørk og skrækkende for mig, her søgede
ieg at vorde from og god“ (1821 12/5). De fleste af hans små
digteriske arbejder er også blevet til her. I disse læreår blev
han vel bevandret i tysk litteratur og skuespilkunst, og han hav
de her modtaget indtryk for livet. Tysk blev for ham det poetiske
sprog, og på baggrund heraf må det vel ses, når han som gam
mel mand i skuffede vendinger omtaler et besøg i det kgl. teater
i København. Dansk digtning og skuespilkunst opnår han i vir
keligheden aldrig at komme rigtig på talefod med. Sin gode ven
inde, „digterinden Anna“s, små digte på dansk forstår han dog
at goutere. Hans kone, hans elskede Wilhelmine, bjærgmandens
datter fra Harzen, havde vel ikke samme åndelige ballast som
han, men i musikalsk henseende har hun dog sikkert været ham
overlegen; det er utvivlsomt fra hende, børnene, især Theodor,
har arvet deres musikalske anlæg. Af landsbybørn at være fik
de en god opdragelse. Det rent elementære lærte de i landsby
skolen, men tidligt kom de også til at nyde godt af pastor Lautrups undervisning. Han havde først været den ældre genera
tions læremester og religiøse vejleder, og var senere også blevet
det for Jens Wulffs børneflok. Foruden i religionen gav han
undervisning i sprog, litteratur og andre almendannende fag.
Da børnene voksede til, tog Wulff sig også selv af deres opdra
gelse. Han tog dem med på sine rejser, og de fik herved lejlig
hed til at stifte bekendtskab med teater og anden god kunst.
Theodor W.s interesse for opera er sikkert blevet vakt på disse
rejser med faderen.8) Alle sønnerne lærte at spille, og sammen
med musikalske venner fra Brede og omegn dannede de med tiden
et lille orkester, som holdt sammen gennem flere årtier, og som
var med til at højne musiklivet på vesteregnen. Som iegel sam8) Ang. Theodor Wulff som operakomponist se: Sønderjydsk må
nedsskrift 1949, s. 166—171.
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ledes orkestret en gang om ugen for at øve, og meget ofte fandt
disse øvelser sted hos Wulffs. Ved disse sammenkomster — og
også ved andre lejligheder — blev der tillige oplæst digte, som
oftest tyede man vel nok til klassikerne, men også Christiane
Lautrups („digterinden Annas“) og Jens Wulffs digte og fortæl
linger blev læst ved disse lejligheder. På sine ældre dage læste
Wulff også jævnligt op af sine dagbøger.

Wulff giver ofte i sin dagbog udtryk for glæde over dette
hyggelige og højnende hjemliv, især er han glad for de mange
åndrige og opbyggelige samtaler med den gode nabo, pastor
Johan Christian Lautrup og hans begavede datter Christiane,
„digterinden Anna“. Hvad pastor Lautrup har betydet for det
Wulff’ske hjem lader sig ikke let overvurdere; det var væsent
ligst for hans skyld, at Wulff satte bo i Brede og ikke forblev i
Altona. Forinden Wulff sluttede sig nær til pastor Lautrup, var
han dog nået frem til en fast religiøs overbevisning, men i sine
samtaler med præsten og ved at lytte til hans prædikener hav
de han fået denne yderligere underbygget. Pastor Lautrup var
rationalist, og man får ved læsningen af dagbøgerne et meget
tiltalende indtryk af denne kloge præst og hans livssyn. Hans
hovedtema var: Vis din tro i dine gerninger, og Wulff udlagde
dette på den måde, at man skulde blive en nyttig samfunds
borger, at man skulde ågre med de pund, Vorherre havde givet
een at forvalte, og at man skulde tænke på dem, der led nød.
Omsat i praksis vilde det sige, at man skulde hjælpe sine arbejdsduelige medmennesker til arbejde og fortjeneste, så at de
blev nyttige samfundsborgere og ikke faldt fatigvæsenet til
byrde. Det er blandt andet ud fra denne indstilling, at Wulff
under Napoleonskrigene fortsatte sin kniplingehandel, endskønt
han ikke under disse urolige forhold kunde regne med fortje
neste. For ham var hensynet til kniplepigerne her det afgø
rende. Også på anden måde tænkte han på sine kniplingepigers
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velfærd. Da sønnen Hochberg senere oprettede en kniplingeskole, understøttede han ham hermed og giver ofte udtryk for
sin interesse for sønnens virksomhed på dette område. At fami
lien også har økonomisk interesse i uddannelsen og dygtiggørel
sen af kniplepigerne, er en anden side af sagen. At hjælpe gamIe, syge og fattige, som uforskyldt var kommet i nød, var noget,
Wulff ud fra sit rationalistiske syn lagde megen vægt på, og selv
om han i sin dagbog omhyggeligt og på en lidt farisæisk vis opnoterer sine gode gerninger, beholder man dog i erindringen det
indtryk, at han mente sine nødlidende medmennesker det godt.
Når han var hjemme i Brede — og navnlig på sine ældre dage,
da han ikke mere var så meget på rejse — var han meget flittig
til at aflægge besøg hos gamle venner og bekendte, som sygdom
holdt bunden til stolen eller sengen. Til fattige havde han som
regel en foræring med, og nu og da arrangerede han små fest
ligheder i fattighuset. Når han besøgte skolen, havde han altid
godter med til børnene. Som et eksempel på Wulffs moralske
habitus kan endvidere nævnes, at da det foråret 1837 mange ste
der blev stor mangel på hø og mange kreaturer rundt omkring
døde af sult, lånte han, der havde hø nok, af sine beholdninger
ud til dem, der intet havde, endskønt han let havde kunnet
sælge høet til tredobbelt pris. Ordet: Vis din tro i dine gernin
ger, var for ham ikke blot mundsvejr.
I almindelighed siges, at rationalisternes gudsforhold var ret
overfladisk, men man vilde gøre Jens Wulff uret ved at hævde
dette om ham. Smuk og mandig er den måde, han i sin dagbog
giver udtryk for sorg, når sygdom og død har ram t hans kære.
Da hans lille søn Theodor dør 1818, kan han slutte nekrologen
med et „Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet“, og
da hans elskede datter Dora i 1854 i løbet af en måned mistede
fire børn af skarlagensfeber, henviser han til, at man også i den
ne ufattelige store sorg „maa finde sig i Herrens førelse og tro,
det saaledes er bedst, som han tilskikker os det, om hans veje
end ei ere vore“. Ud fra en dybt forankret tro på, at der er en
højere førelse til, må hans liv og virke ses. Det var denne tro,
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som havde hjulpet ham gennem vanskelige undomsår, og det
var fra dette ståsted, han kom til at øve manddomsgerning.
Wulffs rationalistiske eller forstandsbetonede indstilling
kom også tydeligt til udtryk på det politiske, og især på det na
tionalpolitiske område. I politisk henseende vil man nærmest
kunne karakterisere ham som gammelliberal. Han er klar over,
at den absolutte monarkiske styreform har overlevet sig selv,
og han ønsker moderate reformer i landets styreform gennem
ført. Under omtalen af den franske julirevolution i 1830 giver
han et par gange udtryk herfor i dagbogen. Han håber, at him
len vil give magthaverne forstand og vilje til at føje sig efter
tidens krav og lette folkene deres byrder, ellers må man regne
med oprør alle vegne (27/9 1830). Direkte møntet på danske for
hold skriver han 31/12 1830: „ ..........Ogsaa i hertugdømmerne
Schleswig-Holsten vare ved aarets ende uroeligheder og megen
bevægelse, thi ogsaa her vil mand ey længere nøyes med det
gamle, ogsaa her føler folket dets myndighed og vil have deel i
bestyrelsen. — Dog den gode konge vil vist ikke sætte sig imod
folkets vilie, men vil indsee, hvad der tiener til hands og til fol
kets ford[el].“ Wulff ser da også med glæde på udvikingen i
1830’eme. Han er glad for, at de besiddende klasser ved stæn
derforsamlingernes indførelse får indflydelse på den politiske
og økonomiske udvikling, men 40’ernes krav om et egentligt
folkestyre med lige og almindelig valgret er ham inderligt imod.
En kongemagt, bistået af rådgivende stænder, var hans politiske
standpunkt, og i Christian VIII fandt han en sådan konge, en
oplyst monark, som sammen med stænderforsamlinger kunde
styre riget til folkets gavn. Især efter at han har opnået person
lig kontakt med Christian VIII og hans dronning Caroline Ama
lie, strømmer dagbogen over med hyldest til majestæterne. Et
par af højdepunkterne nås, da Wulff 1846 får tildelt fortjenst
medaljen, og da kongeparret 1847 aflægger besøg hos ham i
Brede. Dyb og ægte er hans sorg, da han 25/1 1848 skriver min
deord over Christian VIII i sin dagbog.
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Overfor 1840’ernes nationale strømninger i kongeriget og
hertugdømmerne står Wulff fremmed. Han vår helstatsmand,
d. v. s. han ønskede den dansk-tyske helstat omfattende konge
riget og hertugdømmerne opretholdt. Vel var han dansk, og
dansk var hans modersmål, men hans åndelige kultur og dan
nelse var overvejende tysk, og gennem sit virke som kniplings
kræmmer havde han fundet sig mange venner og forretnings
forbindelser mod syd. Diet var ham ulideligt at tænke på, at det
nationale røre i hertugdømmerne og i kongeriget skulde med
føre, at disse venskabsbånd måske kunde sønderrives. Af betyd
ning for hans stilling var givetvis også, at hans handel vilde lide
skade, om Holsten og evt. Slesvig blev udskilt fra det danske
monarki. Derfor vil man også kunne forstå, at Wulff ikke var
nogen ven, hverken af det nationalliberale parti i kongeriget
eller det slesvig-holstenske parti i hertugdømmerne, og skarpe
er de udfald, han retter mod begge parters agitatorer. Vi er vant
til at se 1830’em e og 1840’eme skildret som den tid, „Da Søn
derjylland vågnede“, som, en tid, da store dele af den nordsles
vigske befolkning blev sig dansk bevidst og krævede Sønder
jylland regeret på dansk; for Wulff var de danske talsmænd
ligesåvel som de slesvig-holstenske agitatorer urostiftere. Tre
årskrigen kom derfor også til at stå som den store skuffelse for
ham. Den blev for ham et opgør mellem landsmænd, mellem
brødre, og i sin dagbog fra disse år vender han bestandig til
bage til tiden forud, der skildres som en lykkelig tid, da danske
og tyske „kunde vandre i endrægt med hinanden haand i
haand“. Et sted skriver han: „ ---- og er mig tysk som dansk
lige kær, hvor ieg finder retlig sindelag; agter enhver, der føler
varm for sit fødeland. Kuns maa efter min anskuelse og for
nemmelse fædrelandskærlighed ei udarte til had og forbitrelse
mod andre nationaliteter . . . . “. Men det var ord, som ikke var
populære, og vel heller ikke kunde være det, i en tid, da afgø
relsen måtte træffes på slagmårken.
Rent menneskelig blev Treårskrigens tid trist for ham, da
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der nu også drages politiske skel inden for hans familie- og ven
nekreds. Svigersønnen, apoteker Nagel i Højer, var en af de na
tionalliberale førere på vesteregnen”), og også sønnen Ferdinand
og veninden Christiane Lautrup lod sig rive med i den nationale
rus. Det kan ikke undgås, at det kommer til sammenstød med
dem, men på den anden side er Wulffs familiefølelse dog så
stærk, at han gennem sine forbindelser i den tyske lejr gør alt
muligt for at få svigersønnen befriet fra sit fangenskab. Hårdest
i sit ordvalg er Wulff overfor nogle af egnens nationalliberale
præster og herredsfoged Brasen, som han tidligere var kommet
en del sammen med.
Wulff forstod ikke, at tiden og udviklingen gik ham imod;
han var helt et barn af den rationalistiske tidsalder, og nationalt
og religiøst kunde han ikke følge med. I de senere år bliver han
derfor mere og mere indadvendt, og en af hans kæreste sysler
bliver at genopleve sit lange og bevægede liv i erindringen ved
læsning i dagbogen. I legemlig henseende begyndte alderen
nu også efterhånden at gøre sig gældende. Han havde alle dage
kunnet rose sig af et godt helbred, og endnu i 1850’erne er han
ofte ude på lange rejser, selv om en dårlig fod nu og da kan
lamme hans bevægelighed. I de unge år havde han fået en ene
stående træning i lange fodture, og selv om han senere red eller
kørte med et par raske heste på sine handelsrejser, holdt han
sig dog fremdeles i god træning. Endnu da han nærmede sig de
firs, vandrede han ofte fra Brede til Højer og tilbage på en dag,
og vejret skulde være meget dårligt, om han ikke kom ud at se
til sine marker.
Han overlod efterhånden mere og mere af forretningerne
til sine sønner, men han fulgte stadig levende med i, hvad de
foretog sig. Til nogle få dage før sin død d. 23. marts 1858 førte
han med rystende hånd dagbogen, og til det sidste var hans
ånd usvækket.
tt) Ang. apoteker Nagels oplevelser under Treåarskrigen, se Nord
slesvigsk Søndagsblad 1910 nr. 47—51, 1911 nr. 1—3.

Uddrag af Jens Wulffs dagbog
Kosakvinteren 1813—14.
1813 31/12 . . . Og saa endte sig da dette aar under udsigter,
der for det danske land ere sørgelige, og for dets beboere skreksom, Endnu ingen sinde saa det saa farlig ud i de sidste 100 aar,
som ved slutningen af dette aar. Talrige fiender ere i landet og
have alt erobret heele Holsten og en del af Schleswig med, og
Krigens ødeliggende følger hviler allerede svært paa disse
•egne; det øvrige af det schleswigske og Iylland med trues med
samme skiebne. Forfügender til landets forsvar ere svage og
svankende; der hersker overalt ingen bestemthed, ingen fasthed,
eg det lader ingen plan. Fæstningerne ere ey forprovianterede,
armeen ey forsynet med det nødvendige og er disverre uden an
fører. — Nationens utilfredshed er stoer; svære byrder bar mand
i mange aar, som den stoere militairmagt paalagde folket, og nu
da mand skulde høste frugter heraf og finde forsvar mod fiendt
lig overfald, bliir den eene provinds given priis efter den anden,
•og fiendens vilkaarlige behandling overladt, der efter alle beTettninger ey ere talriige. Mand marsierer med iilmars fra Sielland til det schleswigske, da fienden alt havde en deel af denne
provinds og havde Holsten i sin magt, og nu løber mand liige saa
iilfærdig tilbage uden at have udrettet eller forsøgt noget. Det
heele er et virvar, som ingen kand blive klog paa, ingen finde
reede i, og himlen give, mand maatte bequemme sig til at giøre
fred, da mand ey forstaar at føre krieg.
1814 9/1 .. . Denne dag var meget urolig, spendt og forvent
ningsfuld; i aftes modtoge vi efterrettning, at kosakkerne vare i
Tønder; formiddagen kom; An dr. Hansen fra Tønder og bragde
samme efterrettning, og det hedder tillige, at de ville passere her
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igiennem efter Rübe. Middag heedte det, at mand kunde see
dem ved Sølvsted kroe, og alles frygt og forventning var stæ r.
Ingen gudstieneste blev holdt, og alting var i forstyrring. Søster
Kirstine var i dødsangst og flygtede til Brede, enhver havde
tilsidebragt sine bedste ting, ogsaa vi havde giort det samme,
saavel i Brede som i Bredebroe. Dog mand havde taget feil, og
der kom ingen endnu i dag; vi haabede, at de maaske havde
taget veyen over L. Closter.
1814 10/1 . . . Endnu i dag kom der ingen kosakker; de ligger
endnu i Tønder; frygten begynder nu at tabe sig noget.
1814 11/1 . . . I aftes modtoge vi uventet ved S. Petersen den
efterrettning, at der er fred, og den tudende indløb fra alle siider;
en kosak passerede giennem fra Riibe til Tønder og tilbage.
1814 12/1 .. . Var i dag i Tønder med M. Winter. Lod vore
heste staae ved kirkegaarden, blev ikke anholdt eller noget sagd
af kosakkerne, der ere meget skikkelige folk og fører sig rett
got og — endnu ingen bestemt vished om freden, og dog erhol
der sig rygtet, at freden skal være der, og de fleste haabe og
troe herpaa. Gud give det haab og den troe maatte gaae i op
fyldelse. I Tønder bleve heste leverede af Tønder og Kloster
amt, ogsaa af Riibe amt er tilsagd.
1814 13/1 . . . Var eftermiddag til flytthytte til Chresten
Nielsens. Uanset de mange mennesker i den lille varme stue,
kunde vi dog ey faae vinduerne til at viige. Dandsede lidt og
vare rett fomøyede. Kom hiem kl. 11.
1814 14/1 . . . Uventet besøg af L. Hansen og kiøbmand Stein
fra Tønder. De vare udsendte at kiøbe lidt, requireret af russer
ne; efterrettning, at der var kommen 40 mand svenske til Tøn
der. Kommandanten af Tønder passerede her igiennem til
R iib e ........
1814 15/1 . . . Kulden bliir nu næsten uudstaaelig, alting
1814 9/1. L. Closter = Løgumkloster.
1814 13/1. Flytthytte = flyttegilde.
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fryser inden dørre; en kiedel med vand stod denne morgen
frossen ved kakkelovnen; det er en græsselig haard vinter.
1814 16/1 . . . Fredrygten vedholder sig endnu, og de frem
mede tropper trække sig nu synder paa. .. .
1814 17/1 .. . Var i dag i Tønder med fader Trenckner og
Julchen at see kosakkerne, men da vi kom, til byen vare de
alt borte; dog kom der snart en trop igien, som var passeret Bredebroe og kom fra Riibe. Modtog da nu endelig den sikre og
bestemte efterrettning, at der er fred, og de fremmede tropper,
der ere i landet, ere ey fiendtlig meere. Himlen være tak, at
mand nu igien roelig og sikker og tryg kand boe i sin hytte. De
fiendtlige tropper have ellers været meget flittige ved at requirere og især heste. Nu er der bleven forlangt 20000 c. af
Tønder bye og 18000 c. af amtet, som vil blive svart og tryk
kende for egnen, om de skal udredes. .. . Søster Kirstine var
meget syg af skrek over de igiennempasserede kosakker.
1814 25/1. .. . Den haarde vinter vedvarer, den største haab
kand ey bringe vinduerne til at tøe det mindste op, i den lille
stue er væggen og loftet i det syndre fag overtrokken med iis .. .
1814 7/2 .. . 300 mand polakker lancierer kom til Tønder, og
som det hedder, skal der følge meere. .. .
1814 16/2 .. . [på rejse] I Bramsted spaaede mand meget ilde
at komme igiennem de fremmede tropper eller kosakkerne, som
forfarer næsten liigedan mod ven og fiende — og da der mødte
mig 3 humlevogne V2 t[ime] hiin siide Bramsted, som fortalte, at
en trop kosakker vare ved næste værtshuus og tillige mente,
det var farlig for en ensom reisende — saa vilde ieg ey forsættlig udsætte mig for nogen fare — men vendte paa stedet om
og reed tilbage til K ellinghusen........
1836.
1836 12/3 . . . skrev til . . . apoth. Erdmann i Harzgerode . . .
1814 7/2 Lancierer = lansenerer.
1836 12/3: Harzgerode i Anhalt, syd for Quedlinburg.
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angaaendes det proiecterede anlæg af en runkelrors zukerfabrik, hvorved Ferdinand kunde vorde beskiéftiget, mueligt The
odor med, og vi kunde see vore børn placerede hiemme, hvilket
vi saa inderlig ønsker, men maaske er det heele blot et luftproiect, at mand udbassune som sikker og profitabel, hvad der
er riskant og tvivlsom, at rowen her ey vil trives eller mangler
de sukkerdele, iordbunden samt luften meddeler den i sydlige
re egne. — Men nøye undersøges skal dog denne ting og hvis
forsøg love en nogenlunde gunstig resultat da iværksættes. Me
get interessant kunde et slig anlæg være mig og os alle, der
ved saare gavnlig for omegnen. Bonden kunde faa bedre ud
bytte af sin iord og mange hænder kunde vorde beskieftiget.
1836 22/3 . . . Afsluttede i dag med Höchberg, som blev
færdig med sine ting og var sieleglad ved sin afregning, der
gav et ulige bedre resultat, som han havde ventet; havde et
overskud af 1850 mk., som han tør kalde sine og seer derved
opmuntret, glad og haabefuld den kommende tid imøde. —
America kom ham got til hielp, ellers vilde han kuns have havd
ringe overskud. — Lovet være Gud, at ieg saa meget kand lætte
mine børn deres begyndelse, at ey deres mod og vedholdenhed
tør sættes paa saa haarde prøvelser som mit; sandelig! ieg maatte gandske anderledes kiempe og anstrænge mig, før ieg kunde
kalde 1850 mk. min eiendom, og disse kunde ieg endda kuns
bruge til forlættelse af mine forældres trange kaar.
1836 18/4 . . . Havde den glæde at modtage brev fra broder
Hans med den gode efterretning, at han er bestaaet med ære
som alderspræsident ved forsamlingen af stænderne i Wiborg
og der finder den anerkiendelse, som hans hoved og hierte for
tjener. Han bliir nu en udmærket mand, har ledighed til at
anvende sine sieldne talenter og vil vist meget kunde gavne sit
fødeland. .. .
1836 9/6 . . . derefter til mit kiere hiem, hvor ieg fandt stoer
ødelæggelse. Huuset afbrækket fra forstuen af til sønden paa
enden nær. Vort sovekammer er i laden, og det seer vidtløftig

84

Peter Kr. Iversen

og forstyret ud hos os. Gid vi havde alting i stiil og orden igien.
1836 10/6 . . . Grunden blev efterseet til vester. Den sorte
hedeiord bort —, sand og gruus ikiort, grundsteen lagd.
1836 11/6 . . . Vi har ved voores aabne huus en herlig tid
ypperlig veyr. Eftergav min kones ønske at faae vores bygeverk
mere fuldstændig, da det endnu er tid at udvide og forfuld
komme vores plan, paa det vi siden intet har at fortryde, an
dre intet at dadle. — Loft og gulv blev derfor opbrækket i
salen og hammeren i den synder ende nedtagen. Bygningen
skal nu forhøyes til og med quisten. De øvrige 5 fach, saa vil
Gud, næste aar. Grunden blev optaget og vel forsynet ved den
øster side.
1836 14/6 . . . Tog til Brede, hvor mand havde begyndt at
mure, men som ieg igien lod tage op; — vores bygeplan for
andres nu gandske, og ieg faar give efter for det almindelige
ønske at bygge skiønnere, større og rummeligere, da alle dadler
det snevre lave huus. Kone og børn, venner og naboer skal nu
faae deres ønsker opfyldt — et høyere og videre huus skal nu
vorde opført og intet spart; ieg giør dette nu med glæde, da jeg
seer i stæden for at misunde mig en skiønnere bolig, som no
gen her paa egnen har, mand endnu ønsker og under mig cg
min familie en smukkere. Kiert, meget kiert var dette kiendemerke mig, at ingen misunder mig min lykke, mine bedre kaar,
at mangen een og de fleste paaskiønner, at ieg ved min virk
somhed gavner og har gavnet, at mand under mig at høste og
have høstet frugter af min fliid.
Huuset bliir nu 14 al viid, høy paa muuren; for at faae tør
huus, frie for fugt og svamp, ska.1 det inden til % alen for
høyes, en foed af 2 steens muur til samme høyde, gothiske vind
ver — høy dør med trappe af hugne steen, og jeg haaber at faa
det net og smagfuld, men frielig vil det koste mange, mange
penge. . . .
1836 11/6 hammeren = gavlmuren.
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1836 16/6 . . . Vi bleve i dag endelig færdige med nedbrækning og begyndte at lægge grundsten. Besluttede for at give
salen mere styrke og bedre proportion at bygge den 4 fag til
2V2 alen viid og medhen rykke 2 alen ind, hvorved vi tillige
faar bedre, fastere grund; tillige besluttede at fordele breden til
begge sider og ey, som først planen var, lade det hele træde ud
til den vestre side . . . .
1836 18/6 . . . Tog med Dora til Chr. Albr. kog, hvor ieg
fandt Hochberg og Ferdinand beskieftiget med at belade 3de
skibe med resten af vores uld, og hvor den fatale Distel er
at passe paa og veye, hvortil mand maatte laane vores vægt, og
hvilket gav saa megen forsinkelse, at skibene ey kunde vorde
tilladte og expederede i dag.
1836 26/6 .. . Med vores bygeværk blev planen ændret.
Stadager giorde en anden indrettning, greb ind i det gamle
huus, som skal bygges næste aar. — Quisten gaar et fag længer
til synder og alt kand derved blive smukkere, bedre saavel in
den som ude fra. Got det endnu var tid, men ogsaa paa den
høye tid at giøre den afændring, saa mand for den kommende
tid ingen bebreidelser tør høre eller giøre sig. — Mand har io
slet ikke været betænkt paa dette saa meget udvidet bygeværk
og har tillige hverken tid til eller sands for at sysselsætte sig
med sligt, da denne tid er saa meget at tage vare paa . . .
1836 9/7 .. . Vi reiste i dag huus og havde et sælskab af hen
til 78 mennisker, som alle vare rett glade og fomøyede og holdt
ud til kl. 4 om morgenen. — Vore sønner med 2de musici fra
Kloster bidroge meget til at forhøye glæden og de fleste af sel
skabet hentede hos os træ tte been. . . .
1836 2/8 . . . Vores pavillon blev paa foden nær færdig i dag
— stellage nedtagen. Vinduerne med det farvede glas isatte, og
vi havde talrige besøg af nysgierrige for at see vore ting. Alt
1836 26/6 Stadager = Bygmester Nicolay Stadager fra Højer.
1836 9/7 Kloster = Løgumkloster.

86

Peter Kr. Iversen

Fotografi af Jens Wulffs hus kort før branden

fandt biefald og opvakte beundring, især det couleurede glas,
som i denne egn ey før er seet.
1836 31/12 . . . Gud skee lov, at vi i aar atter kunde glæde
os til fred i vort land, og at loven var i samme den herskende
magt. — Ved vore stænders første forsamling blev folket given
en nye impuls, der nu ogsaa lærer at tage deel i det offentlige.
Hidtil kymrede med faae undtagelser enhver sig blot om det
in[divi]duelle og sig selv. Det vil sikkert hæve nationen, at en
hver som besidder eiendomme, finder sig berettiget til ved
stænderne at tage lidt deel i bestyrelsen, da han enten kand
vælge sin repræsentant eller blive valgt og derved have ind
flydelse paa lovgivningen — kand giøre opmærksom paa det
mangelfulde, som lovene, som bestyrelsen, maatte være under
kastet.
Min ældste broder udmærkede sig som medlem af stænder
ne i Wiborg meget, vandt sig almindelig agtelse og hans navn
vorder hyldet overalt i landet. . . .
Aaret var ikke frugtbar, og især havde vi en daarlig høst,
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da ved den idelige regn sommerkornet kom daarlig og bedervet
i huus. — I England og Nøramerica skal høsten endnu have
væ ret siettere, meget korn udskibes didhen og priiserne af føde
vare stege. — Ruggen kostede ved aarets ende 9 mk., byg 6 à
6 mk. 8 s., havre 3 mk. 12 s. à 4 mk., boghvede 5 mk., kreature
blive søgde. — Flæsk, smør, uld og andre producter var høy i
priis, og i det hele var det for landmanden en gunstig tid, — ogsaa steege eiendommene saavel i kiøb som i leie.
Ved tilfældige omstændigheder blev min uldhandel udmær
ket stoer og vigtig dette aar. Vi kiøbte allene mærskuld hundred
tusinde pund — iydsk 10 000 pund. — Meget arbejde, megen
uroe, sorg, ærger og fortred bragte denne handel med sig, og
skiøndt der frielig blev fortient noget, saa skiøttede ieg dog ikke
om at gaae denne skole igiennem igien.
Vores bygeværk giør dette aar tænkelig. 10 fag stuehus
blev nyebygget og kontrasterer stærkt mod det gamle. En havemuur med pavillon blev ligeledes opført, hvilket alt kostede
meget, men blev tillige smukt. Kuns skade, at der endnu er saa
meget tilbage, som vi nu tvinges til at bringe i harmonie med
nyebygningen.
De mange ubehageligheder, som handelsnid forvoldte mig i
Jylland forrige aar, endte sig dette aar tilfredsstillende og ære
fuld for mig. Over byefoged Nellemann i Holstebroe fik ieg
revange, hans dom med hensyn til caffesagen blev underkiendt,
og for at betrygge mig for chikane med hensyn til uldhandelen
meddeelte mig cancelliet consens, frit og ubehindret at kiøbe
og sælge uld, naar og hvor ieg vil i hele riget.
Kniplingshandelen var flau, dog gav America endnu skikke
lig udbytte, kun tegner det sig der ringe for den kommende tid.
For Wilhelm aabnede sig nye afsadskilder for sine strømpe
vare til Nør America, hvilket maaske kand give denne handel
1836 31/12. Caffesagen. Denne sag ses iøvrigt ikke at v^ere omtalt i
dagbogen.
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en gandske anden rettning. Gid derved en bedre priis og meer
arbeidsløn for de stakkels bindere maatte kunde tilvejebringes.
Vores projecterede runkelror sukker fabrick kom ey til ud
førelse, hvilket sikkert var til hæld for os.
1837.
1837 27/3 . . . Rohde gav denne efter middag koncert i sko
len ved Bredebroe understøttet af Ferdinand. Der var 13 musici
og over 100 tilhørere. Hvor det var en fornøyelse at varetage
den stilhed, roelighed og opmærksomhed, som herskede i for
samlingen, hvilket sandelig giorde vort publicum ære og mæg
tig kontrasterer med den støy og snak, som pleier at finde sted
i Closter, naar der gives koncert.
1837 1/4 . . . Og ligesom marti var en vinter maaned be
gynder april i samme spor. Det seer sørgelig ud for de arme
kreature, da overalt er stoer fodertrang og der er stoer nød.
Mange kreature skal allerede være død af mangel og elendig
hed, men langt flere vil krepere endnu, især om denne tid
skulle holde ved og foraaret ey snart vise sig. Faar skal især
krepere til. tusindtal, og mærskmanden især geraade derved i
stoer elendighed, seer sit haab, sine trøstende udsigter gand
ske skuffet. Hvor lykkelig ere vi, ey allene at have overflødig
foder for vore kreature, men endog at kunde hielpe mange. Vi
begyndte i dag at udlaane vores høe og 6 bleve reddede af deres
nød, til deels uden at haabe det og paa en overraskende maade
— i det mindst 3 gange er d e n n e t i d det værd, hvad vi
laaner ud, imod hvad vi faar igien, og mange penge kunde vi
have giort ud af vores høeforraad, men langt være det fra at
benytte mig af andres nød og forlegenhed — min vinding være
den at hjælpe i nød, og denne vinding er mig mere værd end
timelige fordele. . . .
1837 27/3 Rohde = Amtsmusiker Peter Petersen Rohde fra Løgum
kloster.
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1837 23/4 . . . Hochberg og Ferdinand . . . kom tilbage fra
deres mærsktour. Det seer der med faare flokkene sørgelig ud.
Vel den halve deel er død, for en deel af sult, da langt flere
faar vare tillagte, som mand kunde føde, mange ere ogsaa druk*
nede, især har den sidste vinter for 8—10 dage siden kostet
mange hundrede, vel tusinde livet. — Gravene vare tilfrosne
—dog kuns belagt med et tyndt lag iis. Dette med ageren var
bedækket med snee, de arme dyr fandt her en fælde — kom paa
den falske iis, plumpede igiennem og 7 a 8 stk. fandt mand lig
gende død hos hinanden. Det vil give ringe uld dette aar, som
vil faae en ringe priis. Hvor lykkelig vare vi dog forgangen
aar, at veyerligget var saa gunstig, faarene saa sunde og ulden
saa god. — Et foraar som dette kunde have giort os ulykkelig
ved de stoere parthier, vi havde kiøbt, de mange penge vi for
ud havde betalt; nei! sligt vovestyk giør ieg aldrig mere, lad
saa kiøbe hvem der vil, thi ogsaa commissions handel kand.
blive faerlig, da mand io alletider staar til ansvar.
1837 30/4 . . . Maanedens halve deel var en sand vintermaaned, men om saa ønskeligere blev veyerligget fra den 15de
af. Det saa ud til, at de arme kreature vilde døe af sult, da over
alt var fodertrang, men grøden kom med en fart. — Deilig grøn
er ved maanedens ende iorden. Kreaturerne finde alt tilstræk
kelig føde og kand forvinde deres nød igien. Engene have alt
et meget lovende syn, og med trylleslag er foraaret der; saa
kand mangen gang alt blive saa got, seer det endog nok saa
vanskelig ud. . . .
1837 6/6 .. . Her i egnen grasserer den saakaldte typhus, som
meget beuroliger mig.
1837 16/6 . . . Der blev i dag plantet runkelroer i toften og
osten h u s e t ............
1837 16/6. Når det i Det blandede Distrikts Landboforenings jubi
læumsskrift (1954), s. 52 hedder, at Kresten Knudsen, Visby Hedegård,,
var den første, der dyrkede roer i Vestslesvig, er dette altså ikke rigtigt.
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1837 16/9 [København] . . . Hans besøgde Oersted og var indbuden hos etatsraad Bech, saa ieg denne eftermiddag havde det ene,
hvilket for mit skriverie passede got.
1837 17/9 [København] . . . Var om formiddagen i Runde og
Fruekirke, men kunde for den stærke gienlyds skyld ey forstaa
noget af prækenen, heller ikke høre sangen for den stærke
gienlyd af orgelet .. .
1837 20/9 [København] . . . Var i dag lidt omkring i byen og
paa den runde taarn, hvor mand har et meget smukt panorama
af Kiøbenhavn og omegn. Var aftenen til comedie, hvor Chri
sten og Christine idyl og Nina pantomime og ballet blev given,
fandt et meget smukt skuespilhuus, dog ey stæ r. Orchesteret
var got besatt og vist fortrinlig, ligesom og skuespillerne giorde
deres ting meget got og især dandsede fortræffelig. Dog vilde
det danske sprog paa theatret siett ikke tilsige mig, men det er
io og saa uvan, idet det var første gang, ieg paa saadant sted
hørte samme tale.
1837 3/10 [København] . . . Var til Høyeste ret og bivaanede
en session, men saa lidt den forhandlede sag som local og per
sonel tilsagde mig, den blev langt under min forventning.
1837 13/11 [København] . . . Min broder havde i dag audi
ence hos kongen og blev meget naadig modtagen. Han befinder
sig i dag Gud skee lov bedre og var aftenen hos professor Schov,
Wiburg ständerforsamlings præsident. Det er overordentlig
saa renomeret min broder er, overalt kiender, overalt agter
mand ham, og han oplever sandelig en lykkelig alderdom,
helst sligt saa meget tilsiger ham.
1837 16/9. Efteråret 1837 foretog Jens Wulff sammen med brode
ren Hans W. en rejse til Norge, Sverige og Bornholm. Den udførlige
rejseskildring er udeladt her. Oersted = juristen Anders Sandøe Ørsted.
Bech = deputeret i told- og kommercekollegiet H. Bech.
1837 20/9. Christen og Christine, dramatisk idyl, oversat af J. L.
Heiberg efter Scribes og Dupins Michel et Christine. Nina eller Den
vanvittige af kærlighed, ballet af Bournonville.
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1837 14/11 [København] .. . Broder Hans løb omkring og
besøgte de stoere. .. .
1837 16/11 [København] .. . Var aftenen til comedie, hvor
Svend Dy rings huus blev given for fuld huus, men som ey syn
derlig morede mig, da ieg kuns forstod det mindste af, hvad der
blev sagd og var for lang udtrukken.
1837 31/12 . . . Saa haardt foraaret ogsaa var, saa længe ud
paa aaret vinteren ogsaa vedholdt og saa vanskelig det og saa
ud med den kommende høst med føde for mennisker og quæg,
saa blev alting dog got. Vi havde en rett behagelig sommer at
glæde os til og blev høsten ogsaa ikke riig, saa var den dog
tilstrækkelig saavel at sikre mennisket sin føde som huusdyrene
deres foder.
Priiserne paa korn bleve middelmaadige. Rug kostede fra 6
til 7 mk., byg 5 mk., havre 2 mk. 8 s. til 3 mk., boghvede 4 a
4 mk. 8 s. Høe havde mand i denne egn rigelig dette aar .. .
Sands for det almindelige tiltog ellers stærkt i vort land, og
mange stemmer yttrede sig med friemodighed over landets an
liggender, fremkaldt af stænderforsamlingerne, hvor mange ting
bleve offentliggiorte, mangen feil i lovgivning og forvaltning
paapeget og derved folket vakt af dets letargie.
I handels henseende var aaret ikke ugunstig. Uldhandelen
bragte et temmelig got resultat. Kniplingshandelen gik taalelig
og lod til at tegne sig bedre for den kommende tid, helst Hoch
berg saa gandske vidner sig denne brange og lader til at faa
held til at tegne smukke mønstre. Det er derfor ogsaa til gavn,
at han har ladet en pige, Bold Marie Pallesen, oplære at slaae
mønstre op og prikke breve til samme.
Tænkelig for mig var min reise i sælskab af broder Hans
til Norge, S'verig og Bornholm. Reisen f r a Bornholm, de van
skeligheder og farligheder vi havde at kiempe med paa denne
fart i den stormfulde tid havde snart giordt ende paa vore dage.
1837 31/12 letargi = lethargi = døsighed, dorskhed.
På tilbagerejsen fra Bornholm kom skibet ud i stærkt storm.
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1838.
1838 13/3 . . . Fra Høyer modtog ieg det i handelshenseende
ublide budskab, at V. udsændinge har været i Høyer, gaar dør
for dør og byder 20 s. for ulden. Det seer nu ringe ud ogsaa
med denne brange, og mand har at see sig for i aar ey at give
til priis, hvad mand før har tient.
1838 29/4 . . . Det seer i aar igien sørgelig ud for de stak
kels kreature; paa østerkanten skal der være stoer foderman
gel. Kreaturerne gaae der ude og mange dør af mangel! . . .
1838 1/6 .. . Tilbage . . . til Brede, hvor vi fandt alt saa pyn
telig og nett, som vores byggerie virvar vilde tillade. — Grund
volden fandt ieg lagd paa nørrenden nær, da vore grundvoldsteen ey havde været tilstrækkelig.
1838 26/6 . . . Fik vi i dag vores nye bygning reist, som Gud
skee lov uden nogen vanheld kom i høyden, og hvortil vi have
deilig veyr, skiøndt meget varmt. — Vi havde talrig selskab,,
vel 80 persohner . . .
1838 25/7 . . . I dag kirkevisitation, hvori provst Rehhoff første
gang her visiterede. Han holdt en smuk og passende tale og lade
til at være en vakker, veltænkende mand, der fandt sig saare
tilfredsstillet med alt, der vedkommer hans fag. — Tækkeren be
gyndte paa den nørre og øster side for at dække vores høe.
1838 7/8 . . . Vore 3 sønner toge formiddagen til Closter for
i morgen at spille til concert. .. .
1838 29/9 [Hamburg] . . . Var aftenen i St. Pouli til komme
die, børnene til behag; thi mig gouterer denne fornøyelse ikke
mere, især naar saadanne stykke som Debutanten bliir given,
der kiedede mig . . . .
1838 31/12 [Hamburg] . . .Aaret var i det hele got og frugtbar,
skiøndt veyerligget noget vanskelig i høsten. Kornpriserne vare
1838 25/7. Johs. Andreas Rehhoff, provst over Åbenrå provsti, hvortil
Brede hørte.
1838 29/9. Børnene = Ferdinand og Theodor.
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gunstige for landmanden ved aarets slutning, rug 9 mk., byg 7
mk., havre 4 mk. 8 sk. â 5 mk., boghvede 5 mk. —. Creaturerne
vare got i priis og var i mange aar ey saa dyre. Hæste, sviin cg
fa ar og uld ligesaa, og alt, hvad landet frembragte, blev got be
talt, hvilket gav grundeiendommen høyere værd.
I handelshenseende havde ieg aarsag til at være tilfreds med
dette aar,uldhandelen blev betydelig og vi kiøbte over 100000 13,
Wilhelms strømpehandel florerede, og Nør America, hvor disse
vare finder megen bief aid, lover ham en varig afsadskilde; at han
ved aarets sluttning allierede sig med H. Lauritzen og Frey, vil
vist giensidig være til stoer gavn. — Kniplingshandelen var ey
saa gunstig for Hockberg, da America kuns bragte lidt — Dog
var afsadsen paa fastlandet ey saa ringe. — Vi byde i aar meget.
15 fag blev tilføyet vor nye bygning, en nye overdeel kom paa
stalden etc., som kostede mange penge og gav vores gode moder
meget at vare paa, men vi har nu ogsaa et saare skiøn og meget
bequem huus, hvis lige mand paa landet sielden finder...........
1839.
1839 2/1 [Hamburg] . . . Den meget artige Beneke indbød
mig til at bivaane Ole Bulls concert, hvilket jeg antog og tilbragde i Hamburg skuespilhuus en rett behagelig aften. Huuset
var overfyldt af mennisker, og O. Bull høstede overvættes biefald. Hans kunst kand jeg ikke bedømme, men hans færdighed
ei stoer, kuns egner hans frembragde kunsttoner sig ey saa rett
for gamle ører, saa lidt som størstedelen af nutids music. Den
største vinding for mig er altsaa dette, at ieg kand sige at have
hørt Ole Bull.
Ole Bull er langt yngere, som jeg havde tænkt mig ham og
seer ud til at være mellem 20 og 30 aar. Hans udvortes er beha
gelig, godmodig og beskeden, og konstnerstolthed sporer mand
ikke hos ham. Han er lidt tvungen i sine bevægelser, der vidne
1839 2/1. Beneke = en af W.s handelsvenner i Hamburg.
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cm, at han i sin ungdom ingen dannelse har havd; ogsaa er han
jo opdragen som bondedreng i Norge. Blomsterkrandse med dig
te bleve ved sluttningen nedkastede paa theatret og applaus hør
tes fra alle sider, hvilken bifald maa glæde den gode Bull.
1839 11/1 .. . Men græsselige storme have raset her. Floden
har endnu været høyere oppe som 1825 og langs kysten høyt
oppe i landet — Apterp, Wollum, Døstrup etc. — marker, agger
og eng belagde med uhyre iismasser. Mange huuse og bygninger
ere ilde tilredte, til deels bortrevne. — Raskes og Lorens Han
sens her i byen see ilde ud, især sidste, hvoraf flere fag ere
gandske nedrevne; vester og nør paa skal det endnu være værre,
og i Ribe skal mange huuse være gandske ødelagde af den høye
flod og de med sig førende iismasser. Meget korn og høe er be
dervet, da vandet gik høyt op i huusene,fleere kreaturer og man
ge faar ere omkomne. .. .
1839 19/2 . . . Havde denne aften et lille gjestebud, da grev
Sponneck og øvrige sessionsherrer beærede os med deres besøg.
Men det utidige først at komme til bords kl. IOV2 var ikke til
sigende for os, og vi ville alle saa ulige behageligere have moeret
os mellem os selv og ved forelæsning; dog er greven en meget
behagelig mand, og skatter vi ham høyt for hans rettsindighed
og drivtighed...........
1839 9/3 . . . Broder Hans tog formiddagen bort efter at have
været hos os i 5 uger. Hans herværelse var hele tiden os til
glæde, ligesom han lod til at have befunden sig vel hos os. Hvor
er hans alderdom saa glad roelig og tilfreds i hans sind; med sin
stilling for den kommende tid bærer han ingen trykkende livets
byrder og sorger, er endnu sund og rask og spores ey synderlig,
at hans legems kræfter aftager, ligesom hans sielekræfter end
nu have den fulde spænding. . ..
1839 11/1. Stormen havde raset 8. og 9. jan.
1839 19/2. Grev Sponneck = stiftamtmand i Ribe grev M. S. W.
Sponneck.
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1839 7/6 . . . Havde denne morgen det ubehagelige, at Hans
kom til at rage sammen med den græmmelig sære Nicolay, og
vi beklagede meget ey at have ladet Nie. reise i gaar, som hans
forsæt var. Han og Joh. Andres blive alt mere vanskelig at omgaaes, ligesom alderen i det hele io giør vanskelig. Dog er bro
der Hans af alle vi brødre den, som er best at komme til rette
med. .. .
1839 10/6 .. . Broder Hans modtog brev fra Lichtenberg i
Kiøbenhavn med ubehagelig efterrettning Michelsens handel angaaende, hvormed det seer mistrøstelig ud; ogsaa min kongl.
koncession, hvilken ieg vilde have havd overdragen paa mine
sønner, fik ieg uforandret tilbage, og sees det er ved saadanne
ting det rigtige at lade alt gaae i sin vante tuur. Her hiemme fra
i Brede er det vanskelig at opnaa noget, da det er collegiernes
princip at tage hiemmeøvrighedens erklæring til grundmaal .. .
1839 17/7 .. . Vore 2de karle sloge i dag græs i Smedeng,
som er meget got groet, aldrig i min tid var den saa god; ieg
troer der bliver 20 1. høe; aaret før ieg fik den, blev der 7 læs
— og den møye og bekostning, ieg har anvendt at faa vand
over den lønnes rigelig. Den stod og sidste aar blank fra mor
tensdag til 1. may.
1939 10/8 . . . Brev fra . . . Emanuel & S'ohn . . . af meget
bitter, ubehagelig indhold, der forsatte mig i daarlig humeur,
og ieg kedes ved at korrespondere med dette huus, som har
foraarsaget mig mere kummer end alle mine [andre] korrespondentere tilsammentagen. Disse jødemennisker erkiende
lidt, hvor god og troe og redelig ieg fra første tiid af har meent
det med dem, og ieg giorde vel imod mig selv, hvis ieg ophævede
aid forbindelse med disse folk. .. .
1839 28/11 .. . Mine vakre brune reisehopper, kiøbt af A.
Winther den 9de aug. 1827, bleve skudte i dag; skiøndt endnu
1839 10/6. Svogerens landhandel var året i forvejen blevet forbudt,
og Hans W. havde gennem sine forbindelser i København søgt at få
forbudet hævet.
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temmelig raske og got kunne æde deres foder, saa var især
Lotte saare stiv, og det blev det villige dyr for besværlig, og ey
kunde ieg nende at quæle dem. O! hvor gjorde det mig saa
ondt at skille mig med disse troe og raske dyrer, hvis lige ieg
vist aldrig faaer. De vil saa lidt som min gamle skimmel gaa
mig af erindring, og stedse vil ieg mindes dem med taknem
melighed. Mange tusinde miile bragde de mig afsted, mange
besværligheder og farligheder deelte de med mig og aldrig
kededes de med og ved de længste dagsreiser . . . Pidsken vilde
disse dyrer ikke vide af, og i de sidste 9 aar førte ieg heller
ingen med mig. Det var et par stærke løbere, og ieg fandt endnu
aldrig nogen, som kunde kiøre mig forbi, naar ieg vilde lade
dem tømmen frit. . . .
1839 8/12 . . . Vor gode konge har forladt denne verden,
sit kiere folk og er død den 3die december .. . Begyndelsen af
hans regieringstiid faldt i en saare ulykkelig periode. — Lan
det besatt af franske — krieg med England og tilsidst med alle
continentalmagter, ved fredsslutningen gik Norge for Danmark
iorloren, og rüget leed derved et uoprettelig tab. Derover og
ved daarlig bestyrelse kom finantserne i den største uorden,
indtægterne formindskedes, udgivterne forøgedes, men kongens
milde hierte tillod ikke, at paalægge sit folk nye skattebyrder;
mand skrev ubetænksom bancosedler, uden fond, som naturlig
ey kunde holde sig, aid tillid tabtes, bancosedler faldt til 1 a
1/2 sk. pr. rdlr., de største urettfærdigheder fremkaldtes derved,
den usalige rigsbankforordning fremstod og misnøye opvaktes
derved i hele landet, men især i hertugdømmerne. Den gode
konge forstod ey rett at vælge hans raadgivere og dem, som
skulde styre landets vel, og hvem han engang havde tilvendt
sin tillid, unddrog han samme sielden, vel aldrig, om der endog
kunde være nok saa megen grund herfor. Han var meget uhældig i
sit valg af de mænd, som skulde bestyre finantserne, især
Møsting, og finantsbestyrelsen var saa daarlig som mueligt i
mange aar, hvorved landets gieid forøgedes, i stæden for at det i
25 fredsaar saa let kunde have ladet sig formindske.
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Omendskiøndt selv ikke kriger var Frederik d. 6te dog stoer
ven af soldater, og dette var hans kiephest, der kostede landet
saare meget, men alt har sin ufuldkommenhed, alt sin skygge
side her i verden.
Den afdøde havde intet behagelig i sit udvortes, og saadant
fortrædeligt vranten ansigt veed ieg fast aldrig at have seet,
ogsaa ved samtale havde han intet mindre som tækkeligt. Men
hans siel var god, og hvis det var gaaet efter hans ønske, da
var der end ikke funden en eneste ulykkelig i hans land .. .
1839 17/12 .. . Hvilken ulykke ogsaa for vort land, om
Chr. 8de for tiden skulde vorde os berøvet, ham som alles haab
og tillid hælder sig til og haabentlig ogsaa vil svare til de for
ventninger, mand lover sig af ham. Paa en værdig maade er han
fremtraadt, alle hands ord og handlinger vidne om forstand og
villie, og Danmark kand under hans regiering see en bliid og
lykkelig fremtiid imøde, derfor Gud velsigne og ophold os ham.
1839 31/12 ... Ellers herskede Gud skee lov fred i vor verdensdeel; kunst og videnskab blomstrer, og alt iler større fuld
kommenhed imøde, især dette med hensyn til befordringsvæse
net — mand reiser ikke mere, men flyver afsted paa dampvog
ne og dampskibe, hvilke bestandig tiltage og forøges, ligesom
iernveye anlæg alt meer og meer finde sted.
Aaret var i det hele tagen* men især for vores land frugtbar
eg velsignet; priiseme paa alle landets produkter vare gode, men
især var creature i høy priis, en følge af de mange søerustninger,
hvor der udfordredes saa meget for at proviantere de store
flaader. Kornpriiserne vare efteraaret rug 8 mk, byg 6 mk. 8,
havre 5, boghvede 5 mk.
Vi kiøbte dette aar megen uld, Wilhelm mange strømper,
og gode udsigter aabnede sig for knipl, handelen, da denne
artikel nu bliver mere mode igien,men for uld og ulden bindetøy
tegner det sig ikke got. De til Ney York og Philadelphia sendte
1839 8/12. Møsting = geheimestatsminister Johan Sigismund M., bl.
a. overdirektør i rigsbanken og finansminister.
1839 17/12. W. har hørt, at Chr. 8. var syg.
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strømper henligger usolgte, saadan vil det vist ogsaa gaae
andre speculanter i denne artikel, og da mand i Jylland ret
har lagd flid paa at giøre varene saa lætte og ringe som mueRigt, saa underligger denne artikel et stort fald, og sikker vil
samme næste aar blive ligesaa vanskelig at faae solgt, som
den dette aar var vanskelig at faae kiøbt. Clason i Hamburg,
som har giort blæst af at kunde bruge alt bindetøy, hvad Jyl
land frembringer, indsmigret sig ved prinds, nu kong Chri
stian, der har tilskreven adskillige i landet at understøtte hans
foretagender, — og bestilt en betydelig deel bindetøy hos pran
gerne, kommer vist tidlig nok og vil vist enten som ordløs
mand komme til at staae til skamme, eller han maae under
kaste sig betydelige tab.
Ferdinand bestemte sig dette aar for kniplingshandelen
.og gaar i compagnie med sin broder, hvilket og vil være den
sikkerste vey for ham at fortiene sit brød i verden, thi det har
sine stoere vanskeligheder til vore tider at entrere noget nyt,
.der ey har hiemme i egnen; vore kniplinger derimod er et yndlingsarbeide i denne egn. Denne handel er bequem og læ t at
drive. Vore mange connexioner læ tter afsætningen, tillige gi
ves for tiden kuns faae, der af nogen betydenhed driver den
ne handel, og disse faae ere tillige største deelen gamle folk.
1840.
1840 10/2 .. . Fuldendt og afsendt til grev Sponnek med mi
ne tabeller, efter hvilke af uld er kiøbt
103.578 pd. værdie 94.541 Rbdlr.
mærskuld 1839
54.085 pd. værdie 25.978
„
Jyllandsuld
jer
6.816
„
Told, prov. og kastninger
eller crt. mk. 190,044 mk. Strømpe
19 197 dossin,
1839 31/12 Clason, jvnfr. 1842 17/8

Rbdlr. 101.357
39.367 for
Rbd. 140.724
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eller ert. mk. 263.857 indført i landet og udgiven for uld og
strømper, sandelig en stoer resultat, og det største ieg nogen
sinde havde eller nogensinde faaer; hertil kommer endnu
7000 rbdlr. eller 13.125 mk. for kniplinger. Summa summarum
276.982 mk.
x Af iydske strømper og andet bindetøj opgav ieg, at efter min
overslag er kiøbt og udført 87 587 dossin, værdi 194 556 rbd.
eller 364 792 mk. De 4re strømpehandlere H. Lorenzen, Frey,
Andresen og W. Nissen havde heraf kiøbt 60 387 dossin, værdi
127 891 rbd. eller 239 795 mk. Hvem skulde vel have troet, at
saa meget tilvirkes af denne artikel, som saa lidt er vorden
paaagtet før? Ingen under at i bindeegnen forbruges saa me
gen uld. For saa stor en sum er der vist heller aldrig bleven
bunden og udført som dette aar, og skulde de americanske for
sendelser ophøre, da vil afsadsen af denne artikel heller al
drig saadan vorde fremmet.
1840 21/2. .. Skrev til grev Sponek i Ribe, Trøyburg kiøb
ved godsets beboere angaaende, som ieg saa gierne vilde frem
me. Gid ieg maatte opleve den glæde, at mit project iværksæt
tes; ieg vilde ved at give den første impuls hertil kunde giøre
mig fortient for de sildigste slægter, men det vil vel sagt have
sine store vanskeligheder at faae saa mange deltagere enede.
1840 24/2. .. Grev Sponek beærede mig denne eftermiddag
med hans besøg, fortalte at have giort en reise til Friederitz for
at tale med kronprindsen om, at han vilde forvende sig hos
dronningen for at modtage kniplingerne.
1840 26/2. . . Havde denne aften [besøg af] sessionsherrer
ne. ------- Grev Sponnek var særdeles artig. Ja! mand kunde
sige fortroelig venskabelig, og det er en meget interessant
mand.
1840 28/2. .. I dag blev endelig takken bragd af det stoere
mønster med dronningens navnetræk C. A., der har circa 400
stokke, er 8 tommer breed og vel det største mønster, som her
nogensinde er giort af denne slags og gammeldags undtagen.
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Jeg troer, at tegningen er lykkedes got, og at Hochberg vil
kunde indlægge sig ære dermed. Sendte takken til Ribe for at
indhente grevindens dom herover . . .
1840 6/3. . . Wilhelm var i Tønder og fandt efter bestem
melse her H. Lorensen, Frey og Chr. Andresen, som efter
mange betænkeligheder enedes om at gaae ind i min plan og
Jor egen regning giøre forsendelser til America. At ieg vilde
Jage en actie med var ene det, der bevægede dem til at vove
noget ved directe forsendelser, da de tosser hellere krediterer
en stodder 1000 dir. i Hamburg end at anbetroe et sikkert huus
der 100 dir. i commission. Jeg haaber, som Gud vilde give, at
det vil være et gavnlig foretagende, sikkre de 4re strømpehand
lere deres handel, giøre dem mere uafhængig af hamborgerne,
vedligeholde de saa uundværlige forsendelser til America og
derved gavne det almindelige, vedlige- og opretholde denne
for vort land saa gavnlige industrie.
1840 14/3 . . . Var eftermiddagen i Bredekroe inscriptionen
paa sølvtøyet til vor gode præst angaaende. Jeg bragde her
stevningen i aaen paa bane, hvor der nu er tinget saa længe,
om ved 30 aar, men kommer ikke videre dermed. Det blev be
sluttet, at herredsfogden skulde foranstalte et møde, hvor dette
saa gavnlige anliggende da skulde ordnes og ved contract lov
lig bestemmes . . . .
1840 20/3 . . . Skrev til kronprindsen Frederik Carl Chri
stian i anledning af det i arbeide havende stk. knipl, til dron
ningen, hvilket blev sendt til den mig saa bevaagne grev Sponnek, der vil anbefale samme.
1840 23/3 . . . Maatte i dag sidde en times tiid for maler
Kier, som vil portraitere mig og min kone.*)
1840 20/6 . . . Skade at det ey i dag var smukkere veyr til
den gode pastor Lauthrups iubilæum. Det manglede imidlertid
1840 23/3. 1840 25/3 oplyser W., at hans hustru tidligere er malet to
gange. Ingen af billederne er dog særligt vellignende.
Kier = ikke nævnt i Weilbachs kunstnerleksikon.
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ey paa tilhørere, og kirken var overfyldt af mennisker, sand
synligvis var det første gang en slig festlighed i vores kirke
fandt sted. Handlingen var i det hele ophævende og rørende,
den største roelighed og opmærksomhed fandt sted, rørt var
alle hierter og alle takkede og velsignede den værdige olding.
Der var music i kirken, min broder holdt først en lille bøn og
tale for alteret, siden besteg oldingen prækestoelen og holdte
en hiertelig tale — foredragen med ungdommelig kraft. For
alteret talte siden provsten og overrakte en pragtbibel, som
geistligheden gav, siden traadte amtmand Tillisch frem, holdt
en meget smuk og hjertelig tale for sig selv, siden talte han i
kongens navn og beprydede ham med dannebrog ridderkors.
— Ved denne handling og amtmandens ord viiste sig oldingen
meest rørt, han viiste forresten en sielden fattelse og en sielden kraft.
I kirken var sit billede, malet af Kier, opstillet. Hiemme blev
et sølv skrivetøy, en gave af sognet, ham overrakt, samt andre
smaae foræringer af andre, blandt andet 2de kobberstik. Dora
gav af hendes haandarbeide en calender.
1840 4/8 [Åbenrå] . .. Efter middagen toge vi sambtligen
til Farvemølle og tilbage til Apenrade. Her var stoer stads og
allarm, thi kongen og dronningen med et stoer følge kom den
ne aften eller nat til byen, hvor i fast alle gader var ilumineret,
æresporte opreiste o. s. v. Det smukkeste veyr begunstigede
disse festligheder, og der var en vrimmel af mennesker, saa
mand neppe kunde passere gaderne. Vi kom først til Riis kl.
2V2, da dagen alt gryede.
1840 16/10 . . . I Aarhuus avis læste ieg et krænkende in
serat fra den fatale Dalgas imod min ældste broder angaaende
tænkestøtten for vor afdøde konge, hvilket sikker for min bro
der vil være ærgerlig at læse — men hvad vilde han ogsaa
blande sig heri? Mand see, at Dalgas har attraaet meer at sætte
sig selv som kongen et minde, og at forfængelighed var det,
som ledede ham; ellers vilde han istæden for at ærgres have
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glædet sig til at mænd som min broder og justitsraad With antoge sig og fremmede en sag, der uden deres medvirkning neppe
var bleven udført og ved disse smaalige kievlerier nu mueligen
ogsaa standses; at det sidste meget ville glæde Dalgas, derom
kand mand holde sig fast overbeviist.------1840 18/10 .. . Ferdinand med Anthon toge til Medolden,
hvor den sværmeriske pastor Hass holdt sin afskedsprædiken;
han nedlægger sit embede, [vil] være missionær og vil som: det
heder reise til Palästina for der at præke omvendelse. Den stak
kels mand mener det vist got, gid det gaae ham vel og gid han
see frugter af sine bestræbelser, af det stoere offer, som han
bringer hans forskruede an sig ter.------1840 7/12 .. . Skrev til dronningen med de til hende forarbeidede kniplinger, hvilke Ferdinand skulde overbringe.
Hochberg havde atter travel at faae det lille digt prentet, der
følger samme; han har arbeidet herpaa dag og aften fast uaf
ladelig i 5 dage, men det er ogsaa meget smukt, og vil haabentlig finde biefald. Skrev til grev Sponek med afskrivt af digtet
og mit brev til dronningen; det lille digt forfattet af Christiane
— lidt forandret ved hendes fader og lyder [i uddrag] saaledes:
Lidet kuns vi bringe kand til veie
dagligt brød os giver dog vor flid.
Naar vi kuns benytte ret vor tid,
nøysomt sind er livets bedste eie.
Held vor egn, at denne næringskilde
selv for svage knipler aabnet er,
som for os saa skiønne frugter bær,
naar vi tiden ey for unyttig spilde.
1840 16/10. Dalgas = kammerråd, landøkonomisk forfatter C. Dal
gas, Aldebertsminde ved Vejle. —
With = herredsfoged, stænderdeputeret J. P. With. Angående
denne sag, se iøvrigt: Århus Stiftstidende 7/9, 14/9, 28/9 og 9/10 1840.
1840 18/10. Pastor Ludv. Daniel Hass var missionær i Smyma til
,1847, derefter sognepræst i Hals og Nibe, folketingsmand og landstings
mand, iøvrigt grundtvigianer, derfor Wulffs modvilje overfor ham.
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Vil vor dronning prøven huld modtage,
da vil glæde lue i vort bryst;
troe erindring om hin høye lyst
blid belyse vil vor fremtids dage.

Gid nu vor gave maa finde blid modtagelse og gid dette have
til følge, at vore kniplinger af dronningen og hoffet vorde mere
paaagtet. Da vilde dette kunde have heldbringende følger for
denne industrie og for vore kniplerinder.
1840 24/12 . . . Ved Ferdinands hiemkomst fra Kiøbenhavn
blev vor juleaftensglæde meget ophøyet. Han var bleven meget
naadig optaget hos dronningen og vore kniplinger havde funden
hendes biefald. — Han medbragde fra dronningen en kostbar
gulddaase — 20 spec, gratification til de 2de kniplerinder og
et brev fra dronningen med bestilling af en fuldstændig garnitu r kniplinger til vores tilkommende kronprindsesse. — Fer
dinand fandt megen understøttelse ved hans hverv af grev
Sponneks søn, kammerjunker Sponnek — blev opfordret til at
besøge etatsraad Garlieb — det vigtigste medlem af commercekollegiet, med hvilken han underholdt sig 2 timer, samt
cammerherre Louzow, hvor han og samtalte længe. I det hele
har han spillet sin rolle got og sikker overalt vunden biefald.
1840 25/12 . . . Skrev fast den gandske dag paa min be
tænkning over huserehandelen, der endelig nu er reenskreven,
samt til grev Sponnek.------1840 31/12 .. .V i havde et frugtbar og velsignet aar; hø
sten blev vanskelig, dog kom omsider alt i huus og for det
meste ubedærvet. — Det var et fortrinlig aar for landmanden,
han havde meget at sælge og alt blev got betalt. Prisen var
ved aarets ende: Rug 7 mk., byg 5 mk. 8 s. â 6 mk., havre 3
1840 24/12 .. . Garlieb = Gotfried Garlieb, deputeret og departe
mentschef for generaltoldkammer- og kQmmercekollegiets 3. sektion.
Louzow = Frederik Lowzow, direktør i generaltoldkammer- og
kommercekollegiet.
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mk. 8 â 4 mk., boghvede 5 â 5 mk. 8 s. Kreaturer vare overvet
tes dyre, og en god maver stud blev betalt med 40 til 50 rdlr.r
hæstene ogsaa dyre, svin, faar etc. ligesaa; smør, talg, uld, hu
der og skind, kiød og flesk alt var dyre, og bondens velstand
forøgedes betydelig dette aar . . . .
I vort lille land blev den liberale aand mere levende, folket
vækket af dets lange slummer, og folk og stænder frembragde
deres ønske for tronen, at en mere frie statsindretning maatte
finde sted.........
Med hensyn til handel var uldhandelen om ogsaa ey saa
vigtig som forrige aar, dog ikke ubetydelig, kuns har ieg den
Klixbøll uld, 3000 S , paa halsen endnu, og der bliver mange
penge tabt paa mærskuld i aar. Diquie, min største fiende i
denne brance, fik nok af det og rømmer feldtet.
Strømpehandelen blev daarlig, de americanske forsendelser
hørte op og det ser ringe ud med denne artikel. Disværre har
ieg andeel i forsendelser til New York, hvor der sikker vil ta
bes meget ved.
Kniplingshandelen var i optagelse og mine sønner drive
samme med lyst og mod . . . .
1841.
1841 26/1 . . . Læste i Alton. Mercur en lille opsats over vores
knipl, til dronningen, der overalt vækker opmærksomhed og
bringer vor knipl, fabrik i stoer renomé.
1841 27/1 . . . Sognefogden Dethlef Lassen i Braderup blev
valgt som deputeret, iustitiarius Hansen i Lek suppleant. Det lod
til, at mand interesserer sig mere for vort stænderværk, og at
mand forfares med mere umsigt og betænksomhed, skiøndt
deres tal var mange, der ey indfandt sig; ieg gav min stemme
Lorenzen paa Wassersleben ved Flensburg og Dethl. Lassen
som suppleant, tog aftenen hiem, hvor mine beretninger angaa1841 26/1. Alton. Mercur, udbredt avis i hertugdømmerne.
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ende vore kniplingers offentlighed vakte glæde. Hørte at bro
der Hans ey i gaar var bleven valgt i Døstrup, men Holm og
Gram havde der de fleste stemmer. Nu kommer min broder nok
ikke med tiere, hvilket giør mig ondt, især da han saa fortrinlig
egner sig til at tolke folkets sag og saavel har forstand som
villie at udfylde sin post, men han er io gammel.
1841 12/2 . . . Brev fra H. Wulff med endelig bestemt efter
retning, at han er valgt i Ribe, medhen ogsaa i denne distrikt,,
som deputeret, og at han har antaget valget. Tillige har han
faaet indbydelse til at blive medlem af et læ rt selskab, og han
bliir paa hans gamle dage æret fra alle kanter. — O, hvor
er det dog rart at boe i et land, hvor der ved udmærkelser
ey tages hensyn til stand og byrd, men til fortienesten, til ævne
og villie, og hvor er det got tillige, at i samme land allene loven
er den herskende magt — derfor, lovet være Gud, at Danmark
blev mit fødeland.
1841 18/3 . . . Skrev til grev Sponnek i Kiøbenhavn angaaende knipl, og uldgods. Knipl, opgav at have tilvunden egnen
i de forrige tider circa 100.000 dir. crt., nu circa 50.000, material
10 p. c. Bindetøy blev før fortient paa 1 ÏC uld i arbeidsløn 4 til
6 s., i den senere tid 12 til 14 s., eller saa meget som et pund
uld koster.
1841 24/3 .. . Var for sidste gang dette foraar med hensyn
til arbeide paa Reispold og kom med min spade ret træ t hiem.
Nu ere mine vandledninger saa udstrakte, som de kand blive.
Smedeng staar gandske blank, og vandet risler i mengde over
en deel af Reispold. Mit arbeide vil sikkert ikke være forgieves,
1841 27/1. Justitiar Andreas Hansen, sen. stænderdep. og amtmand
over Tønder amt under oprørsregeringen.
Lorenzen = Joh. Sybrand L., godsejer og ejer af kobbermøllen ved
Flensborg.
Holm = landmåler Samuel Holm, Møgeltønder, der ved valget i 22.
valgdistrikt fik 96 stemmer, medens Hans Wulff fik 106.
Gram — sognepræst i Daler Caspar Frederik Gram.
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men bære gode frugter, som tiden nok vil vise. Der er heller
ingen her i egnen, der giør sig saa megen umage og, ieg tør sige,
handler saa betænksom ved og med vandledning som ieg.
1841 31/3 . . . Det var i dag 1784, altsaa for 57 aar siden, at
pastor Lautrup i Tinglef som student holdt sin første tale. Hvor
har han præket ofte, lært og gavnet, opbygt og trøstet saa
meget i denne lange række af aar, og endnu er han rask, giver
haab at kunde virke til velsignelse en tiid lang endnu, hvilket
Gud vil give.
1841 2/4 . . . Brev fra Quedens i Ribe. Han kand ikke bruge
de ham tilbudne vexler, Radoor ikke heller, og nu kommer mand
ordentlig i forlegenhed med sine contanter. Tydelig sporres, at
der er penge nok mellem folk og velstand i vort lykkelige land.
1841 3/4 . . . Prikbrevet til det stoere mønster blev endelig
færdig i dag, hvilket re tt har satt Hochbergs udholdenhed samt
kunstflid paa prøve. Gid det nu kuns maae svare til hans for
ventning.
1841 8/5 . . . kreemarkenet [i Tønder] var daarlig, og kre
aturene har faaet et uhyre f a l d ........
1841 4/6 . . . Ferdinand tilstillede mig et saare bitter, ube
hagelig brev fra den smaaelig egennyttige broder Hans, der med
de stoere offre, ieg i en række af næsten 50 aar har bragd ham,
endnu ey er tilfreds, men har giort sig haab, at ieg skulde opofre
alt. Hvor sørgelig, at havesyge skal sønderrive et baand, der i
saa mange aar kiedede os til hinanden, at vi i vore sidste dage
skal blive os fremmed. En god villie at efterkomme, hvad der
var sin pligt, ville have tilfredsstillet mig; saa synlig mangel paa
samme foranledigede, at ieg maaske for dierv sagde ham sand
heden, men slige sandheder finder ingen anklang i Jylland,
hvor mand fast affinder sig med snak, og dette har fiernet os
fra hinanden.
1841 8/8 . . . Fuldendt mit fatale skriverie til broder Hans.
1841 2/4. Radoor = købmand Friedr. Julius R. i Tønder.
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Gid ieg havde dette smaaelige krammerie af hovedet; hvor var
det dog en uheldig tanke at skrive og sende mig en Ratzen
schnurre, der tolkede sine forkerte og usande anskuelser med
hensyn til mit tilgodehavende. Egennytte forenet med det ønske
at forhøye sine døttres arv har meget vildledet ham, dog
veed ieg meget got, det ey er slet meent. Han er allene gaaet
ud fra den anskuelse, det kom saa nøye ey an med mig, da ieg
alle tider har ladet mig saa meget befalde; men alt har sin
grendser.
Overlod ved slutningen ham at betale, hvad han vil . . .
1841 8/10 . . . Fuldendt mit brev til broder præst og udtalte
mig efter min overbeviisning over vort giensidige forhold hid
indtil. Vil han samt den ældre broder nu ey høre og paaagte,
hvad sandt og rette er, saa lad dem gøre, hvad de vil, ieg troer
at have giort mit. .. .
1841 25/10 . . . Fuldendt afskrivten af mit fatale [brev] til
Hans Wulff, og er det mit forsæt ikke tiere at skrive til ham,
det være, da vi kommer paa venskabelig fod med hinanden
igien. . . .
1841 31/10 .. . Oct. var en regnmaaned, og vi havde kuns 9
regnfrie dage, en sørgelig maaned for høst og sæd. I mærsken
seer det sørgelig ud, der staaer endnu en stoer deel havre ude,
vist totalt bedærvet. Sæden blev ringe lagd og paa øerne kuns
% af, hvad der skulde have været saaet.
1841 23/11 .. . Fuldendt reenskreven mit brev til H. Wulff —
og tog afskeed med ham; thi ikke længer vil ieg bryde mit gamle
hoved, ærgre mig og som hidtil forsømme mine ting over noget,
der dog aldrig faar ende, da han ingen grunde, ingen raison
tager imod, men kuns altid bliver ved at besmykke sin sag,
saa meget han ogsaa modsiger og blotter sig, kuns giver snak i
stæden for beviis.
1841 8/8. Ratzenschnurre = krønike, løgnehistorie.
1841 31/10. Øerne er formenti. de nordfrisiske øer.
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. . . Nu! han er gammel, gamle folk sære, og dette undskylde
ham. Himlen give, at hans sidste dage ey maae blive kummer
fulde, og at dette brud ey for meget maatte krænke ham. Mit
brev dateret 16., sluttet den 23. ds.
1841 29/12 . . . Gav mine sønner en fortient irettesættelse,
at de hele ugen ey havde været i Bredebroe, ikke kymrede sig
om kniplingshandelen, der stedse burde ligge dem paa sind og
hierte og lader deres tante sidde ene, ofte raadvild, hvor de
havde tid og ledighed nok til at paaagte, hvad fornøden er og
hver dag løbe omkring i marken for at spadsere. — I bogen
fandt ieg ikke engang forrige uge efterset og afsluttet. — Min
irættelse, der vel var drøy og skarp, blev ilde optagne, og Hoch
berg opponerede paa en usømmelig maade . . .
1841 31/12 .. . Kunst og videnskab fremmedes ogsaa dette
aar; meer og mere faaer mennesket elementerne i sin magt, der
maae tiene ham som herre, og underfuld er det, der frembringes
ved damp. Jernbaner giør stærke fremskridt, og snart vil der
udspinde sig et net giennem hele Europa, saa mand i et nu vil
kunde forsætte sig fra den ene ende til den anden, fra Moskou
til London fra Hamburg til Triest. Kuns i vort danske land vil
det ingen fremgang faa. Der bliver projekteret nok, men intet
kommer til udførelse.
Med hensyn til frugtbarhed hørte aaret 1841 ey til de vel
signede, liden varme, megen regn. Høsten blev især ugunstig,
vi havde uophørlig regn; meget korn blev bedærvet og staaer
til deels ude endnu. Dette var især i mærsken tilfælde, hvor der
endnu skal staae megen korn, havre, byg og bønner i marken og
raadner. Priiserne vare temmelig høye: Rug 11 mk., byg 7 mk.,
havre 5 og boghvede 10 mk.
Vi vare hældig med vores korn, der kom alt got i huus, hvil
ket fast overalt var tilfælde i denne egn.
Kreature fik et stoer fald, og de handlende tabte mange
penge dette aar.
Hvad vores handel angaaer, gik samme saa temmelig. Der
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blev i det hele kiøbt circa 100.000 ÏÎ mærsk- og 50.000 TÎ iydsk
uld. For kniplinger blev der udgiven
*), men i det hele
blev der ikke meget fortient . . . .
1842.
1842 19/2 . . . I aftes brev fra Christiane Jessen med den
efterretning, at hendes mand i forgaars blev udløst af dette livs
ham trykkende baand, sine legems og siele lidelser endte. Vel
ham, at det baand, der fengslede ham til dette liv blev løst. Han
har i mange aar været meget svag, og hans eneste glæde var sin
vakkre kone, der saa got forstod at trøste og opmuntre ham,
saa troelig deelte hans lidelser og derfor nu ogsaa med roe og
glæde kand tænke og erindre sig den hedengangne. Hun tager
nu til hendes hiem, til sin gamle fader igien og vil haabentlig her
kunde forleve gladere dage.
1842 30/4 . . . I familiehenseende giorde Hochbergs reise til
Holland, Belgien og Frankrige denne maaned tænkelig, ligesom
det for mig var interessant at kunde celibrere mit handelsiubelæum i Hamburg og Altona, hvorhen ieg ved paasketid 1792 antraadte min første handelsreise og der ene og forladt ankom . . .
1842 27/6 . . . Ved Ribe og i omegnen seer det sørgelig ud.
Floden har været høyt oppe og er det endnu, engene staar blan
ke, hvad der var huggen er dreven bort, saare megen havre
staaer i vand og denne egn lider et stort tab, hvilket vist ogsaa
saavel synder som nør paa vil være tilfæ ldet.---------1842 10/8 . . . Tog med Ferdin. og Wilhelm, der rejser til
[Hamburg], til Tønder, hver ieg paa amthuuset foreviste de efter
dronningens ordre for kronprindsessen forfærdigede knipl.:, der
fandt udeelt biefald, og hvor ieg fandt en smigrende modtagelse,
ogsaa af amtmanden gientagen opfordret til at forevise denne
*) tallet mangler.
1842 19/2. Christiane Jessen, født Lautrup, »digterinden Anna«, gift 1°
med sognepræst Jørgen Simon Jessen, jvnfr. Sdj. årb. 1893, s.
197 og P. Feddersen Jensen: Visby sognekrønike, 1946, s. 67 ff.
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garnitur [for] kongen, der nærværende tid er paa Føhr. Ogsaa
amtsforvalter Fischer med familie glædede sig til at see disse
smukke kniplinger], og det var mig meget kiert at have foreviist samme . . . .
1842 16/8 [Før] .. . Toge bort fra Dagebøll kl. 10. Vinden
blev dødstille, og vi satte os paa en baad, der kom til os og roede
til Wyck, vore sager maatte vi lade blive tilbage. Færgeskibet
saa vi herefter sidde fast paa en sandrevl og glædede os til at
være kommen derfra . . . . Her er en stoer conflux denne tid og
mange fremmede, der fortærer mange penge, saa det rett er en
hældig tid for Wyks beboere.
1842 17/8 [Før] .. . Denne dag var een af de interessanteste
for mit liv og vil stedse blive mig uforglemmelig. — I anledning
af at foreviise den efter dronningens ordre forfærdigede garni
tur kniplinger, hvortil ieg af kammerhr. Krog var bleven op
fordret, havde ieg denne eftermiddag audience hos kongen. —
Kammerhr. Krog sagde mig denne morgen, at kongen viste ieg
var her, at ieg siett ikke behøvede at melde mig til hoffmarskallen, men blot indfinde mig kl. 4XA i audience gemakket, hvor ieg
da vilde uden videre faae audience. — leg giorde, som han sag
de og dette om saa hellere, da min daarlige fod efter muelighed
skulle skaanes for støvler. — Saa gierne ville ieg have hilst vor
forrige Apenrader amtmand, nu kongens kabinetssecretair, kam
merherre Tillisch, der staaer hos mig og alle, der veed at skatte
hands værd, i kier erindring, men ieg ville ikke bemøye og for
styrre ham, da han har saa saare meget at bestille. — Da han
vilde stige paa vognen for at kiøre til badestedet, gik ieg i mine
tøfler hen til vognen og hilste ham. — „De her!“ raabte han mig
imøde, bydende mig venlig haanden, „og har ikke besøgd mig?
Dette giør mig ondt!“ Med faae ord sagde ieg ham mit ærende.
1842 16/8. Conflux = Sammenstimling.
1842 17/8. Kammerherre Krog = amtmand over Tønder amt Friedr.
Chr. v. Krogh.
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„Disse kniplinger maae ieg see,“ sagde han. „Naar ieg kommer
fra badet, besøger ieg Dem, hvor logerer De?“.
Efter hans bortreise sagde mig senator Rehder fra Husum,
en meget artig mand, ieg maatte giøre hoffmarschallen min op
vartning, som han ogsaa havde sagd mig før, thi saa blev ieg in
viteret til taffels —, men ieg betakkede mig for denne ære, der
med hensyn til min daarlige fod, der ikke taale støvlen, kunne
være kommen mig dyre at staae. — Kammerherre Tillisch holdt
ord, kom til mig, besaae kniplingerne, der fandt hans fulde bi
fald. — leg meddeelte ham nu, hvad ieg med hensyn til vores
industrie havde at foredrage kongen, men beklagede, at en sæd
vanlig audience paa nogle minutter ikke ville være tilstrække
lig for at siige, hvad der laae mig paa hiertet. Den vakkre mand,
der saa gierne fremmer alt, hvad der tiener det almindelige til
gavn, billigede alt, hvad ieg havde at foredrage og sagde: „Det
vil ieg see at faae anderledes; giør Dem færdig, ieg gaar til
kongen.“
Efter kort forløb kom han igien, bød mig at følge med og
uden aid forberedelse, dog ogsaa uden ængstlig forlegenhed,
traadte ieg frem for hans majestæt og foreviste den stadselige
pynt.
Kongen hilste mig naadig og venlig, besaa de smukke knipl,
og fomøyede sig til, at vort land kunde frembringe sligt.
Kuns Tillisch og hofmarschallen, kammerherre von Levezau, en meget fiin hofmand, vare tilstede, sidste fandt adskilligt,
især kragen meget smukt. Da den V2 alen brede garniture kom
for, spurgte den fiine herre, hvor meget en alen af disse knipl,
vel kunde koste. Noget ubetænksom svarede ieg: Saa hen til 20
spec. Nu! sagde han saa, let henkastet — slige knipl, kiøber
mand (mig syntes han sagde i Mongs) for 5 spec. Denne be
merkning var for mig saare krænkende, som den var usand og
uretfærdig, og ieg følede han ville hevne sig, fordi ieg ikke hav1842 17/8. v. Levezau = sen. overhofmarskal J. G. Levetzau.
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de giort ham min opvartning og henvendt mig til ham. Kongen
derimod sagde. Nu! ieg finder dog disse knipl, smukke.
leg foreviiste nu det nye pergament, Hochberg havde bragd
med fra Belgien samt et brev af vort gamle til sammenligning,
ligeledes en gammel takke af bullmünsteret i sammenligning
med en nye efter Hochbergs méthode. — Derpaa fremstillede
ieg det mangelfulde i vor industrie, og hvor nødvendig det var,
saavel med hensyn til arbeide som münstre at holde skridt med
tiden, og at det var nødvendig, der blev indrettet kniplingssko
ler, som mand har i Belgien, Frankrige og Sachsen. — Kongen
gik ikke saa nøye ind i tingen, som ieg havde ventet og haabet,
men tillod at ieg maatte komme ind med forslag, tilføyende, at
livad ieg havde at meddele med hensyn til det industrielle der
med at fremkomme.
For ved exempel at viise, hvorledes et industriegreen kand
ruineres ved at levere daarlig arbeide, fremlagde ieg min indberettning fra 1839 med hensyn til strømpehandelen. Kongen
blev Clasons navn vaer, spurgte efter hans fabriksanlæg. — leg
kom her noget i disput med hoffmarschallen, der ville henlægge
aid skyld, at vort bindetøy ikke mere bliver søgd i Nøramerica,
til den stoere pengemangel, der hersker der, og ieg mærkede
tydelig, at han var den vindige Clasons protector.
leg adspurgte kongen, hvorlænge dronningen endnu agtede
at opholde sig paa Sorgenfrie — han svarede til denne maaneds
udgang, tilføyende, ieg vil skrive [til] dronningen, at hendes
kniplinger nu ere færdige, og at ieg har seet samme.
Ieg havde det indfald at overrække hans majestæt et exem
plar af min Blocksberger romance, der mueligt kunde moere
ham, og efter at have forespurgt hos Tillisch i forveyen tildri
stede ieg mig hertil — sigende:
leg ved ikke, om ieg tør tildriste mig at overrække Deres
1842 17/8. Clason, se 1839 31/12, Clason, hamborgsk købmand,
Wulffs konkurrent. Blocksberger romance se: Indledn., s. 73.
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Majestæt en ubetydelig ting, men ieg veed, De ønske at see alle
Deres undersaatter lykkelige. — Een af de lykkeligste staae for
Dem, min lykke har ieg for en stoer deel Harzbiergene og navn
lig Blocksbierg at takke for. Denne lille sang, indført i Blocksbierger bogen, er ikke digt, den indeholder historisk sandhed.
Kongen svarede, det glæder mig, at De er lykkelig, ieg takker
Dem, og tog venlig min viise.
Ieg frembragde nu min tak og gik. Audiencen varede om
trent en halv time. Gud veed, hvordan ieg er kommen fra det,
thi ieg chenerede mig ikke i mindste maade, og om ieg ikke
h ar kiedet kongen. Noget usædvanlig maae det imidlertid have
væ ret ham at see en underdan for sig, der med hensyn til sig
selv intet ønskede eller udbad sig — derimod ligefrem yttrede
— Deres Majestæt! — ieg er lykkelig.
Hoffmarschallen har sandsynlig giordt glosser over mig, da
ieg ikke kiendte, som ikke beagtede etiketten, derimod haaber
ieg, at min ugenerede holdning vandt i det hele tagen kabinetssecretairens biefald. — leg gik med ham til sin boelig, her var
han tør ieg siige venskabelig, bebreidede mig atter, at ieg ej
strax havde besøget ham, og at det vilde fortryde ham, hvis ieg
kunde troe, at han glemte gamle bekiendte. Han sagde, at hvad
ieg havde at andrage hos kongen med hensyn til industrie, skulle
ieg kuns sende lige til ham, ligesom alt øvrige, der maatte ligge
mig paa hiertet. — Dlerved er denne herre, der beklæder saa
høy en post saa gandske ligefrem og den samme endnu, hvad
han som amtmand var, ingen stolthed, men alt præg af godmo
dighed. — Han requiererede tilsidst et exemplar af min Blocks
berg sang.
Ieg var da nu Gud skee lov færdig. — Da den sædvanlige
audience time var der,kom kammerherre Krog for at paaminde
mig. Han studsede ved at høre, ieg var færdig og havde allere
de havd audience. Det lod til, at det ikke var ham kiert, ieg alle
rede havde henvendt mig til cabinetssecretairen og ogsaa han,
scm hoffmarschallen, blev ialous. Enhver ville have æren og hos
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kongen insinuere sig. — Saa seer ieg da her ved denne ringe
ting, hvordan det gaar til ved hofferne, og at de mange cabaler,
mand læser om, kand være grundede. O, hvor lykkelig, at mand
kand være uden for sligt, og at mand kand gaae den simple na
turlige vey.
Det opvakte imidlertid megen opmærksomhed og stoer opsigt
— at ieg, een saa ubetydelig mand, blev besøgd af forskiellige
kammerherrer, og at ieg havde en saa lang privat audience hos
kongen. — Alt hattede for mig og fast enhver kom mig med
stoer opmærksomhed imøde. Dette var især tilfælde med mine
medlogerende: Senator Rehder fra Husum samt brødrene amts
forvalter og doet. Dierks.
Da Dora nok ønskede at blive her for at bivaane maskerade
og assambler denne aften, Rehder og hans døttre saa meget øn
skede dette, saa gav ieg gierne mit minde hertil og tog ene bort
med færgen til Dagebüll.
Dette var en lang psalme for i dag, maaske mine efterkom
mere til sin tid læser med interesse forestaaende og for mueligt
i sin tid at komme min hukommelse til hjælp.
1842 11/9 .. . [Brev] fra vor gode Ferdinand .. . Knipl, har
funden hendes majest.’s bief aid, hvilket bevidnedes derved, at
hun lod tilstille Ferdinand en kostbar brystnaal med diamanter,
hvis værd blev taxeret af en iuveler til rigelig 400 mk. og Hoch
bergs flid og møye ved dette vanskelige arbeide har altsaa fun
den den fortiente annerkiendelse .. . Alles glæde var stoer
endelig at høre noget fra Ferdinand og især at høre, det var
gaaet ham saa godt hos dronningen, der til sluttning sagde, hun
ville engang besøge os.
1842 24/10 .. . Smukt .. . veyr, der passede os got til vort
arbeide paa Reisspold, hvor ieg fik mit projecterede arbeide ud1842 17/8. insinuere sig = indsmigre sig.
Brødrene Dierks = amtsforvalter Boj Dircks, Løgumkloster, og
læge Peter Dircks, Tønder.
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ført, vandledningen over det høye fordybet og bredere giort, men
iorden afbenyttet til at sætte en dygtig demning, som nu for
hindrer, at vandet ikke, før det maae, løber til aaen, den for
hen hveentue plet nu kand holdes under vand og nu ey meer
som før kand løbe over de smaae demninger. Vi kiorte 60 læs og
leg kom aftenen uden at have spiist den gandske dag meget
træ t hiem. . . .
1842 31/10 . . . Oct. var i det hele en meget god og behage
lig maaned, meget gunstig for landmanden at faae sæden lagd,
mærgel kiort og mangt arbeide beskikket. Ogsaa ieg afbenytte
de den beleilige tid, flyttede i min lave moese, der i flere aar
denne aarstid ey var tilgiengelig, hen til 1000 læs iord, der vil
være et gavnlig arbeide for mig og mine efterkommere for den
kommende tid og give denne før saa daarlige iordplæt, der gav
en ussel afgrøde, en forhøyet værdie. Nu er ieg ogsaa med
mine forbedringer meest færdig her. . . .
1842 6/11 . . . Skrev til . . . H. C. Henningsen i Flensburg
med 100 mk. til understøttelse af den ulykkelig trængende cancellerieraad Holsts datter, hvorover Brasen har at forføye, og
som er et samlet bidrag.
Gud, hvor det dog gaae op og ned i verden. Hendes fader
eier af Trøyburg, en riig mand, der herskede som en fyrste,
drømte vist ikke om, at hans datter skulde komme til at tigge.
Hendes mand Thorstraten, eier af det betydelige kobberværk i
Crusaa har faaet over 100.000 rdlr. fra Trøyburg, men alt er
borte. Han i hospitalet i Flensburg og hun maae paa hendes
sidste tid lide hunger og kummer. . . .
1842 24/11 [Hamburg] . . . Tog med Dora til Bergedorff, og
1842 31/10. 8/11 1842 afsluttes arbejdet i mosen,; ialt er der ud
kørt 1100 læs jord på pløjelandet der.
1842 6/11. Brasen = herredsfoged i Lø hrd. m. m. Ferdinand Br. i
Harres. — Thor Strafen: Kancelliråd Bendix Holsts datter Marie var
gift med Josias Thor Straten, der 1839 måtte gå fra kobbermøllen som
en ruineret mand.
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ieg kiorte første gang i mit liv paa en iernbane; i mindre end
V2 t. tilbageligges denne veystrekning af over 2 miil, og mand
kommer veyen over uden selv at vide det i den tæt lukkede,
smukke vogn. .. .
1842 31/12 . . . Skrev nogle bemærkninger paa opgivelse af
knipl, fabrikation i afvigte aar: 500 arbeiderinder 8000 rbdlr.,
traad 600 rbdlr. . . .
Et aar er da nu atter endt og lovet være Gud, der ogsaa i
dette aar lod saa meget got falde i vor lod, gav os sundhed og
velsignede vor flid.
Knipl, handelen var ringe dette aar, og udsigterne ere mør
ke for den kommende tid, thi de eftergiorde knipl, true vore
ægte med undergang. Der maatte disværre skarres betydelig,
mange fravende sig herover denne beskieftigelse, da de stakke1s
kniplingspiger finde saa ringe løn for dyre flid og møye. Kræm
meren kiøbe uden at vide, hvor [han] skal hen med varene, og
alt er modløst og bekymret.
Vores Hochberg giorde foraaret en reise til Belgien, Frankrige etc. for at varetage fabricationen og efter muelighed forfuldkomne vores. Ferdinand bereiste efteraaret Sverrig og Nor
ge for der at søge afsads, og mine sønner giøre alt hvad der
staaer i deres magt for at oprettholde en industrie, der give?
flere tusinde brød, har bestaaet i aarhundreder og bragd vel
stand i vor egn. leg og mine have tillige denne handel vor vel
stand største delen at takke, ønsker derfor saa hjertelig, at mine
sønners bestræbelser maatte bære frugter og handelen opret
holdes; de ere io ogsaa for tiden fast de eneste som kand virke
noget klækkelig til gavn for denne huusflidsfrembringelse.
Vores uldhandel var betydelig dette aar og der blev kiøbt
circa 200.000 S , dog var fortienesten i forhold kuns ringe.
leg vovede dette aar at kiøbe en partie raps 1738 t., da sæden
var saa sielden god, og det gik dermed Gud skee lov ret got,
skiøndt [det] i førstningen saa ringe ud og prisen dalede.
1842 31/12. skarre = skarve = nedsætte prisen.
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Paa handelsubehageligheder manglede det ikke, dog kom ieg
temmelig vel herfra, kand med rolighed see tilbage til det hele,
og i handelsverdenen vandt ieg end mere agtelse. Vel sielden
gav det paa landet en handlende i vort land, der havde saa stoer,
fast ubeskrænket kredit som ieg. Gid samme ogsaa for den kom
mende tid maatte opretholdes. — Mine børn vil vist giøre, hvad
der staaer til dem, at dette skeer!
Ogsaa ubehagelighederne med min ældste broder endtes, og
alt blev ordnet mellem os, hvorved ieg gav slip paa en deel af,
hvad ieg med rette kunde fordre. Det var mig herom mindre at
giøre end ieg vilde annerkiendelse af, hvad med rette kunde
tilkomme mig, og ieg slet ikke kunde lide smaalig egennytte.
Skiøndt vi havde en meget tør sommer, var aaret dog i det
hele frugtbar, og det indhøstede var af sielden godhed. Kornpriserne vare ved aarets slutning: Rug 10 mk. 8 sk. à 11 mk.,
byg 6 mk. à 6 mk. 8, havre 3 mk. 8 sk. à 4 mk. 8 sk., boghvede
9 mk. Hvede havde i forhold den laveste priis og kostede kuns
13 à 14 mk. tønden.
Quæghandelen var i det hele daarlig, og der blev mange
penge tabt, dog holde denne egns kreature sig temmelig got i
priis. Hæstene bleve kuns lidt søgde og daarlig betalte, sviin og
faar vare ligeledes lættere i priis, flæsk 28 sk. à 2 mk. lpd., kiød 3
à 3V2 sk. pd.............
Stænderne vare forsamlede dette aar og min gamle broder
var nok sidste gang i Viborg som stænderdepu[te]ret. — I Sles
vig opvakte sprogforholdene ubehagelige debatter i stænder
forsamlingen, hvortil den snavs P. H. Lorenzen fra Haderslev,
der ville paa denne maade vise og udmærke sig, gav anledning.
Nu fremstod der parthier, som traadte skarpe mod hinanden,
det danske og det siesvig-holstenske. Forbittrelse opvaktes der
ved, dansk og tysk fiemede sig fra hinanden i høy grad og en
sørgelig forbittrelse fremstod. Vakt var misnøye i forveien i
hertugdommene ved indførelse af rigsbank skillemynt, som
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mand af alle kræfter satte sig imod, og misforstaaelsen blev
større ved de fatale sprogforhandlinger, saa tydske og danske
bleve nu næsten fiendtlige mod hinanden, skiøndt de med hin
anden Eyderne behersker. Kongen viste sig imidlertid saa be
tænksom som retfærdig, og haabentlig vil og god forstaaelse
vende tilbage igien, hvilket saa meget er at ønske.
Min samtale med kongen den 17. aug. giør for mig ogsaa
dette aar tænkelig, skiøndt det ikke førte til noget.
Ferdinand samtalte med vor milde dronning, der med naadig
velbehag modtog de knipl., hun havde givet opdrag til at lade
forfærdige til brug for kronprindsessen og bevidnede hendes til
fredshed derved, at hun lod Ferd. tilstille en kostbar brystnaal,
der for mine børn og efterkommere afgiver et kiert tænkeminde.
1843.
1843 6/1 . . . Brev fra broder Hans Wulff af sørgelig ind
hold, da sine børn truer med proces og protesterer imod over
ladelsen af sine eiendomme til Campen pukkende med, at der
ey er bleven giort skifte efter moderen, og at han har kuns anbetroet gods, som ikke vilkaarlig kand forføyes over. Hvor
smertelig dette for den gamle mand, Gud trøst ham stakkel, han
er sandelig at beklage . . . .
1843 8/1 . . . Vi have nu her i byen faaet vægter, der denne
aften tiltraadte sin tieneste. Dette blev foranlediget ved Hierpsted præstegaards brand, der forrige uge brændte af, og hvor
intet reddedes, creature og alt indebrændte.
1843 9/1 . . . Skrev til past. Hansen i Hierpsted, en mand,
som ieg ikke kiender, og vedlagde en anviisning paa Radoor
stor 100 mk. som bidrag at erstatte hans stoere lidte tab ved
ildebranden, fik nogle korte ord til svar fra ham igien. . . .
1842 31/12. Eyderne: Læsningen usikker, formenti. menes ejderpolitikerne.
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1843 12/1 . . . Var den eftermiddag i Kummerleff, hvor
Niels Hansens enkes land blev udleiet og temmelig got. Det
beløb sig til 101 rdl., og 29 rdlr, er udleiet underhaanden, altsaa
130 rdlr.; forrige aar kuns 108 rdlr. Mand var saare glad ved
min komme og hiertelig taknemmelig derfor, thi mand troer
det gavner, naar ieg er tilstæde, birkfogden da bemøyer sig
mere og er bedre stemt. Forrige aar var ieg der ikke. — leg
har Gud skee lov den glæde gierne at være seet af bønderne,
hvor ieg kommer og mand behandler mig overalt med udmær
ket agtelse. .. .
1843 20/1 . . . Vor gode kiere naboe, den ærværdige pastor
Lauterup fyldte i dag hans 80de aar og tilbragde som sædvan
lig aftenen hos os. Dette vil sandsynlig være sidste gang, vi
have denne glæde, thi alderen trykker ham og sligt fornøyer
ham ikke mere.
1843 28/1 . . . Til Nebbel mølle, hvor ieg fandt alt i ængstlig
spændt forventning over det forestaaende skiftemøde, hvilket
ogsaa ængster mig.
1843 30/1 [Nebel mølle] . . . Skiftemaalet fandt sted i dag,
og min tilstædeværelse var til hæld for alle; det lykkedes mig
at formilde den giensidige bittre stemmelse, at forsone og be
rolige; den vakre iustitsraad Oxenbøll giorde sit hertil, og 2de
hidkaldte advokater fik Gud skee lov intet at bestille. Alt
kom paa det rene, og alle fandt sig i billighed; alle gave afkald,
og det hialp saa got, at ieg paatog mig at udbetale til Carl, Jo
hansen og Toft de summer, som de skulle have. Campen er nu
i besiddelsen, sikkert frielig med stoer giæld, men ieg haaber
dog, at han vil kunde præstere. — Og saa bliver da den skiønne
eiendom, som min broder i saa mange aar har virket for og saa
at sige har skabt, i familiens hænder; Gud skee lov at alt er
fredelig endt; og vil ieg ansee denne dag som en af mine lykke
ligste. — Kuns den stakkels Carl beklager ieg. Han gik sin vey,
da forrettningen var endt uden at tage afskeed med sin fader
eller nogen, kunde ey forstaa sig til at forsone sig med sin fader,
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søster og svoger og forlod hans fødested med forbitret sind. Gid
han maatte angre dette og udsone sig med alle igien. Gid han
tillige bedre maatte afbenytte hans tid som hidtil er skeet.
1843 1/2 [Nebel mølle] . . . Giorde formiddagen en lille tour
i marken med Campen og blev temmelig vaad, — fomøyede
mig over Campens forbedringer og hans planer. Det er en
umsigtig og driftig landmand, der giøre alt muelige for at giøre
sin mavre iord der frugtbringende. Og kand ieg kuns billige
alle hans planer og foretagender, vist vil han bringe alt til større
fuldkommenhed end min broder, og han har sandelig nok at
virke paa. Hvad især fomøyer mig er den stoere mølledam,
som bliver anlagd, hvilket vil være til megen gavn for møllen,
ligesom det meget vil forskiønne Nebel mølles smukke omgiv
ning. — Min gamle broder føler sig nu beroliget, saa lykkelig
og tilfreds, har nu med verdenstummel og ubehageligheder intet
mere at bestille, der saa got passer for hans høye alder, thi ogsaa
hør- og stampemøllen samt kirketienden, der var forbeholdt i
kiøbecontracten, har han overladt Campen, der aarlig, saa
længe min broder lever, heraf svarer 200 dir. crt. — 100 giver
han frievillig desuden, og har min broder nu foruden frie vaaning i hans smukke huus samt brænde circa 425 rdlr. crt. at
leve af, der vil være fuldkommen tilstrækkelig at dække hans
og hans datters udgivter. .. .
1843 13/2 .. . Der var ringriden ved Bredebroe. Ferdinand
med Eulalia og Dora vare med til dandsen . . . .
1843 22/2 . . . Vores gode Hochberg tiltraadte i dag hans
reise til Tyskland; han agter [sig] til Berlin, Frankfurt a. d. O.,
Cassel, Frankfurt a. M. o. s. v. for at søge nye afsadskilder for
vore knipl.........
1843 30/6 . . . Iuni bragde kuns liden varme, men især først
i maaneden megen regn, der paa høye grunde var til gavn, men
til stoer skade i det lave, især i mærsken, hvor stoere strækninger
1843 13/2. Eulalia = Hans Wulffs datter Marie Eulalia.
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bleve satte under vand, flere tusinde tønder sæd druknede,
engene bedærvedes og mange kreature maatte opstaldes eller
bringes op paa gesten til deels paa heden til stoer tab for det
fede quæg. .. .
1843 22/8 [Før] .. . Tog ved skiden vey til Dagebøll og til
Wyck, hvor kongen, dronningen, kronprindsen og fast det hele
hoff er, men fremmede badegiester ere her kuns faae. .. .
1843 23/8 [Før] . . . Kronprindsen tog bort herfra, afskeden
ved indskibningen viste en god og hiertelig forstaaelse mellem
fader og søn, skiøndt snak og rygte vil det modsatte. En inter
essant og ieg kand sige glædesdag var denne for mig. leg havde
audience hos dronningen og hvilken blid modtagelse fandt ieg
der. Hvor er dette dog en god siel, hvor fremlyser inderlig god
hed og mildhed af alle hendes træk, af alle hendes yttringer,
hvor vidner alt om, hvor inderlig hun ønsker at giøre alle hen
des undersaatter lykkelige. Med megen roes omtalte hun de
leverede kniplinger til kronprindsessen, der havde vunden alles
bief aid, ogsaa fra udlandet, hvem der havde seet varerne; love
de at biedrage til at fremme denne industrie og berørte, at da
vi fik en russisk prindsesse her til landet, muligt en nye leve
ring kunde finde sted. Hun forespurgte, hvor længe ieg havde
ladet knipl, forfærdige og sagde da: „la! De har givet tusinde
mennisker brød og giort Dem fortient for Deres fødeland.“
Ieg var saa rørt ved denne nedladende godhed, at ieg ey
var herre over mine fornemmelser, der gav sig luft ved taarer;
ieg kunde kuns sige lidt, men de ord, ieg sagde, kom af mit
inderste, og ieg troer det vandt hendes majestets biefald, thi da
ieg gik bort og hendes vindver forbi, var hun traadt til vindvet,
som ieg ikke bemærkede, men ieg hørte hendes blide englestemme raabe mig efter adieu, adieu! — vor samtale var dansk.
Hoffrøken Waltersdorf kom mig meget venlig imøde,
berørte strax, at vi havde korresponderet sammen, takkede for
min tilkiendegivne deeltagelse ved hendes kanefart for to vin-
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tre siden, hvor hun nær havde satt livet til, rakte mig haanden,
da ieg tog afsked og var særdeles nedladende.
Skiøndt flere var for mig, der ønskede audience, saa var ieg
dog den første, som blev indkaldt. — I forgemakket forefandt
ieg grev Blücher, dronningens kammerherre, som var særdeles
artig og underholdt sig rett fortrolig med mig, ligesom kam
merherre Tillisch modtog mit besøg med udmærket godhed, og
ieg kunde rett fortrolig meddele mig ham. .. .
1843 24/8 [Før] . . . Havde denne eftermiddag audience hos
kongen, fandt meget naadig modtagelse og underholdt mig tem
melig længe med ham. Vore knipl, bleve omtalte, ogsaa han
roeste de leverede for kronprindsessen og sagde: Naar De har
saadant noget udmærket, da send det kuns ind, mand kand io
alletider nok bruge det. Ieg berørte tillige det snevre spoors
afskaffelse, samt hvor ønskelig det var, at den Langenhorner
ledsætter formaaedes til at undervise een i sin kunst og • andet
mere.
Efter at have tagen afsked med kammerherrerne Tillisch
og Krog, bemødte mig dronningen gandske simpel paaklædt;
hun stod stille, tiltalte mig venlig, omtalte veyret og vi vexlede
ikke saa faae ord sammen. S'aa havde ieg da endnu engang den
glæde at see og tale denne i borgerlig stilling som med hensyn
til moralsk værd saa høyt staaende person, og tanken heraf vil
stedse glæde mig. Aldrig vil den milde fromme dronning svinde
mig af minde, og hvor glæder ieg mig at have lært hende per
sonlig kiende. Forlod endelig kl. 12 om natten Føhr.
1843 5/9 . . . [Husum] . . . Natten storm, meget vindig dagen,
dog blev det lidt efter lidt stillere. Kongen og dronningen kom
over vandet med møye og besvær og ankom kl. 1 til Munksbrück.
Ved en af de 2de æresporte holdt Tønder amtmand en lille tale.
Ieg stod nær vindvet af kareten, hvor kongen og dronningen sad.
1843 24/8. Snevre spoor □: hjulspor.
1843 5/9. Munksbrück = Munkebro kro i Okholm sogn, syd for Da
gebøl.
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Hun genkiendte mig og nikkede mig saa venlig til, og da vog
nen holdt til omspænd paa pladsen, blev ieg pludselig fremkaldt.
Stræb! Kongen vil tale Dem, hedte det. leg traadte til vognen,
hvor kongen sagde: Dronningen ønsker at see og tale Dem. Hun
den naadige smilede mig saa mild og venlig imøde. Vi talte om
overfarten, hvor dronningen sagdes at have været noget søsyg
og ieg fortalte om min søn Ferdinand, der laae syg paa hospitalet
i Christiania. Begge majesteters ansigtsudtryk viiste, at de toge
hiertelig deel, og kongen trøstede mig med, at der var et særde
les got hospital i Christiania, hvor den syge ville finde den
bedste pleie. . . .
Et modstykke af venlighed mod mig var amtmanden i Tøn
der, der maaske ikke kunde lide denne nærmelse til majesteterne.
Ieg skrev paa en lille fortælling af mine audiencer til tids
fordriv og tog til Husum. Her var stoer støy, illumination, fak
keltog etc., da kongen tog af byen efter Heide for ved en natreise at indhente det forsømte, Dronningen var tagen til Nøer.
— En lykke ieg ingen skye hæste havde, ellers var ieg kom
men galt afsted; thi ieg kom ind midt i taaget. En utallig men
neskehob med blussende fakler bemødte mig, hvor ieg længe
maatte holde stille.
1843 31/12 . . . Atter et aar til ende og blot erindringen af
samme tilbage. — Det var for mig og mine kiere en blanding af
sorg og glæde, svære sygdomme hiemsøgde os, og tilstanden var
en tiidlang sørgelig, men Herren hialp, opholdt alle, og vor
glæde herover var stoer; ieg var den eneste, som blev forskaanet, alle øvrige, familie og tjenestefolk, vare meer eller mindre
syge, Hochberg farligt, alle øvrige i forskiellig grad angreben.
Ferdinand laae længe syg i Norge.
Hvad det oeconomiske angaar, da var kniplingshandelen
daarlig. Hochberg giorde en forgieves reise til Tyskland og Hol
land og kom syg hiem. Ferdinand var i Norge, hvor han vist
ville have udrettet mere, hvis han ey var bleven syg.

124

Peter Kr. Iversen

Uldhandelen var ikke saa betydelig som forrige aar, dog
blev der kiøbt 89255 ÏS mærskuld og 63232
iydsk, 2240 Ï?
Brede-Ribe uld, ialt 154726 S . Raps kiøbte ieg 3595 tdr.
Min audience hos kongen og dronningen den 23. og 24. aug.
giorde mig disse dage meget interessante og vil stedse blive mig
i kiær erindring.
Høsten hvad rug angaar var god, sommerkornet derimod
daarlig, især byg. Priserne vare ved aarets ende: Rug 7 mk.,
byg 6 mk. à 6 mk. 8 sk., havre 4 mk., boghvede 7 mk.
Quæghandelen var daarlig i foraaret, men paa efteraaret
blev det bedre, da fedtkvæg holdt sig i Hamb. got i priis. Her i
byen som i omegnen er fast alt opkiøbt til græsning for næste
aar og er bleven got betalt.
1844.
1844 10/4 . . . Vor gode Dora fik et frierbrev i gaar fra apotheker Nagel — og sandsynlig faar han ingen kurv. Hun be
svarede venlig hans brev, dog uden at give bestemt løvte. Vist
vil han glæde sig hendes brev, der er saa deilig skreven og
fremstiller hende i sind og tanke, som hun er. Ia! han vil vist
blive lykkelig med hende, i fald han ellers, som ieg haaber, for
tiener d e t.---------1844 19/4 .. . Var med Theodor i Høyer for at erkyndige
mig, især hos pastor Sønnichsen, hvordan omdømmet er over
apoth. Nagels stilling og Charakter, hvor i det hele beregnin
gerne løde til hans for deel; afgav til Nagel et brev fra min
fromme gode Dora, hvormed hendes skiebne og stilling for den
kommende tid blev afgiort. Maatte det gode barn blive lykke
lig, saa lykkelig som hendes villie, sind og hierte fortiener det,
og maatte hendes elsker stedse forstaa og skatte den lykke, der
her vil vorde ham til deel, den er i sandhed stoer. Ia Gud vel
signe det kiere gode barn og lad hendes fremtid vorde blid og
lykkelig.
1844 10/6 .. . [Bredsted] . . . Meget smukt veyr, der passede
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got for Bredsted friesefest, som blev holdt i dag, hvor flere tu
sinde mennesker fiem og nær indfandt dem, og hvor entrepreneuren Jessen, der havde kostbare foranstaltninger, kunde
glæde sig ved dette vovestykke at være sluppen saa got. leg tog
med Theodor didhen, og forefandt vi der ogsaa Ferdinand; der
var music og sang, og mange taler bleve holdte, især af Tiede
mann, der talte 4re gange, adv. Bremer og Besseler. — Ogsaa
frieser holdte taler og i friesisk sprog, og mange toaster bleve
udbragde. Det morede og interesserede mig i førstningen, men
de alt for mange, til deels lange, taler, der især gik løs paa at
giøre de danske forhadte, mishagede og kiedede mig, og ieg for
lod mylderen kl. 4 og tog til M ungsbrück.---------1844 31/7 . . . Stændernes sammentræden og den megen
vrøvlerie med sprogsagen, især i Viborg gav tale- og skrivestoff
nok, og disharmonien mellem danske og schlesw.-holstenere
blev derved end mere forøget, ligesaa ved folkefæsterne i Bred
sted; men især paa Skamlingsbakken opirredes gemytterne i
høy grad. Der hersker disværre stoer forbitrelse, had og fiendskab mellem begge folkeslag, og var det som i gamle dage, da
ville der være fremstaaet en blodig krieg; en stoer lykke for
landet, at det har en saa viis og human konge, samt et mini
sterium, der fremtræder med fasthed; ellers kunde det have
bleven broget nok i vort land.
Det er de danske probagandister, der opirrer gemytterne ved
tale og skrivt samt forsamlinger og vildleder den ukyndige, der
ey forstaaer at skielne. Derfor er det ogsaa viis og klogt at slige
forsamlinger er bleven forbudt . . . .
1844 28/8 . . . Der var i dag kirkevisitation. leg med Carl og
Ferdinand vare med til gilden, og ieg fandt mig meget opmun1844 10/6. Tiedemann ö: den siesvig-holstenske politiker, land
inspektør Heinrich T. — Bremer o: slesv.-holst, politiker, advokat Jü r
gen B., Flensborg. — Besseler b: slesv.-holst. politiker, advokat Wil
helm Hartwig Beseler, Slesvig.
1844 31/7. Forbud mod forsamlinger, W. tænker formentlig på luk
ningen af den slesvigske forening 6/7 1844.
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tret, mit beklemte sind lettet ved dette samliv. Amtmanden og
provsten vare særdeles artige og venlige mod mig .. .
1844 30/8 . . . Vor 35. bryllupsdag blev celebireret i dag og
giorde vore børn med tilstæde værende, blandt hvilke ogsaa
Nagel og hans søster, alt muelige at forherlige samme, og salen
tilbød aftenen et herlig skue, da vi bleve indførte i samme. . . .
En vrimmel af mennisker stode uden for vindverne sig gottende til det uvante syn. Efter aftensmaaltidet blev paa plad
sen bengalisk fyr og andet fyrwærk given, der tog sig deilig ud,
helst veyret saa meget begunstigede, thi det var en deilig aften.
Tilsidst sang mand „Wie lieblich rinkt sie m ir“ til erindring af,
at denne melodie blev spillet fra klokketaarnet i Andreasberg,
da vi kom af kirken. Min gode kiere Wilhelmine var saa hierteglad ved alt, hvad hun hørte og saae, og alle glædte sig til vores
glæde.
1844 9/9 . . . Ferd. med Carl, tante Grethe og Dora toge til
Høyer, hvor kongen og dronningen ankom fra Føhr i dag, men
de samt alle øvrige havde daarlig veyr og elendige v ey e.-----1844 11/9 . . . Kongen og dronningen kom til Closter i dag,
men ingen af os vare der undtagen Carl, der kiørte med Mik
kelsen. Toget gik i dag til Gram.
1844 13/9 . . . Hørte tillige efter Radoor, at majesteterne
skal have forespurgt, hvor Brede var beliggende. Mand altsaa
ikke har forglemt, men erindrer sig mig, hvilket ved min ube
tydelighed er en stor udmærkelse og fortryder det mig meget,
at ieg saa lidt i Høyer som Tønder og Closter har ladet mig see,
hvilket var meget urigtig, uartig og stridende mod den taknem
melighed, ieg i saa høy grad skylder kongen og dronningen;
men min kone og Hochberg var det saa meget imod, at ieg tog
didhen, og saa lod ieg det beroe. .. .
1844 17/9 . . . Vor gode kiere Dora fyldte i dag hendes 22de
aar, og forlevede en glad dag. For at glæde os ved at glæde
andre toge vi til fattighuuset, hvor vi drak kaffe med de fat
tige, ydede der forskiellige gaver. Ferdinand og Theodor spille
de paa deres blæsende instrumenter; der blev dandset, og det
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var ret en glædesdag for de stakler, den gladeste de nuværen
de lemmer har havt og vil længe blive erindret af dem . . .
1844 22/9 .. . Var eftermiddag i Harris . . . og modtog her
hilsen fra kongen og dronningen. Hans majestet havde i Ribe
forespurgt hos Brasen, hvordan ieg levede og hvorledes det stod
til hos mig, sagde derpaa: Hils Wulff fra dronningen. Hun in
teresserer sig meget for ham og havde ventet at see h a m .-----1844 15/9 . . . Herredsfoged Brasen bragte i gaar aften fra
Ribe kommende det sørgelige budskab, at kongens cabinetssecretair, kammerherre Tillisch forgaars i Gram efter at have
været paa jagd pludselig er død, rørt af et slag. — O! hvor giør
det mig ondt, at kongen og landet berøves en mand, hvis villie
var den bedste, hvis indflydelse var stoer, og der saa gierne
fremmede alt, hvad got, ret og ædel var. Kongen taber meget,
landet endnu mere, især hertugdømmene, hvis retfærdige tals
mand han var .. . Som, amtmand i Apenrade stod han høyt an
skreven hos mig og alle, men endnu mere vandt han, da han
blev kongens raadgiver, og endnu mere gavnede han. Han blev
sig selv alle tider liig, saa beskeden ligefrem. . . .
1844 27/9 . . . Pastor Lautrups datter Christiana, enke efter
pastor Jessen, givtede sig i dag med tienestekarlen der, Lorens.
Jens Ludvigs søn, et sær parthie, da hun er 50 aar, han 29. Hun
har saa megen aand og dannelse, han saa liden og kontrasterer
alt saa meget. Give Gud hun maae blive lykkelig ved det sære
valg, og at denne dag alletider maatte blive hendes minde kier.
— Skade, at hendes skiønne pension — circa 500 mk. aarlig —
nu falder bort, og vil det gieide, om hun og hendes mand kand
leve af den lille gaard i Storde. Hun skrev nogle smukke linier
til min kone, der bleve besvarede af hende og mig med en blom
stervase med smukke blomster, som Hochberg mod aften bragte
til Storde, der satte paa et bord, lagde brevet ved, og det unge
par, især koenen, vil være bleven glade overraskede ved saa
1844 27/9. Anne Christiane Lautrup (»digterinden Anna«) blev gift 2°
med Lorenz Ludvigsen.
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uventet at finde dette, der vidne om, at vi tage deel og ey svigte
hende. Det gik meget stille af ved vielsen, kuns Lyd. Jacobsen
.som formynder og degnen med hans datter vare af fremmede
tilstæde, og aftenen kl. 9V2 kiorte det nygivte par i aid stilhed
til deres nye hiem.
Brev fra min gode gamle broder Hans efter hans hiemkomst
fra Wiborg, hvor han paa en meget hædrende maade har tagen
afsked fra stænderforsamlingen, hvis alderspræsident han fra
første tid af var, og hvor han efter yderste kræfter har søgd at
virke til gavn for sit fødeland. . . .
1844 30/9 . . . Kongens og dronningens reise til denne egn,
deres bemøyelse at lære folkets politiske sindelag ved den for
viklede sprogsag at kiende, den naade med hvilken begge er
indrede mig, efterspurgte og lod hilse mig samt den brave gode
Tillisch pludselige død i Gram fortienes ved maanedens slut
ning at bemærkes.
1844 10/12 . . . Var i dag i Tønder, hvor ieg ikke har været
siden 15. iuli, altsaa i 5 maaneder og kommer der høyst ugierne,
da paa Radoor nær alle de, ieg staar eller er i forbindelse med,
ere saa usikre betalere. .. .
1844 19/12 .. . Gustav Jacobsen tog hiem i dag; han har nu
solgt sine 100 af pastor Lautrups portrait og vil trykke 50 end
nu. Giør hermed en heldig handel og fortiener sig en artig lille
sum, en glæde for vor gode præst her at varetage, hvor kier
mand har ham . . . .
1844 31/12 . . . Med hensyn til vor handelsvirksomhed, da
havde vi mange vanskeligheder og ubehageligheder at kæmpe
med, og fliden blev til dels lønnet med betydelig tab, havde
maadelige udsigter for den kommende tid. Dog Gud skee lov
for ikke værre, og at ieg har havd, samt afbenyttet en hældigere tid.
Uldhandelen, hvad mærskuld angaar, gik ringe og bragde
ved den stærke koncurenz af franske kiøbere tab istæden for
vinding. Det er mueligt ogsaa sidste aar, ieg befatter mig med
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denne handel. Med iydsk uld gik det derimod bedre, og er der
haab til at denne handel kand fortsættes.
Raps kiøbte ieg ikke, endnu ligger de 550 t. fra forrige aar.
Der kunde i may maaned være bleven got fortient herpaa, men
[da] udsigterne vare saa ringe med dette aars høst, lod ieg mig
besnakke til at lade den ligge, og vil der nu tabes i stæden for
at vinde, hvilket kand være belærende for den kommende tid.
Med kniplingshandelen gik det ringe, og der er i denne han
del en stærk tilbagegang. De mange gode konnezioner ieg havde
i Tyskland som i America og andre verdensdele, vare dis
værre for det meste ey at afbenytte, da de eftergiorte fast over
alt fortrænger de ægte kniplinger. Besynderlig nok, at den bed
ste afsadskilde for mine sønner var dette aar verdens modestad
Paris. Til sin tid beskieftigede ieg næsten 1000 arbeiderinder,
dette aar var antallet neppe 200. — I tabellen opgiven 3300
rbdlr., traad 230 rbdlr.
Bedre tegnede det sig med Ferdinand’s fabrikanlæg af bom
uldstøj væverie. 7 stoele vare igang og 12 mennisker herved
beskieftiget. Værdien af det tilfærdigede var 2050 rbdlr., mate
rial 1100, og er der aid udsigt for, at denne industrie vil lade
sig meer og mere udvide, hvorved mine sønner vil finde en dem
tilsigende beskieftigelse, især dette Ferdinand.
Theodor bestemte sig for landvæsen, da han slet ingen tilbøyelighed har for handel og industrie. Vist vælger han det
sikkerste og behageligste. Kuns havde ieg ønsket, at han havde
fulgt sin faders exempel og søgd at forene begge dele, hvilket
mueligt ogsaa med tiden endnu kand skee.
En saare vigtig familiebegivenhed var vor gode fromme
datters forlovelse med apotheker Hermann Nagel fra Høyer.
Kuns er hermed det ubehagelige forbunden, at min søster eller
egentlig hendes mand er i høy grad forbittret over, at valget
ey faldt paa deres søn. .. .
1844 31/12. Konnezioner = konneksioner = forbindelser.
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Peter Kr. Iversen

Med glæde erindrer ieg og min datter den reise, vi giorde
til Tyskland dette efteraar. Det var mig saa kiert at varetage
ey at være glemt af gamle venner og bekiendte, af iøder og
christne, saa gierne at være seet igien og hos a 11 e at finde min
gode villie anerkiendt, med taknemmelighed erindret, hvad ieg
til deels længst havde glemt. Denne tour, disse erfaringer vil
af mig aldrig vorde glemt, ligesom ogsaa xnin datter med inter
esse vil paatænke, hvad hun saae og hørte, hvilket vist altid i
tanker vil glæde hende.
Aaret var iust ikke behagelig, sielden havde vi en varm dag,
i foraaret tørke, siden regn, og høsten blev vanskelig, dog var
samme i det hele temmelig tilfredsstillende, og det mangler
Gud skee lov ikke paa føde enten for mennisker eller qvæg. —
Kornpriserne vare rug 6 mk. 8 à 7 mk., byg 5 mk. 8 à 6 mk.,
havre 3 mk. 8 à 5 mk., boghvede
, raps som var ringe
groet og daarlig af qualitet, 15—18 mk. Kornhandelen ellers
meget stille og kuns konsumtionkorn i betragtning.
Politisk vedvarer dette kevleri om tysk og dansk, hertil kom
mer spørgsmaalet om tronefølgen, og i de forskiellige landets
dele opstod end mere disharmonie. Vor gode konge med hans
ministre ere sandelig at beklage. — Det er io en sand urime
lighed at giøre alle det ret, er forstand og villie end nok saa
god---[Efter at have omtalt russernes undertrykkelse af polakker
ne fortsætter Wulff:]
O! hvor lykkelige ere vi i Danmark i sammenligning med
forestaaende, hvor allene loven hersker, hvor der er saa megen
sikkerhed for person og eiendom, og hvor mand ey allene har
pligter, men ogsaa rettigheder, der mod kongen selv kand giø
res gieldende, hvor mand uden ængstelig frygt tør udtale sig,
og hvor saa meget skeer for at udbrede lys over alle forhold,
og hvor ey attraaes at herske over slaver, men over et frie op
lyst folk.
(Fortsættes).
1844 31/12. Boghvede: Prisen, ikke angivet.
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Årsmødet
afholdes søndag den 30. maj kl. 14 på Folkehjem i Åbenrå. —
Museumsinspektør, mag. art. S ig v . S k o v , Kolding, taler om
Åbenrås gamle gader og huse, derefter byvandring.
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