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Søren Kierkegaard og Nordslesvig.
Af Carsten Petersen.

Blink i det Fjerne. Smaa, hurtige Blink; m aaske et Marsvin, 
der tum ler sig i Bølgerne. Folk ved Stranden gør hinanden op
mærksomme paa det og gaar videre.

Men ude over Synsranden danner sig en mørk Plet, den vok
ser og nærm er sig. Vejrprofeterne betragter deres fine Red
skaber og spørger: Er der Uvejr i Vente?

Ja, der er Uvejr i Vente. Det er ikke Marsvin i Lillebælt, 
men Lyn og Torden. Et Guds Vejr, som det kommer nu og da 
i denne Verden, drager op over Haderslev By. Det kan koste 
Liv og Menneskelykke.

Søren K ierkegaard har rejst sit Angreb mod Danm arks 
Førstebiskop, den fødte Slesviger H. L. Martensen. Snart efter 
har ban udvidet Angrebet til hele Fæstningen, den danske 
Præ stestand og den danske Folkekirke. Han, den ene, den en
kelte, uden Parti, uden Skole, uden Hær storm er mod Kirkens 
gamle Mure med den Magt og Myndighed, som alene Sandhed 
og Redelighed kan give. Fæstningen faldt ikke, og ingen faldt 
i den, kun Belejreren selv segnede i Døden. Men inde i Fæ st
ningen oplevede m an Angsten under Uvejret. Visse Livets 
G rundspørgsm aal og Grundforhold blev i de Dage efterset 
paany.

Hen over Haderslev drog Uvejret. Her var nok at slaa ned i: 
Den gamle Domkirke, uden T aarn men dog højere end noget 
andet Hus i Staden; den lærde Skole, pro p a tria  et litteris stod 
der paa dens Pande, »for Fæ dreland og Videnskab«, ny opstaaet 
efter Krigen 1848—50, et Arnested for dansk Aandsliv; det 
unge Dannevirke, Dagbladet fra  Papegøjegaden, tilhuse i en 
ringe, Bygning, men fuldt af Sprængstof som et K rudtm agasin.

Her var nok at tænde i, Mænd og Kvinder med aabne Øjne 
og stærke Sind, med Mod og Vilje, Tem peram ent og Fatteevne, 
Tænkere, Digtere, Videnskabsmænd: Rektor Søren Bloch 
Thrige og hele hans Stab, deriblandt Joh. Fibiger, J. Aschelund,
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Ed. Lembcke, Præ sterne H. P. Kofoed-Hansen og Fr. Helweg, 
Redaktøren P. C. Koch, og lige uden for Byens Porte P ræ sterne 
Hertel, Bojsen, M arckm ann o. a. — Navne, som allesam m en 
staar skrevne i D anm arks Historie.

To af de her nævnte Mænd var fortrolige med S. Kierke
gaard og stæ rkt prægede af hans Ideer længe før det sidste 
stærke Røre begyndte, nemlig H. P. Kofoed-Hansen og Joh. F i
biger.

Hans Peter Kofoed-Hansen er et af de faa Mennesker, i 
hvem de K ierkegaard’ske Tanker genspejler sig i stille K larhed 
og dyb Oprigtighed. Med en tilbageholdende Fornemmelse, næ
sten som stod m an over for et »Rør mig ikke«, griber m an Pennen 
for a t skitsere hans Billede. I Kirkebøgerne i sit Provsti har 
han skrevet sit Navn med klare, rolige Træk, dog ikke uden 
Sving, som den der kender Livet fra sig selv, fra  sit H jertes dybe 
Kilder, og derfor ikke træ nger sig ind paa andre. I sine Bøger 
er han den rolige og ubestikkelige Iagttager og dog aldrig ube- 
væget. Af Skum er der kun lidt, men Brændingen er der a lli
gevel. Svenskeren W. Rudin, da han skulde skrive sin Bog om 
Søren Kierkegaards Person og Forfatterskab, kom først til H. 
P. Kofoed-Hansen og blev hos ham  i otte Dage, og. dette Sam vær 
har uden Tvivl været m edvirkende til, a t  denne Bog er blevet 
et sjæ ldent sm ukt Mindesmærke om S. K. I det Hele taget er
kender m an ved at gennem vandre den omfangsrige Kierke- 
gaard litte ra tu r mere og mere, hvor vanskeligt det er for de for
skellige Forfattere, a t naa in d .til  Nerven uden at blotte den. 
Thi der er noget ved denne sælsomme Tænker, som kun m aa 
iagttages gennem det Svøb, hvori det ligger; det taaler ikke, a t 
afklædes med kolde spidse Fingre. Kun faa, meget faa, h a r haft 
den Sindets Grebethed og den Sprogets Nænsomhed til a t tale 
om deres Emne som W. Rudin og H. P. Kofoed-Hansen.

Som A djunkt ved Odense Katedralskole blev H. P. Kofoed- 
Hansen snart Medlem af og derefter Sekretær for Fyens Stifts 
literære Selskab. Sam tidigt opstod i ham  Trangen til selv a t ud 
rede sine Tanker i Bogform. Under Navnet Jean Pierre (— 
Hans Peter) udgav han 1840: Dialoger og Skizzer. Af en Phy-
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Søren K ierkegaard og Nordslesvig.

siognoms efterladte Papirer udgivne af Jean Pierre — 1842: Liv 
af Død. En Fortæ lling af Jean Pierre — 1845: Kød og Aand el
ler de to Veje. En Sjælehistorie af Jean Pierre.

Men i Aaret 1843 udkom  »Enten — Eller, E t Livsfragment 
af Victor Eremita«, den første i den lange Række af Bøger, som 
S. K ierkegaard udsendte under forskellige paatagne Navne. Af 
denne Bog, som vel er og bliver noget Enestaaende i den danske 
Bogverden, blev Adjunkten stæ rkt grebet, og inden Aaret var 
omme, havde han skrevet en meget udførlig og indgaaende An
meldelse i »For L iteratu r og Kritik. E t F jerd ingaarsskrift udg. 
af Fyens Stifts lit. Selskab.« Forfatteren aabenbarer sig i dette 
Arbejde som en af de første i Danm ark, der med fuld Forstaaelse 
opfattede det frem satte Enten — Eller, for saa vidt en Læser 
dengang allerede kunde sætte sig ind i S. K ierkegaards Hensig
ter. F ra  den Stund af har Adjunkten sikkert fulgt den nye 
Tænker med den stille Lidenskab, som S. K. ønskede at finde 
hos sin Læser.

I Odensetiden oplevede den unge Mand ifølge sine egne ef
terladte Optegnelser nogle tunge Skuffelser — »Jeg har tidligt 
bildt mig ind at kende Livets Smerter«, skriver han — og disse 
E rfaringer m aa det vel tilskrives, a t han, som af N aturen var 
ilter og havde et heftigt Væsen, blev mere modtagelig for det 
Ulystvækkende og Neddæmpende, vel ogsaa for den Ironi, som 
han mødte i Søren K ierkegaards Skrifter.

Efter a t have været Præ st i K ristianshavn et Aars Tid flyt
tede han i 1850 til Haderslev og blev her Hovedpræst ved Vor 
Frue Kirke. Aaret efter viedes han i Odense til Komtesse So
phie Isabella L æ titia Moltke. I 1855 lod han sig forflytte til 
Gammelhaderslev. F ra  1854 havde han tillige overtaget Provste- 
forretningerne.

Et personligt Bekendtskab og Venskab mellem S. Kierke
gaard og H. P. Kofoed-Hansen var allerede opstaaet i Fyrrerne. 
Da sidstnævnte rejste til Slesvig, sagde han m undtligt Farvel til 
S. K., og da sagde denne: »De vil In tet høre fra mig en Tid, men 
saa vil De a tte r høre fra  mig«, hvormed han sigtede til sit sidste, 
forestaaende Angreb i »Øjeblikket«, der først kom fire Aar se-
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nere. Men om det indbyrdes Samkvem har S. K. paa sin egen 
Maade givet Besked i et Brev, som var tiltæ nkt Vennen, men 
aldrig blev afsendt. U dkastet fandtes i hans Papirer og inde
holder bl. a. følgende Sætninger: »Dersom De levede i Køben
havn, vilde jeg formodentlig en Dag realisere en længe paa
tæ nkt Plan. — Ak, th i der synes a t være en Skæbne over Udfø
relsen af de længe paatæ nkte P la n e r .. . .  at aflægge et Besøg, 
hilse paa Den og Den . . . .  Altsaa, dersom De levede i Køben
havn, havde jeg formodentligen ved Hjælp af et Indfald taget 
Sagen paa tvæ rt og var kommen hovedkulds ind af Døren til 
Dem. Muligen var jeg da endog falden ind af Døren og havde 
raab t med Ugelspegel: det Hastværk h a r Fanden skabt! De 
veed formodentligt, at der fortælles om U., at han blev sendt i 
Byen af hans Madmoder for a t købe en Pægel Vin, at han der- 
paa udeblev i 4 Aar, indtil han en Dag kom styrtende ind i 
Stuen, faldt og slog Flasken i Stykke og raabte: Det Hastværk 
har Fanden skabt.

Men da De nu ikke bor i København, saa m aa jeg gøre noget 
andet: nemlig ved Hjælp af et Brev se at realisere en længe paa
tæ nkt Plan. Skønt jeg nemlig (netop for ganske og ganske kon
sekvent a t kunne tilhøre den Idee, hvilken jeg har den Æ re at 
tjene) kun saare lidet indlader mig med noget Menneske, ja 
endog undgaar enhver Forbindelse, saa følger deraf ingen
lunde, a t jeg forbliver uvidende om, hvad der sker om mig, ej 
heller at jeg, uden Sympati og uden villig Anerkendelse af v ir
kelig Dygtighed, erfarer, hvad der tildrager sig. Netop i denne 
Anledning h a r jeg oftere tæ nkt paa Dem, og tæ nkt paa, under 
hvor utaknem lige V ilkaar De arbejder som Forfatter.

Som det da er Skik og Brug og ret hensigtsmæssigt, a t Sol
daterne paa de farefulde Poster i N attens Mørke engang im el
lem raaber til hinanden, saaledes ønsker jeg dette lille Brev fra 
m in Side betragtet som et Tilraab, og skal det glæde mig, om det 
er Dem kært, a t der raabes saaledes.

. . . .  Det h a r ogsaa glædet mig, at der dog endeligt kom en 
Anmeldelse af Deres »Kød og Aand«, en udførlig, en velvillig. 
For mig har denne Anmeldelse tillige betydet noget andet, thi
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det har m indet mig om, hvad jeg ikke vil kalde en længe paa
tæ nkt Plan, men dog et Ønske, jeg har haft, selv a t anmelde 
denne Bog. Det havde jo i en vis Forstand kun været Gengæld, 
Lige for Lige, — men jeg haaber, at dog ogsaa et Venskab kan 
holde uden dette nøjagtige Lige for Lige.

___jeg h a r i disse Dage holdt Fyraften og derved faaet Tid
til Et og Andet, og har jeg bestandigt haft in mente, a t et Til- 
raab til Dem hørte med dertil.

Venskabeligst
S. Kierkegaard.«

1 Haderslev var det saa, at Uvejret kom, det Uvejr, hvis stæ r
keste U dladninger knyttede sig til S. K ierkegaards Død. Joh. 
Fibiger i »Mit Liv og Levned« siger derom: »Bevægelsen i Ha
derslev blev saa stærk, a t det kunde kaldes en aandelig Revolu
tionstid. Byens Redaktør forkyndte stadig i sit Blad, at Kir
kens sidste Tider var komne; vor Provst pakkede ind for a t gaa 
ud af Kirken, og en ung Skolelærer samlede hveranden Aften 
en vrim lende Mængde i et meget stort Lokale, og udm yntede 
for Almuen med profetisk Talestrøm  Kierkegaards groveste 
Varer. De Troende saa forfærdede paa hinanden, de havde dog 
ment, at de var Christne, og de Vantro gik i Klubben og gjorde 
Vittigheder om de Præster, hvis Præ k m an nu skulde nyde 
fuld Frihed for, al den Stund det var en Forbrydelse a t gaa i 
Kirke, en Forbrydelse, m an iøvrigt vidste sig godt nok fri for.«

Vi m aa nu et Øjeblik forlade den Mand, hvis Liv og Tæn- 
ken vi har søgt a t sætte os en Smule ind i, for a t kaste et Blik 
paa de Tilstande, der er belyst i ovenstaaende E rindringer af en 
Person, som selv stod m idt i Begivenhederne.

Vi griber Avisen. Peter K ristian Koch er Redaktør af »Dan
nevirke«, en begavet, ilter og foretagsom Person. Alt, hvad der 
gn istrer i denne Verden, giver Genblink i hans Øjne. Og han 
gaar ikke længe og bærer paa Hemmeligheder. Ind i Avisen 
med det, ud i Folket med det — lad det knalde, futte og bruse.

I de københavnske Aviser læser han om Sandhedsvidne- 
striden. Var Biskop Mynster et Sandhedsvidne [som H. L. Mar-
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tensen havde kald t ham], et af de rette  Sandhedsvidner — er 
dette Sandhed? (Art. af S. K. i »Fædrelandet«). Fluks genly
der det i »Dannevirke«: »Medens Ordførerne i denne Mængde 
raaber, a t S. K. er gal, kan det gerne hændes, a t han derved la
der sig virkelig skræmm e og i Stedet for at vedblive at oplyse 
Forholdene »priser Tavsheden«.

»Dannevirke«-Redaktøren sidder uroligt paa sin Stol. Bare 
ikke Tavshed! Men han kender ikke S. Kierkegaard. Lade sig 
skræm m e? Nej, som en Kæmpekanon afgiver sine visse be
stemte jordrystende Skud, saadan kom m er i regelmæssige 
Mellemrum, med fast ög roligt Sigte de Kierkegaardske G rana
ter, tilsidst det velkendte Sprængstof i Bladrækken »Øjeblikket«.

»Dette skal siges — saa være det da sagt«. Hvilket? — 
Dette: Hvo du end er, hvilket dit Liv forlæsten, min Ven, — ved 
(hvis du ellers deltager i den) a t lade være at deltage i den of
fentlige Gudsdyrkelse, som den nu er (med Paastand paa a t være 
det nye Testam entes Kristendom) ha r du bestandig éen og en 
stor Skyld mindre, Du deltager ikke i at holde Gud for Nar ved 
at kalde det nye Testam entes Kristendom, hvad der ikke er det 
nye Testam entes Kristendom.

Og dette: Det Spørgsmaal om hvad Kristendom er, og der
med igen Spørgsmaalet om Statskirke, Folkekirke, hvad man 
nu vil kalde det, Sam m ensm eltningen eller Sam menholdet af 
Kirke og Stat skal bringes til den yderste Afgørelse.

Og dette: Jeg tør ikke vige, mig tvinger en højere Magt, der 
vistnok giver Kræfter, men ogsaa ubetinget vil lystres, ubetinget, 
blindt som Soldaten Commandoen, om m uligt med det Uvil- 
kaarliges Præcision, som Rytter-Hesten lystrer Signalet.

Det er de første Signalskud i København. Dermed er ogsaa 
»Dannevirke» mobiliseret. P. C. Koch begynder at forstaa.

I Nr. 11 af Aargangen 1855 er en Artikel af »Sjællandspo
sten« aftrykt, som giver S. K. Ret i, a t Biskop Mynster ikke var 
en særlig frem ragende Kristen. H an deklam erede paa P ræ dike
stolen og elskede de fine Nydelser. Noget senere gengives en 
Artikel om Præ sterne: de ere ofte brave Mennesker, men des-
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uagtet langt mere Agerdyrkere, Studefedere, L’hombrespillere 
og Tobakssmøgere end den kristne Rejigions Tjenere.

Og nu boldes Læserne nøje underrettede om alt, 'hvad der 
passerer i denne Sag, ja, vi m ærker snart, a t P. C. Koch har 
faaet sig en særlig Meddeler i Hovedstaden, som hastigst skal 
forsyne »Dannevirke« med Udpluk af de kierkegaardske A rtik
ler. Under dette Forspil døde Præsten i Gammelhaderslev, 
Provst Janssen, P. C. Koch’s Sognepræst. Om han var en L’hom- 
brespiller og Tobakssmøger, vides ikke, men i Indberetninger 
paa Embedsvegne er han blevet karak teriseret som en Mand, 
hos hvem aandelig Føde ikke var a t faa. Ogsaa hans Navn 
hvirvledes ind i »Dannevirke«s Spalter og fik sit Besyv, mod
sagt af Degnen, der mente a t skulle værne om sin Foresattes 
Eftermæle.

Et nyt Navn glider os forbi: Skolelærer M. Sommer. Vi har 
hørt det engang før. Ifjor henimod Jul skrev samme Skolelærer 
en Adventssalme til »Dv.«, uden Oprørstoner og Hanegal, en rig
tig køn lille Salme. Nu siges der, at han holder kristelige Kate- 
kisationer i sin Skole, hvor ikke blot Børnene faar deres Søn
dagsopbyggelse, men hvor ogsaa Voksne er tilstede i H undrede
vis. Kan han komme godt fra det, h ar m an hørt sige, saa giver 
han Præ sterne Dask, dog ikke naar nogen af dem er tilstede. 
Peter Kristian Koch synes godt om dette. Ude i Landet gaar 
ogsaa Snakken imellem Bønderne, a t han er en Præstehader, 
hvilket han dog selv benægter.

Mogens Abraham  Sommer var født i Ribe og blev i sit 24. 
Aar Lærer i Haderslev, efter at have prøvet adskilligt andet. 
E t Blik paa hans Billede i Dansk biogr. Haandleksikon giver 
allerede, et Indtryk af Personen som noget ikke helt alm inde
ligt. Han prædikede, siges der, en Art frikirkelig Kristendom 
i T ilknytning til Nordm anden Lam m ers . . . .  udgav Pjecer og 
virkede som Kvaksalver. Han kom gentagne Gange i Konflikt 
baade med Myndighederne og Befolkningen . . . .  og fik adskil
lige Fængselsstraffe. En ingenlunde ubegavet Mand, hvis Tro 
paa sin Mission ikke lader sig bestride.

Iblandt hans Sm aaskrifter er: »Et evangelisk Foredrag,
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holdt i A rresthuset i Haderslev 4. Juni 1854 af M. A. Sommer«. 
(2. Oplag, Aalborg). Her har vi Manden selv, som han gaar og 
staar, m an kunde m aaske rettere sige: som han haster og løber 
i sit og sin Herres Æ rinde. »Verden holder i Dag Pinsedag« — 
hedder det — »Da jeg var hos Eder i den tidlige Morgenstund og 
bøjede mine Knæ med Eder i Eders kolde klam m e Celle, da talte  
jeg til enhver af Eder om Aandens Udgydelse . . . .  Jeg h a r ofte 
erfaret det, n aar jeg har været ene med Eder, a t Eders Hjerte 
har slaaet haarde Slag, og Taarer har perlet i Eders Øjne, jeg 
vil aldrig glemme de T aarer vi med hinanden h a r fældet her i 
dette Fængsel, th i ‘Herren har ofte besøgt os, og det er vort Haab, 
hans Naade har ikke været forgæves . . . .  Jeg fylder i Dag m it 
25. Aar, og da jeg i Morges bøjede mine Knæ med Eder, fortalte 
jeg Eder det jo, hvorledes H erren underligt har ført mig i disse
25 Aar. Jeg har jo skaffet Eder B ø g e r___og I vide, a t I kunne
tale til mig som Ven til Ven. I Dag har jeg taget en Del af m ine 
Venner h id ‘for at deltage i Opbyggelsen.......

Jeg føler mig nu træ t, th i den ganske Dag har jeg ta lt her 
fra den tidlige M orgenstund, siden i Arbejdshuset, og endnu 
eengi.ng skal jeg samle de hungrige Sjæle, som længes efter at 
høre om vor dyrebare Frelsers Naade, og derfor m aa jeg slu tte  
denne Gang. Imorgen skal jeg a tter komme til Eder og da 
ville vi fryde os ved hans Livs Ord igen.

(Derefter en Bøn).
Han skriver med gammeldags Høflighed »Eder« stort, selv 

om det er Fanger og Tugthuskandidater, han taler til, men deres 
Navn s taa r ogsaa skrevet stort i hans store Hjerte. At en ung 
Mand med denne Baggrund kunde samle nogle Hundrede af 
Haderslev- Borgere om sig — jeg tænker, det var mange af de 
Smaa — det un'drer mig ikke.

Hans Tid i Haderslev blev kun kort. Præsten Fr. Helweg, 
der m aaske var Lærerens nærm este Foresatte, fik ham  fjernet 
efter tre Aars Virksomhed. Lejlighedsvis har han dog holdt 
Møde i Byen senere.

To Taler, holdt i Had. 14. og 15. Juli 1859, lod han trykke 
samme Aar, og heri læses: »Der var en Tid, da jeg med megen
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Bekymring vendte m it Blik mod denne Stad. Jeg vidste, a t 
ligesom Troldkarlene og de ægyptiske Koglere med deres Be
sværgelser kunde gøre de kraftige Gerninger efter, saaledes 
kunde de gjorte Kongepræster [et yndet Udtryk hos Forf.] med 
deres blinde Iver og store Tale gerne ogsaa forføre Guds ud
valgte Folk’ . . . .  Disse gjorte Kongepræster har ingen Tro, der
for har de heller ingen Kraft, de leve med Verden og tragte 
efter alt, hvad Verden byder dem, Embeder og faste Lønninger 
og magelige Dage og derfor kan de ikke vidne om, at deres Tro 
er den Sejr, som overvinder Verden’.

Om sig selv siger han: »Jeg veed, jeg har m odtaget et stort 
Naadepant, hvormed jeg skal aagre — m aaske blandt 7000’ 
fandtes ikke Een, som Herren havde udrustet med Aandens 
Kraft og Myndighed til a t forkynde Ordet, som han har kastet 
det i min Lod, saa har jeg ogsaa a t bringe en desto større 
Rente!

Biskoppen, Provsten og Præsten har spillet den hellige 
Mand saa længe i «det hellige Embede«, skrev han allerede 
Aaret iforvejen, «at han virkelig tror, han er en hellig Mand 
i et helligt E m bede-------veed ikke andet, end at han lider, for
sager, bliver bespottet, foragtet og forfulgt, saa han græder for 
sin Kone og fortæller hende sin haarde Skæbne, raadfører sig 
med hende, om det ikke er det bedste, a t de flygte for dog at 
frelse Livet, indtil hun ved fornuftige Ord bringer Manden til
rette, overbeviser ham  om, at det hele er kun en Drøm, en 
Følge af det tykke Blod, der er frem kom m et ved, a t han h a r 
gjort sin Bug til sin Gud«. — Han tilraaber sine Læsere: »Skil
ler Eder fra  dem, I m it Folk; thi deres Øjne blive opladt for, a t 
Folkekirken er den Babel, som Johannes ser a t falde«. Og han 
slu tter: »Saaledes være disse Ord udsendte i Vorherres Jesu 
Kristi Navn til Vejledning for de Enfoldige, der ønsker at frelses 
fra denne vanartige Slægt«.

I et Skrift, som under Navnet Dr. Johannes Theodorus saa  
Lyset i 1864, lod han trykke med store Bogstaver: «I Slanger! I 
Øgleunger! hvorledes kan I undfly Helvedes Dom — I Aarhun- 
dreder have nu Præsterne bedraget F o lk e t---------- der vilde ikke
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være een af Hundrede, der vilde føle noget Savn, naar Gejstlig
heden takker a f . -------D anm ark kan takke Gud for Dr. Søren
Aabye Kirkegaard, han er enestaaende i vor Samtid, og ikke 
alene i vor men i de forgangne Slægter op til Apostlenes Dage 
h a r  ingen ta lt som han.«

Det var den Læsning, som i de Dage laa paa Menigmands 
Bord i Haderslev, og saa »Dannevirke«. Hvad fik Menigmand 
vel ellers at læse? Da m aa uden Tvivl de Kierkegaardske Toner 
være gaaede ind i hver Mands Stue, hos de lærde Tænkere og 
aandelige Førere, ja, og saa hos mange, mange sm aa Folk, som 
ikke har megen Tid, m aaske heller ikke Forstand til at granske 
i Videnskabernes dybe Muldvarpeløb, men som ofte har et 
Hjerte, der um iddelbart forstaar visse Grundsandheder. Hvor 
meget der kom ud paa Gader og Stræ der af disse Bevægelser 
paa Aandslivets og Sjælelivets Omraade, ved vi ikke.

Hvor dybt Sindene var grebne, ses af et Brev, som en aand- 
fuld Kvinde skrev til det lille Kirke-Ugeblad »Brevbærer m el
lem Kristne«. »Vi h a r i næsten to Aar«, fortæller hun, »haft en 
overvættes Naade, idet Herren har sendt os en Mand, der er 
saare sjælden begavet med Guds Aand og fyldt med hellig Ild
---------- . At han — og jeg tro r ene han  — kan og er istand til at
virke paa Folket og føre det til Kristum , er en alm indelig Me
ning her, fordi han er saa a l s i d i g ,  navnlig ikke for streng 
D a n s k ,  ikke for streng g r u n d t v i g s k  eller streng h e r - 
r  e n h u t i s k. Egentlig saa hælder han vel m est til K i e r  k e - 
g a a r d  . . . .  Han har holdt Bibellæsning og Forklaring hver 
Aften over det gamle og ny Testam ente; i lang Tid var det kun 
for Børn, men senere blev det saa besøgt af Æ ldre, at Skolen, 
der dog rum m er om trent 300 Personer, ingensinde er stor n o k ... 
Man kan vel sige, a t han prædiker lige saa meget med sit Liv 
som med sit Ord, thi han er afholden og forsagende i alle Ting 
og dog blandt Børn ganske selv et Barn. Da vistnok m angen 
haard  Kamp er gaaet gennem hans Hjerte, h a r det efterladt 
dybe Spor i hans Træk; jo længere jeg ser paa ham, desto 
skarpere blive de mig« . . . .

Mogens Sommer m aatte a ltsaa  rejse. Hans Liv, som altid
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havde været fuldt af Vidtløftighed, blev det end mere siden. 
Men lad ham  fare.

Vi er komne for langt frem i Tiden. Endnu er Drøftelsen i 
»Dannevirke« i sin Begyndelse.

En Maske, U. K—d., dukker op og taler godt for sig. »Dan
nevirke« gør vistnok Ret i« — siger han —, »nu og da at hen
lede sine Læseres Opmærksomhed paa Dr. S. K ierkegaards Virk
somhed for a t aabne Øjet for, hvad der er sand Kristendom, og 
hvad der er Skrøm tkristendom . Bedre var det, om »Fædrelan
det« med hele Rækken af hans Torden-Artikler kom i alle Huse 
for a t vidne, a t det heller ikke s taar ret til hos os Protestan
ter . . .  Danm ark er ikke opgivet, det elskes [nemlig: af Gud]; 
men det sover og drømmer, derfor skal det opraabes —«.

En fortørnet P ræ st i Nabolavet kom m er farende, river Ma
sken af Personen, og raaber, a t han  hedder Ulrik Kjærgaard. 
Men vi er lige kloge og kender ham  ikke. Masken taler to Gan
ge og aldrig mere. Men nu er ogsaa Præsteskabet, Theologerne, 
Sandhedsvidnerne, komne i Bevægelse.

F. E. Bojsen i V ilstrup h a r sin egen »Budstikke«, et Tids
skrift, i hvilket han aandrig t og veltalende behandler Bibel
tekster og vigtige Spørgsmaal efter grundtvigske Synspunkter. I 
Bladets mange og fyldige Aargange h a r  Søren K ierkegaards Sag 
ikke forstyrret den hyggelige og menneskevenlige Tone; sjæl
dent nævnes den, aldrig med nogen dybere Alvor. Men Udgi
veren giver en enkelt Gang Møde i »Dannevirke«s Spalter 
iblandt de andre Stridende og erklærer, a t det dog vel ikke 
kan kræves af Præsterne, at de skal opgive deres Embeder. »Vi 
skal være villige til at bringe Opofrelser, n aa r disse virkelig 
kræves af os, men vi vil ikke bringe dem for at være dem til 
Behag, der ikke kan unde os vore Indtægter, hvad enten vi gør 
Gavn for dem eller ej. At ville være M artyrer, hvor det ikke 
kræves, anser jeg for lige saa daarligt, som ikke at ville være 
det, naar det kræves«.

Saa tier den erfarne Mand i Vilstrup. Han glemmes hu r
tigt, th i nu kom m er Ungdommen. Som en Raket fuser det op i 
Luften, knitrende, lysende. Det er unge Hr. Peter Christian
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Zahle, Præstesøn fra Nørrejylland, K andidat i Theologien, Na
tionaløkonom, Bondeven, Rigsdagsmand, alt i a lt et Uro paa 
den danske Skueplads. Dengang han tog Ordet i »Dannevirke«, 
vidste vel ingen, hvor han kom fra, men senere har Historien 
godt kendt hans Navn. Han var Broder til Nathalie Z. og 
Onkel til den forhenv. Statsm inister.

De første Stykker af »Øjeblikket« var udkomne. Striden og 
Ophidselsen ud over Landet steg fra Dag til Dag. Bladet »Dan
nevirke« er med. Der trykkes næsten ikke et Nummer, uden at 
der høres en Genlyd deri af de store Kampe. P. Chr. Zahle’s 
første Emne hedder: Præsten og Prædikestolen. Redaktøren 
gør sine Bem ærkninger dertil, bl. a. denne: »I Henhold til Ind
holdet af hans Artikel da er jeg i meget ikke enig med ham, 
men fordrer langt grundigere Reformer, navnlig Prædikenens 
Ophør i Kirken og Ordets Forkyndelse frem kaldt ude i selve 
Samfundet.«

Dette Num m er af Dv. syntes Politim esteren ikke om. Saa 
vidt m aatte m an ikke gaa, dersom der skulde være Lov og Ret 
i Landet. Bladet blev beslaglagt.

Men den unge Kandidat og Rigsdagsmand skrev videre. Der 
var Ild i hans Pen. Om »Den hellige Kæde« skrev han — om 
»kristelig Rangfølge« — om »Bisp, Præst, Degn«, hvilken sidste 
Artikel samm en med nogle Udpluk af »Øjeblikket« a tte r blev 
Aarsag til, at Bladet blev beslaglagt.

En Dag segnede S. K ierkegaard om paa Gaden, dødssyg. Han 
m aatte holde inde med »Klemtningen«. Hans Gerning var 
gjort. Men i Haderslev og ud over Landet gik Klemtningen 
videre. P. C. Zahle skrev om »Præst og Præst. Offer og Offer. 
Arv og Arv«. Her spørges, hvorfor m an i Reformationens Dage 
ikke fejede Præsteskabet ud med saa meget andet. Der svares: 
»Læs derom Luthers Hyrdebrev, som Kaptajn T hurah  (Læreren 
v. Tønder Sem inarium ?) nylig har oversat. Staten og Fyrsterne 
sagde som før St. Peders Stol: Nej Stop! Præsterne kunne vi 
godt bruge. De kan holde os Folket i Ave. Dem kan vi dreje 
og vende, som vi har Lyst, mod at give dem fede Embeder«. Om 
Arven siger han, at nu arves et evigt Liv ved Fødselen, alt-
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sammen i Modstrid med det Ny Test. »I Sandhed, Kulturen 
stiger«. Højtideligt føjer Redaktøren til: Det Emne, som Hr. 
Kand. Zahle ovenfor h a r behandlet, sysselsætter i vor Tid meget 
de troende Lægfolk. For a t paaskynde Spørgsmaalets Afgørelse 
opfordrer jeg herved dem, som ansee Titelen Præ st og Præste- 
embedet overhovedet en særskilt Præstestand, for kristelig 
hjemlet, til i Dv. at modbevise Hr. Zahle.

P. C. K o c h.

En Præ st i Haderslev følte Spørgsmaalets og Opfordringens 
indre Berettigelse og sendte et Svar. Det var Johannes Fibiger, 
Lærer ved Latinskolen og tillige Hospitalspræst. Hvorfor han 
blev den eneste, der gjorde sig den Umage, enten for sin egen 
eller for Menighedens Skyld, fristes man til at gøre sig sine 
Tanker om. Sikkert var langt ud over de levende Kristnes 
Kreds Sindene i stæ rk Bevægelse. Lærerne ved Skolen, der 
hver Dag stod imellem tænkende og spørgende Elever, P ræ ster
ne, der hver Søndag stod overfor en Tilhørerskare, iblandt hvil
ken de fleste havde læst alle de drøje Anklager mod Præ st og 
Kirke; opvakte M ennesker i Mogens Sommers Forsam linger, som 
kendte deres Bibel; Provster, Bisper og andre Kirkens Tilsyns- 
mænd — var der ingen af dem, som vilde stille sig ind i den 
aandelige Kamp og tage et Stykke A nsvar paa sig? De tav vel 
ikke, sikkert ikke. Men Peter Kristian Koch fik ikke Svar af 
dem. Det er i det hele taget forbavsende, i hvor ringe Grad den 
kristne Menighed eller Kirkefolket dengang saa vel som senere 
her i Slesvig h a r taget sig af sin Kirke og dens aandelige Ejen
dom.

Dengang altsaa var Præsten Joh. Fibiger ene om at give et 
sagligt og historisk Forsvar for Præstestanden. »Vor Tids 
Skade«, hævder han, »bestaar ikke i, a t vi have lovligt beskikkede 
Præster, men i, at vi have saa mange daarlige Præster. Embe
det er helligt, men selv har Præsten hverken ved Fødsel eller af 
hellig K arakter noget forud for de andre Troende. Jeg har hel
ler aldrig sporet, at nogen Præ st hos os i m indste Maade har 
gjort Fordring derpaa«.
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Et Mellemspil foranledigedes a tte r  af Ungdommen. I sit 
M indeskrift om Sognepræst Chr. H. de T hurah fortæ ller F. 
Hjort: »I den saakaldte Sandhedsvidnestrid deltog T hurah 
meget kraftig t og efter manges Mening paa en særdeles heldig 
Maade i sit Riimbrev til Johannes Forføreren, alias Dr. Søren 
Kierkegaard«, der blev efterfulgt af »Hvorfor netop saaledes, 
Præm isser i Sagen C. H. T hurah  kontra Dr. Søren Kirkegaard« 
og Mester Jakel, en Dyrehavsscene gengivet efter Virkeligheden« 
(Tre Gange efter hinanden s taa r Navnet K. med fejl Bogstave
ring).

»Dannevirke« kaldte Rimbrevet et Skam skrift. Men det fik 
et Gensvar i et af Bladets Numre, som baade for Formens og 
Indholdets Skyld her delvist skal meddeles:

Mit Indtryk af stud. T hu rah ’s Rimbrev.
Der s taar en Forfærdelse over vor Tid!
Kamp og Strid 
frem ruller
med døvende Bulder.
Højt hæver sin Skulder 
Forargelsens Jætte 
at flætte
for Svagheds Barn 
sit Garn
til Fordærvelsens Snare.
Svare
lyde
de stride
Tvedragtens Røster.
Brøster
nu fordums Fred!
Ned
styrter i Grus
hint B indingsværks Hus,
baade m ørt
og skørt,
bygt af Forstanden 
og tilegnet Fanden.
Nu gælder det for eller mod!
Hvo forhen stod 
hinanden saa næ r 
saa kæ r 
ved Fræ ndskab 
og Venskab —
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»Jeg vide det niaa, 
du svare mig paa:
Hvorlunde bor H erren i Sinde?«
Da hedder det Ven eller Fjende.

I dit dunkle Skød 
hvad dølger du, Tid?
Hvorhen stunder din Id?
Hvad skal møde vort Øje 
hist paa den høje 
straalende Bue, 
n aar a tter vi skue 
Morgengryet?
Tænder du Nyet 
b ra t for en bedre Aand?
Løser de Baand 
som en Tid saa lang 
Guds Menighed tvang?
Hvælver du 
nu
som hin Stund 
i lysende Forgrund 
Brynet
Forklarelsessynet 
klarlig  at skim te? 
skulle saa glimte 
Troslivets Lyn, 
et Opbyggelsens Syn, 
som Kornmod a t styrke 
i Jorderiges Mørke 
Guds Riges Sæd?

o. s. V.
(undertegnet:) —d—n.

I Slutningspartiet, Som ikke meddeles her, faar Studenten 
sin Dom; men om S. K. hedder det smst.:

— ham
Aandskæmpen, med Tankens skarpeste Syn, 
med de glimtende, sælsomt fængende Lyn, 
m uligt vor Fjende,
muligt, naar Kampen stunder til Ende: 
vor Ven —

Jeg er sikker paa, at med disse Ord er mange ærlige for- 
staaende Menneskers Tanker om S. K. i de Dage ret nøje gen
givne:
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Muligt vor Fjende — m uligt vor Ven.
Saa gik Striden videre. Og inden P. C. Koch tænkte sig 

om, havde han kørt sit Blad ud paa Afgrundens Rand. Paa 
Grund af Udtalelser om forskellige kirkelige Anordninger saa 
vel som i Forbindelse med de K ierkegaard’ske Øjeblikke blev der 
paaført ham  en Proces af M inisteriet. Advarsler var gaaede 
forud, men havde ikke frugtet. Anklagen gik ud paa, at Lands
kirken (i Hertugdømmerne) var blevet angrebet saa stærkt, som 
den overhovedet kunde blive. »Jeg i det mindste«, siger A nkla
geren, »indser ikke, hvad Værre og mere Fornærm eligt, der 
skulde kunne siges om den; men foruden dette er de brugte 
Udtryk i højeste Grad utilbørlige og fornærmelige for Regerin
gen og for den hele gejstlige Stand« o. s. v. Der andrages paa 

Aars Fængsel, eller en følelig Mulkt og Betaling af Omkost
ningerne.

Nu var det passende, om P. C. Zahle skrev en Artikel om at 
lide for Retfærdighed, og den skrev han, uden at han dog kom 
til at lide med.

Dagen efter kom i»Dv.« Meddelelsen om Søren Kierkegaards 
Død.

»Ja, nu er det forbi«, stod der at læse nogle Dage senere, 
»den mærkelige Mand med den »vidtløftige L itteratur« og den 
»private Religion« er død. Kun en Handling s taa r tilbage: med 
de tre Spader Jord a t indvi den Afdøde som Alt, hvad der er 
kommet af Jord, til Jord igen — og saa er det fo rb i.. . .

Men trind t om kring i det Folk, han tilhørte, hvis Sag han 
tjente, hvis Sprog han med sønlig Hengivenhed og med næsten 
kvindelig Forelskelse var stolt af a t have den Æ re a t skrive, 
trind t omkring i dette Folk er der Sorg hos de Enkelte, hvem 
han søgte og fandt, efter hvem han ligesom udstrak te sine 
Arme — disse Enkelte, der saa forunderligt føler sig tiltrukne 
af, hvad han s k r e v ----  de se med Kærlighedens hele Beun
dring tilbage paa det Liv, som — hvad der er saa sjæ ldent i 
»Kristenhed« — helt igennem sigtede efter Idealet.

Skulde den, der nedskriver disse Linjer, sætte en Indskrift
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paa den Hensovedes Grav, da blev det denne: Det er paa  den 
høje Tid, at vi faar vide, hvad det vil sige a t være Kristen.«

(undertegnet:) s.—h.

En Maaned senere sagde Peter Christian Koch Farvel til 
sine Læsere. Han havde solgt Bladet og rejste til København.

Om denne sidste Begivenhed skal jeg kun kortelig gengive, 
hvad P. Lauridsen har ud talt i Hist. T idsskrift A. R. 2. B. (om 
sønderjydske Førere). P. C. Koch var imod Forventning efter 
T reaarskrigen kommet i et spændt Forhold til det danske Styre, 
De slesvigske M inisterier havde standset hans nationale Væk
kelsesarbejde, og han lagde da dette Arbejde om i religiøs og 
kirkelig Retning. F ra N ytaar 1855 blev Dv. halvvejs et religiøst 
Blad. Saa kom Kierkegaardsrøret. P. Lauridsen anfører føl
gende Brudstykke af et Brev, som Præsten Fr. Helweg skrev i 
dette Tidsrum : »Hvad det kierkegaard’ske Spektakel angaar, 
saa skal min gode Raasløff (som truede med at fratage Dv. Kon
cessionen) vogte sig for Yttringer, som: Jeg vil ikke have det 
udbredt i Slesvig . . . .  Koch kan deri intet concedere, han gør 
det heller ikke, og uagtet jeg ingenlunde er en Kierkegaardia- 
ner som han, finder jeg heller ikke, han bør«.

P. C. Koch skrev selv til Flor: »Forbudt blev det mig da 
strengt a t optage noget af Dr. S. Kierkegaards Polemik eller a t 
omtale denne, fordi Raasløff og Regenburg ikke vilde have 
dette Emne ind i det slesvigske«.

Under disse truende Trængsler tabte P. C. Koch og hans 
H ustru  Modet og opgav Evret. Bladet »Dannevirke«s Deltagelse 
i S. K ierkegaards Kamp var dermed tilende.

Men vi har under denne Kamp nogle Gange mødt et Navn, 
som her m aa frem drages endnu engang. Det er Johannes Fibi
ger. H ans E rindringer er delvist bievne trykte under Titlen: 
»Mit Liv og Levned, som jeg selv har forstaaet det«. Her faar 
m an ogsaa et Indblik i hans Stilling til S. K. Ved sin Afrejse 
fra  København havde han lagt paa sin Forlovedes Bord et Bind 
af S. K. og en Roman, selv førte han samme Slags Læsning med 
sig. »S. Kierkegaards Skrifter af opbyggelig Retning vokser i
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de Aar, og vi var begge lige opfyldte af den. Amalie stjal Her- 
regaardens Toilettetim er for at fordybe sig i et Bind Taler, og 
jeg laa i de søvnløse N æ tter i m in Feber og læste Kærlighedens 
Gerninger«. Iblandt hans digteriske Arbejder er et Skuespil 
»Johannes Døberen« og et »Profeten Jeremias«, der tydeligt nok 
røber, af hvad Aand Forfatteren er. I »Dannevirke« kom han 
til at ledsage og belyse den standende Strid med en Række Ar
tikler, som han kaldte Løverdags Læsning og som skulde være 
en Forberedelse til Søndagen. Hele Vejen har han S. K. i T an
ker, og tilsidst tils taar han aabent: «Nu hviler han i sin Grav, 
og hans Sjæl er der, hvor hvert Ord, baade de tilbørlige og u til
børlige vejes paa en anden Vægtskaal end den, vi i vor Kort
synethed og med alle vore jordiske Hensyn plejer a t bruge. Alle 
de haarde Knuder, han knyttede for os, skal ikke forvirre den 
Herre Kristus, men jeg ved ikke, hvorledes de bliver løste. I 
hvad jeg har skrevet, har jeg dog søgt at løse dem efter den 
Oplysning, der er mig forundt. Jeg har vel kun en enkelt Gang 
nævnt hans Navn, th i jeg vilde, a t stille Folk, der ikke ser sig 
vidt om i Verden, heller ikke behøve det, skulde kunne læse 
mine Ord ogsaa uden Hensyn til den Strid der foranledigede
mig til at tage O rd e t----------- Derfor ved jeg m in Sam vittighed
fri, naar Kirkens Lærere er bievne beskyldte for ved denne 
Lejlighed af Menneskefrygt a t have holdt sig tilbage i Tavshed«.

Han og andre Præ ster m aatte tage imod adskillige Ytringer, 
m undtlige saa vel som skriftlige. En af dem sluttede med disse 
Ord: »Luk De Deres Kirkedør og skriv uden paa: Her vrøvles 
ikke mere af J. Fibiger, Sjælemyrder«.

Saaledes gik Aaret 1855. Peter K ristian Koch er forsvundet 
og der bliver stille i »Dannevirke«s Spalter, Søren Kierkegaard 
ligger i sin Grav, Mogens Sommer er her endnu, men s taa r fo r 
Fald. Men Provsten H. P. Kofoed-Hansen — hvor er han ble
vet af?

Nu, han  sidder lunt inden Døre og skriver paa en Bog, som 
hedder »Tegnet fra  Himmelen«, en kristelig-psykologisk Af
handling (trykt 1856). Derefter giver han sig i Lag med en 
Bog: »Dr. S. Kierkegaard mod Dr. H. Martensen« (ligeledes tryk t
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1856). Han følger altsaa med. Til den fænomenale Verden for
holdt han sig som den, der bare er paa Gennemrejse (J. Fibiger), 
men han var dog mere end Tilskuer. I Aaret 1857 udkom : »Dr. 
S. K ierkegaard mod det Bestaaende«, i 1859: »Nyt Gammelt. 
Breve over Tertullian fra  ux til xu«, 1860: en Samling Salmer og 
Sange, 1863: »Indledninger, givne fra  Prædikestolen« (en Præ di
kensamling) og endeligt i 1864: »En Røst i Ørkenen fra  Præ dike
stolen«, det sidste Arbejde fra  hans Haand, som fuldførtes og ud
kom i Haderslev.

Blev der ved S. Kierkegaards Død stille i Haderslev, i hvert 
Fald tilsyneladende og paa Overfladen, saa lagde Tankernes 
Strid og Tummel sig ikke hos Provsten, skønt han ved Jule
tid var flyttet ud til Præstegaarden i Gammelhaderslev og fra 
sin store Have ved Dammen kunde forfriske sin Sjæl ved Land
skabets hele Ynde.

For ham  vilde Tanke og Ord og de trykte Bøger, som han 
havde mange af, ikke slaa til. Det gjaldt om at eksistere som 
en Kristen. Hans Sam vittighed kom i stadigt større Pine. Naar 
han forestillede sig det Ny Testam entes Kristendom, Apostlenes 
Færd og Evangeliets første Forkyndere i den Belysning, S. K. 
havde frem kaldt, saa blev der først Uro, derefter Selvbebrejdelse 
og tilsidst en Beslutning: Han kunde og burde ikke være Præst. 
Han kunde ikke fyldestgøre de Krav, som m an paa Idealets 
Vegne — og paa Redelighedens Vegne — m aatte stille til en 
sand Kirkens Tjener.

Hen paa A aret 1857 indgav Provsten sin Afskedsbegæring. I 
et Brev til Chefen for Kirkeafdelingen i det slesvigske Ministe
rium  J. Regenburg ud taler han: »Naar jeg ansøger om min 
Entledigelse, saa er det sket ifølge m in Sam vittigheds Bydende. 
Jeg har kæm pet længe, rnaaske for længe derimod og kan ikke 
Andet.« Da m an nødigt vilde slippe den dygtige og begavede 
Mand, erklærede han sig villig til a t nøjes med en Permission, 
og M inisteren indberettede paa følgende sm ukke Maade til Kon
gen: »Fra Sognepræsten for Gammelhaderslev Menighed og 
Provsten for Haderslev Provsti, H. P. Kofoed-Hansen, har Mini
steriet m odtaget et Andragende, hvori han, hos hvem de senere
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Aars kirkelige Bevægelser have frem kaldt en Kamp, der har 
gjort ham  det i høj Grad vanskeligt at varetage sit Kald, h a r 
y ttre t det Ønske, a t der m aa tilstaas ham  en Permission, hvortil 
han føler sig trængende sjæleligt endnu mere end legemligt og 
hvorved han haaber a t kunne sættes istand til at genvinde 
den Fred og aandelige Fasthed, der er nødvendig for at udøve sit 
Kald i Fortrøstning til Herrens Velsignelse . . . .  M inisteriet kan 
for sit Vedkommende kun ønske, at denne dygtige, redelige og 
sam vittighedsfulde Em bedsm ands Begæring m aa blive op
fyldt —.

Efter at have tilbragt en Tid i Stilhed og derefter foretaget 
en Udenlandsrejse, vendte Provsten tilbage til sin gamle Ger
ning i Højsommeren 1858. D. 4. Aug. indviede han den nybyggede 
Kirke i Sommersted. Da Hertugdøm m erne frareves Danm ark, 
opgav H. P. Kofoed-Hansen sin Stilling i Haderslev og blev et 
P ar Aar senere Præ st paa Lolland og Stiftsprovst for Lolland- 
Falster Stift. Han skrev endnu: »Et Folk — Folket« (1869) — 
»Her og Hisset. Breve til en Afdød fra M. Oriente. Udgivet af 
Kofoed-Hansen.« (1872) — »Livslænker. En Fortæ lling af Jean 
Pierre« (1875). Sine sidste Aar tilbragte han i København, 
hvor han traadte over til den rom ersk-katolske Kirke.

Om hans Liv og Tænken saa vel som hans Forfatterskab har 
P. P. Jørgensen skrevet en Bog paa over 600 Sider med Titel: H. 
P. Kofoed-Hansen (Jean Pierre) med særligt Henblik til Søren 
Kierkegaard. Særlig til Belysning af aandskulturelle  Strøm 
ninger i det 19. Aarhundredes Danm ark. Bogen, der er en Af
handling for den filos. Doktorgrad, er forsynet med en meget 
sm uk Tegning af Elsabeth Jerichau.

Som det ses, udkom hans Skrifter i K ierkegaardsstriden først 
efter S. K ierkegaards Død. H. P. Kofoed-Hansen h a r selv bekla
get dette og ment, at dersom han havde naaet at faa sagt, hvad 
han vilde sige, et P a r Aar før, da vilde S. Kierkegaards sidste 
voldsomme Angreb have formet sig anderledes. P. P. Jørgensen 
indrøm m er, a t dette Haab m aatte have nogen Berettigelse: »Den 
Formodning, at han, hvis han havde været to Aar tidligere paa 
Veje, vilde have form aaet i Egenskab af redelig gejstlig a t be-
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virke om ikke en Metamorphose, saa dog en Modifikation af 
K ierkegaards sidste Fremfærd, tør næppe forvises fra det 
Sandsynliges Enemærker« (a. St. s. 518).

Hermed forlader ogsaa vi Haderslev. Ved Afskeden falder 
vort Øje paa det nyeste Num m er af »Budstikken«, hvor en Ind
sender erklærer: »De Søren Kierkegaardske Consequentsmage- 
riers heftigste Eftervirkninger have nu saa temmelig lagt sig, 
og kun nogle Surm ulerier lyder endnu hist og her over, a t denne 
Skribents Tarvelighedsanvisninger ingen F rug t have haaret, 
men at m an f. Eks. endnu ser En indbyde sine Venner til et 
M iddagsmaaltid, en anden at lægge et Gulvtæppe, som gode 
Venner have foræret ham, paa sit Gulv o. d. 1.«

Uvejret er altsaa drevet over, og vi kan tage en T ur paa 
Landet.

Ud til en Præ stegaard i Vest. Til en Digter.
Da Mogens Sommer udgav et P ar af sine Taler, opstod der 

inde i Bogen en tom, ubeskrevet Plads, som den ivrige Lægpræ
dikant rim eligvis daarligt kunde forsone sig med, hvorfor han 
paa dette Sted lod trykke følgende:

Efterskrift. Kjære Læser! Vil du læse noget godt og
Nyttigt, saa anskaf dig en Bog, som hedder: Breve fra Hel
vede, udgivet af M. Rowel.

Du vil i al Evigheds Evighed ikke fortryde det.
M. Rowel — det er Digteren. Han hedder med sit rette  Navn 

Valdem ar Adolf Thisted og ser kønt og tiltalende ud. Han bor 
heller ikke i Helvede men i den gamle lavloftede Højrup P ræ 
stegaard, som nu er forsvundet. Resterne af et gam m elt Træ 
s taa r endnu i Haven, og m an siger, at det stod uden for Studere
stuens Vindue. Her har vel saa Digteren siddet og skrevet Ka
pitel efter Kapitel, mens Bogfinken sang sit Stykke i Træets 
Krone. Bogfinken er fløjet og Digteren er glemt.

Brevene fra Helvede var allerede skrevne i 1846. Andet Op
lag udkom 1867 sam tidigt i København og London. De siges a t 
have vakt stæ rkt Røre, ogsaa i Tyskland. Først 1855 kom For
fatteren til Højrup som Sognepræst, da var K ierkegaardstriden 
i fuld Gang. En hel Række Fortæ llinger og Rejseskildringer
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havde set Dagens Lys under Navnet Em anuel St. Hermidad. Og- 
saa »Dannevirke« havde lagt- Mærke til dette Navn. Flere af 
disse Værker oversattes paa Tysk.

I Højrup hengik nogle Aar, uden at Verden m ærkede noget 
til den ellers saa travle Forfatter. Støjen i Haderslev fristede 
ham  aabenbart ikke til a t lade høre fra sig, skønt det Navn, som 
Alt drejede sig om, forlængst havde faaet sin Betydning for 
ham  ogsaa. Den Bog, han udgav 1859, hed: »Præstekald. En 
Samling af Breve, udg. af Herodion 2 Dele.« Dens Indhold og 
Mening er aabenbart et Forsøg paa at lægge et Menneskeliv til
rette efter de Anvisninger, Forf. havde fundet hos S. K., hovedsa- 
geligeh med Selvfornægtelsen som det store Afgørende. Forsa
gelsen drives efter det givne Mønster saa vidt, a t den unge 
Mand i Fortæ llingen giver Afkald paa den Elskede. Men me
dens S. K. ikke fandt tilbage til Regine Olsen og holdt »Genta
gelsen« i den Forstand for umulig, saa lader Herodion helt i 
Slutningen af sin Bog forstaa, at nu ha r de to elskende Menne
sker lært Selvfornægtelsen at kende til Bunds, og nu m aa de — 
til Belønning — blive Mand og Hustru.

Et P ar københavnske Blade gav sig til a t rakke ned paa 
Forf., og han saa sig nødsaget til a t forsvare sig. Først skrev 
han et lille Skrift: »Præstekald, anslaaet og ansat af »Fædrelan
det« og »Dagbladet«. Nogle Træk til Belysning af Kritikens 
S tandpunkt her i Danm ark, ved Herodion«. Senere fulgte: »Til 
Christi Menighed fra Præsten i Hvilsted«. Endnu udgav han i 
Højrup — for at tage det med det samme — nogle Søndagspræ
dikener og nogle Digte.

»Præstekald« — siger han i Forsvarsskriftet — er Titelen 
paa et Værk, som i den senere Tid, skjøndt optagen og overfyldt 
(neml. Tiden) endog over det Sædvanlige, har vakt en ikke 
ringe Opmærksomhed, saa vel i som uden for det religiøse Livs 
Kredse. .. Han (Forf.) skriver om det, som er Mennesket helligt, 
om Gud og hans Rige og det evige Liv. Han giver det til Bedste, 
som plejer a t være Mennesket dyrebart, sin egen Ungdoms Min
der, og m an stem pler ham  uden videre som en H ykler og Bedra
ger, der ikke m ener eller føler et Ord af, hvad han siger.«
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En Hykler var Herodion nu sikkert ikke. Han foretager i 
»Prøstekald« et Opgør med sig selv. «Er jeg en Præst« — spør
ger han sig selv —, som i min korte Embedstid allerede har spo
ret hin aandelige Ladhed, som Kjødet begunstiger og Djævelen 
opelsker, den lune Følelse af a t have sit paa det Tørre? . . . .  Er 
jeg en Præst, som finder stort Behag i at omgaas mig selv alene 
. . . .  som taler højt om at være Alt for Alle, men i Stilhed bere
der mig til at vorde Alt for mig selv?«

»Nu veed jeg« — skriver han til den Elskede —, hvad Kjær- 
lighed er. Kun Eet manglede til en fuldkommen Kjærlighed 
imellem os — at den skulde lære a t fornægte sig selv. Hvad er 
Kjærlighed uden Selvfornægtelse?«

Undervejs møder vi da, som forventet, S. Kierkegaard.
»De spørger mig, i hvilket Forhold jeg staar til S. K. Deres 

Spørgsmaal har overrasket mig, dels er det længe siden, jeg har 
tæ nkt paa S. K. Men desuagtet m aa jeg vedgaa, at jeg unæg
telig ifølge hele min senere Tankeretning staar i et vist nøje
Forhold til h a m ___ Visselig han mente noget med, hvad han
talte tilsidst, da han følte, at han kun havde faa Ord tilbage at 
sige i denne Verden! Hans Liv var et saare langt Ord, men 
Akcenten ligger paa den sidste Stavelse. I et Skrig gik han 
bort, og dette Skrig genlød længe efter ham, genlyder endnu. 
Ogsaa Gud har hørt dette hans Skrig; det er naaet til Himlen 
førend han s e lv .. . .  Vi passede ikke for hinanden og adskiltes 
snart for aldrig mere a t mødes....... Mit første Værk udkom ik 
ke længe efter hans Enten — Eller. I deres himmelvide For
skellighed vakte begge Værker Opmærksomhed. Jeg læste hans 
Bog, han læste vistnok aldrig min. Jeg var ham for ubetyde
lig; han forblev mig uforstaaelig. Først i sine sidste Ord til
talte  han mig virkelig i enkelte høje klare Toner, som sejrende 
løde gennem vilde Dissonantsers C h o r .... Han forekom mig i 
disse sidste Øjeblikke at svæve paa Grænsen imellem Vanvid 
og guddommelig Inspiration; jeg hørte ham  som en Døende, for 
hvem de almindelige Begreber begyndte a t forvirres, men hos 
hvem de herskende Ideer træ der frem med en forunderlig 
Klarhed og Styrke. I næste, ja i næste Øjeblik m aatte det
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b ris te___Straks efter at jeg havde læst Deres Brev, gik jeg hen
og opsøgte blandt mine Bøger et lidet Bind, hvor jeg i sin Tid 
havde ladet K ierkegaards »Øjeblikke« og nogle didhen hørende 
Pjecer indhæfte. Jeg havde lige saa lidt tæ nkt paa Kierkegaard 
som paa hans Bog, siden jeg var kommen her til Hvilsted. Et 
Øjeblik stod jeg med Bogen i Haand; saa satte jeg den a tte r 
roligt hen paa dens Plads. Det var bedre, at jeg for Tiden ikke 
læste d e ri« .-----------

Digtere er et eget Slags Folk. Sommetider h a r  de ikke helt 
Rede paa sig selv. Vi siger høfligt Farvel til Højrup Præste- 
gaard og Præsten i Hvilsted og fortsæ tter Rejsen ad Ribe til.

Overhyrde i Ribe Stift er Biskop Jakob Daugaard, en Mand 
af »naturlig Jævnhed forenet med stor aandelig Overlegenhed, 
derhos afholdt af alle, med hvem han kom i Berøring«. H ans 
biskoppelige Myndighed naaede i Syd til Tønder, Før og Am
rum. Men hans vaagne Hyrdeøje naaede længere. Alt, hvad 
der tonede frem i Tidens Bølgegang fra Nord og Syd kom ind 
under Bispens Blik og Dom. I Hyrdebreve og Rundskrivelser 
talte han med sine Præ ster derom.

Datteren Kristine D augaard har nedskrevet en um aadelig 
Masse om sin Fader og sit Hjem. To Bind er trykte, to andre 
paa over 1000 skrevne Sider, ligger i Kongeligt Bibliotek. At 
gennemblade disse Erindringer, der er skrevne med Forstand, er 
det samme som at leve en Stund i Ribe Bispegaard, være med 
i deres Glæder og Sorger, læse deres Breve, kende deres Tan
ker og ledsage Faderen paa hans V isitatsrejser og Sønnerne paa  
deres Rejse til Københavns Universitet.

Det var i Aar et 1850, at S. K ierkegaards Bog: »Indøvelse i 
Kristendom« udkom. Forf. har selv kald t den et sidste Forsvar 
for det Bestaaende. Paa det Tidspunkt var Biskoppens to 
Drenge som Studenter i København. Petrus, den yngste, tils taa r 
at han ikke kender noget videre til denne Forfatter. Hans der
imod, den ældste, læste S. K. i Begejstring for hans Forfatter
skab og med Kærlighedens Forstaaelse og inderlige Tilegnelse 
— som Søsteren fortæller. Han kunde ikke lade være med a t 
meddele af sin Begejstring i Breve til Hjemmet og ved Lejlighed
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endog at sende dem en af S. Kierkegaards Bøger. Men Fade
ren lader ham  vide: »Du, Hans, skal ikke anbefale mig flere af 
Mag. Kierkegaards Bøger, thi den Indøvelse er mig en stor 
Pine og Plage.«

Dette smertede nu Hans. Men senere skrev den gode Bisp- 
inde, som ellers var godt nok enig med sin Mand: »Du m aa ikke 
tro, min elskede Hans, a t vi ganske forkaster S. K. Jeg hører, 
og Fader læser med Fornøjelse og Opbyggelse hans Kærlighe
dens Gerninger. Men den meget om talte Bog opbygger mig næ
sten aldrig — hvad vindes der ved det Ordbram?« Im idlertid 
har Bispinden nok alligevel ikke faaet rigtig fat paa alt, hvad 
der læstes, thi et P a r Aar efter skriver hun til Hans: »Det vil 
vist interessere Dig, at jeg nu for Alvor har givet mig til at læse 
Kærligheds Gerninger. For en 14 Dage siden var her nogle Her
rer: Stiftsprovsten, Koch, Schousboe og d’Origny og der blev ta lt 
meget om en Dame, der med saa megen Kundskab havde ud
bredt sig om denne Bog, og jeg kom da til at ytre min Undseelse 
og Misundelse.« —

Din kjærlige Moder Thrine Daugaard.«

Saa m aatte altsaa Thrine Daugaard for Alvor til at studere 
S. K. Hun vidste, hvad hun skyldte sin Stilling.

Hans var svagelig, fik B lodstyrtning og døde efter et P a r  
Aars Forløb. Petrus besøgte i 1855 jævnligt sin syge Tante paa 
Hospitalet, hvor S. K. laa og ventede paa Døden. Da det oven 
om talte Rimbrev af Student T hurah fremkom, meldte Petrus 
hjem: Chr. T hurah h a r i disse Dage udsendt et Sendebrev mod 
ham, som jeg saa henne hos Scharling, og som — jeg læste kün
det allerførste — i det Mindste i Plathed ikke staar tilbage for 
Kierkegaards egne Produktioner — hvortil Faderen svarer: »Det 
er en Bog (neml. Thurahs), som jeg ikke ønskede, Du skulde 
have skrevet, og over hvilken uden Tvivl hans Fader vil blive 
meget vred; men den er ikke uretfærdig, den giver K. af hans 
egen Mønt, Snavs og Skarn, men ikke attisk  Salt.

Saadan var Luften i Ribe Bispegaard. Valdemar Thisted 
kan med sine Bøger fra dette Tidsrum  ikke have fundet megen

25



Carsten Petersen.

Forstaaelse hos sin Biskop. Derimod blev han straks ved sit 
første Besøg i Ribe indtaget i Hans, begribeligt nok. Og da den 
unge Mand døde, skrev Digteren i Højrup et Sørgedigt, som 
m an læste med Glæde i Bispegaarden.

Hvad Biskoppen i Ribe paa sine Rejser og i sine private 
Skrivelser talte med sine Præ ster i Stiftet om, kan  jeg ikke sige. 
Brevene til Hjemmet er underligt tavse i den Henseende. Men 
i sine Hyrdebreve har han jævnligt ud talt sine Meninger om 
S. Kierkegaard, Præsten Lammers i Norge, Mogens Sommer og 
Læreren i Mjolden, hvilken sidste vi snart kom mer til at omtale.

Stærkest har han dog ud talt sig, og skrappest lyder hans 
Ord i den Omgangsskrivelse, som han sendte ud i Stiftet den 
12. Dec. 1855, efter S. K ierkegaards Død. Skrivelsen kan læses 
i Datterens Mindebog, men nogle Stykker af den m aa frem 
drages her.

»Mine elskelige Brødre!
Det er en højst forunderlig og i mange Henseender sørgelig 

Tale, der er ført offentlig til os og om' os gejstlige, især i det 
sidste Aars Tid af en m ærkelig Mand, en dyb Tænker, som nu 
er hensovet, en Tænker, som, medens han m aatte antages alvor- 
ligen at hylde Kristendommen og at bøje sig for den aabenbare 
Sandhed, dog og tillige synes a t have villet paa egen Haand og 
ved egen Kraft hæve sig til de Højder, og trænge ned i de Dyb
der, hvilke den menneskelige Tænkning ikke kan naa eller 
gennemtrænge og ej heller ustraffet tø r tilstræbe . . . .  Især har 
han vendt sine skarpe, vi kunde næsten sige, giftige Vaaben 
mod Lærestanden (d. e. Præstestanden) i Kirken og benævnet 
alle dens Lemmer uden Undtagelse Slyngler, Løgnere og med 
flere slige Navne, som det ikke er værd at gentage, og offentlige 
Blade have ikke undset sig ved a t tage hans og nu hans Efter
følgeres ligesaa plumpe som bitre Angreb op i deres Spalter og 
at hjælpe til, a t hans Raab kunde høres saa vidt m uligt i den 
vide Verden. Vi kunde ikke uden Smerte, men vel heller ikke 
uden Harme læse, hvad der saaledes flød fra den Mands Pen, 
der havde og det visselig med stor Dygtighed og Nidkærhed 
beredt sig til den samme Tjeneste, som vi virke i, . . . .
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Man har under dette Angreb vistnok ofte hørt dem, som 
staae eller som mene at staae udenfor, spørge med ynksomt og 
foragteligt Skuldertræ k: Hvad mon dog Gejstligheden vil sige 
hertil? Mon den kan tie til saadan Haan og Forsmædelse, som 
kastes paa den, uden a t dømme sig selv skyldig, uden at kende 
sig selv værdig til den Foragt, som er den v i s t ----

Jeg mener, at naar vi bagtales, som sket er, da griber en
hver af os allerførst i sin egen Barm og spørger sig, om han 
føler sig truffen, forsker efter, om han ved en egennyttig og hov
modig Omgængelse mod sine Nærmeste især mod sin Menighed, 
eller desk har forarget nogen af de Svage . . . .  Vi kunne jo 
nemlig ej dølge for os selv, a t der ogsaa findes dem i den gejst
lige Stand, der forarge i Ord og Gerning, dem mod hvilke Ret
færdigheden h a r m aatte t udstrække sin Arm for a t fjærne dem 
fra det Embede, som de have beskjæmm et i Stedet for at pryde 
det med et eksem plarisk Levned...

Nu er dog dette Navn (Sandhedsvidne — et Vidne om Sand
heden) gjort os stridigt, nu er det sagt om os alle — uden Und
tagelse — at n aar vi prædike, 'da hykle vi. Jeg vil haabe, a t dog 
de fleste af os kunne med Haand paa Hjerte svare herpaa: Saa 
vist som jeg er en Synder for Gud, saa vist gaae dog disse haarde 
Haansord forbi mit Øre uden at røre m it Sind og min Sam vit
tighed; thi en Løgner og Hykler er jeg ikke ...

At denne til en Tid saa sindige og sunde Tænkers Tale paa 
det sidste blev vild, at han »fægtede som den, der slaar hen i 
Vejret«, kan jeg for m it Vedkommende ikke forklare mig an
derledes end ved at sætte denne hans Optræden i Forbindelse 
med den legemlige Sygdom, der greb ham  m idt i Stridens Hede 
og gjorde Ende paa hans Dage, og deri finde et Tegn paa, at den 
ellers saa lyse Aand til sidst h a r lidt af en partiel Formørkelse, 
og a t han ikke ganske har været sui compos (ved sig selv).

Nu s taa r han for sin Dommer, som bedre end vi veed at 
afgøre, hvor vidt hans Ret eller Uret har s trak t sig, vi ville ikke 
dømme ham  og langtfra ikke med fuld Bevidsthed tilm aale ham 
med det Maal, hvormed han, m uligen uden k la r Bevidsthed, har 
tilm aalt os.«
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Nogle Aar senere bragtes Biskoppen paa Grund af et ud
sendt Hyrdebrev i Berøring med en Person af ganske sam m e 
Støbning som Mogens Sommer. P. P. Schm idt var et Uro, som 
ikke kunde tilfredsstilles af sin Skolegerning alene. Han 
m aatte vidne om, hvad der var blevet hans levende E rfaring og 
klippefaste Overbevisning, og denne Overbevisning stemmede 
ikke overens med Sognepræstens. Saa blev det a ltsaa  til Strid 
og Fortrædelighed. Der var visse Øjeblikke, da den sidste 
stille Glæde syntes at skulle forlade Mjolden Præ stegaard, 
saadan huserede den usalige Skolemester med den ærværdige 
Præst.

Men Præ sten O. H. B. Bojsen var en Broder til Præsten i 
Vilstrup, Udgiver af »Budstikken«. Hvad var mere nærliggen
de og forløsende for den plagede Mand, end at søge Trøst hos 
Broderen og faa det oplevede trykt i »Budstikken«.

Al Skuffelse, al Vrede og Harme, al Krænkethed og Foruret
tethed i Menneskets Bryst h iger mod Tryksværten. Lige saa 
snart den beske Galde bliver iklædt dette fløjlsbløde Hylster og 
ser sig selv paa Tryk, saa linder det.

Anno 1858 var det. Da sendte Præ sten i Mjoldén til P ræ 
sten i Vilstrup, og Præ sten i Vilstrup sendte til Bogtrykkeren, 
og Bogtrykkeren trykte i »Budstikken« følgende:

I flere Aar har en Sem inarist Sm idt holdt Friskole her i 
Sognet, med hvem jeg fra Begyndelsen h a r haft megen Strid .. .  
indtil Begyndelse af sidste Aar, da var han m aaske allerede ved 
Søren Kierkegaard, men dog mere afgjort ved Lam m ers i Norge, 
som han  idelig paaberaaber sig, og ved hans Udtrædelse af 
Folkekirken, blevet fjendtligt stem t imod denne. (Spændingen 
blev saa stærk, at Præsten en Dag gav sine Konfirm ander Val
get imellem ham  og Schmidt. Stor Bevægelse i Sognet. P ræ 
sten fortsætter:) Jeg havde im idlertid (lige som før) selv mange 
Bekymringer og m aatte paany drage hele min præstelige Stil
ling her i Sognet og i Folkekirken ind under en ny Prøvelse og 
jeg led meget af Anfægtelse. Som Johannes i Evangeliet sendte 
Bud til Jesus, skikkede jeg selv saa inderligt Bud, fordi der var 
mig saa trangt om Hjertet. Men i Begyndelsen var alt det Svar,
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jeg fornam — dette: du er ikke som du skulde være, du  har 
Uret. Det er galt fa t med dig .. .  og jeg brast i Graad, saa 
min Kone, der sad inde i min Stue, m aatte høre det. Da kom 
vi til at tale med hverandre derom og al hendes Trøst slog jeg 
ned med — det er galt — jeg hører ikke andet fra Vorherre end 
dette: du har Uret, og saa blev vi tilsidst enige om, at jeg m aatte 
give min Præstegerning op — og du kan nok tænke mig, vi var 
meget bedrøvede begge to.

Men ud paa Natten hørte Præsten Ordet: Jesus Kristus er 
vor Retfærdighed, og dermed faldt han til Ro.

Broderen gjorde ingen Bem ærkninger til Sagen. Men Bi
skop J. Daugaard rørte ved den i sit Nytaarsbrev 1860 og kom 
her for Skade, at regne P. P. Schm idt til de selvkaldte Præ di
kan ter og Profeter. Da skrev den unge Skolemester til den 
gamle Biskop med fin og fast H aand et Brev, som vidner om 
den Myndighed og Selvsikkerhed, der altid  kendetegner Mænd, 
som lyder en Aand og tjener en Sag.

Han skrev: »Dersom jeg er en selvkaldet, og som saadan 
udfører en ulovlig Gerning, da m aa jeg ønske a t blive over
bevist derom; thi a t trænge sig ind i en fremmed Bestilling, er 
ikke alene en frugtesløs Gerning, men en saadan ender desuden 
med Skam og Skade. Nødig vilde jeg bære min Byrde for- 
gjæves; men frygteligere vilde det endda være, hvis jeg hos 
Herren skulde paadrage mig desto større Dom. Men som jeg 
nødig vilde paadrage mig et evigt Ansvar i Forhold til mine 
Medmennesker, saa vilde jeg ejheller, a t De skulde paadrage 
Dem et Evigheds-Ansvar i Forhold til mig ved at forhaste Dem 
i Deres Bedømmelse over mig, ved at paahænge mig Ulveklæder 
og føre mig i Klasse med dem, som Jesus kalder Tyve og Røve- 
vere. Paa Grund heraf frem kom m er jeg for Deres Højærvær
dighed med det billige Forlangende, hvis Opfyldelse De og 
enhver Forstandig vil indrømme, er ikke andet end min Ret og 
Deres Pligt, dette, at De i en Skrivelse privat eller offentlig 
grundig  vil godtgjøre, a t jeg fortjener at sættes blandt de selv
kaldede P ræ dikanter og Profeter.

. . . .  har Præsterne Boisen, Christensen, Ussing, Hjort og
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Provst Bohr fundet Beroligelse i Deres givne Trøst, er den falsk. 
Jeg fordrister mig til at give Dem (altsaa Biskoppen) den For
m aning: Vogt Dem, a t De ikke kom m er til at stride imod Gud; 
vel er jeg i en vis Forstand m indre end en Ubetydelighed mod 
Dem og Deres Embedsbrødre i de 170 Præste- eller Sognekald, 
dog desuagtet tør jeg forudsige Dem, a t Kampen paa bibelsk 
Grund kan blive betænkelig nok her, endsige Udfaldet hisset.

. . .  løvrigt tilbyder jeg Dem, naar De i tilstundende Sommer 
kom mer her til Medolden til Visitats Afholdelse, i Deres Nær
værelse a t holde et Foredrag over den guddommelige og den 
statskirkelige Kaldelse, hvoraf De da og vil erfare mine Grunde, 
hvorpaa jeg bygger min Ret til at forkynde Guds Vidnesbyrd. 
Desuden vil De og høre m it Forsvar med Hensyn til Opposition 
mod Kirkens (Statskirkens) beskikkede Lærere, som De og ved 
samme Lejlighed yderligere vil faa Anledning til m undtlig a t 
modsige mig, sam t gendrive mig mine øvrige vildfarende Lær
domme.«

Hvad skulde nu Jakob D augaard gøre ved det? Han havde 
ingen Budst.ikke-Broder, som kunde lette Trykket ved Tryk
ning. Saa tog han Skrivelsen og lagde den til sin »private 
Korrespondance«, og der ligger den endnu i Dag. Jeg h a r  haft 
den i m in H aand og læst den og lagt den hen igen, hvor den 
laa. Men en lille Stund dvæler mine Tanker endnu ved Biskop
pen og Skolelæreren og Præsten. Hvor har de taget saa forskel
ligt paa det ældgamle Spørgsmaal om, hvorledes et Menneske 
kom mer tilrette med sin Gud, den ene med overlegen Kløgt og 
Livsvisdom, den anden med ubønhørlig Lidenskab, den tredie 
med stille dryppende Taarer.

Men vi skynder os afsted endnu længere sydpaa. Det lille, 
allerede om talte Blad, »Brevbærer mellem Kristne« i Køben
havn melder 1856: «Ild i den sønderjydske Statskirke«. Og det 
er her ikke saadan, som Aviserne ellers plejer at føje til, a t 
Ildens Opkomst er uopklaret. Ildspaasæ tteren er Johannes 
M atthias Dahl, Æ rkediakonen ved K ristkirken i Tønder. Ogsaa 
denne Sag, som her nu skal belyses, hører hjemme i Aaret 1855, 
S. K ierkegaards Dødsaar.
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Vil m an høre, hvad denne Ildspaasæ tter var for en Person, 
saa gør m an bedst i a t læse det Eftermæle, som Kirkekalender 
for Slesvig Stift 1862< modtog fra en Skolelærer i Tønder.

J. M. Dahl var født i F jaltring  Præ stegaard ved Lemvig. 
Allerede hans Barndom og Hjem i disse Egne vækker M inder 
om den K ierkegaardske Slægt. Faderen kaldes en trofast Præ 
stem and, inderlig samm envokset med sin fattige Menighed og 
fast besluttet paa ikke at forlade denne, skønt Kaldets Indtæg
ter var yderst knappe.

Præstegaardshaven i Fj. var dengang kun udstyret med en 
eneste, jeg ved ikke om det var Ribs- eller Stikkelsbærbusk, 
iøvrigt fandtes der nok hverken Gren eller Kvist. Men den 
Lyksalighed, som hin Busk hvert Foraar og Sommer forskaffede 
den lille Johannes, kunde han som Mand næppe omtale uden en 
Taare i Øjet, endskønt den aldrig drev det til at frem bringe 
et eneste modent Bær. Selv Sjællands lyse og fyldige Bøge
skove blegnede næsten for Mindet om Busken i Fjaltring. Saa 
blev da ogsaa St. St. Blicher hans kære Digter. Men efter en 
religiøs Opvækkelsestid i hans Studenterdage tog Søren Kierke
gaard hans Sjæl fangen. Storm signalerne i 1855 virkede som et 
elektrisk Stød paa ham. Han forstod, at han  m aatte med i 
Kampen, og han fik da ogsaa sin P art af Smerterne.

Det, der gav Anledning til, a t Præsten tørnede sammen med 
sine Foresatte, synes nu  at være en ringe og ubetydelig Ting, som 
næppe i dette A arhundrede vilde have draget alvorlige Følger 
efter sig; men dengang vejede m an Ordene paa en anden Vægt. 
I en Søndagsprædiken udtalte Præsten sig om Statskirkens 
mangeBrøst ag Bræk og anførte bl. a., de »ukristelige og 
ubarm hjertige Love, som følges i Kirke og Skole«. Det var nok. 
Provsten sad i Kirken og havde hørt det, kunde ikke tie dertil. 
Først lod han Præsten hente til en personlig Sam tale med kæ r
lig Advarsel. Saa sendte Provsten ham  den Skrivelse paa Em- 
bedsvegne, som han m ente sig forpligtet til, med Trusel om a t 
en alvorlig Indskriden vilde gøres nødvendig, hvis Ytringer af 
den Art ikke undlodes i Frem tiden. J. M. Dahl krævede Bevis 
for, a t han havde sagt Usandhed eller noget, som var stridende
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imod Skriften, og da der i Provstens Skrivelse slet ikke var rørt 
ved denne Side af Sagen, erklærede Præsten den hele Skrivelse 
for død og magtesløs. Provsten tav og lod sig aldrig mere se 
i Gudstjenesten, naar Pastor J. Dahl prædikede, vistnok det 
klogeste, han kunde gøre.

Men i Amtmandsboligen i Tønder sad Grev A rthur Revent- 
low, som ikke mente, at der var Grund til Skaansel imod den 
ivrige Præst, og som form entlig heller ikke havde noget Be
greb om, hvorledes aandelige Sager bedst haandteres. Sam tiden 
lader ogsaa tydeligt nok forstaa, a t  Greven vilde Præsten til 
Livs.

F ra  Am tmandens Haand kom Sagen til M inisteriet og gen
nem Biskoppen, II. S. Boesen i Flensborg tilbage til Præsten. 
Noget skulde der gøres, og det endte med, at J. M. Dahl m aatte 
underskrive en af M inisteriet forelagt Forpligtelse til herefter a t 
føje sig efter Landets Love.

Dette var det første Stykke af Striden. Akterne er af Præ 
sten selv overladt til Dansk Kirketidende og tryk t i Nr. 7, Aar- 
gang 185C.

Nu var der skudt paa Vildtet, og Jægeren tabte det ikke af 
Syne.

I 1859 kom Præsten til a t sige i en af Byens Skoler, a t  en 
Konfirm ationshandling, som havde fundet Sted et Par Dage i 
Forvejen, ikke var andet end en Komedie. I det hele taget 
kunde lian ikke forlige sig med den Maade at holde Konfirm a
tion paa, som da brugtes, idet et F lertal af Børnene ikke kun
de antages i Sandhed a t aflægge det Løfte, som krævedes af 
dem. Det var noget af det, som S. K ierkegaard kaldte: At 
holde Gud for Nar. Ogsaa denne Gang var det Amtmanden, der 
som Medlem af K irkevisitatoriet indberettede til Ministeriet, og 
Følgen blev, at Præsten indtil videre sattes ud af Em bedsvirk
somhed (suspenderedes). F ra  den 16'. August 1859 indtil den 5. 
Februar 1861 m aatte han se paa, a t andre besørgede hans Tje
neste, medens Anklagen, hvis Virkning ingen kunde vurdere, 
svævede over hans Hoved.

Over Hundrede Mænd i Tønder indgav til det slesvigske
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M inisterium  Begæring om at faa deres Præ st igen. Tre jævne 
Borgerm ænd rejste til Lyksborg for at tale med Kongen.

Den Kommission, som nedsattes til a t undersøge Sagen, blev 
omsider færdig, og ved en Appellationsretsdom  indsattes Præ 
sten igen i alle sine Rettigheder og Pligter.

Men da var Vildtet allerede saaret til Døden. Efterm ælet 
siger: »Det er blevet alm indeligt antaget, a t  J. Dahl’s Sygdom, 
der begyndte i Eftersomm eren 1859, havde om ikke just lige
frem  sin Grund, saa dog sin utvivlsomm e Anledning i hans 
Sam menstød med Statskirken.«

Hans Aand vedblev a t være k la r og hans Hjerte glad og 
gudhengiven, indtil Døden gjorde a lt stille.

Ved Baaren stod hans Ven fra  Møgeltønder, H. Chr. Sonne, 
og talte saaledes:

»Saa ligger han da her fældet, vor kære Broder og Ven; han 
h a r  lagt sine Pile og Sværd og Bue ned og ligger her, ganske 
uden Bekymring og sover Dødens søde Søvn...

• - og jeg s taa r her i denne Stund ikke som den, der vil trænge 
sig frem paa et fremmed Sted, end m indre i en fremmed Bestil
ling, ej heller fordi jeg tiltro r mig at kunne sætte ham  et 
varig t Minde, men det er den Vennegerning, som den Afdøde 
selv har testam enteret mig, a t jeg i denne Stund skulde staa 
nærm est ved hans K is te .. . .

Om1 det tro r jeg vi alle ville være'enige: han var en ualm in
delig Mand, han var in tet Hverdagsmenneske, og dette er den 
Ubillighed, som saa ofte er vist mod ham, at m an dog har villet 
m aale ham  med Hverdagsm aalet, a t m an har lagt det Sædvan
lige an som Regelen, hvorefter han og hans Færd skulde vu r
deres. Og det Ualmindelige hos ham  var a t han i en overor
dentlig Grad var en P e r s o n l i g h e d ,  et udviklet Selv, der 
aldrig sendte Bud til »de Andre« for a t høre Besked, men vidste 
hos sig selv, hvorledes Sagen stillede sig for ham  . . . .  han hørte 
til de i en vis Forstand ulykkelige Mennesker, der i det Mindste 
ere satte i en strengere Skole end Andre, for de saa mere end 
de, gjennem skue dette Taageslør over Livet, som udgør den vel
gørende Synsgrændse for de Fleste ___ Han blev dømt haard t
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af mange, men af mange, som ikke var værd at løse hans Sko
tvinge, han blev dømt strengt af mange, men af Ingen saa 
strengt som af sig selv«.-------

Saadan talte  Vennen. Men Biskoppen over Slesvig Stift, 
Ulrich Sechmann Boesen — havde h an  intet a t sige, in tet a t  
meddele, intet at udtale over denne Grav? Og Provsten i Tøn
der, Hr. Odin Wolff Tidem and — traad te  han ikke frem af Ræk
kerne, mens m an stod om kring Graven, og krævede Ordet, selv 
om den Hedengangne ikke havde forlangt det? Og A m tm an
den, Greve A rthur Reventlow — gik han frem og sænkede sin 
adelige Kaarde over det nedlagte Æ delvildt?

Vi faar ikke Svar og venter ikke paa Svar. Men der var en 
anden Mand i Tønder, et Slags Uvedkommende, K aptajn Turah, 
Lærer ved Sem inariet — ham  m aa det vel have været — som 
i de Dage skrev et M indedigt over den hensovede Præst, hvis 
sidste Vers lød:

Der straa ler en Blomst i Guds Urtebed, 
den Blomst er du;
før havde du Trængsel, nu h a r du Fred, 
selv for Dødens Gru.

Tak, Hr. Kaptajn!
Mens vore Tanker saaledes dvælede en Stund ved det Sidst- 

oplevede, og vi saa os om efter en Blomst at lægge paa den nye 
Grav, er han, som talte ved Baaren, staaet paa sin Vogn og kørt 
ud ad  Møgeltøndervejen. Vi følger efter ham , dels for han s 
Tales Skyld, dels for det Navns Skyld, som ved ham  selv og 
hans dygtige Sønner er blevet kendt og æret i Danm ark.

Hans Christian Sonne var født paa Bornholm og havde no
get af den Helstøbthed over sig, som ofte har kendetegnet Folk 
fra  denne 0, ikke m indst i deres Forhold til Fædrelandet. Han 
kom som Præ st til Møgeltønder 1845 og drog frivilligt bort i 1864. 
Efter sin Bortgang fra Hertugdøm m erne kom han med i Arbej
derbevægelsen i Danmark. I Thisted, hvor han  ogsaa blev 
Provst, fik han gennem en Række Møder, h an  holdt med Byens 
Arbejder- og Fiskerbefolkning, Trang til a t optage et Arbejde 
for en Forbedring af de ubemidlede Klassers økonomiske Kaar,
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og Midlet til en saadan Forbedring mente han efter sit Kend
skab til den Virksomhed, The Rochdale Pioneers havde udfol
det i England, a t finde i Kooperationen (Samvirke). Det første 
praktiske R esultat af hans Bestræbelser blev Oprettelsen af den 
første danske Brugsforening i Thisted 1866. (Da. biogr. Haandb.)

Lad os i Forbigaaende lægge Mærke til, a t m ange af S. Kier
kegaards Venner, lige som han selv, havde meget tilovers for 
de sm aa iblandt Menneskene, de fattige, dem uden Navn og 
Penge. Johannes Dahl i Tønder v a r mest afholdt og savnet paa 
Fattiggaarden, Johannes Fibiger i Haderslev havde sine kæ
reste Venner og bedste Forstaaere iblandt de Gamle paa Hospi
talet. Mogens Sommer havde sin kæreste Gang i Fængslet.

I Møgeltønder Sogn er H. Chr. Sonne endnu et godt Navn, 
især iblandt den ældre Slægt. Min Fader og Moder blev begge 
konfirm erede af ham, og i m it Hjem om taltes han stadigt med 
uskrøm tet og uforandret Æ rbødighed.

Det er m it Haab, a t jeg ved en anden Lejlighed m aa kunne 
give et fyldigt Billede af denne Præst, saadan som han fortjener 
det. I Dag er det kun om hans Stilling til S. K ierkegaard at 
gøre.

Allerede hans Venskab og Fortrolighed med Præsten i Tøn
der lader formode, a t H. Chr. Sonne havde Øre for S. Kierke
gaards Budskab. Hvem der med Opmærksomhed gennemlæser 
de Bøger, han udgav baade før og efter 1864, vil ogsaa snart høre 
dette Budskab, om end ofte kun dæmpet, lige som langt borte fra.

Her vil jeg for Kortheds Skyld nøjes med at gengive et 
Brudstykke af et Brev, som han i Thisted skrev til en Redak
tør under den oven om talte Bevægelse blandt Arbejderne. Med 
Et s taar Personen lyslevende for os, baade i sin K arakter og 
sine Anskuelser. Brevet er hans egenhændige Afskrift eller 
Genpart og er kom met til m it Kendskab gennem en af Søn
nerne.

»En Ting m aa enhver M a n d  sige sig selv, a t hvor vi have 
med en Sandhed at gøre, form aar vi in tet i m o d  den; vi kunne 
nok staa  den im od,'m en Følgen bliver blot, at vi løber Panden 
i Stykker imod den, den staar lige u ro k k elig .. . .
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Arbejderforeningen er for mig en stor Sag . . . .  saalæiige 
m an ikke kan finde paa nogen Maade a t give alle arbejdsløse 
M ennesker passende Arbejde — og det er vistnok um uligt — er 
Arbejderforeningerne den eneste Udvej, og hvor meget jeg 
kunde ønske for min egen personlige Bekvemmeligheds Skyld 
a t unddrage mig den Sag og have Fred, saa er Sagen min Over
m and og lader mig forstaa at den vil bruge mig, og saa tør jeg 
ikke forraade den, og jeg vilde i m ine Øjne blive en Pjalt, hvis 
jeg af M enneskehensyn, hvorved der dog ikke udrettes eller 
opnaas det Allermindste, undlader paa Opfordring at udtale 
m in Overbevisning . . . .  Min Sag er det, a t tjene Sandheden og 
ikke »Sandhed med Modifikation«, thi det er om trent ensbety
dende med Løgn.

Til Slutning kan jeg ikke undlade her a t afskrive en U dta
lelse af en for 13 Aar siden afdød Mand, der hørte til Danm arks, 
m aaske hele Verdens, dybeste, skarpeste og mest klartseende 
Tænkere :

Ingen Enkelt i vor Tid enten tør eller kan træde afgjørende 
op, handle af egen Overbevisning og tage Ansvaret paa sig, 
men Alt betinges af Øjeblikkets Stemning, Alt gjøres afhængigt 
af Flertallets Samtykke. Skaden derved er dobbelt: For det 
Første m aa den Sagkyndige finde sig i, a t hans egentlige Hoved
tanke, hans omhyggeligt gennemarbejdede Plan under Opposi
tioner og Diskussioner beklippes, beskæres og ved haardnakkede 
Indvendinger, delvise Æ ndringer, imødekommende Tillæmpnin- 
ger saaledes om kalfatres, a t den langtfra a t blive af een Støb
ning tværtim od bliver et Flikvæ rk af uensartede Stykker en 
broget Sam m ensætning af ulige Mønster, m indre lig en Plan 
end et Lappetæppe . . . .  (hvilket m an forsøgte a t gøre med P ræ 
stens Forslag i A rbejdersagen).. . .  Dette er endog det allervæ r
ste, Ansvarligheden fordam per i Diskussionen, bortdunster i 
Kom iteebetænkninger og Afstemninger, saa a t det hele tilsidst 
kom m er ud som Værk af en Maskine, et Slags anonym t Pro
dukt fra Partiernes D riv h ju l.. . .

Virkeligheden kan lige saa lidt bruge den rene Sandhed 
som den rene Usandhed, den kræver en egen Blanding af Godt
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og Slet, af Redelighed og Uredelighed. Virkelighedens K arakter 
bliver i denne Forstand en klog Forfarenhed, en kløgtig beregnet 
K a r a k t e r l ø s h e d .  Men den kløgtige K arakterløshed er sæ
delig Tvetydighed, en raffineret Underfundighed, der ikke aa- 
benlyst angriber men listigt udhuler det Bestaaende. (Saa vidt 
S. K.).

Dette er et Alvorsord, som vor forhandlende, diskuterende, 
talende, snakkende og passiarende Tid træ nger til a t lægge sig 
paa Hjerte, at vi vogte os for hver især a t være smaa, oftest 
overmaade sm aa Brøker af Mænd, der m aa suppleres af en heel 
støttende Skare af «de Andre«, men at vi m aa lære hver isæ r at 
være en heel Mand, der veed, hvad han vil, og har et højere 
Maal og en gyldigere Regel at gaa efter end Massens Afstem
ning, og tør vove paa egen Risiko at have en Overbevisning; 
kun heri er Alvor, a lt Andet er Fjas og Ynkelighed.«

Manden, der skrev dette Brev, om ham  behøver jeg ikke 
a t sige mere. Hans Skikkelse s taar for os som mejslet i Mar
mor. Og han var værd at mejsles i Marmor.

Vilde vi endnu se os lidt om for at undersøge, hvad der 
rnaatte findes længere ned i Tiden, som kunde sættes i For
bindelse med det, der her er skildret, da siger det sig selv, at 
Aaret 1864 betød en Afbrydelse med lignende Virkning, som 
naar m an afbryder en elektrisk Strøm. Alle de Mænd, hvis 
Navne møder os paa disse Blade, forsvandt efter den for Dan
m ark ulykkelige Krig, for saa vidt de ikke allerede i Forvejen 
havde forladt Skuepladsen. De tyske og tyskdannede Em- 
bedsmænd, som traadte  i Stedet, havde andet at tage Vare paa 
end at studere S. Kierkegaard.

Dog var der iblandt de Elever paa Haderslev Latinskole, 
som havde haft Joh. Fibiger1 til Lærer og vel ogsaa siddet under 
H. P. Kofoed-Hansens Prædikestol adskillige, som i den føl
gende Tid fik en Stilling i deres Hjemland, navnlig flere P ræ 
ster. Iblandt dem var vistnok Peter Johannes Georg Emil W a
cker den betydeligste. Han blev Forstander for Diakonisse
stiftelsen i Flensborg. Om ham  ved jeg, at han  under sine Stu
dier i København blev stæ rk t paavirket af Prof. Rasmus Nielsen
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og gennem ham  selvfølgeligt af S. K ierkegaard. »Jeg lever i 
disse Ting«, udtalte  han ved Lejlighed, og der var ogsaa i hans 
Liv et Tidspunkt, da han sporede Lyst og Trang til a t forlade 
Statskirken (hvilket han dog ikke gjorde).

Hvad de Bevægelser og Kampe, vi her har været Vidne til, 
betød i sig selv, hvad Nytte de var til, hvad Følger de havde, 
og hvordan disse M ennesker hvirvledes ind i dem og kom 
igennem dem, om 'alt dette kan og vil jeg in tet sige, men dette 
ene skal siges:

Alvor var det.
Næsten svært falder det mig a t skilles fra dem, nu da jeg 

har tæ nkt deres Tanker og færdedes i deres Kreds en lille Tid; 
jeg kendte dem jo i Forvejen.

Emil W acker, Johannes M atthias Dahl, Hans Christian 
Sonne, P. P. Schmidt, Valdem ar Thisted, Hans Peter Kofoed- 
Hansen (Jean Pierre), Johannes Fibiger, Mogens Sommer, Peter 
K ristian Koch — naar disse Navne, et efter et, langsom t glider 
forhi m it indre Øje, da synes jeg ikke, jeg skal skamm e mig 
ved at bekende om mig selv, at ogsaa jeg engang gik i Skole hos 
Sø) ?n Kierkegaard og blev en af hans ringe Lærlinge.
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Oplysningstiden i Hertugdømmerne.
(Tiden fra ca. 1773-1817.)

Studier over Kirke- og Skoleforhold i Hertugdømmernes religiøse 
og nationale Brydningstid.

Af Hans Hejselbjerg Paulsen.

I.
Det Tidsrum  af vort H jemlands Historie, som vi i det føl

gende skal beskæftige os med, er paa saa mange Maader »et 
ukendt Land«, a t saa at sige enhver, som h ar søgt Oplysning om 
dette eller h in t i den Periode, m aa føle, at her befinder m an sig i 
noget nær et te rra  incognita. Det gælder paa saa mange Maa
der til Trods for, at uden Forstaaelse af denne Tid — i udpræ
get Grad en Brydnings- og Gæringstid — vil m angt og meget i 
de følgende Aar va^re dunkelt, ja uforstaaeligt.

For a t forstaa den nationale Udvikling .i Slesvig er det 
ikke m indst af Betydning at faa undersøgt, hvad m an netop i 
Perioden forud for den tænkte og mente om d e t  Spørgsmaal, 
som senere blev det altoverskyggende, og som for os stadig er 
og bliver det centrale i Slesvigs nyere Historie.

Ogsaa kirkehistorisk set er her nok af Lakuner, og i endnu 
højere Grad gælder det samme m. H. t. en Række andre For
hold.

Det er ligesom den følgende Tid har lagt Beslag paa al In
teresse saavel hos danske som tyske Forskere. Thi medens Tiden 
efter 1817, isæ r efter 1830, har form aaet at sætte en næsten 
talløs Række Penne i Bevægelse, saa er Forholdet for Oplys
ningstidens Vedkommende det, a t faa, ja næsten ingen, har 
dvælet ved den. Den er i aim. Omdømme stadig en tom og 
indholdsløs Periode, som man roligt kan lade ligge eller over
lade til dem, som kun interesserer sig for R ariteter og 
Spidsfindigheder. At det er gaaet saadan, er ikke underligt, 
og man kan kun smile, naar man læser følgende Ord af en af 
Periodens egne Børn: »Vore Efterkom m ere vil rejse sig, naar 
der tales om vor Tids store Bedrifter. Af vore Dages Krønike
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vil de tage Stof til deres sublimeste Tragedier, og vor Tids store 
Mænd vil ofte træde frem paa Efterslægtens Teater og omspille 
deres Rolle«.*) Enlhver ved, hvor lidt alt dette er gaaet i Opfyl
delse. Eller: »Unsere Kinder u. Nachkommen werden ihre 
(d. v. s. Adlers og ligesindedes) Asche segnen u. ihre Namen 
im späten Flore un ter uns erhalten!«**) Skæbnens Nemesis. De 
er tværtim od bleven saa grundigt glemt, saa at næsten kun 
Specialisterne kender de Navne, som nu i det følgende gaar 
over Scenen. Og dog er Oplysningstiden en Periode, der, som 
intet andet Tidsrum  i Historien, kan fremvise en saa dybtgaa- 
ende Forandring i Tænke- og Levemaade, en saa gennemgriben
de Forandring af alle Forhold. Thi alt, selv det, som hidtil 
havde været sacrosanct, blev stævnet frem for Tidens Domstol — 
»Fornuften« — for at godtgøre sin Eksistensberettigelse, sin 
Nytte, og kunde det ikke det, blev det kasseret uden Tøven. Ser 
m an paa Resultatet, er det, som om »Dommeren« ha r set gen
nem et Hulspejl» hvor alt det store bliver sm aat og betydnings- 
løst, og Sm aatterierne antager fantastiske Dimensioner.

Hvad der ogsaa har bidraget meget til, a t Perioden og dens 
Navne stille lagdes til Side og hurtigst gled over i Glemselen, 
er den Kendsgerning, at til Trods for at de alle var m yreflittige 
Skribenter og Talere og em sigt optagne af a t forbedre alt og alle, 
ja endog for fuldt Alvor søgte a t virkeliggøre den skønne Drøm: 
Oprettelse af et Paradis paa Jorden, saa havde de intet, abso
lut intet, a t sige til Mennesker, da Trængselsaarene saa hurtig t 
gjorde Ende paa hele Herligheden. Da m an skulde til at træ k
ke paa de indre Reserver, viste det sig, a t der ingen var. Da 
følte m an for Alvor, a t Oplysningstidens rationalistiske Livssyn 
med dets filosofiske Alm ensætninger og sentim entale Sniksnak 
havde gjort H jertet fattig t og koldt, og at det ikke skænkede 
nogen aandelig Kraft. Store Dele af Folket — isæ r Ungdom
men — vendte derfor Blikket, nu da saa meget styrtede sam 
men af det, m an havde bygget paa, tilbage til den kristne Tro, 
som den der ene kunde hjælpe. Det siger sig selv, at disse
---------------  &

*) Joh. Boye i »Statens Ven« I p. 214.
**) Der Schutzgeist der neuen s-h. Kirchenagende, 1799.
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hurtig t og let lagde det gamle til Side. Og intet kunde friste 
Ungdommen til a t forherlige deres Fædre og — for a t bruge 
Boyes Ord — lade den »Tids store Mænd træde ofte frem paa 
Efterslægtens Teater og omspille deres Rolle«. Disse unge var
træ tte  af den tørre Tone og Fastespiserne, som var hieven dem 
paanødt, de var lu tter Øre for Tilværelsens og Historiens My
stik og interesserede sig ulige mere for Sturm - u. Drangtidens 
og N yrom antikkens store Skikkelser, for Fædrelandet, som 
hidtil kun havde været et tom t Ord, end for den der opfandt 
Spinderokken og lærte Folk at dyrke Kartofler. Ogsaa d e t 
Slægtled overlod Fædrene til Glemselen. Endvidere. For Efter
tidens populære Betragtningsm aade kom Oplysningstiden og 
dens Mænd til a t staa som en sølle tør og aandsforladt Periode, 
befolket af m er eller m indre latterlige Figurer. Det lader sig 
heller ikke nægte, a t m an dengang for fulcleste Alvor skrev og 
tænkte Ting, som er baade til a t  le og græde over. I 1795 fore
slog f. Eks. »Verdensborgeren« Prof. M artin Ehlers i Kiel, a t 
det vilde være praktisk  a t a f s k a f f e  Dansk som Skriftsprog 
lige til H aparanda. Eet Folk, eet Sprog! Kunde den Tids 
Førere for fuldt Alvor skrive slige Ting — og Eksempler er 
her legio — Ting, som uvilkaarlig t frem kalder Smilet, m aatte 
dette nødvendigvis give Bagslag, og der falder uvilkaarligt et 
latterlig t Skær over denne Tid og dens verdensfjerne Mænd. 
Og dog mente de fuldt og fast, at netop d e havde løst Verdens- 
gaaderne og trukket a lt ud i Forstandens klare Daglys. Og 
d o g ------ vil vi forstaa den efterfølgende Udvikling, m aa Oplys
ningstiden ikke behandles som en Sam ling hvide Blade i Hi
storiens Bog. Vel er Tidens Daarskab og dens naive Optimisme 
haarrejsende, men et og andet skabtes ogsaa, som blev af Værdi, 
og som vi kan være O. taknem lig for. Helt foruden betydelige 
Mænd er Perioden heller ikke. Og en Del af dem venter endnu 
paa en Levnetstegning. Man kan saaledes ikke komme udenom 
Mænd som Prof. J. A. Cramer og G eneralsuperintendent Adler. 
De er uden Tvivl af langt større Form at og Betydning end den 
sam tidige H ertug Frederik Christian, som for længst ha r faaet 
den Ros og Dadel, som tilkom m er ham, medens Cramer og Adler
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næ rm est er glemt. Uden Interesse er heller ikke Mænd som 
Amtmændene August v. Hennings*) og Conrad v. Blücher-Al
tona, Provster som B althasar Petersen, Tønder og Jasper Boy- 
sen i Slesvig, Professorerne Heinrich Müller og G. S. Geyser, 
Landgreve Carl af Hessen o. fl., som vi siden kom m er til. En Del 
af disse Mænd er desuden bleven uretfæ rdigt hedømt, idet m an 
— i de faa Tilfælde, hvor de overhovedet er nævnt, — har ud
ta lt sig om dem ud fra en senere Tids religiøse, og især natio
nale Anskuelser. Det gælder f. Eks. særlig en Mand som Gene
ralsuperin tendent Adler, som, takket være Allens Bog, stadig 
staar for danske Læsere som en Slags »Fortyskningsapostel«. 
Tanken om at fortyske Slesvig har im idlertid sikkert ligget Ad
ler ganske fjernt. Vi vil faa at se, a t der er intet, som tyder paa, 
at Adler blot har tæ nkt paa det. Det samme gælder vistnok for 
Adam Struensees Vedkommende. Man m aa forstaa disse 
Mænd, deres Udvikling, deres Tanker, Maal og Hensigter, og 
sidst, men ikke m indst d e t, d e e r  g r  eb  e t  a f , og paa hvis Vir
keliggørelse de arbejder. Det har de Krav paa, og det kræver 
historisk Redelighed af os.

M angler der saaledes en Række Biografier over Tidens 
Mænd, fattes der os im idlertid ogsaa en Række specielle Under
søgelser. F. Eks. hvad ved vi om den franske Revolutions Tan
ker i Hertugdøm m erne? Om Skolevæsenet? Om Fattigvæsenet? 
(i en Tid med de samme vanskelige sociale Problemer, som vi 
kender i Dag). Om Kirkelivet? Hvor langt var m an egentlig 
nede, va rd en  officielle Kirke i Hertugdøm m erne overhovedet en 
kristen Kirke? Og det nationale Spørgsmaal. Hvad forstod 
dette Slægtled egentlig ved Begrebet »det nationale«? Hvad ved 
vi om det universalistiske i Tiden, saavel i religiøs som i na-

*) Nu afdøde Overretssagfører Paul Hennings, Udgiveren af Per- 
sonalhistorisk Tidsskrift, beskæftigede sig i en A arrække med Ud
arbejdelsen af en større Monografi over denne interessante Skikkelse. 
(Se Personalh. Tidsskr. 8 R. VI B. p. 174). Desværre naaede h a n  kun 
at fuldføre første Del »August Hennings Ungdomsaar«, tryk t i P er
sonalh. Tidsskr. 9 R. IV B. p. 201. f. f. Ogsaa afd. A rkivsekretæ r Jørgen 
Bloch h a r gennem arbejdet August v. Hennings store efterladte Haand- 
skriftsam ling, som synes at være en rig  — men uhyre ensidig! — 
Kilde til H ertugdøm m ernes nyere Historie. (Opbevares nu i Hamborgs 
»Staats- u. Universitätsbibliotek«.)
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tional Betydning? Dette sidste er et meget frem trædende Træk 
i Tiden, ja, det, i Forbindelse med en udpræget Optimisme, er 
egentlig Oplysningstidens Alfa og Omega. Den religiøse Univer
salisme led her i Hertugdøm m erne uhjælpeligt Skibbrud, og 
sank tilsyneladende pludselig i Dybet. Vi vil se, a t i dens nære 
Kølvand fulgte en Slags universalistisk Nationalfølelse, en ud
præget Kosmopolitisme tilsat en stæ rk Hjemstavnskærlighed. 
Det kosmopolitiske forsvandt sammen med Deismen. Begge 
havde dæmmet op for alt det irrationelle i Tilværelsen, fordi 
dette var dem en Vederstyggelighed. Først arbejdede m an u n 
der Begejstring og med Glæde ved disse Diger, og m an mente, at 
just det Arbejde tjente til »Die Veredelung des Menschenge
schlechts«, og man mente herved a t kunne skabe »Himmeriget 
paa Jorden«, og man befandt sig vel under »Fornuftens« klare 
og tørre Straaler. Man dæmmede op for det irrationelle, det »my
stiske« ad kunstig Vej. »Der neue Mensch« (en yndet rationali
stisk Talem aade, ogsaa — betegnende nok — Titlen paa  et Tids
skrift, udgivet i Flensborg 1796) havde ikke Brug for disse 
usynlige Aandsm agter, ja erklærede dem for unyttige og ska
delige Fordomme. Men Digearbejdet blev mere og mere møj
sommeligt. M andskabet graanedes, og en ny Tilgang kom saa 
godt som ikke. Til sidst saa de mere klartskuende, at det var et 
Sisyfos-Arbejde. Saa en skønne Dag sprængtes alle Dæmnin
ger, og Floden skyllede hele Herligheden inden for Digerne bort. 
Ikke meget blev staaende. Thi det meste var bygget paa Sand, 
og det faldt, og dets Fald blev stort. —

»Den christelige Religion er sin Undergang nær« klagede 
en nordslesvigsk Præ st i 1813. Han forvekslede im idlertid k ri
sten Tro med Rationalisme. Rationalism en, — i hans Mund 
»christelig Religion«, — var vitterlig sin Undergang nær. En 
religiøs Anskuelses aandelige Kraft prøves i Ulykkens Dage. 
Og Rationalism en i Hertugdøm m erne bestod ynkeligt denne 
Prøve. Ulykkens Dage — i bogstavelig Forstand — kom brat 
over dette sorgløse Slægtled med dets rørende Tillid til »Oplys
ningen« og dennes »nye Menneske« og »nye Verden« og »evige 
Fred«, med dets naive Tro paa »Fornuften« og dens Evne til at
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klare alt. Sjældent h a r  et Slægtled udm alet sig Frem tiden i ly
sere Farver, og sjældent er et Slægtled bleven mere hjemsøgt 
end netop det. I 1800 skrev Bladet »Lyna« i Haderslev med 
Henblik paa  det nye A arhundrede, »det vil med en forynget 
Glorie holde sit Indtog i den forbavsede Verden, et A arhundre
de, som sandsynligvis skal fordoble P laneternes Tal og firedoble 
Drabanternes, et A arhundrede, hvor Retfærdiged og Fred skal 
omfavne hinanden og lyksaliggøre Menneskeheden.*) Hvilken 
Modsætning mellem denne Forventning, og saa den bitre Vir
kelighed, som kom!

Rationalism en som religiøs Bevægelse var færdig, der gik 
ikke mange Aar, førend alle ypperste i Folket kaldte den og 
dens højtpriste  »Oplysning« for A a n d  l ø s h e d .  Ved Reforma
tionsjubilæet i 1817 udgav Claus Harm s — »der kleine Diaco- 
nus«, — sine Theser imod Rationalism en med meget skarpe Ord 
mod dens førende Mænd i Hertugdømmerne. En voldsom litte
ræ r Strid af et hidtil »ganske ukendt Omfang udløste Spændin
gen. Da Vandene havde lagt sig, stod Claus Harms, — en 
ægte Folkets Søn i Ord og Handling, først Møllersvend, siden 
Teolog og Præ st — som Rationalism ens Banemand, og som den 
nye Tids Herold. En religiøs Vækkelse gaar saa gennem store 
Dele af Hertugdøm m erne.

Men det irrationelles Flodbølge rev ogsaa den rationalisti
ske Universalism e bort. »Hvilket sm ukt F oraar i denne Jern
tid« skrev Louise Stolberg i 1813 med Henblik paa den nye Tid 
i Tyskland. Det er n a t i o n  a l  h i s t o  r i s k  ligesaa nye To
ner, som Claus H arm s’ Ord i 1817 er det kirkehistorisk  set. 1815 
knurrede Studenterne i Kiel endnu under Dahlm anns W aterloo- 
Tale. 1817 tog mange af dem Del i W artburgfesten, som i et og 
alt stod i det irrationelles Tegn, først og frem mest nationalt. 
Og i det følgende Aar dannes den første »Burschenschaft« i al
tysk Aand i Kiel, og det blev mere og mere k lart for alle, so-m 
tænkte paa mere end Dagen og Vejen, a t Rationalism en ogsaa 
havde tabt paa det nationale Omraade. Da Rationalism en fik sit 
Knæk, og den unge Slægt gik ad helt andre Veje, da var ogsaa, 

*) Citeret efter T. O. Achelis »Haderslev i gamle Dage« II p. 422.
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— som Karl W eicker skrev i »Kieler Blätter« 1816, — »Die Zeiten 
Bernstorffs vorüber«.

1817 er saaledes religiøst og nationalt et betydningsfuldt 
Aar i Hertugdøm m ernes Historie. Allerede i Aarene før var 
Grunden underm ineret under Rationalism en; men i 1817 faar 
den sit Knæk, og m an kan roligt sige, a t da fældes den selv
sikre Kæmpe af dens foragtede og ved første Øjekast ubetyde
lige M odstander; at dette ogsaa fik vidtrækkende Følger natio
na lt set, vil vi senere faa at se.

Baade religiøst og nationalt betegner 1817 det Punkt, hvor 
Vendingen fra  thesis til antithesis mærkes.

Kan m an tale om en religiøs og national Brydningstid i 
H ertugdøm m erne i Tiden 1773—1817? Ja, for saa vidt som a l t  
er i Smeltediglen. At det er en Brydningstid, mærkes først og 
frem m est paa det religiøse Omraade, hvor to mægtige Magter 
tager Livtag sammen, men paa alle Livets Om raader søger man 
bevidst a t dreje Historiens Hjul over i et helt nyt Spor, at skabe 
et nyt Menneske, en evig »lykkelig Tid«, alt symboliseret i den 
opgaaende Sol, der skal sprede Lys og Varme, Retfærdighed 
og Verdensfred. Den nye religiøse — eller rettere irreligiøse — 
Retning bemægtiger sig saa at sige alle ledende Poster i H ertug
døm merne og træ nger sine Steder langt ind i Folkemassen. 
Men sam tidig med, at m angt et Ord, religiøst set, tømmes for 
sit gamle Indhold, saa kun Lyden bliver tilbage, og der ikke 
mere forbindes nogen Følelse med det, sker nøjagtigt det sam 
me — nationalt set. Man søger at skabe en stæ rk kosmopolitisk 
Broderskabsfølelse, at danne »Verdensborgere«, som har hele Jor
den til »Fædreland«. Det klassiske Udtryk for denne rationa
listiske Universalism e er i Hertugdøm m erne givet af J. H. Voss 
i hans Digt »Ein edler Geist klebt nicht am Staube«, nej han 
rager op over Tid og Stand, en saadan »ædel Aand« indsnæv- 
res ikke af Folkeskik, af Tro, ej heller af Slægt eller Fædreland; 
nej,

»Die Sonne steig’ u. tauche nieder;
sie sah u. sieht ringsum  n u r  B r ü d e r :
Der K eif u. Griech’ u. Hottentott 
verehren kindlich E i n e n  G o tt.«
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Her har vi Oplysningstidens Tale i Renkultur, et Udtryk 
for Verdensborgerens Tankegang i den Periode, vi her skal be
skæftige os med. I denne helt igennem intellektuelt betonede 
Tid afkobles Forstandslivet fra det øvrige Sjæleliv, og dette dyr
kes i en saadan Ensidighed, a t Følelseslivet enten trænges helt 
tilbage, eller kun ses i dets K arrika tu r: den grædefærdige og 
vamle Sentim entalitet.

En saadan aandelig Situation kan m aaske vare et Slægt
led eller to, men saa bliver m an træ t af den tørre Tone, og de 
skjulte irrationelle Magter kræver deres Ret, v irker a tter d ra
gende paa Mennesker, og der kom mer en religøs Vækkelse og 
en national Opvaagnen.

Det er Baggrunden for den religiøse og nationale Vækkelse 
i Hertugdøm m erne — særlig i Nordslesvig — vi h e r vil se paa.

1.
Karakteristik af »den gyldne Tid« i Hertugdømmerne.

Rationalism en er en ny Tidsbølge, som i det 18. Aarh. 
skyller ud over Europa, ogsaa ind over vore Grænser. Det er 
ikke en speciel kirkelig eller teologisk Bevægelse, men er over
vejende en hum anistisk  Frem toning. Den er i længere Tid for
beredt gennem filosofisk og teologisk saavel som naturvidenska
beligt Arbejde, og desuden gennem visse æstetiske Strøm nin
ger. Den er en banebrydende, revolutionær Strøm, der vil om
vurdere alle overleverede Værdier.

I P rotestantism en er baade Tro og Forskning, From hed og 
Erkendelse forbunden, og derfor kan disse Faktorer gensidigt 
fortrænge og afløse hinanden. Medens de første i Pietism en be
tegner Retningens aandelige Grundpræg, kam m er i Rationalis
men de sidste til Syne i den grelleste Ensidighed. Her skal 
ikke gøres Rede for dens Herkom st og Opstaaen, for dens Sejrs
gang. Kun vil vi pege hen paa, at hvert Land faar sin bestem te 
Udformning af de rationalistiske Ideer. Deismen i England bli
ver i sin Konsekvens i F rankrig  til Ateisme og M aterialisme, 
ikke ført frem i videnskabelig, men i en vittig  og agitatorisk  
Form. I Tyskland derimod opstaar en ret kirkevenlig og yderst
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optim istisk og naiv »Populærfilosofi«, hvorved Deismens førende 
Tanker, i Forbindelse med Leibnitz’ Filosofi »gøres tilgængelig 
for maadelige Hoveder.« Preussens Nederlag i 1806 afslører 
im idlertid hele Hulheden og Tomheden i dens ordrige Kling- 
klang. Den danske H elstat faar i Perioden væsentlig sine Im 
pulser fra  Tyskland, Oplysningstiden her præges da — stort 
set — af den tyske Form, (Selve Ordet Oplysning er da ogsaa 
et tysk Laaneord (Aufklärung) og h a r in tet tilfælles med det 
dogmatiske Begreb Oplysning =  illuminatio.) selv om Dele af 
den daværende D øgnlitteratur bæ rer tydelige Præg af Slægt
skab med Frankrig. ( f. Eks. Horrebows saakaldte Religions
blad »Jesus og Fornuften«, M. C. Bruuns »Aristokraternes Cate- 
dhismus« o. fl.) Stiller m an Spørgsmaalet: Kan m an tale om 
Oplysnigstiden i Hertugdømmerne, som en særlig slesvigsk og 
holstensk Form for Rationalisme, saa m aa det vel nok besvares 
med ja. Ganske vist er Tidens Tanker saavel som Tidens Børn 
de samme baade her og der, hvad enten vi tæ nker paa Josef IPs 
U ndersaatter eller paa Christian VII.s; men Udviklingen og Ud
faldet, forskellig som de er i de forskellige Lande, betinges først 
og frem m est af de Personer, som viser sig paa Scenen, af deres 
Gerning og Tanker.

Hovedforskellen mellem Oplysningstiden i Hertugdøm 
merne og i Kongeriget kan vi sam m enfatte i følgende to 
Punkter:

1) I Hertugdøm m erne erobrer Rationalism en alle førende
Stillinger i Kirken. Her er ingen Biskop Balle, som 
djærvt og m andigt gendriver de radikale Elem enter og 
forsvarer Kirken mod dens Angribere. »Kirken«s Angri
bere er her tværtim od A ntirationalisterne.

2) Medens det ikke lykkes Rationalism en i Kongeriget at 
faa Kirkens gamle Ritual afløst af et nyt og rationalistisk, 
kom m er i Hertugdøm m erne forskellige Forhold Rationa
lismen til Hjælp, saa den virkelig bliver ritualdannende. 
Som alle Vegne er ogsaa her Oplysningstidens karak te

ristiske Mærke, form elt set, den bevidste Stræben efter at hævde 
Fornuftens Ret som den højeste Dommer over a lt bestaaende,
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u lt nedarvet, den gør Krav paa fuldkom men Uafhængighed af 
al Tradition og al Autoritet. Den individuelle Fornuft prokla
meres som Hersker over hele Aandslivet, ja anses for Sand
hedens højeste Instans. — Vi skal senere ved Omtalen af det teo
logiske Fakulte t i Kiel paa Oplysningstiden komme nærm ere ind 
paa de rationalistiske Tankers Udformning her i Hertugdøm 
merne.

Aaret 1773 er ikke tilfældigt valgt som Udgangspunkt. 
Tværtim od vil det Aar i Hertugdøm m ernes A andshistorie være 
et Aar, man uvilkaarlig t standser ved. 1773 sker der en gen
nemgribende Forandring med U niversitetet i Kiel, ja, m an kan 
sige, a t fra nu af begynder dets Virksomhed for Alvor a t give 
Hertugdøm m erne sit bestemte Præg. Omtrent sam tidig her
med opstaar den herrnhutiske Koloni i Kristiansfeld. Her a r
bejdes i det stille, men herfra  udgaar talløse usynlige Traade 
til et ikke ringe Antal Hjem i Hertugdømmerne, især i Slesvig. 
1773 kom endelig M ageskiftetraktaten i Stand ved Bernstorffs og 
Caspar v. Salderns Medvirkning, og de gottorpske Egne i Hol
sten — deriblandt ogsaa Kiel og dets Universitet — kom mer nu 
ind under Kronen.

Da Begrebet »Oplysningstiden« i høj Grad er relativ t og 
indeholder vidt forskellige Bestanddele, lige fra en Slags form id
lende »fornuftig« Ortodoxi, videre over den saakaldte Supra
naturalism e til den egentlige »Oplysningstid« og videre frem mod 
Rationalism en og dens sidste Udløber Vulgærrationalism en, — 
vil det være ganske um uligt at angive blot med nogenlunde Be
stem thed, h v o r n a a r Oplysningstiden begynder, og hvornaar 
den ender. 1773 viser os saavist ikke, a t disse Egne er fri for 
den nye Tids Tanker og Tale, eller at de først nu sæ tter ind, der
imod betegner 1773 med al ønskelig Klarhed, at nu erobrer 
Tidsaanden Hertugdøm m ernes Universitet, som just nu i bog
stavelig Forstand bliver »Landesuniversität«. Hvilken Betyd
ning det faar for den senere Udvikling, ligger k la rt for Dagen.

Allerede 1740 indberetter*) den daværende G eneralsuper
intendent Conradi efter endt Visitats i forskellige Egne i Her-

*) Staatsarchiv Kiel, Abt. 18 Nr. 39 b § 113.
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tugdømm erne, især i Nordslesvig, a t »die kommende Zeit droht 
noch eine grössere Verschlim m erung des Übels an, da m it der 
gantz nagelneuen D eistisch-naturalistischen wenigstens Pela- 
gianischen Philosophie u. Freydenkerey, die allenthalben auf 
den Universitaeten, wie der Krebs umb sich frisset, im m er ein 
junger Mensch nach dem anderen angestecket wird«. Conradi 
kan og vil ikke anvise Midler til a t forebygge denne Udvikling, 
thi her form aar Mennesker intet, han overlader alt til Gud, »er 
hat von jeher seine Kirche aufrecht erhalten — und wird ihr 
auch noch im m er treue Hirten geben bis ans Ende.«

Denne Udtalelse viser im idlertid, a t Conradi allerede i 
1740 øjner den nye Udvikling. Dog taler han her næppe om 
Forholdene i Hertugdømmerne, og de Universiteter, han tænker 
paa, kan hverken være København eller Kiel; i København 
studerede yderst faa af de Studenter, der var hjem mehørende i 
Slesvig Stift, og heller ikke Kiels Universitet havde overvæl
dende Tilgang, tilmed kan der her ikke være Tale om Paavirk
ning i den nævnte Retning. Strømmen gaar stadig mod de tyske 
Universiteter, og den nye Filosofi, som Conradi hentyder til, 
er sikkert den Wolffiske.*)

Det m aa anses som givet, a t de unge, som vender 
hjem til Hertugdøm m erne efter a t have hørt disse, er »ange- 
steckt« af det nye, de h a r  hørt, og derved kommen i et Modsæt
ningsforhold til det gamle, som stadig raader i Hjemegnene.

Dog er det først i 70-erne, at Paavirkning af Oplysnings
tidens Tanker for Alvor mærkes, — først og frem m est i v. Hen
nings og v. Schm ettaus Skrifter.

Conradis Ord fra 1740 viser im idlertid, a t Jordbunden og- 
saa i Hertugdøm m erne er forberedt, og a t Grunden under det 
gamle underm ineres. Men først efter 1773 begynder den nye 
Sæds frodige Vækst, og den saakaldte »dannede Verden» synes 
i Hertugdøm m erne i en Haandevending vundet for Oplysnings
tidens Tanker.

*) Efter Prof. Christian Wolff, siden 1706 Prof, i Halle, t  1754; 
her var ogsaa Thomasius Prof, indtil 1728, han er den første indfly
delsesrige Forkæm per for Oplysningen i Tyskland.
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Hertil er ogsaa den nye Stand m edvirkende, som just nu 
træ der tydeligt frem, vi kan kalde den »den dannede Middel
stand«. Netop i 70-erne og i de senere Aar sker der en Forskyd
ning i Befolkningslagene, som kun kunde blive »Oplysningen« 
gavnlig. Økonomisk kom m er m an nu ind i en hidtil næ sten 
ukendt Blomstringsperiode, det er den saakaldte »gyldne Tid«s 
Aar, som nu begynder. Sam tidig herm ed sker de store Landbo
reform er i Hertugdøm m erne, som blev af ligefrem revolutionær 
Betydning for Landbruget, og i Forening med de stadig sti
gende P riser paa Landbrugets Salgsvarer bidrog til i Løbet af 
et Slægtled at hæve Landbrugsstanden, især m aterielt. Vi næv
ner kun, a t i 1763 blev det paabudt, a t alle kgl. Domæner skulde
sælges til Udstykning, hvorved ca, 25 Domæner blev udstykket 
i 700 Parceller. 1766 kom den første Forordning (20. Febr.) an- 
gaaende Fællelsskabets Ophævelse. Enhver Bonde kunde nu 
forlange sin Andel af Fællesjorden uddelt. Ogsaa en Række øde- 
Stræ kninger koloniseres i Tidsrum m et, i Regelen ved Syd fra 
indkaldte Kolonister. Sammen med de stigende P riser paa Land
brugsprodukter gik Stigningen i E jendom spriserne; medens f. 
Eks. en Gaard i 1740 (med Beslag) kostede 9000 Mk. og i 1762 
solgtes for 11,000, steg Prisen for den samme Gaard i 1784 til 
15,000 Mk. (nu uden Beslag), og i 1802 blev der budt 45,000 Mk. 
for den, og dog solgtes den ikke.*) Følgerne af den her sk it
serede Udvikling blev en vidt dreven Spekulation og Handel 
med Jord, og en vis Rodløsbed gør sig mere og mere gældende. 
Der opstaar nemlig nu et re t om fattende rodløst Elem ent i Her
tugdøm m erne baade i Byerne og paa Landet, særlig i det nyo 
Befolkningslag, som vi har kald t »den dannede Mellemstand«. 
Netop i disse Kredse fængede Oplysningstankerne, som nu igen
nem »Pressen« d. v. s. en lang Række saakaldte Intelligensblade 
ugentlig og m aanedlig populariseres i afm aalte Doser. Medens 
Præ stegaarden før havde været det eneste Hjem i Sognet, som 
adskilte sig fra de andre m. H. t. boglig Dannelse og Læsning, 
saa ændres Forholdet nu, særlig i de »gode Egne«. — Her op
træ der nu Forpagtere og Forvaltere paa de store Gaarde, m est

*) Neue S-H Provinzialberichte 1824 II p. 175.
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Folk fra andre Egne og m edførende nye Skikke og en ny 
»Tone«. Mere velhavende Landmænd, priviligerede Mølleejere 
o. lign. slu tter sig til disse; de udskiller sig fra  »den store Hob«, 
ynder at kalde sig »oplyste« og »moderne«, og i saadanne Kredse, 
løsrevne som de er for a lt »gammelt«, faar Oplysningen sin fa
ste Stok paa Landet.

Sam tidig med den her om talte Forandring i Landbruget 
sker et Opsving i Handel og Industri, i Skibsfart. Ogsaa Ar
bejdslønnen stiger, da A rbejdskraft er efterspurgt, isæ r i Byerne, 
hvor de nævnte Erhverv kræver flere og flere Hænder. Byerne 
v irker dragende paa mange Indsiddere og deres Sønner, oig Over
flytningen fra Land til By begynder. Betegnende er saaledes, 
a t i Tiden mellem 1770 og 1799 firedobler Flensborg sit Indbyg
gerantal.*) Alt betales godt, og »Geld spielt bei Hoch u. Niedrig 
keine Rolle«, skriver en samtidig. Handelen drives nu ogsaa i 
det store, og den udvides særlig under den nordam erikanske 
Frihedskrig. Af stor Betydning for Hertugdøm m ernes Handel 
blev ogsaa Kanalens Anlæggelse i Aarene 1777—83.

I Byerne anlægges i de samme Aar en efter hine Tiders 
Forhold anselig Række Fabrikker, dels Spinderier, Væverier og 
Sukkerraffinaderier, Brændevinsbrænderier og Oliemøller. I 
Flensborg brændtes en Mængde Snaps, som især gik til Norge. 
Selv de ellers saa foragtede Mosegne drager store Fordele af 
hele denne Udvikling, i det en Mængde Tørv nu kan sælges til 
Byerne, hvor det stadig stigende Forbrug, trods stigende Priser, 
næppe kan tilfredsstilles.

Den økonomiske Opgangstid berører saaledes tidligt baa- 
de By og Land, selv de fattigste Egne.

Sam tidig udbreder der sig en udpræget Optimisme, som 
præger alle Klasser og alle Egne. Pengerigeligheden fører ofte 
til en utrolig Letsindighed i Omgang med Penge og Ringeagt for 
Penges Værd. Livsglæden og Selskabslivet florerer, især i By
erne, hvor tillige-en Mængde Klubber opstaar, hvor »bedre Folk« 
m orer sig, medens Resten befolker det stadigt stigende Antal 
Værtshuse og Danseboder. Klubberne havde i deres første Aar

*) P. v. Hedemann-Heespen. Die Herzogth. u. die Neuzeit p. 507.
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Betydning for den Kreds, som holdt til der, idet m an her kunde 
udveksle Tanker og Meninger, læse og diskutere Oplysningsti
dens i Q uantitet store Døgnlitteratur. Senere skabte de im id
lertid Driveri og truede med a t ødelægge Fam ilielivet. I den 
stadig omsiggribende Forlystelsessyges Spor gaar de to Følge
svende: Drikfældighed og Usædelighed, opløste Æ gteskaber er 
ikke mere Sjældenheder, og Bordelvæsenet florerer selv i de 
m indste Købstæder. Perioden præges mere og m ere af et stæ rk t 
m aterialistisk  Drag med Jagen efter Penge o. s. v. Pengelotte
riet i Altona faa r rivende Afsætning, og i Dagene for Kieler Om
slag bortspilles store Summer. F ra  alle Egne klages der over 
en tiltagende Luxus, og selv i de fattige Egne gaar Vævestolene 
mange Steder i staa, idet m an nu køber indført Klæde i bro
gede Farver, og de graa Vadm elsdragter lægges til Side. Ogsaa 
fremmede Moder holder deres Indtog i Byerne og breder sig 
herfra ud paa Landet, selv de gamle Folkedragter forsvinder 
ved Periodens Slutning — og ogsaa sine Steder allerede ved 
1800.

Det er indlysende, a t under disse m aterialistiske Forhold 
m aatte a lt aandeligt Liv faa trange Kaar. Perioden har da  og
saa de mest afskrækkende Eksem pler paa Ukirkelighed at frem 
vise. Vi vender senere tilbage hertil. Alt det nedarvede fra 
Fædrene m aa i Smeltediglen og Periodens Højttalere ynder at 
tale om en »ny Tid«, en »ny Moral«, en »ny Religion« — hvis i 
det hele taget Religion behøves og kan bevise sig som »nyttig«. 
Sansen for det nedarvede og Respekten for det hellige fattes 
ganske dette Slægtled. Hvad der hører til Folkets Ejendom 
m eligheder i de forskellige Egne mødes med dum Foragt. Dette 
gælder først og frem m est Folkesprogene Dansk, P lattysk og F ri
sisk. Man ynder a t tale Højtysk, ja det anses endogsaa som et 
Tegn paa, a t  m an er »moderne« og dannet. Bedre gaar det 
ikke de forskellige Egnes rige Folkeoverlevering. Ved Ratio
nalism ens stupide Foragt for »Overtro« og dens foragtelige 
Em sighed for at fremme en overfladisk »Oplysning« af meget 
tvivlsom Værd, er her gaaet en kostelig Skat tabt for vort 
Folk. Kun i de fattigste og »uoplyste« Hedeegne paa Slesvigs
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Midtryg (især Sogne som Fjolde, Valsbøl, Burkal, 0. Løgum) 
er Stum per øg Stykker af vør uden Tvivl før saa rige Skat af 
Folkeviser og anden Overlevering bleven bevaret, takket være, 
a t her blev nogle Spindestuer og afsidesliggende Bondestuer 
forskaanet for den flade, dræbende Skinkulturs snobbede Væsen. 
Er det mon tilfældigt, a t j u s t  to  S ø n n e r  a f  F o l k e t s  
b r e d e  L a g  — Vægtersønnen Prof. Twesten og den tidligere 
Møllersvend Claus Harm s — f æ l d e r  R a t i o n a l i s m e n ?

Over hele Tiden er der noget uhyre filisteragtigt og poesi
løst, alt gaar her saa jævnt og fladt; her er hverken Højder eller 
Dybder. Rimet Prosa fabrikeres i store Mængder, men det er 
enten knastørt eller drivende af Taarer. Man lever fuldkom 
men paa Overfladen, og det er ligesom Tiden kun kender og kun 
lever og tæ nker i to Dimensioner.

Rationalism en forstod ikke det dybeste i Menneskesjæ
len, og fuldkommen uhistorisk som den var, ringeagtede den 
Forbindelsen med Fortiden. Folkesindet begreb den aldrig, 
fordi den var en fremmed indført Plante, som i Længden ikke 
kunde trives paa vore Breddegrader. Den viste sig dygtig til at 
rive ned af alt, hvad der var Folkets Ejendom fra ældgamle 
Tider, men den formaaede kun at yde en Smule Politur som 
Vederlag.

Hvad der først og frem m est præger Teologi og Kirke i 
Hertugdøm m erne paa denne Tid, er den fuldkomne Mangel paa 
Forstaaelse af Menneskets Syndenød og Menneskets Trang til en 
absolut Tilgivelse. Derfor tømtes Kirkerne hurtig t, hvor rationa
listiske Præ ster stod paa Prædikestolen. For a t tækkes Tids- 
aanden strøg m an »af apologetiske Grunde« Kristendommens 
dybeste Indhold og beholdt kun Skallerne tilbage, som man saa 
tilsatte  »den naturlige Religions Sandheder«.

Prædikenen blev saa enten til et tø rt m oraliserende Fo
redrag eller »belærende« populærfilosofisk Snak, den er i Rege
len tem atisk, og allerede Temaet siger os, hvor langt disse 
»Religionsforedrag« er fra at være en Prædiken, en hom iletisk 
Textbehandling. Skønt vi senere kom m er til a t tale om den 
rationalistiske Prædiken, vil vi dog lige nævne nogle Tem aer fra
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de Prædikener, som er holdt her om kring 1800. Juledag: Nogle 
Ord til dem, som klager over at være Husfædre og Fædre til 
mange Børn. Paaskedag: Uber den Nutzen des Frühaufstehens 
eller: Tidens rette Brug til virksom Flid.

2.
Under visnings væsenets Udvikling og Reform 

i Hertugdømmerne i Perioden.

Oplysningstidens formelle Indhold er bestem t af det Ideal, 
den søger at virkeliggøre, den vil føre H um anitetsideerne frem 
paa a l l e  Livets Omraader. Forudsætningen, m an gaar ud fra 
i alt Arbejde, og Forudsætningen for, at alle de store Tankers 
Maal kan naas, er, at M e n n e s k e t  e r  a f  N a t u r e n  g o d t .  
Man er klippefast overbevist herom, og Tanken om den ufor
dærvede M enneskenatur hører for Oplysningstiden til de faa 
hellige og uantastelige Ting. Men — ogsaa den Gang viste E r
faringen, »at Mennesker ikke ere saa gode, som de burde være. 
Alle have de Fejl, og ihos dem alle y ttre r sig enten een eller an
den ond Tilbøjelighed, skjønt i forskjellige Grader.«*) Man fast
holdt im idlertid helt til det sidste denne Tidens kæreste Tanke, 
og forklarede meget vidtløftigt Erfaringens Kendsgerninger som 
Udslag af slet Opdragelse, d a a r l i g  U n d e r v i s n i n g ,  »For
dommes og skadelig Overtro«s Indvirkninger, eller som en 
Følge af daarlige ydre Forhold. Derfor skal Oplysning spredes 
ud i de videste Kredse, t h i  a l  D y d b e r o r p a a K u n d s k a b  
og Undervisning; den som er vis, bliver ogsaa nødvendigvis dy
dig og god. Og med den frem skridende Oplysnings Herredøm 
me er Menneskelivets Lykke givet. M enneskeheden naar den 
Lyksalighed, som er Livets skønne Maal.

Derfor bliver Skolen og dens rette Udvikling og Indret
ning i særlig Grad Genstand for Tidens Omhu. Ogsaa et andet 
Middel tages i Brug for a t »oplyse« den ældre og unge Gene
ration, m an skaber nemlig en Presse, d. v. s. T idsskrifter og 
M aanedsskrifter, stifter Læseselskaber o. lign., disse sidste især 
paa Landet. Jeg nævner her i denne Forbindelse et enkelt af

*) Balles Katekism us III Kap. § 1.
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disse Tidsskrifter, hvis Titel er karak teristisk  for Tiden og dens 
Retning: »Haderslevsk M aanedsskrift til alm eennyttige Kund
skabers Udbredelse.« I Regelen er det de forskellige Egnes 
Præster, som ad denne Vej søger a t »vække« Folket, — ikke til 
nyt Liv, men til borgerlig Vindskibelighed og Dyd.

Nationalhistorisk set er Udviklingen af den daværende 
Presse i Perioden i høj Grad af Interesse, den er i begge Her
tugdøm m er yderst danskvenlig og »patriotisk« (Ordet m aa tages 
i rationalistisk  Betydning.) Denne Form  for »Oplysning« 
vender vi senere tilbage til, foreløbig vil vi se nærm ere paa det 
daværende Undervisningsvæsen og dets Udvikling under Ra
tionalism en. Vi begynder med Hertugdøm m ernes fælles Uni
versitet.

A. Universitetet i Kiel.

Ligesom det var en afgjort Vinding for de gottorpske 
Egne, at de i 1773 kom under Kronen, var det især for Universi
tetet i Kiel ligefrem en Fornødenhed, hvis det da skulde bestaa. 
Kiels Universitet var i den gottorpske Periode efterhaanden kom
men stæ rkt i Forfald. Det var sunket dybt i Anseelse og Omdøm
me, de studerendes Antal var yderst ringe, og dets Professorer 
uden nogen Betydning. Ja, endog selve Universitetsbygningen
»truede daglig med a t falde s a m m e n ,------- og m an saa sig
nødsaget til a t søge sin Tilflugt i den hosliggende Kloster- eller 
saakald te hl. Aands Kirke«.*) Universitetet havde faaet saa- 
danne »Risse u. Brüche, die nicht weiter gestopfet u. ausgebes
sert werden konnten«. Professorerne læste i deres Boliger, og 
Studenterne ansaa dette for mere behageligt, »statt im 
auditorio  publico zu zittern u. zu frieren.**) Til Bibliotekets 
Bøger var der lejet Værelser i Byen, thi Universitetet lignede 
mere og mere en Ruinhob, ja Folk (hentede endog om Natten 
de nedfaldende Sten. I 1765, da Universitetet fejrede sit 100 Aars

*) Prof. Hane: Die zehnjährige Glückseligkeit der Cimbrischen 
M u se n ------  1773. p. 38.

**) Acta A XVIII Nr. 525, Staatsarch., om U niversitetsbygnin
gerne. H erfra ogsaa de følgende Oplysninger.
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Jubilæum , var Forholdene saaledes, at ingen Festligheder kande 
holdes i den Anledning.

Prof, theol. H a n e  holdt im idlertid en Tale, hvori han bl. 
a. angav Grunden til, a t Jubilæum sfestlighederne bortfaldt. Det 
hedder heri:*) »Universitetets Kansler er død, ligeledes Prof.

Kiels Universitet 1768—1870.
Bygget af Sonnin 1767—68.

Nu »Museum vorgeschtl. Altertümer«.

eloquentiae, de andre Professorer er for gamle, Studenterne me
get faa, og Bygningerne saa forfaldne, a t de truede med at styrte  
sammen.« Endelig i 1767 overdroges det S o n n i n  at bygge et 
nyt U niversitet ved Slottet, i den saakaldte Kattenstrasse. I 
samme Aar blev Grundstenen lagt, og Bygningen fuldførtes i 
det følgende Aar.

Selv om de ydre Ram m er nu var i Orden, saa det alligevel 
sørgeligt ud m. H. t. Universitetsundervisningen. I særlig 
Grad var Forholdene i det teologiske Fakultet under al Kritik. 
I 1768 da Prof. Chrysander kom til Kiel, var Prof. Hane bleven

*) Trykt i Sermones de tempore, Kiel 1766.
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afskediget paa Grund af Alder, Prof. Zachariae havde tabt 
Mælet, og Prof. Märk var uden Tilhørere.

M ageskiftetraktatens Forpligtelse til a t holde Universitetet 
i Kraft opfattede A. P. Bernstorff naturligvis som en Forplig
telse til a t rejse det af dets dybe Forfald,*) det er saaledes den 
danske Regering, som nu fra 1773 af al Kraft søger at hæve 
dette m ildest ta lt helt forkomne Universitet. Og især Bern
storff arbejder ihæ rdigt for, a t det m aa lykkes, for a t H ertug
dømmerne kunde faa et aandeligt Centrum, et Universitet med 
et rig t videnskabeligt Liv.

Lidet anede m an dengang, a t m an her hægede om nogle 
Auditorier, i hvilke Vaabnene senere blev smedet imod Dan
mark. Først og frem mest søger Bernstorff og Guldberg a t 
faa Universitetets Ledelse i gode Hænder, og den Mand, som var 
udset til denne, just paa det T idspunkt vanskelige Post, var den 
daværende Superintendent i Lübeck Johann Andreas Cramer. 
I det følgende Aar gaar Sagen da ogsaa i Orden (1774), og Cra
mer udnævntes til Professor theologiae prim arius og Prokansler 
I Kiel. Bernstorff har sikkert overvejet dette betydnings
fulde Skridt noget, og at Valget faldt paa. Cramer, viste sig i høj 
Grad at være til Gavn for alle Parter, th i han var en Mand, 
som fuldt ud udfyldte den Plads, paa hvilken han blev sat. I 
Hovedstaden nævntes hans Navn med stor Æ rbødighed, og han 
var anset og kendt i alle førende Kredse, hvilket jo ogsaa var 
naturligt, da han  havde levet saa mange Aar i Hovedstaden. 
»Notre bon et digne Cramer«, kaldes han altid af Bernstorff.**)

Det bliver særlig Cramer og Bernstorff, hvem Æ ren tilkom 
mer for a t have reorganiseret det forsømte Kieler-Universitet. 
Særlig stor Vægt lægger de paa a t faa en Række unge betyde
lige Mænd knyttet til Universitetet, »Mænd med solide Kund
skaber og en jævn fattelig Veltalenhed og fremfor alt med 
grundfæ stet Moralitet«, hvorimod Bernstorff afskyer »les esprits 
satyriques passionés et les professeurs à bon mot«.***) Det tredie

*)Aage Friis, A. P. Bernstorff og O. Hoegh-Guldberg p. 140 ff.
**) Aage Friis, a. S. p. 141.
**) Friis, a. S. p. 145.
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Navn, som med Hæder er kny tte t til Universitetet i dets Restau
rationsperiode er Ditlev Reventlou til Emkendorf.*)

Efter lang Tids Tøven tog han endelig i 1775 imod Stillin
gen som U niversitetskurator, og han og Cramer har gjort meget 
for a t skaffe Professorerne gode Vilkaar i Kiel, for at bøde paa 
de sm aa Forhold der, at de ikke skulde virke alt for afskræ k
kende. Da det nu var lykkedes a t knytte Cramer til Kiel, og 
faa ham til at modtage den ledende Stilling, blev det ogsaa 
hans Opgave at se at faa Nedgangen i Studenternes Tal bragt 
til Standsning.

Omkring Cramer som M idtpunkt og prim us in ter pares 
sam les nu i de følgende Aar en Række dygtige unge Professorer 
og lærde. Næsten altid, n aa r et Embede skal besættes eller 
nyoprettes, raadfører man sig med Professorer i Tyskland, især 
med den dengang berømte Orientalist og Teolog Michaelis i 
Göttingen, med Filologen og Religionshistorikeren Heyne og 
med Exegeten Prof. Ernesti. Man beder disse om at udpege 
Mænd, som kunde hjælpe til at hæve det nye Universitets An
seelse. Dette sidste var ogsaa i høj Grad nødvendigt for at 
faa S tudenter til Kiel. I Prof. Geysers Kaldsbrev (1777) hedder 
det saaledes,**) at han ikke alene skal holde Forelæsninger
------- »sondern auch durch Disputationen u. Herausgebung
nützlicher Schriften den Ruf der Academie ausbreiten zu hel
fen«. Af de Professorer, som nu i de følgende Aar knyttes til 
Kiels Universitet, kan nævnes: 1775 den frem ragende Ju rist 
Trendelenburg, 1777 Teologen S. G. Geyser (paa Ernestis Foran
ledning) og ligeledes Teologen D. G. Moldenhawer.***) 1776 Filo- 
soferne M artin Ehlers og (1776) J. N. Tetens. 1775 Zoologen J. 
C. Fabricius. 1780 H istorikeren D. H. Hegewisch.****) Af P ro
fessorer udenfor det teologiske Fakultet vil vi særlig møde ham  
og Statistikeren A. Niemann som ivrige Tilhængere af Oplys-

*) 1). Reventlou og Sønnen Fritz Revenlow, den senere Ku
ra to r i Kiel, se O. Brandt, Geistesleben u. Politik in S—H. um die 
W ende des 18. Jahrhunderts. 1925.

**) I Pakken S. G. Geyser A. XVIII Nr. 557. S taatsarchiv Kiel. 
***) Ada Adler: D. G. M oldenhawer og hans H aandskriftsam ling. 

****) Vilh. la Cour, Festskrift til H. P. Hanssen p. 14 f. f. (Dahl
m anns Forgænger).
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ningstidens Idéer og optagne af alt, hvad der er »nyttigt og 
godt«.

Ligefrem rørende er Cramers og isæ r Reventlous faderlige 
Omhu for Professorerne og Studenterne i Kiel, for det Univer
sitet, som — for a t bringe Hviids*) karakteristiske Ord om 
Forholdene — »begynder a t blive til«. Man indfører en forstan
dig Økonomi og sparer enhver unødvendig Udgift for derved at 
faa Raad til a t foretage nødvendige Forbedringer og Udvidelser. 
Man sørger først og frem m est for det i den gottorpske Tid 
ganske forsømte U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k . * * )  Saaledes 
erhverver m an allerede i 1774 en Mængde Dubletter fra 'd e t kgl. 
Bibliotek i København, og i det følgende Aar faar det sine egne 
Lokaler paa Slottet. Prof. Christiani fungerer tillige som Bib
liotekar og efter denne højtfortjente Mands Død i 1793 dannes 
en Kommission bestaaende af Professorerne Geyser, Hensier og 
Hegewisch, som skal føre Tilsynet, og der oprettes nu et sær
ligt Embede som Underbibliotekar, Stillingen overdrages Berend 
Kordes, men han  er saa a t sige helt alene om Arbejdet, dog 
har han til Tider en Student til Hjælp. Bibliotekets Forhold er 
dog stadig yderst prim itive, det er f. Eks. kun aabent nogle faa 
Tim er visse Dage om Ugen, der er ingen Varme i de Bibliote
ket tildelte Rum, og ingen ordentlig Læsesal for de studerende.

Vi har set hvilken Omhu, T rium viratet lagde for Dagen for 
a t faa dygtige og brave lærde Mænd knyttet til Kiel. Og den 
samme Omhu viser Reventlou og Cramer for a t holde Professo
rerne i Kiel og bevare dem for Universitetet. Forholdene her 
ved et Universitet, som først er i sin Vorden, m aatte selvfølgelig 
føles sm aa i Sam m enligning med de øvrige Universiteter, som 
just nu stod i fuldt Solskin. En By som Kiel, der ikke uden 
Grund ansaas for at være en Afkrog, det fattige U niversitets
bibliotek, hvor Forholdene stadig lo’d meget tilbage at ønske***) 
m. m. skulde heller ikke virke tillokkende for en dygtig Mands

*) Hviid, Udtog af en Dagbog, 1787, p. 9.
**) A kter vedrørende Universitetsbiblioteket A XVIII Nr. 533. 

Staatsarch. Kiel.
***) Hensiers Brev til Schütz, dat. 5. 2. 1796. Liepmann, a. S. p. 

66. ff.
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Förbliven i Kiel. Gang paa Gang henvender Reventlou og 
Cramer sig til Tyske Kancelli, til Overprokurøren A. G. Carstens 
og K ancellideputeret Schütz om at udvirke Gageforhøjelse for 
denne eller h in  Professor, naar Fristelsen for a t følge et be
røm t Universitets Kalden er ved at blive for stor. Særlig Prof, 
theol. Geyser giver Anledning til mange og bekymrede Breve. 
Saaledes skriver Reventlou til Schütz allerede i 1779 — kun to 
Aar efter Geysers Ansættelse — »Es ist der U niversität ausser
ordentlich viel daran gelegen den Prof. Geyser in einer Laune 
zu erhalten, die ihn gegen alle ausw ärtigen Versuchungen an 
derselben fesselt«/) Og a tter i Februar skriver Reventlou til 
T. K. om Geyser og udtrykker i mange og lange Redegørelser 
sin store Bekymring angaaende Geysers Förbliven i Kiel. »Vi 
m aa nødvendigvis l æ n k e  en Mand med et saa frem ragende 
Talent til Universitetet »und ihn in seiner Lage froh zu 
machen«/*) Geyser faar nu en betydelig Lønforhøjelse og til
delt Titelen Kirkeraad. Men allerede igen i Sept, samme Aar 
er m an i Kiel bekym ret for Geyser. »A 11 m aa gøres for at
beholde Prof; G . -------han er den mest fortjenstfulde af alle i
K ie l-------u. derjenige welcher unserer U niversität am meisten
beneidet wird«/**)

Ogsaa indbyrdes Stridigheder og Nid Professorerne imellem 
volder Cramer og Reventlou mange Bryderier. Man m aa Gang 
paa Gang søge at berolige de ofte ret ophidsede Gemytter ved 
venlige Paam indelser og ofte ydmygende bønlige Breve. Suk
kende klager Grev Reventlou i 1779 i et Brev til Schütz »In 
keinem Geschlechte ist es wohl schwerer die Gem üther zu einem 
gemeinsamen Endzweck zu vereinigen, als un ter Gelehrten, u. 
ich kenne keine Glieder der bürgerlichen Gesellschaft, auf 
welche E ifersucht u. Brodneid heftiger wirken, u. auf welche, 
wenn diese Leidenschaften in Bewegung gesetzt werden, ver
nünftige Gründe weniger E indruck machen«. Men det lykkedes 
Cramer og Reventlou at holde nogenlunde Ro i de forskellige 
Faku lte ter og at tilfredsstille de utilfredses Krav.

*) Liepmann, von Kieler Professoren, B rie fe ------ p. 15. (1916).
**) A. XVIII 557. Staatsarch. Kiel.

***) Reventlou til T. K. 5. Sept, 1782; ibid.
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Men, — til et Universitet hører jo ogsaa Studenter. Og 
heller ikke i den Henseende saa det lysteligt ud ved U niversite
tets Overgang til Danm ark og ved Cramers Tiltræden.

Ogsaa her m aatte der gøres noget for a t fylde de nye Audi
torier med »Musensöhne«.

Allerede efter Afslutningen af den første T rak tat mellem 
K atarina II og den danske Regering viste denne, at ogsaa dette 
Problem laa den paa Hjerte. Ved to Forordninger (af 1. Febr. 
og 1. Marts) 1768 og et nyt Rescript af 21. Sept. 1774 blev det 
nemlig paabudt, at alle Studenter, som senere vilde søge An
sættelse i Hertugdøm m erne, skulde studere m indst to Aar ved 
Universitetet i Kiel (det saakaldte B i e n n i u m ) .

Senere skulde hele denne Ordning faa skæbnesvangre Føl
ger for Danm ark. Men i 1768 og 1774, da Bienniet ophøjes til 
Lov for samtlige Dele i begge Hertugdømmer,*) kunde m an 
um uligt, ud fra de Forhold, som da var raadende, forudse Føl
gerne af denne Bestemmelse. Her er ingenlunde Tale om nogen 
Fortyskningstrang eller Tendens i den Retning, nej, Loven om 
Bienniet er in tet andet end et Led i de Bestræbelser, der, — som 
vi i det foregaaende har set, — udfolder sig for a t hæve Kieler- 
Universitetet.

I P raksis betød denne Bestemmelse im idlertid, a t fra  nu af 
begynder og fuldender saa godt som alle sønderjydske og hol
stenske Studenter nu deres Studier i Kiel. Saa længe der raa- 
dede en stæ rk helstatslig  og royalistisk Tanke i Kiel, — som 
til vor Periodes sidste Aar — kunde Bienniets Følger højst blive 
en noget seperatistisk bestem t og indsnævrende Tankegang hos 
Akadem ikerne i Hertugdømmerne. Men senere, og allerede 
efter 1815, da den kosmopolitiske Aand fejes bort tilligemed den 
øvrige Rationalisme, var Tiden inde til, a t Bienniet kunde faa 
helt anderledes vidtrækkende Følger.

Nu tvinges alle Studenter ved Bienniets Bestemmelser til 
Kiel. Fik dette stor Betydning i Tiden lige før og under den

*) Overalt i denne Afhandling undtages de Dele af Slesvig, som 
ikke hørte til Slesvig Stift, d. v. s. Enklaverne, Tørning Len, Als og 
Ærø.
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nationale Vækkelse, saa blev det ogsaa af afgørende Betyd
ning for Rationalism ens Tid, for de nye Tanker og deres Ud
bredelse i Hertugdømmerne.

Da Loven om Bienniet hører til de mest betydningsfulde i 
Hertugdøm m ernes nyere Historie, vil vi lige se paa Forholdene 
før dens Ikrafttræ den for a t faa Baggrunden for Bienniets Be
tydning belyst.

Da de gottorpske Landsdele i 1665 fik deres eget Univer
sitet, forpligtede Regeringen paa Gottorp de gottorpske Under- 
saatters Sønner til a t studere i Kiel.*) Omvendt skulde Stu
denterne fra de kgl. Dele til København (Forordning af 4. 1. 1696, 
Patent af 1. 4. og Intim ation af 22. 6. 1743) Haderslev, Flens
borg og Bredsted hørte til den kgl. Del, men kun meget faa 
im m atrikuleredes ved Københavns U niversitet fra  disse Lands
dele, og fra  den hertugelige Del næppe nogen.**) I det her nævnte 
Skrift, gør Dr. Achelis opmærksom paa, a t kun fra Enklaverne 
og Tørning Len (Ribe ;; Stift) Als og Æ rø (Fyens Stift) gaar Vejen 
fra Latinskolen til København, medens Studenterne fra Slesvig 
Stift fordeltes mellem København, Rostock, W ittenberg, Jena, 
Halle og Helmstädt. Ja, i København ansaas de endog for Ud
lændinge og Universitetet uvedkommende. Da Universitetets 
Konsistorium f. Eks. i 1605 forhandler om, hvorvidt Studenter 
fra den kgl, Del af Slesvig kunde faa Del i Kom m unitetets Gra
tialer, hedder det »Fundationem esse pro iis, qui sunt nati i n 
r e g n  o Daniae«. Da Kiels U niversitet oprettes i 1665 tru e r en 
stor Fare de sønderjydske Studenters i Forvejen sparsom me 
Besøg i København. Maaske i Forbindelse herm ed s taa r det 
fornuftige Forslag, som den tyskfødte Prof, theol. Masius stillede 
i 1687, a t  a l l e  S t u d e n t e r  f r a  H e r t u g d ø m m e t  
s k u l d e  s t u d e r e  i K ø b e n h a v n ,  h v i s  d e  v i l d e  a n 
s æ t t e s  i S ø n d e r j y l l a n d .  Men M asius’ danske Kolleger 
afslog Forslaget, og Slesvigerne betragtedes stadig som Udlæn
dinge.

*) Se Falck, S. H. P rivatrech t III p. 730 f.
**) Se Dr. phil. T. O. Achelis’ in teressante Afhandling »Schleswig- 

sche Studenten auf der Kopenhagener Universität«, i Archiv für Kul
turgeschichte XVIII p. 287—308.
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Dr. Achelis har endvidere undersøgt, hvor Studenterne fra 
Haderslev Latinskole har studeret i T idsrum m et 1665—1700. Af 
de 64 Studenter, som denne Undersøgelse om fatter, studerede 
17 kun i Kiel, 1 kun i København, 25 i Kiel og København, 14 
hverken i København eller Kiel, 19 i København og Tyskland

Im idlertid viste Følgerne af Paten tet af 1743*) sig snart. 
Medens f. Eks. i Tiden 1734—43 i k k e  e e n  Student udgaaet fra 
Haderslev Skole h a r  studeret i København, studerer de nu i det 
følgende T iaar a  11 e i København. Var denne Kurs bieven af 
Varighed, kan m an roligt sige, a t Følgerne er uoverskuelige. 
I 25 Aar varede Københavns U niversitets Betydning for Søn
derjylland, men nu, ved Bestemmelserne angaaende Bienniet, 
tvinges alle til Kiel, d. v. s. nu faar saa godt som alle sønder- 
jydske Akademikere tysk Dannelse, og næsten alle bliver frem 
mede for a lt dansk Aandsliv, og da den nationale Skillelinje 
senere droges, var Akadem ikernes S tandpunkt i saa Hen
seende paa Forhaand givet. Ligesom 1743 bragte en fornuftig 
og tiltræ ngt K ursændring og derved kastede nye Perspektiver 
langt ud i Frem tiden, saaledes ændres alt nu, — ved Bienniets 
Indførelse, i m odsat Retning. Her er vi ved een af de Grund
sten paa hvilke senere den slesvig-holstenske Bevægelse taar- 
nede sig op.

Med Rette kunde Christian-Albrechts-Universitetet nu 
kalde sig »Landesuniversität« — thi fra alle Egne af H ertug
dømmerne stævnede Studenterne nu mod Kiel.

Nu var M ageskiftetraktatens Forpligtelse m. H. t. Kieler 
U niversitetet i høj Grad opfyldt, og — kan vi tilføje — med en 
beundringsværdig Energi og Udholdenhed.

Det ligger nu næ r a t spørge: Hvad var det saa for en 
Aand, som kom til a t raade i det nye Alma M ater Kiiloniensis? 
— og som nu i de kommende Aar udgaar herfra for a t give en 
stor Del af begge H ertugdøm m er sit Præg?

Naar vi her beskæftiger os med Hertugdøm m erne i Op
lysningstiden, m aa Besvarelsen af dette Spørgsmaal vel nok 
anses for a t være en af Hovedopgaverne til Forstaaelse af den

*) Se ovenfor.
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Prof, theol. J. Cramer 
efter J. M. Preislers Stik 1774.

kommende Udvikling. Thi et Universitet, hvor hele den aka
demiske Ungdom i Livets mest modtagelige Aar samles, vil 
uvilkaarlig t sætte sit Præg paa disse unge ved den Aand, som 
hersker der, og det vil ikke alene præge dem selv for Livet, 
men ogsaa mange af de Mennesker, blandt hvilke de senere 
som Embedsmænd faar deres Livsgerning. Og her m aa Under

søgelsen d a  særlig gælde For
holdene indenfor det teolo
giske Fakultet, dels fordi »Op
lysningens« Tanker h e r  først 
og frem m est h a r  til Huse, og 

- dels fordi det i særlig Grad 
er Præsterne, som i H ertug
dømmerne bærer disse Tan
ker ud i Folkets brede Lag. 
K i e l s  U n i v e r s i t e t  b l i 
v e r  i v o r  P e r i o d e  a f  
s t o r  o g  a f g ø r e n d e  B e 
t y d n i n g  f o r  L a n d e t  
f r a  A l t o n a  t i l  E g n e n  
s y d  f o r  K o l d i n g .  Med 
hele den aandelige Situation 
i Europa som Baggrund er 
det kun naturligt, ja selvføl
geligt, at det bliver den nye 
Tids Aand, som bemægtiger 
sig Kieler U niversitetet og

dets Katedre. Med Cramer og de Mænd, han h a r udset til Hjæl
pere, holder Rationalism en — i første Omgang Supranaturalis- 
men — sit Indtog i Kiel. Men Cramer er en af Oplysningstidens 
mere moderate og sym patiske Skikkelser, og han fortjener et godt 
Minde, som den dygtige og barnlig fromme Mand han var. Som et 
ægte Barn af sin Tid er han ivrig for at tjene alt og alle, og en 
Mand som har mange Jern i Ilden. Vi har i det foregaaende 
set ham, som en frem ragende Organisator og Adm inistrator, og 
det er især som saadan, a t han i Kiel udfolder alle sine Evner.
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Her kom han ved sin værdige og elegante Optræden, ved sin 
store Lærdom og af dæmpede Religiøsitet for Samtiden til at 
staa  som Idealet af en Teolog. Johann Andreas Cramer*) er 
født 1723 i Jähstad t i Erzgebirge, hvor Faderen var Sognepræst. 
Efter at have studeret i Leipzig virkede han en kort Tid som 
Privatdocent, men kaldedes allerede i 1750 til Overhofpræst i 
Quedlinburg, og i 1754 blev han paa Klopstoks Foranledning af 
J. H. E. Bernstorff kaldet til tysk Hofpræst i København. Her 
virkede C. i 17 Aar og fik stor Betydning som Præ dikant og 
som Udgiver af T idskriftet »Der nordische Aufseher«. Allerede 
da var han kendt i vide Kredse for sin Oversættelse af Bossuets 
Verdenshistorie og Chrysostomos’ Homilier. Ved næ rt Ven
skab knyttet til Bernstorff, J. A. Schlegel, Geliert og Klopstok 
færdedes han i alle toneangivende Kredse og gjaldt overalt 
for »en anden Chrysostomos«. Im idlertid blev lians stærke 
Angreb paa Struensee og det frivole Hof medvirkende til hans 
Afskedigelse og Landsforvisning i 1771, men hans uforfærdede 
Optræden skaffede ogsaa Respekt for hans Person. Samme Aar 
blev han Superintendent i Lübeck, hvorfra han kaldedes til 
Kiel. Hans Evner som Organisator, og hans store Betydning 
for Universitetet i dets nye Æ ra er ubestridelig. Vanskeligt er 
det derimod at afgøre, hvor meget han har betydet som Pro
fessor og Videnskabsmand i Kiel. Ganske vist paabegyndte han 
i Kiel en Slags Efterligning af M ichaelis’ »Orientalische Biblio
thek« og de andre Göttinger Tidsskrifter, nemlig hans »Bei
träge zur Beförderung theologischer Kentnisse von Kielischen u. 
ausw ärtigen Gelehrten«, men det fik kun ringe Betydning i 
denne skrivelystne Tid, og man kan ikke helt frigøre sig for 
den Tanke, at dets Udgivelse ikke var uden Forbindelse med 
Cramers Ønske om »at udbrede Akademiets Anseelse ved Ud
givelse af nyttige Skrifter.«

*) Litt. W. E. Christiani Gedächtnissrede, i Theol. Ann. 1789; Jen
sen u. Michelsen Schl. Holst. Kirchengesch. IV 301 ff. E. E. Koch, 
Gesch. des Kirchenliedes, E rster H auptthcil. 1869 VI p. 334—44. R. 
Rothe, Gesch. der Predigt 1881 p. 428 f. f., A. Blühm ke Beiträge zur 
Kenntniss der Lyrik, A. Cramers (Dissertation) Greifswald 1910. Real 
Encyclopaedie f. prot. Theologie u. Kirche. II. 315. Bricka Dansk biogr. 
Lex. III.
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Som Ernestis Discipel lærte han i dennes Aand, brugte 
ogsaa Balles Theses theologicae, men som Professor synes han  
a t have været af ret ringe Betydning.*) Der er flere Vidnes
byrd, som tyder herpaa. Som Barn af Oplysningstiden laa Li
vets praktiske Sider ham  stæ rkt paa Sinde. Han var langt 
fra a t være en virkelighedsfrem m ed Stuelærd, og om ham  og 
hans samtidige kan m an sige, a t de traad te  ud af den lærde 
Stue, ud i selve Folkelivet. De havde noget p aa  Hjerte, og de 
sagde det i Tidens Sprog. Og for at faa Tiden i Tale, var det vel 
ogsaa den rette Tone de slog an, selv om den forekommer os 
nok saa besynderlig. Som udpræget P rak tiker blev Cramer al
drig træ t af a t virke for Universitetets Trivsel, efter Reventlous 
Død i 1784 tillige som dets Kansler. Nævnes skal ogsaa, a t han 
fik indrettet et hom iletisk Sem inar for Teologerne, og i 1781 
lykkedes det ham  at faa haade et Vajsenhus og et Skolelærer
sem inar indviet i  Kiel, — det første i Danm ark.

Størst Betydning for det brede Lag fik Cramer im idlertid 
som Udgiver af en Psalmebog, hvortil han selv havde leveret 
25(5 Salmer, og som Forfatter af en Katekisme, som i flere 
Slægtled var i Brug i Hertugdøm m ernes Skoler, (i dansk Over
sættelse i Nordslesvig). Man kan endnu træffe paa ældre Folk, 
der som Børn har lært Dele af den udenad. Denne har im id
lertid givet Cramers Navn en daarlig  Klang, og allerede dens 
første Sætning: Ønsker ikke alle Mennesker a t være tilfredse 
og glade? — viser tydeligt Bogens platte eudaim onistiske Præg. 
Da hans Psalmebog har væ ret i Brug i de tyske M enigheder i 
Hertugdøm m erne i over 100 Aar, ja, et enkelt Sted endnu til ef
ter Verdenskrigen, er det indlysende, at disse to Arbejder h a r  
haft stor Betydning gennem lange Tider for Befolkningens re
ligiøse Tankegang — ogsaa her i Nordslesvig. Vi kom m er se
nere i en anden Sam m enhæng nærm ere ind paa disse to Ar
bejder.

Skal m an karakterisere Cramers teologiske Synspunkter 
ud fra  hans Skrifter, især ud fra hans Psalmebog, vil m an 
komme Sandheden nærm est ved at kalde ham  «en from Supra-

*) Se Hviids Fortælling om C.’ Forelæsning, a. S. p. 9.
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S. G. Geyser.
Voksbusten, vistnok modelleret af 

Karl Daniel Voigts*).

naturalist«. Man møder ingenlunde hos C. noget Brud med det 
Centrale i Kristendommen. Han bevæger sig i sine Prædike
ner og Salmer i de tilvante Termini, ganske vist giver han dem 
ofte et noget andet Ind
hold, men han afholder 
sig ganske fra  ethvert An
greb eller enhver søgt 
Udenomsfortolkning. Der 
er noget uhyre nøgternt og 
træ ttende, til Tider lige
frem aandsforladt og plat 
over hans Salmer, men 
dogm atisk er a lt ortodoxt.
Paa sit Dødsleje skal Cra
m er da ogsaa have udtalt, 
at intet havde givet ham  
»so viele Gründe der Beru
higung als das lutherische 
System von der Begnadi
gung durch Christum«.
Cramer døde i Kiel 1788.

Fik Cramer stor Betyd
ning for Universitetet som 
dets Kansler og Organisa
tor og for Folkets brede 
Lag ved sin Psalmebog og 
Katekisme, saa blev det 
S a m u e l  G o t t f r i e d
G e y s e r ,  (i Kiel 1777—1808) som særlig fik Studenterne i Tale og 
derved kastede Glans over U niversitetet i dets Opgangsperiode. 
»Unser Geyser« kaldte Studenterne ham, og sjæ ldent h a r en 
Professor i den Grad vundet Studenternes Øre og gjort sig saa

*) Se Professor W eyls Afhandling »Kieler Professorenbilder« i 
K unstkalender 1917 p. 23—28, og Ph. Weilbach, Nyt dansk Kunst- 
nerlexikon II (København 1897) p. 566. Jeg skylder Professor Dr. 
jur. Weyl i Kiel m in ærbødige Tak for Hjælp ved Tilvejebringelse 
af Billedet af Geyser.
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afholdt af alle, som Geyser. At denne Mand m aa have spillet en 
enestaaende Rolle i Kiel og fordunklet alle de andre Docenter 
ses af de ofte ligefrem panegyriske Udtalelser om ham, som 
hans gamle Disciple senere som gamle Mænd har fremsat. Og 
tilmed kom m er disse Ord fra Mænd i vidt forskellige Lejre og 
Stillinger. Med Rette frem hæver een*) af dem, den i sin Tid 
kendte Rektor ved Domskolen i Slesvig, Prof, Schum acher, at 
Geyser kun kan bedømmes af sine Studenter, da Eftertiden ikke 
kender ham. Selv Samtiden kendte kun Geyser »gennem Stu
denternes Mund«, da han aldrig kom ud iblandt Mennesker.

Da Geyser intet har skrevet, og enhver Biografi, selv det 
m indste Tilløb dertil mangler,**) vil det nu være yderst v a n 
skeligt at gøre sig noget Begreb om, hvad :han lærte, og hvor
dan hans teologiske Synspunkter var. Men da denne Mand 
utvivlsom t h a r haft en ganske særlig Betydning for alle P ræ 
ster i Hertugdøm m erne helt op i det følgende Aarhundrede, 
nødsages vi til at følge Schum achers Raad og høre, hvad hans 
Studenter h a r a t sige om ham.

Disse Udtalelser af vidt forskellige Mænd falder i øvrigt 
godt i T raad med Cramers og Grev D. Reventlous Ord om Gey
ser i deres Henvendelser til Tyske Kancelli om, at «alt m aa gø
res for at lænke G. til Kiel,« thi «die Seltenheit eines Gottesge
lehrten von diesem Rang kann uns jeden Tag seine Abrufung 
befürchtend machen.«***)

Samuel Gottfried Geyser er født 1740 i Jacob Böhmes 
gamle By Görlitz. I Leipzig var han Ernestis Discipel, og han 
kom herfra til Reval, hvor han blev Professor ved Gymnasiet. 
P a a  Michaelis’ Tilskyndelse — og Ernestis Anbefaling — satte

*) I Genrebilleder. — Beiträge zur Gescb. der Sitten u. des Gei
stes. 1841 pr. 165. Paa m ange M aader et yderst væ rdifuldt Memoire- 
værk.

**) »Kirchenrath Geysers eigenhändige Aufzeichnungen aus sei
nem  Leben«, try k t i Staatsb. Mag. V (1826) p. 199—212, giver næsten 
kun ren t biogr. Noter og er egentlig uden Interesse for en Bedøm
melse af G., hans Udvikling og Standpunkt. Desuden gaar disse No
ter kun til 1782. Dog kaster en enkelt Sætning lidt Lys over hans 
K arakter. Han skriver nemlig i 1778, da han bliver Exam inator ved 
de theologiske Embedsexaminer: »Gott lasse mich auch bey diesem 
Auftrage viele Gelegenheit finden seiner Kirche nützlich zu seyn.«

***) Reventlou til Schütz 3. 12. 1779 Staatsarch. K.

68



Oplysningstiden i Hertugdømmerne.

Cramer sig i 1777 i Forbindelse med Geyser for at faa ham  til 
Kiel. Endnu samme Aar udnævnes han til Professor i Kiel, og 
her blev han lige til sin Død i 1808. Baade Cramer og Revent- 
lou levede i stadig Æ ngstelse for, a t Geyser skulde tage imod et 
af de mange smigrende Tilbud fra andre Universiteter, men og- 
saa efter disses Død blev Geyser i Kiel, som en yderst pligtop
fyldende og saare flittig og paaskønnet Docent. Han læste 
særlig over nytestam entlig Exegese, Dogmatik og Kirkehistorie.

Alle Geysers Forelæsninger, ligegyldigt h v a d  han læste 
over, og ligeledes hans privatissim a, trak  fuldt Hus, medens 
omvendt de andre Professorers Forelæsninger kun blev yderst 
m aadeligt besøgt. Men, hvordan var Geysers teologiske Stand
punkt? Som før nævnt er det nu næsten um uligt a t dømme 
derom, da in tet M ateriale her s taar til vor Raadighed. To af 
hans gamle Disciple, begge vidt forskellige, udtaler sig om 
hans Teologi, men desværre begge i meget ubestemmelige 
Vendinger. Claus Harm s siger i sine Erindringer*) om Geyser, 
a t »han stod mellem Ortodoxi og Rationalisme«, og ifølge 
Schumacher**) »polemisierte G. nie in seinen Collégien, er war 
liberal, wie m an es dam als nannte, oder: Ein gem ässigter Ra
tionalist. G. vernünftelte nicht in die hl. Schrift etwas will- 
kührlich hinein, oder aus derselben hinaus, sondern erklärte sie. 
Religion u. Bibel waren ihm heilig, aber er war kein IHengsten- 
berg,1) jedoch auch kein Bahrdt.«2) — »En m aadeholden Ra
tionalist«, nærm ere kan vi vist ikke komme i vor K arakteristik  
af Geyser, men m an faar det Indtryk, a t G. har været en barn
lig from og saare beskeden Mand. Hans Elever glemte ham 
aldrig, og han m aa utvivlsom t have betydet meget for dem. 
I Diskussionen gjorde Ordene »Geyser har sagt det«, »Geyser 
m ener saaledes«, straks Ende paa Striden. Han var dengang 
Autoriteten i Kiel. Hans underlige Frem toninger og hans i 
Førstningen næsten uforstaaelige Dialekt glemte Studenterne

*) Lebensbeschreibung, verfasst von ihm selber, p. 57.
**) a. S. p. 166.

*) 11. senere Professor i Berlin, Fører for det yderstc teologiske 
Højre.

2) B. en Tid Prof, i Griessen, berygtet theol. N aturalist, endte 
som Krovært.
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snart, naar han begyndte sin Forelæsning, og »Taget ligesom 
løftedes bort over os«. Geyser ofrede sig helt for sine S tu
denter, og kunde de fattige iblandt dem ikke betale Kollegie- 
pengene, strøg Geyser roligt Gælden, saa til Tider fik han 
næppe 20 Rigsdaler i Kollegiepenge.*) I de gamle Elevers Om
tale af Geyser er det stadig hans kærlige Sindelag, store Lær
dom og sjældne Beskedenhed, som a tte r og a tte r nævnes. For
uden Schum acher og Claus H arm s’ Vidnesbyrd anfører jeg 
lige, hvad Pastor Petersen i Lensahn, Udgiveren af Neue Schl. 
Holst. Provinzial-Berichte, skriver om sin gamle Professor,**) 
og som kan sam m enfattes i Ordene »Unser Geyser« overgaas 
ikke af nogen i Beskedenhed og Lærdom«. Og en anden, P a 
stor Meyer i Havnbjerg, siger,1) a t Taknemligheden og Kærlig
heden til Geyser og Agtelsen for ham  kan  her i Hertugdøm m er
ne kun dø ud med den sidste af hans Elever. Ogsaa en Mand 
som Pastor P. Kier i 0. Løgum, vel nok den betydeligste og mest 
sym patiske af Oplysningstidens P ræ ster i Nordslesvig, mindes 
som gammel Mand med Kærlighed og Taknemlighed »unser 
Geyser«.2)

*) Reventlou i et Brev til T. K. dat. 22. 2. 82,. Her gives en 
rørende Skildring af Forholdet mellem G. og Studenterne.

**) P. B. 1824, II p. 152.
x) I »M enschenverstand-------« 1818 p. 84.
2) Meine Reise durch das Erdenleben. (Haandskrift) I p. 309 og 

312). Forfatteren til disse Memoirer navngiver sig ikke, og m an 
m øder her den ret besynderlige og usædvanlige Omstændighed, at 
E rindringerne ikke indeholder et eneste virkeligt Navn, hverken paa 
Personer eller Lokaliteter. Maaske h a r D iskretionshensyn til m ange 
dengang endnu levende Personer været m edvirkende til denne gen
nem førte Anonymitet.

Disse Hensyn kan nu ikke siges længere a t existere, og da Vær
ket indeholder m ange yderst værdifulde Oplysninger angaaende Op
lysningstiden i Nordslesvig og m angen en K arakteristik  af dens fø
rende Personer fra en sam tidig sandhedskæ rlig og betydelig Mands 
Pen, vil denne Kilde, sæ rligt senere, i rig t Maal blive taget i Brug.

H aandskriftets Forfatter viser sig at være Sognepræst i 0. Løgum 
(1802—34) Pastor P. Kier, en Mand af frem ragende Dygtighed baade 
som Skolemand og historisk Forfatter, men nu ganske ukendt. Der vil 
senere blive Lejlighed til næ rm ere at komme ind paa hans Betydning, 
isæ r ved Omtalen af Forslagene om at oprette et d a n s k  Sem inar i 
Nordslesvig. Kier h a r i sine mange og grundigt udarbejdede efterladte 
H aandskrifter givet os den bedste Skildring, vi overhovedet har, om 
Nordslesvig i Oplysningstiden. Men desværre er in te t af dette trykt, 
og a lt er ukendt. Da det er lykkedes a t finde Nøglen til de før nævnte 
Memoirer, gives der os ved disse en værdifuld Hjælp til Forstaaelse af
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Saaledes ser Billedet af Geyser ud, som hans Elever tegner 
for os. At han har betydet meget for Oplysningstidens Præ ster 
og derved for videre Kredse, m aa vi anse for givet.

Hans Kollega Professor E c k e r m a n n  viser sig i m angt 
og rneget som en Modsætning til Geyser. Medens denne intet 
gjorde for a t blive populær og dog var elsket af alle, er Ecker- 
m ann altid ude efter a t tækkes alt og alle. Som Professor 
betød Eckerm ann vistnok ikke re t meget i Kiel;*) men da han 
h a r været Lærer for to Slægtled af Teologer, (Prof, i Kiel i 55 
Aar) nødsages vi til at beskæftige os nærm ere med denne i 
m ange Henseender usym patiske Mand.

Jacob Christoph Rudolf Eckerm ann (Prof, theol, i Kiel 
1782—1837) er født paa Bernstorffs Gods W edenburg i Mecklen
burg, hvor Faderen var Godsinspektør, Moderen fra Segeberg. 
Efter Studieaarene i det dengang saa berømte Gøttingen blev 
han i 1775 Rektor i Eutin, og herfra forflyttedes han  saa i 1782 
til Kiels Universitet. Ved Siden af Geyser formaaede E. slet 
ikke at hævde sig, hvorfor han da ogsaa næsten udelukkende 
læste over Ting, som Geyser forbigik, d. v. s. Hebraisk, og gml. 
test. Exegese. »Was er sonst ankündigte, w ar schwach besetzt, 
oder kam  garnicht zu stande.« E. drev Rationalism en op paa 
sin Højde og er allerede tidligt fuldkom men V ulgærrationalist; 
som saadan ha r han faaet en Del Betydning i Hertugdøm m erne 
i Geysers sidste Aar og særlig efter hans Død, men dog kun i 
forholdsvis kort Tid, da Prof. A. D. Twesten hu rtig t efter sin 
Ansættelse i 1814 formaaede at drage Studenterne, ligesom for
hen Geyser. Og efter 1817 er Eckerm anns Stjerne i stadig 
Dalen, ja han m aatte endog opleve den sørgelige Lod a t  blive 
betragtet som et ganske overvundet Stadium. Om E. kan det 
siges, at han oplevede den rationalistiske Æ ras Begyndelse i 
H ertugdøm m erne — og den naaede med ham  sit Højdepunkt —

Oplysningstiden, og der kastes ny t Lys over m ange hidtil uløste P ro
blemer. Hvor Kiers E rindringer i det følgende citeres, betegner jeg
dem med K ie r ,  M e i n e  R e i s e -------. Han og hans Arbejde vil senere
blive Genstand for en m ere udførlig Omtale. H aandskriftet til »Meine 
Reise durch das Erdenleben I—II« ejes a f Hist. Samfund.

*) »E. galt m ehr im Ausland (d. v. s. Tyskland) als bei uns«, 
Schumacher, G en reb ild e r------- p. 169.
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men han oplevede ogsaa dens Endeligt. Paa sine gamle Dage 
blev alt kum m erligt for ham, Studenterne hørte ham udeluk
kende kun »i det Semester, da han skulde fungere som Exami
nator ved Embedsexamen«.*)

Som rationalistisk  Forfatter nød han derimod stor Anseelse 
i Tyskland, da Oplysningstiden var paa sit højeste. E. bøjede 
sig nemlig helt og holdent for Tidsaanden og kom derved i 
K ridthuset hos den daværende aandelige D iktator i Tyskland, 
Boghandleren Nicolai, Udgiveren af »Allgemeine deutsche Bib
liotek«. Her begunstigedes han i enhver Henseende og roses 
i alle Anmeldelser, som en moderne og habil Teolog, »der ryd
der m angen Anstødssten af Vejen og derfor fortjener den største 
Paaskønnelse og vor varm tfølte Tak«. Hele hans teologiske 
Arbejde (især i hans Theol. Beiträge, hvor han viser sig som en 
lille Modstander- af den store Kant —, og hans store Dogmatik 
»Handbuch der christlichen Glaubenslehre I—IV) gaar kort 
sagt ud paa at erstatte Kristendommen med den saakaldte 
»naturlige Religions Sandheder«, eller — rettere sagt — at faa 
denne, iført et fattig t Klædebon, lyst i Kuld og Køn som »den 
rene Kristendom«. Denne Bevægelse var allerede godt i Gang 
ude i Europa, nu faar den ved A arhundredskiftet her i H ertug
dømmerne sin udprægede Repræsentant i Eckerm ann. Hans 
Bekendelse er Deismens kendte Trias: Gud, Dyd og Udødelig
hed. »Der er en Gud til, vi skal leve dygtigt, saa erhverver vi 
os herved Lyksalighed.« Jesus af Nazareth er Menneskenes 
Lærer, Vejviser og Forbillede; ja han er endog Forkynder af 
de kosmopolitisk almenreligiøse Sandheder. Hvad der i 
Kristendomm en er ud over disse, skal ryddes af Vejen. Det 
falder da ogsaa godt i Traad med hans Anskuelser, a t han  i 1785 
oversæ tter Joseph Priestlys**) Hovedværk til Tysk »Geschichte 
der Verfälschung des Christenthums«. Ord som Synd og Naade 
er ukendte i Eckerm anns Skrifter, og den tredie Trosartikel 
er i hans Øjne kun en ganske overflødig og tilm ed besværlig 
Ballast. Særlig hans Theologische Beyträge ydede ham  en

*) S-H. Kirchen- u. Schulblatt 1886 p. 149. 
‘*) Forkæm per for Unitarism en, død 1805.
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saare a ttraae t og længselsfuldt ventet Paaskønnelse hos den 
store Boghandler i Berlin og hans toneangivende Skribenter.

Selvfølgelig antager E. ikke nogen Aabenbaring i kristelig 
Forstand. »Fornuftens og Sam vittighedens Stemme er Guds 
Stemme«, og ingen Lære kan kaldes kristelig, som ikke kan 
bevises ved Fornuftens Hjælp (Theol. Beytr. II. St. 3). Derfor 
er den »naturlige Religion« og Kristendomm en — d. v. s. »den 
s a n d e  Kristendom« — identiske. Alt andet forkastes saa 
under Betegnelsen »Einkleidung, eingeschaltete Bemerkungen 
der naiven Verfasser der Bibel, Gedanken parsisch-chaJldäischen 
Ursprungs« o. s. v. Desuden er Jesu Lære ligefrem pakket ind 
i »Zeitvorstellungen«,*) som det gælder om at faa fjernet; den 
»sande Kristendom« gemmes i Lerkar, siger Eckerm ann, men 
— det vidste jo allerede Paulus, føjer E. til, »vi har denne Skat 
i Lerkar« (2. Kor. 4, 7). Men nu skal den sunde moderne euro
pæiske Fornuft (die gehörig entwickelte Vernunft, nicht die 
eines Kindes, noch die Vernunft der Kannibalen u. Irokesen) 
uden Hæmninger af nogen Art udforske denne »Jesu egentlige 
Lære«. Akkomodationsteorien**) (at Kristus og Apostlene har 
»akkomoderet« d. v. s. læmpet sig efter deres Tilhørers Forestil
linger og Tankegang), an tager E. helt og holdent. Ja, dette an
befales endogsaa Præsterne,***) thi »det er gavnligt, at Kirkens 
Lære nærm er sig saa meget til Bibelen, som Tidens Genius og 
Smag tillader det«.

Saa vidt var m an altsaa  naaet ved Kiels Universitet, at 
det offentlig lærtes af en teol. Professor og Kirkeraad, at Kir
kens Forkyndelse ikke skal rette sig efter den hl. Skrift, nej, 
efter »hvad Tidens Smag tillader«.

Jeg nævner lige et Exempel paa den Eckerm annske Exegese 
for a t vise, hvordan Exegesen drives i Kiel ved Aar 1800. I 
hans Dogmatik hedder det, at Mennesket er af N aturen godt,1, 
Mennesket træ nger ikke til nogen Frelser. Tidens Anstødssten 
er den kr. Lære om Arvesynden, og her mødes »den naturlige

*) Handbuch d. chr. G. IV p. 503.
“ ) ibid. III. p. 439 ff.

***) ibid. III. p. 542,
’) ibid. III. 73 ff.
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Religion« og Kristendommen som to fuldkomne Modsætninger. 
Hovedskriftstederne skaffer E. nu bort paa følgende Maade: 
Kapitel 3 i Genesis affærdiges med den letkøbte Forklaring, at 
det stam m er »fra Parsismen«. Ps. 51, 7 »Jeg er født i Misger
ning, og min Moder bar undfanget mig i Synd«, skaffes bort 
paa følgende Maade »det er jo David, som taler, de Ord gælder 
jo kun ham! Dieser Gedanke ist gar nicht anders als wie eine 
Privatvorstellung zu betrachten!« Saa følger Rom. 7, 18—19. 
»Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i m it Kød, bor der intet godt. 
Thi Viljen har jeg vel, men a t udføre det gode form aar jeg ikke, 
th i det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som 
jeg ikke vil, det gør jeg.« Ja, gælder Paulus Tanker alle, gæl
der de vor oplyste Tid? Nej, det er ogsaa «eine Privatvorstel
lung«. Her tales om et eller flere Mennesker, »die noch nicht 
durch die Kraft w a h r e r  Religion veredelt sind.«

Vi har dvælet noget udførligt ved Eckerm ann, fordi vi 
her i dette Tilfælde k lart kan se, hvad en teologisk Professor 
lærte ved Kiels Universitet paa Rationalism ens Tid. De anførte 
Eksempler viser med tilstræ kkelig  Tydelighed, hvad man lærte, 
og hvad m an ikke lærte.

Tiden fældede forbavsende hu rtig t sin Dom over Ecker- 
m ann og hans litt. Produktion. I den nye Tids Øjne var han i 
de sidste to T iaar en Slags levende Mumie, og skønt næsten 
ingen hørte hans Forelæsninger., 'holdt han dog ud til det 
sidste, — ringeagtet og til Besvær for Universitetet. Da han 
endelig indgiver sin Ansøgning om Afsked, er han bleven saa 
gammel, at han ikke engang selv kan skrive den. Den davæ
rende K urator indgav den til Kong Frederik VI. 28. 
April 1837, og han føjede til »Die Entlassung des K irchenrath 
Eckerm ann ist ebenso wünschensw ert für das Interesse der 
U niversität als fü r ihn selbst.*) E. beder endnu om at beholde 
sin Løn 2080 Rdlr. — Frugten af en lang Række Tiggerbreve**)

*) Acta A. XVIII Xr. 557, Pakken, Eckerm ann.
**) F. Ex. I 1804 et yderst krybende Brev om Gageforhøjelse »da det 
ikke er mig m ulig t at leve anstæ ndig t af en Løn paa 1000 Rdlr. (m an
gen Prof, havde im idlertid kun det halve i Løn) uden a t komme 2— 
300 Rdlr. tilbage.« H ertil bem ærker U niversitetets K urator bl. a. efter
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til Tyske Kancelli og Frederik den 6. — som Pension, sam t be
der endnu paa det sidste om Titelen G e h e i m e r  Kirchenrat. 
8 Dage efter a t E. h a r undertegnet Ansøgningen og Bønskriftet, 
som viser, at han til sin sidste Dag forblev en Stræber og for
fængelig Natur, — lukkede Døden hans Øjne.

Mindst lige saa radikal*) som Eckerm ann er J o h a n n  
O t t o  T h  i e s s.**) (Født 1762 i 'Hamborg. Siden 1791 Privatdo
cent, siden 1795 Professor (ausserord.) i Kiel. Afskediget 1800 
og forvist fra  Kiel. + i Bordesholm 1810). Nogen Betydning som 
U niversitetslærer fik han im idlertid ikke, hvorimod han for
voldte baade Universitetsledelsen og Tyske Kancelli mange 
Bryderier dels ved sit urolige Væsen og Optræden, især paa 
Grund af hans mange sarcastiske Angreb paa a lt og alle. Af Stu
denterne v a r han ikke lidt, og selv ringeagtede han af hele sit 
H jerte de daværende Kieler Studenter. Vi skal senere se, a t der 
saa vist ogsaa var Grund til det. Derimod fik Thiess som teolo
gisk Forfatter stor Betydning i den saakaldte »dannede Ver
den« ved sine radikale Skrifter, der ligefrem virkede som 
Brandbom ber i de Kredse i Hertugdømmerne. Det gælder sær

a t have fraraadet en saadan Lønforhøjelse »So lange v e r d i e n t e r e  
L e h r e r  a l s  e r  sowohl in  seiner als den übrigen F akulteten  nicht 
besser aber weit geringer als er besoldet wird, ist es weder anzu- 
rathen, noch m it B illigkeit zu verlangen, dass m an den Gesuchen 
s o l c h e r  Lehrer um Zulage gehör gebe«. Skulde E. søge bort — 
hvad næppe sker, — gør det heller ikke noget. E. kan langtfra  sam 
m enlignes med Geyser, og den Ros han  h a r høstet, og som E. om
taler i sin Ansøgning, «er kun i nogle udenlandske Journaler.« Han 
h a r tværtim od «ohne allen Schleier« søgt a t nedbryde Kristendom 
men. »Man m uss daher erstaunen, wenn m an diesen Mann sich 
rühm en hört durch seine Schriften dem Einfluss der neueren Philo
sophie auf die Theologie nicht ohne Erfolg w iderstanden zu haben.«

Emkendorf, 26. 10. 1804.
F. Reventlow.

A XVIII Nr. 557. Staatsarchiv, Kiel.
*) f. Eks. i hans Theses theologiae dogmaticae (1793) forekommer 

følgende »Religionis na tu ra lis  et revelatae, sensu strictissim o, diffe
rentia nulla est. Summa religio est pantheism us, superstitio sum 
m a est ortodoxia. Differt Christi religio a religione Christianorum  
quam  et christianam  vocant. Nulla religioi superstitione caret.

(Mellem den naturlige Religion og den aabenbarede er der, 
strengt taget, ingen Forskel. Al Religion er Panteism e. Ortodoxi 
er Overtro. Kristi Religion adskiller sig fra de Kristnes Relegion, 
selv om de ogsaa kalder den kristen. Ingen Religion holder sig fri 
for Overtro.)

**) Allg. d. Biogr. XXXVII p. 737.
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lig hans Bøger »Jesus u. die Vernunft« 1794 og »Andachtsbuch 
für aufgeklärte Christen« 1—2. 1797. Særlig den første blev Ud
gangspunktet for og Foranledning til de religiøse Kampe i Her
tugdømm erne i 90-erne, som senere vil blive nærm ere om talt. 
Skønt Thiess var et uroligt Hoved og paa mange Maader en 
m ærkelig Mand, er der ogsaa noget meget sym patisk ved hans 
Person og hans Kamp. Her m ærkes in tet til det slebne Væsen, 
som kendetegner Adler og især Eckerm ann, nej han fægter 
med aabent Visir og gaar heltem odigt i Brechen for sine Ideer, 
selv om han derved jages ud i den dybeste Fattigdom . Vi ven
der senere i en anden Forbindelse tilbage til denne Mand.

Endnu skal lige nævnes to af de daværende Professorer i 
Kiel, som begge dæmmede op mod den Eckerm annske Vulgær
rationalism e, begge overgaar de som Forskere langt de før
nævnte, og deres Navne er endnu bevaret. Det er Karl Leonhard 
Reinhold og Johann Friedrich  Kleuker. Reinhold,*) — Pro
fessor i Kiel 1794—1823 —, W ielands Svigersøn og Bag- 
gesens nære Ven, er Kants første og mest aandfulde 
Fortolker og een af dem, som først og frem mest har banet 
Vej for den kritiske Filosofis Metode. Efter Geysers Død blev 
det særlig Reinhold, som gjorde Kiels Universitets Navn kendt og 
agtet. Anset og afholdt færdedes han i alle aandeligt betyde
lige Kredse i Hertugdøm m erne og stod i nær Forbindelse med 
en Række M ennesker af vidt forskellige Anskuelser. Vi nævner 
blot nogle enkelte: den tørre, pedantiske Hertug Frederik Chri
stian, den rationalistiske Greve og M inister Schimm elm ann, 
som ved R. blev ført fra  Deismen over til Kant; hele den orto
doxe, pietistisk prægede Em kendorf Kreds, her træ ffer han ogsaa 
Jacobi, med hvem han i flere Aar havde staaet i intim  Brev
veksling, Christian og Louise Stolberg, især i Stolbergs Amt
m andstid  i Tremsbüttel. En og anden blev ogsaa ved Reinhold 
ført tilbage til positiv Tro, det gælder f. ex. saaledes en saa in
teressant Skikkelse som Louise Stolberg, som var havnet i

*) E. Reinhold: K. L. Reinholds Leben u. literarisches W irken. 
1825. F. W einhandl om Reinhold i Jahrbuch 1929 p. 65—94. (Veröf
fentlichungen der Schl. Holst. Universitätsgesellschaft Nr. 26). Sidst
nævnte giver en Vurdering af R.’s Filosofi.
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Panteism en. Men først og frem mest knyttede Venskabsbaan- 
dene Reinhold og Jens Baggesen sammen, og det er ikke tilfæ l
digt, at de og deres H ustruer Sophie R. f. W ieland og Sophie 
Baggesen f. v. Haller hviler under samme Gravsten paa St. 
Jørgens Kirkegaard i Kiel.

Lavater, som i 1793 foretog sin bekendte Rejse til Danmark,*) 
havde om talt Reinhold i København, og paa hans Foranledning 
kaldede Bernstorff i 1793 Reinhold som Tetens’ Efterfølger til 
Kiel. I det følgende Aar begynder Reinhold da sine Forelæs
ninger i Kiel, som var nær ved at sætte Byen paa den anden 
Ende. Alle vilde høre ham, og i hans Auditorium  sad ikke 
blot Studenter fra alle Fakulteter, men her kom ogsaa. Garniso
nens Officerer med Byens Kom m andant v. Binzer i Spidsen, 
Byens Præ ster og Advokater, Læger og selv de rationalistiske 
Professorer. At høre Reinhold og at kende Kant blev nu en 
Modesag i Kiel, men selv om Byen genlød af kantiske Termino
logier, var det dog kun et ringe Faatal, som begreb, hvad den 
store i Königsberg havde at sige. Flere af de daværende Stu
denter fortæller senere i deres Erindringer, om den Opsigt 
Reinholds Forelæsninger vakte, og a t Slotshaven om Søndagen 
lignede Aristoteles’ Lyceum, hvor »de spadserende som lu tter 
Peripatetikere slog om sig med Ord som das radikale Böse, 
Kategorischer Imperativ, Ding an sich o. lign.

Im idlertid har Hovederne nok hverken været øvede i eller 
egnede til abstrak t Tænkning. Kieler Studenternes aandelige 
H abitus berettiger os til at formode, a t den Eckerm annske Po
pulærfilosofi passede bedre til deres indsnævrede Horisont. En 
og anden møder vi dog senere, for hvem Reinhold har været af 
Betydning.

Hvori bestod saa det nye, som kom til Kiel — og derved v i
dere ud i Hertugdøm m erne — med Reinhold? Vi kan sam m en
fatte Svaret i de Ord: Med Reinhold kom en tiltræ ngt Reaktion 
mod den flade og overfladiske Vulgærrationalism e, som først og 
frem m est var repræ senteret i Eckerm ann. H e r  havde man

*) Hans Rejsedagbog udgivet af Dr. Louis Bobé, J. C. Lavaters 
Rejse til D anm ark i 1793.

77



II. Hejselbjerg Paulsen.

altid i naiv Selvtilfredshed ta lt vidt og bredt om »den rene Kri
stendom«, den »sunde Fornuft«, vor »Viden« o. s. v. Nu trænges 
alt det i Baggrunden, i hvert Fald for deres Vedkommende, som 
ikke alene studerede for et Brødstudium s Skyld

Tanken om, a t der i M enneskehjertet var nedlagt en dybere 
aandelig Trang, at der var Ideer, som fremkom og eksisterer 
uafhængigt af al Sansning og Erfaring, havde Eckerm ann be
trag tet som »en gammel Fordom«. Nej, tværtim od kunde For
nuften fatte a l t ,  og hvad der laa udenfor dens Rækkevidde, 
hørte ikke hjemme i Virkelighedens Verden. Nu bliver al 
denne Tale om »Viden« problem atisk. At m an i ethvert Tilfælde, 
selv i de mest nærliggende, skulde skelne mellem det ydre, 
»Fænomena«, og »Tingen selv«, og at dette sidste laa hinsides 
vore Sansers Rækkevidde, var for Rationalisterne som at se 
alt stillet paa Hovedet. For en Del unge blev den nye Problem 
stilling af stor Betydning, og Reinholds Indflydelse vil vi senere 
m ærke hos nogle Mænd, som fik en Del Betydning senere i 
Nordslesvig.

Den anden Professor i Kiel, som bør nævnes ved Omtalen af 
Universitetet i Oplysningstiden, er J. F. Kleuker,*) Prof, i Kiel 
1798—1827. Kleuker var af Em kendorfkredsen kaldt til Kiel 
især som Modvægt mod Eckerm ann. For Studenternes F ler
tal fik han ingen Betydning, og hans Kaldelse blev nærm est en 
Skuffelse for Emkendorf. Men nogle enkelte af de kommende 
Mænd kom dog til a t staa  i nogen Gæld til ham, og det synes, at 
m an h id til h ar dvælet for meget ved »hans Betydningsløshed«. 
Vi møder ham  senere i den Kreds, som stod bag »Kieler B lät
ter«, — og det var just ikke Ubetydeligheder. Men fra første 
Færd blev hele den offentlige Mening ophidset imod den stille 
Stuelærde, og de toneangivende Kredse gjorde a lt for at holde S tu
denterne borte fra hans Forelæsninger, idet m an talte om »en ny 
Wollner« og lign. »Sogar meine A ufrichtigkeit u. Gelehrsam-

*) Se Prof. B randt a. S. p. 216 ff. Fickers A fhandling i Nordelbin- 
gien I p. 91 ff. Ratjen, J. F. Kleuker u. Briefe seiner Freunde. Göttin
gen 1842.
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keit wurde verdächtig gemacht«, skriver Kleuker*) til Frede
rik VI.

Hans Betydning som Grundlægger af den sam m enlignende 
Religionshistorie fattede man allerm indst i Kiel dengang, og 
hans Studier over Zend Avesta, den jødiske Kabbala, Kristelig 
Teosofi, indiske Tænkere o. s. v. m aatte forekomme dette 
Slægtled fuldkom men »unyttigt«. For Resten er de sikkert og- 
saa gaaet disse Mennesker ganske over Hovedet. Naar Kleuker 
gik ad saa ensomme Veje, og beskæftigede sig med Emner, der 
laa Datiden saa fjernt, er det k lart, a t for de studerende, som 
kun holdt sig til Brødstudiet, — og de er alle Dage legio — 
blev Kleuker uden Betydning. Tilmed stod alt, hvad han skrev 
og sagde, i fuldkommen Opposition til den herskende Mening 
paa Bjerget. Vi slu tter Omtalen af det teologiske Fakultet i 
Kiel paa den Tid med Kleukers Ord: »de (d. v. s. Ecker- 
m ann og Fæller) har forgiftet Luften saaledes, a t man 
i Kiel næppe vover at sige mere om Kristus end om 
den Skygge, som skim tes paa Jorden. Bibelen udgives for 
en Samling Sagn, eller a lt indhylles i »Zweifelsdunst«. Kristus 
frem stilles som en Mellemting mellem en velmenende E ntu
siast og en Taskenspiller, (her hentydes selvfølgeligt til Ecker- 
mann) »der einfache Glaube an das göttliche W ort ist durch jene 
Um kehrungen bis an den Rand des Verschwindens gebracht 
worden«. Under disse Mænds Katedre har det Slægtled af Præ 
ster siddet, som vi senere møder ved Omtalen af Nordslesvig i 
»den døde Tid«. De to sidste synes im idlertid kun at have haft 
yderst ringe Betydning for det store Flertal.

Hvordan stod det ellers til med Studierne i T idsrum m et? 
Blev Universitetet i Kiel et Centrum for et rig t videnskabeligt 
Liv, som Bernstorff jo havde ønsket og arbejdet paa? Vi vil. i 
det følgende se, a t det blev alt andet end netop Centrum for et 
rig t Aandsliv.

To Grunde har særlig været m edvirkende hertil. Først og
frem m est Tidsaanden. Et videnskabeligt Liv trives nu engang

~  *) Brev af 24. 2. 1810 Pakken Kleuker i A. XVIII Nr. 557. Brevet 
findes ogsaa hos Liepm ann p. 100 ff. (Dateringen hos Liepm ann er 
fejl).
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ikke ret, hvor der altid spørges »Hvad Nytte er det til?« der 
kan udm ærket drives Brødstudier ud fra den Betragtnings- 
maade, men ikke videnskabelige Studier. Den hellige Glød, 
som m aa tænde og virke tilskyndende, slukkes, hvor M ateria
lismen og den platteste Nyttelære bliver dominerende. Hvor 
meget end Oplysningstiden talte om »Oplysning«, saa er det 
dog en Kendsgerning, at videnskabelig Forskning, ligesom alt 
aandeligt Liv i det hele, havde trange K aar i en Tid, hvor 
man først og fremmest var ivrig for a t tænde en hel Del Praase 
Landet over.

Dernæst kom mangfoldige Studenter yderst daarligt forbe
redt til Kiel, især fra Nordslesvig og visse Dele af Holsten. Vi 
vil lige se paa Forholdene i de daværende Latinskoler og pri
vate «Undervisningsanstalter» i Perioden.

Af Latinskoler fandtes der en Mængde, idet saa at sige hver 
By havde sin, eller i hvert Fald noget som skulde ligne L atin
skoler. Men m an havde allerede længe været k lar over, a t de i 
den daværende Forfatning ikke kunde fyldestgøre de Krav, der 
stilledes til dem m. H. t. Forberedelse til U niversitetsundervis
ningen. Vi vil senere se, hvorledes allerede G eneralsuperinten
dent Conradi foreslaar en Reform af de daværende mange La
tinskoler.

Dernæst m aa det erindres, at i de Tider fandtes ikke nogen 
examen artium  eller nogen anden Examen, der gjaldt som Ad
gangsbevis ved Universitetet. N aar Skolens Ledelse ansaa en 
Discipel for moden til U niversitetsstudiet, kunde denne, forsy
net med et saakald t testim onium  m aturita tis  (Modenhedsbevis) 
uden videre begive sig til Kiel for at paabegynde det lovbefalede 
Biennium. Ja endog private — f. ex. P ræ ster — kunde sende 
deres Elever til Universitetet paa samme Maade. Der er endog- 
saa  Eksempler paa, at unge M ennesker er bleven im m atrikule
ret i Kiel uden dette Modenhedsbevis,*) og selv om Skolen 
m odsatte sig eller fraraadede Im m atrikulationen, hændte det 
ogsaa, at den alligevel fandt Sted. Det siger sig selv, a t under

*) Prov. Ber. 1833, p. 156.
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disse Forhold m aatte der blive overordentlig stor Forskel paa de 
studerendes Forkundskaber.

Det er bekendt, at Provst B althasar Petersen i Tønder holdt 
Skole for unge paa Tønder-Egnen, og skal m an tro, hvad der 
fortælles,*) gjaldt et Bevis fra ham  for en særlig Anbefaling.**) 
Provst B. Petersen er im idlertid ikke den eneste, som har haft 
et saadant Institut. I Firserne og endnu i Halvfemserne fand
tes et lignende i Tinglev, hvor Pastor Ulrich Anton Petersen 
til Tider havde op til 20 unge Mennesker, som her fik deres 
Uddannelse. (Iblandt dem var f. ex. den senere Biskop og Se
m inarieforstander i Vesterborg P. Outzen Boisen, og Digterinden 
Annas Fader J. C. Lautrup, Sognepræst i Brede.) Ogsaa Pastor 
Clausen i B o v, (senere i Adelby) forberedte unge til Univer
sitetet, ja her kom endogsaa en Del fra Norge for at nyde godt 
af hans Undervisning. L autrup i Brede forberedte ligeledes en 
Del, skønt han selv aldrig havde gaaet i nogen Latinskole. Og 
een af hans Elever igen, Pastor P. Kier i 0. Løgum,***) har 
undervist ca. 70, og til ham sendte flere adelige deres Sønner, 
et Bevis paa, at P rivatundervisning i en Præ stegaard dengang 
ofte blev foretrukken fremfor Latinskoleuddannelsen. Nævnes 
bør i denne Sam m enhæng ogsaa den uhyre alsidige Bahne As- 
mussen, P ræ st paa Føhr, der om Dagen underviste et »Studen
terhold«, læste Pindar, Homer og Shakespeare, og om Aftenen 
holdt Søfartsskole, hvor han underviste i Astronomi; han udgav 
for Resten ogsaa en »Schifffahrtskunde« paa Rim. Der kunde 
nævnes flere andre Præstegaarde i Nordslesvig, hvor der den
gang holdtes »Latinskole«.

Det ser i det hele taget ud til, at de daværende gamle Latin
skoler gik ind i en for dem meget kritisk  Tid, dels fordi mange 
af dem ikke nød den Tillid mere, som var nødvendig, dels fordi 
m an nu — som en Følge af Tidsaanden — kom ind i en Ud
vikling, som førte til en Ophobning af de saakaldte »Realkund-

*) Pr. Ber. 1829 p. 585.
**) Jeg gengiver senere en Udtalelse af Deputeret i Tyske Kan

celli, Schütz, som kaster et noget andet Lys over Provst Petersens 
Virksomhed.

***) Sognepræst i 0. Løgum 1802—34.
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skaber«, det førte atter til Fagtrængsel og en forfærdende Over
fladiskhed. Eleverne vidste de omnibus aliquid, de toto nihil,*) 
som en sam tidig ud trykker sig. Skolens Disciple skal nippe tit 
a l l e  F rug ter paa Kundskabens Træ. Man indfører nu ikke 
alene nye Fag som F ransk og Engelsk, ja endogsaa Italiensk, 
men ogsaa nogle Steder f. ex. »natürliche Theologi«, »Vernunft
lehre, Lesen u. E rklärung der Zeitungen« o. lign. Hele denne 
Splittelse m aatte  selvfølgelig virke ødelæggende for den lærde 
Skoles Hovedopgave: den klassiske Undervisning. Sam tidig 
dukker et andet helt nyt Fag op nu, »Moral«, et Fag, som ifølge 
hele Tidens Præg blev et Slags Appendix til — eller rettere: en 
Stedfortræder for — Religionsundervisning. »Moral og Dyd« er 
Tidens Slagord, og denne nye M oralundervisning ansaas da 
ogsaa for meget betydningsfuld, idet det nemlig gjaldt om a t 
opdrage de unge til borgerlig Dyd og Vindskibelighed. Megen 
synlig Frugt førte denne tørre og pedantiske M oralundervisning 
ju st ikke til. Hvad der fortælles om Altona Skoles Disciple, 
hvor dog selveste Basedow underviste i »praktisk Moral«, e r 
ikke noget enestaaende. »Ordenen og Disciplinen var sunket 
saa dybt, som tænkes kan. Eleverne holdt vilde Drikkegilder^ 
slog ved Nattetid Borgernes Vinduer ind og opførte store Slags- 
m aal i Gaderne**) Og dog sad den samme Basedow og syslede 
med Indførelse af en »Mønsterskole«, mens Eleverne huserede i 
Gaderne.

Følgerne af den her skitserede Udvikling var, at der ustand
seligt lyder Klager*“ ) fra U niversitetet i Kiel over 'Studenternes 
daarlige Forkundskaber, overfladisk Viden og Mangel paa k las
sisk Dannelse, og m an finder mange af dem uegnede til et v ir
keligt videnskabeligt Studium . Cramer sukker gentagne 
Gange herover til tyske Kancelli, og ogsaa efter hans Død lyder 
Klagerne med fornyet Styrke, uden at der dog foretages noget 
for a t afhjælpe Manglerne. Dog h ar de ikke lydt helt forgæves.

*) Noget om alt, men kendte ikke noget til det hele.
**) L. Bobé.. Reventi. Fam iliepapirer. I. p. XXX.

*“ ) Klager over S tudenternes daarlige Forberedelse og over Skaler
ne. f. ex. Cramer til T. K. 1785 (Liepmann p. 37). Hensier til Schütz. 
1790 (Liepmann p. 49).
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Da Adler var bleven G eneralsuperintendent, veksles der en Del 
Breve mellem ham og Tyske Kancellis Embedsmænd, og i et 
Brev dateret 19. 11. 1796 skriver Schütz saaledes bl. a. til Adler*)
-------Man klagt in Kiel über die vielen hauptsächlich aus dem
Schleswigschen u. nam entlich dem Amte Tondern dort ankom- 
menden r o h e n  Studirenden, die auch, wenn sie fleissig seyen 
wollen, für die Zukunft wenig versprechen, da sie tard i ingenii**) 
seyen, und besonders um dem Landausschuss zu entgehen, das 
theol. Studium  wählen. Der Pastor Petersen zu Tinglef soll 
gegenwärtig 17 junge Leute bey sich haben um sie n o  t h d ü r  f- 
t i g zur Academie vorzubereiten. H i e r  i s t  E r n s t  im
h o h e n  G r a d e  e r f o r d e r l i c h ,  bester A d le r ,------- Der
Probst Petersen1) hatte  ja auch in seine Zeit ein Institu t, das 
freilich (ulæseligt) erstrebte, a b e r a u c h U n  h e i l s t i f t e t e « .

Stod det daarligt til m. H. t. Studenternes Forkundskaber, 
naar de kom til Kiel, saa var det ikke bedre, hvad deres viden
skabelige Interesse og almene Dannelse angik. Cramer klager 
allerede 1777 over, at de »bekümmern sich wenig oder garnicht 
um H um aniora und philolog. Studien, ohne welche doch weder 
Academici noch tüchtiche Schulm änner gebildet werden können 
-------«2)

Særlig i Halvfem serne og kort efter 1800 er det, ligesom al 
Idealisme er dræbt ved Kieler Universitetet. Ingen Begejstring 
spores for noget som helst, og kun  nogle ganske enkelte har en 
Smule videnskabelig Interesse i Behold, ellers er a lt opslugt af 
det rene, nødtørftigste Brødstudium . Det er da heller ikke 
noget lysteligt Billede, Professorerne i deres Breve tegner af For
holdene ved Universitetet. Vi vil lige nævne 3 Udtalelser fra 
Mænd, der netop er kommen dertil udefra, og som derfor m aa 
antages a t se skarpere end de, som er sløvede ved Udviklingens 
Gang. ReinhoUd skriver til W ieland i 1798, a t  han sluttede

*) Staatsarch. Kiel. Abt. 18. Nr. 18a.
**) Langsomme til at opfatte.
1) Maa være Provst B althasar Petersen i Tønder.
2) Brev til T. K. 4. 3. 1777. Statsarch., ogsaa 3. 8. 1777 et Brev til T.

K. fra det akadem . Konsistorium i Kiel .fuld af Klager over Forholde
ne (T. K.s Forestillinger 1777 Aug., Rigsarkivet.) det er nødvendigt 
»dass die latein. Schulen in  den H erzogthüm em  gründlich verbessert 
u. zweckmässiger eingerichtet w e rd e n -------.«
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Efteraarssem estret med 3 Tilhørere, skønt det begyndte med 60, 
og en Forelæsningsrække over Oberon »vor 25 Köpfen — oder 
Unköpfen« m aatte helt opgives. En kortvarig  Epidemi samme 
E fteraar gav Studenterne Anledning til at skulke, skønt de 
meget vel havde kunnet følge Forelæsningerne »wenn sie keine 
Schleswig-Holsteiner gewesen wären, deren W iderwillen vor 
aller Geistesthätigkeit jeder Vorwand willkommen ist.« Stu
denterne hører i det hele taget kun »die gewöhnlichsten Brot
kollegien«.

Og Prof. Feuerbach klager kort efter sin Ankomst i 180,3 
i et Brev til Hufeland*) »da (d. v. s. hos Studenterne, især Ju ri
sterne) ist kein Fünkchen wissenschaftl. Geist, keine Liebe aus
ser zum Brod, ja zum Brod. Die Seelen sind so feist, wie die 
Körper, sie scheinen sich ganz in Rindfleisch u. Grütze verkör
pert zu haben«.

Ogsaa Prof. Twesten**) skildrer det videnskabelige Liv i Kiel 
i de m ørkeste Farver, der er næppe Spor af et saadant. Latin- 
skolerne er stadig under al Kritik, de unge kom mer uden g run
dig Forberedelse til Universitetet, og »Videnskaben drives kun 
som et Haandværk, hvoraf et Antal respektable Personer lever«

Som nævnt kunde Tidens mærkelige Optagethed af at 
bibringe alt og alle en overfladisk Viden om alt kun virke øde
læggende paa det videnskabelige Liv, og i Kiel ser m an da ogsaa 
tillige de forskellige Fagstudiers Udvikling alene dikteret af 
»Nyttehensynet«. Man glemte i Oplysningstiden fuldstændig 
ved Kieler Universitetet, a t det vigtigste paa d e t  Sted var det 
videnskabelige Arbejde med alle dets mange forskellige Em ner 
og Problemer, og jo mere det forflygtigedes, desto mere gled 
U niversitetet ned i Retning af a t blive et Landbrugsakadem i og 
et Seminar.

I særlig Grad bevirkede denne Udvikling, at det teologiske 
Studium , som det dengang dreves i Kiel, blev til det rene F u
skeri. Den lovbefalede — og almindelige — Tid var 3 Aar. 
N aar det senere Slægtled raabte ad fontes! saa kunde det saa

*) Liepm ann p. 95. a. S.
**) I et Brev til Schleiermacher, se Heinrici A. D. Twesten p. 228.
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vist ogsaa tiltrænges, thi i Oplysningstiden var der ingen her, 
som gik »til Kilderne«. Der var sim pelthen ikke Tid til det. 
Men tilmed splittedes a lt i et Utal af Fag, saa Studenterne nød
vendigvis m aatte  m iste Sansen for, h v a d  e g e n t l i g  d e t  
c e n t r a l e  i S t u d i e t  v a r .  Exegesen gik man over med 
Harefod. Kirkehistorie læstes kun efter et Kompendium, 
Dogmatiken (Eckermanns) indskrænkede sig til den saakaldte 
naturlige Religions Sandheder, hvori alle de nytestam entlige 
Tanker skulde presses ind. Sam tidigt snuste m an lidt til Filo
logien, hvor f. ex. Moldenhawer læste over Pindar, Eckerm ann 
over Kaldæisk og Syrisk, kom hertil saa Forelæsninger over 
»Obstbaumzucht« og »Kräuterlehre«, Fysik og Anatomi (Ting 
som enhver habil Teolog dengang hørte) foruden den a lm in
delige Pastoralteologi, Apologetik, Symbolik, kateketiske og 
hom iletiske Forelæsninger og Øvelser, saa forstaar man, a t en 
nordslesvigsk Præ st ved senere a t tænke tilbage paa Studietiden 
i Kiel kan betegne det hele ved Ordet »Vielwisserei«.*)

Vi ser senere, a t Rationalism en i Hertugdøm m erne fældes 
tilsyneladende i en Haandevending. Og Grunden hertil er ikke 
alene den, a t selve Tiden fældede sin Dom over den, men ogsaa 
den, at Rationalism en formaaede ikke i ringeste Grad at for
svare sig; da den behøvede en Apologet paa det videnskabelige 
Forum, fandtes der i Hertugdøm m erne ikke en eneste Een, thi 
ingen havde lært at bruge de aandelige Vaaben. Særlig i de 
filosofiske Fag herskede der i Kiel en utrolig Uvidenhed, som 
vi nu næppe gør os nogen Forestilling om. Det magre Fond af 
filosofisk Kundskab, som Studenterne bragte med til Kiel, blev 
her for det store F lertals Vedkommende aldrig udvidet. Om 
Platon vidste man**) f. ex. kun, a t  han  var »ein Phantasie
mensch«, Aristoteles »ein scharfsinniger Begriffspalter«, Epikur 
»ein W ollüstling«, Antistenes »ein Sonderling« o. s. v. Man 
havde nogle tomme Slagord, som vel anbragt m aaske kunde 
redde en tredie K arakter, men selve de filosofiske Systemer og 
deres G rundtanker kendte faa eller ingen. Filosofien betragte-

*) Kier, Meine Reise. I.
**) Schum acher a. S. p. 188.

85



H. Hejselbjerg Paulsen.

des da ogsaa af denne jordbundne Slægt for ørkesløs og unyttig  
Spekulation. Det er ikke uden Aarsag, at Kleucker, i det før 
om talte Brev til F rederik IV, taler om »traurige Beyspiele«, som 
han har oplevet ved Exam inationerne paa Gottorp og i Glück
stadt, hvor K andidaterne viste sig ganske uvidende i de mest 
alm indelige Ting.

I Kiel sang m an i 1790erne
Ja  freilich sind sehr oft der Burschen Beutel leer, 
doch öfters is t’s ih r Kopf noch m ehr —
Man hält h ier zwar Student und Bursch für Einerlei, 
doch m ancher ist hier Bursch und nicht Student dabei.«

Ja, disse sidste synes ikke at have været i M indretal i Kiel 
i vor Periode, og derfor lyder der da ogsaa tillige stadig Klager 
over Studenternes Dovenskab og Raahed, over deres fuldkomne 
Mangel paa Interesse for deres Fagstudier. Om videnskabelige 
Em ner talte ingen, derimod mest om Pibehoveder, Piger og 
Hunde.*) Ja, ich behaupte: die fadeste, gehaltloseste u. unfrucht- 
bareste Conversation w ar die gewöhnlichste Studentenconver- 
sation« — siger Rektor Schum acher, da han i Erindringen la
der Tiden passere forbi. Gang paa Gang m aatte Universitetets 
Konsistorium skride ind mod Studenternes Hasardspil**), som 
til Tider ganske tog Overhaand, isæ r ved Kieler Omslag. Om 
Sommeren drev Studenterne om kring i V ærtshushaverne langs 
Düsternbrook, og om Vinteren sad de i Kaffeerne og spillede 
Kort og Kegler, de mere velhavende udviklede her deres Leve
regel, som just ikke lød særlig idealistisk: vivo u t edam.***)

Teologerne var som oftest de fattigste, for det meste ogsaa 
de m est udannede og liderlige. Fandtes der iblandt disse een, 
som var et lyst Hoved, og som udm ærkede sig ved nogenlunde 
galant og dannet Optræden, hørtes det forbavsende Udraab: 
Mein Gott, und, er d e r  studiert Teologi? At saa at sige alle Stu
denter i Kiel dengang var fuldkom men religiøs ligegyldige, no-

*) Schum acher a. S. p. 179.
**) Forbudt ved Forordning af 31. 12. 1782. Forbudet m aatte gen

tagne Gange indskærpes.
***) Jeg lever for at æde.
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tere r vi kun som en Selvfølge. Det vakte ligefrem Opmærksom
hed i Byen, n aa r en Mediciner eller Ju rist saas i Kirken. Teolo
gerne gik heller ikke i Kirke, og det forbavsede ingen, selv be
tragtede de som oftest kun Kirken som en Slags Forsørgelsesan
stalt. Professor- og S tudenterpulpiturerne i St. Nicolai stod 
hver Søndag gabende tomme, disses Tilstedeværelse nævntes 
aldrig, og mange vidste overhovedet ikke, at saadanne var til.*) 
Da Rahbek studerede i Kiel, havde han aldrig hørt noget om 
saadanne, nu i 1819, da han skriver om talte Brev, »var det in 
teressant for mig a t se Kirken saa ta lrig t besøgt, og se Profes
sor- saavel som Studenterpulpiturerne saa besatte«. Da 
v a r det ogsaa en anden Forkyndelse, thi i 1819 stod Claus Harms 
paa Prædikestolen i St. Nicolai.

Vovede en Student i de Tider at fastholde et eller andet 
P unk t af Kirkens Lære, svirrede det straks med Ord som 
Dummkopf, Heuchler, unw issender und vernachlässigter Mensch 
o. lign. At haane og spotte al Religion ansaas derimod for et 
Tegn paa Oplysthed og viste, at m an havde brudt med »det 
gamle«, og de »skadelige Fordomme«. Prøvede en at dadle Syn
den, var han sikker paa at blive m ødt med Haan, og gjorde han 
det alligevel, kunde vedkommende risikere Prygl.**) »Det var 
nedbrydende og ødelæggende, at Ynglinge, som vilde uddanne 
sig til at være Folkets Førere, kunde og m aatte føre en saadan 
Tale. Og manges Opførsel vidnede desværre om, at de ikke var 
bedre, end deres Tale lød. Dovenskab, Fornøjelsessyge, Yppig
hed, Spil og forfængeligt Praleri herskede over mange.***)

Især i Halvfemserne viser det sig, at Oplysningstidens Tan
ker begynder a t bære Frugt i de Hjem, hvor de først mødtes med 
Begejstring. De unge, som kom fra slige Hjem, med kun en 
Smule borgerlig Moral som Ballast, blev nemlig mest medtagne 
af Tidens Forhold, og det er især herfra, den Skare rekrutteres, 
som leverer Bundfaldet, nedbrudte paa baade Legeme og Sjæl

*) Rahbek i et Brev til Nyrup. Citeret hos Ostenfeld, Stem ninger 
og Tilstande i Holsten 1815—30. V. 255. "

**) Kier, Meine Reise I p. 300 ff.
***) ibid. Det bemærkes, at Citatet stam m er fra en r a t i o n a l i 

s t i s k  Pen.
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af Drik og Kønssygdomme. E t Slægtled voksede her til, »das 
sich an frechem Verständeln gefiebl und sich ungesoheut dem 
Laster ergab.«*)

Medens Slagsm aal og Dueller i hele Perioden hørte »til Da
gens Orden«, blev Forholdene i Begyndelsen af 90-erne saaledes, 
at U niversitetet saa sig nødsaget til at gribe ind. Universitetet 
var nemlig ved at blive berygtet, og det var nu kommen saa 
vidt, a t mange Forældre nødigt saa deres Sønner tage til Kiel, 
men paa Grund af Bienniets Bestem melser var der jo ingen Vej 
udenom. Rist**) fortæ ller f. ex. om, hvordan Faderen kun 
ugerne sendte ham  til Kiel paa Grund af det Vanry, Universitetet 
var kommen i.. Rist kom til Kiel i 1796 (fra Jena), og jeg gen
giver hans egne Ord om Forholdene i Kiel dengang. »Die 
Mehrzahl der Kieler Studenten war damals in einem Zustand 
äusserer Vernachlässigung und innerer Roheit, von dem m an 
später kaum  einen Begriff m ehr hat. D i e s e  Klasse war un 
ter dem Namen d e r  R a p s t e d t e  r (von einem Flecken im 
nördl. Schleswig,1) der einmal die besten M uster solcher Gesel
len geliefert haben mochte) bekannt.« Her saas Eksem pler paa 
»beispiellose Frechheit und Abwesenheit alles Ehrgefühls«.

Som sagt blev Forholdene i 90-erne dog for brogede, og 
Professor med. Hensier skriver klagende til Tyske Kancelli des- 
angaaende,2) og foreslaar en Reform m. H. t. det saakaldte Con- 
victorium, (en Spisestue, hvor en Del trængende Studenter fik 
gratis Mad). »Her forplantes særlig de raa  Sæder, og naar der 
opstaar Uroligheder, er Convictoriet altid  det Sted, hvor Afta
lerne træffes«. For at dæmme op mod Lovløsheden ophæves 
»dette Ynglested«, og m an gaar over til a t uddele G ratialer i 
Stedet for. I 1792 overvejer Hensier og Prof. M artin Ehlert des
uden, hvad der kan gøres for at standse de mange Dueller og 
Slagsmaal, og de træ der i Forbindelse med nogle Studenter,

*) ibid.
**) E rinnerungen I p. 74 ff.
1) Maa vel være Ravsted. Antagelig er det særlig den Slags 

Fyre, Schütz om taler i det anførte Brev til Adler.
2) A XVIII Nr. 560. Staatsarch. Kiel.
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som har frem sat Tanken om at oprette en Slags »Æresret«,*)- 
hvor alle Stridigheder skulde afgøres. Tanken understøttes fra 
forskellig Side, og i 1793 indsendes Planen til Tyske Kancelli. 
Der dannes et Præsidium  af Professorer og Studenter, som skal 
dømme de stridende imellem og søge at løse Uenigheden ad fre
delig Vej, idet m an derved haaber, at Duellerne vil »formindskes 
betydeligt«, og at en saadan Æ resret vilde faa en »velgørende 
Indflydelse paa Studenternes Sæder i det hele.«

Men hele denne hum ane Indretning varede ikke længe, den 
tabte snart sin Betydning, dels fordi Studenterne ringeagtede 
den og undlod at afgive deres Stemm er ved Valgene, dels fordi 
»Rygterne om forefaldne Dueller og Slagsmaal ikke blev sjæld
nere«. Ja, m an møder endog her m idt i Oplysningstiden den 
Sætning, a t »der Zeitgeist« har en daarlig Indflydelse paa de 
studerende. Domstolen træ der hurtig t i UvirksomJhed, o;g i 
1806 ophæves den paa de skuffede og vrede Professorers For
anledning. Dog var det ikke altid  Studenterne alene, som slo
ges indbyrdes, det kom ogsaa af og til til Haandgribeligheder 
mellem dem og Byens Handværkersvende. Saaledes udkæm 
pedes der i Juni Maaned 1794**) et helt Slag i Kiel mellem disse 
to stridende Parter, »wodurch die Ruhe u. Sicherheit in der 
S tadt einige Tage gestört wurden.«

En hel Del Studenter drog nu bort fra Kiel, — vel nok de 
mere fredelige, hvem det sandsynligvis er bleven for broget nu. 
Kiels Kom m andant blev nu beordret til a t drage Omsorg for, at 
der blev Ro og Orden i Staden igen, og B ataillen og den paa
følgende U dvandring nødte U niversitet og Borgerskab til a t 
søge at forhindre den Slags Gentagelser, og at faa de bortdragne 
tilbage igen. Med dette for Øje nedsattes der en Kommission 
bestaaende af Professorerne Jensen og Niemann, Borgmester 
F ranck  og Politim ester Jess.

Det er saaledes ikke et lysteligt Billede, m an faar af For
holdene ved U niversitetet i den Tid, da »Oplysningen» stod paa

*) A XVIII Nr. 588. Staatsarchiv i Kiel, og Tyske Kancellis Fore
stilling pr. 1806 I Nr. 187 Rigsarkivet.

**) T. K. Forestilling p. 1794 II p. 1 ff. Rigsarkivet.
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sin Højde. Ram merne er ganske vist i Orden, men indenfor 
Murene trænges der i høj Grad til en aandelig Fornyelse, en aan 
delig Rejsning.

At de daværende Exam iner fik et højst pauvert Udfald, 
forbavser ingen.

Der herskede Dødvande paa det Sted i den »verdensborger
lige« Tid; men, ved et Universitet veksler de forskellige Gene
rationer hurtigt, og snart kom her en Omvæltning af saa v idt
rækkende Omfang, som vist ingen af »Verdensborgerne« havde 
tæ nkt sig mulig.

B. Seminarierne.

1. L a n d s b y s k o l e n  i T i d e n  f ø r  d e n  e g e n t l i g e  
O p l y s n i n g s t i d .

Vi har set, hvordan Oplysningstidens særlige Interesse for 
a lt det praktiske og »nyttige« ogsaa prægede U niversitetsunder
visningen i Kiel, saa Universitetet til Tider næppe h a r  haft Krav 
paa a t bære d e t  Navn.

Med ulige større Held ser vi den samme Interesse gøre sig 
gældende m. H. t. Undervisningsvæsenet i Byerne og paa Lan
det, og her er der i Perioden gjort et stort og godt Arbejde for at 
fremme og udvide Undervisningen i Almueskolen og hæve dens 
og Skolelærernes økonomiske Kaar. Periodens Børn befandt sig 
bedst paa det jævne, og hvor de kunde blive staaende med begge 
Ben paa Jorden, — uden a t gaa Prom etheus’ Vej, — udrettede 
de ogsaa et og andet, som ikke alene tog sig saare godt ud i Da
tidens Øjne, men ogsaa i en senere Tids. Her paa dette Omraade 
kunde de ogsaa udføre et solidt, dagligdags Arbejde og sam tidig 
undgaa «de unyttige Spekulationers mørke og vilde Veje«.

Man interesserede sig særlig for og søgte a t fremme al Kund
skab, som var Almuen tilgængelig og jævnt anvendelig, og her 
var just et Omraade, hvor de to Egenskaber kunde gaa i skøn 
Forening.

Man tilskriver jævnligt Oplysningstiden Æ ren for a t have 
tilvejebragt et alm indeligt Skolevæsen ud fra den sande Tanke
gang, at man i de Tider paa alle Maader vilde fremme Folkeop-
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lysningen. Det sidste vilde Pietism en im idlertid ogsaa, og 
gjorde det ogsaa. Og hvad det første angaar, da vil vi faa a t se, 
a t dette ingenlunde gælder for Hertugdøm m ernes Vedkom.- 
mende. Tværtimod o v e r t o g  Oplysningstiden omend ikke et 
fuldt udviklet s a a  d o g  e t  e f t e r  h i n e  T i d e r s  F o r h o l d  
r e l a t i v t  h ø j t u d v i k l e t  S k o l e v æ s e n .  Vel var Forhol
dene trange baade i den ene og anden Henseende, men i Sam
menligning med Skolevæsenet f. ex. i Kongeriget dengang, var 
Sønderjylland langt foran. Det ligger ganske udenfor dette 
Arbejdes Ram m er at give en Frem stilling af Skolevæsenets Ud
vikling her i Hertugdøm m erne i Tiden efter Reformationen, 
men for at belyse Forholdene, som de var her før den egentlige 
»Oplysningstid«, vil vi dog paapege, at alle de Nyindretninger 
og Forbedringer, som senere sker m. H. t. Skolevæsenet, havde 
allerede Pietism en erkendt for nødvendige og arbejdet paa at 
virkeliggøre, og paa væsentlige Punkter har Pietism en ogsaa 
udført dem.

Allerede i Pietism ens Tid saa ‘man klart, a t det væsentlig 
var paa fire Punkter, m an m aatte sætte al Kraft ind for a t  hæve 
Almueskolen og dens Undervisning til Gavn for hele Folket.

Man ansaa det for nødvendigt
1. a t Skolerne fik økonomisk Støtte udefra, og at Lærernes

Kaar m aatte  forbedres for at hæve Standen intellektuelt.
2. Spørgsmaalet angaaende Skolelærernes Uddannelse m aatte 

løses, m an overvejer a t oprette et Sem inarium .
3. »'Skoleskillingen« skulde forandres fra a t være et Gebyr, 

som Børnenes Hjem udredte, til e n  a l m i n d e l i g  S k a t  
for alle, uanset om de havde Børn eller ej.

4. Sogne- eller Degneskolen m aatte aflastes ved Oprettelse af 
Biskoler i de store Sogne, og a t en Distriktsdeling var øn
skelig og paakrævet.
P aa denne Linje arbejder f. ex. en Mand som Generalsuper

intendent Conradi for a t hæve Skolevæsenet, og det m aa anses 
for sandsynligt, a t Opgaven ogsaa var bleven løst ad disse Veje, 
selv om ikke den saakaldte Oplysningstid havde afløst Pietis
men. Men saadanne Opgaver løses ikke fra i Dag til i Mor-
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gen — aller m indst i de Tider. (Man samm enligne herm ed 
Forholdene i Kongeriget, hvor m an først ved Konfirm ationens 
Indførelse i 1736 krævede Forberedelse i Religionskundskab og 
— som ønskeligt — Færdighed i Læsning. Skoleforordningen af 
1739 paalagde ganske vist Degnene at holde Skole og krævede 
desuden særlige Skoleholdere i v id tstrak te  Sogne, men alt det 
blev vistnok i høj Grad et »fromt Ønske«, thi »saavel Skrivning 
og Læsning forblev en sjælden Kunst.«*) E t enkelt Exempel, 
som Koch anfører, viser m aaske i nogen Grad Forholdene. I 
17 9 4 anm oder danske Kancelli Biskoppen i Aalborg om at 
skaffe oplyst, »om der i Aalling Sogn fandtes nogen af Bonde
standen, der kunde skrive og læse Skrift.)

Vi ser senere, at Adler med en vis Overlegenhed taler om 
det Skolevæsen, han forefandt ved sin Em bedstiltrædelse i 
1792, m en vi vil dog henvise til—  uden i nogen Grad a t forklejne 
hans store og betydningsfulde Indsats og Fortjeneste netop paa 
dette Omraade, — at allerede Pietism en paa et meget tidligt 
T idspunkt har gjort et stort og beundringsværdigt Arbejde, som 
meget vel kan taale en Sam menligning med de sam tidige For
hold andre Steder. For a t faa Baggrunden for Oplysningstidens 
Arbejde for Skolen trukket op, vil vi ved nogle Exempler vise, at 
Pietism en i Hertugdøm m erne, d. v. s. først og frem m est General
superintendenterne Conradi og Reuss og deres Hjælpere og J. H. 
E. Bernstorff, h a r paabegyndt Arbejdet paa de fire nævnte P unk
ter. Oplysningstidens Mænd har i Hertugdøm m erne ikke skabt 
et alm indeligt Skolevæsen, men f ø r t  P i e t i s m e n s A r 
b e j d e  v i d e r e ,  og realiseret de Planer, Pietism en havde 
udkastet og til dels udført.

Vi ved, at der før og isæ r i Pietism ens Tid udkom en lang 
Række Skoleforordninger**), men af Vigtighed er ogsaa a t faa 
undersøgt, hvordan Forholdet i de Tider stiller sig mellem 
Teori og Praksis, thi just dengang var der m. H. t. den Slags 
Forhold ofte en himm elvid Forskel mellem de skønne Forsæt-

*) L. Koch. Oplysningstiden i den danske Kirke 1770—1800. p. 204. 
**) Til Dels a ftry k t hos Rendtorff: Die schlesw. holst. Schulord

nungen, i Schriften des Vereins für S. H. Kirchengeschichte I Række 2.
Hefte. En Oversigt over disse findes i nævnte Bog p. 258 ff.
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te r og den bitre Virkelighed, (jævnfør nævnte Exempel fra 
Kongeriget). Nu h a r  vi im idlertid et uvurderligt M ateriale til 
vor Raadighed i de mange Visitatsberetninger, som fra  Aar til 
andet er indsendt, og som viser os, hvordan Kirke-, Skole- og 
Fattigvæsen tog sig ud i Virkeligheden. Det er ikke nok at 
studere de udkomne Forordninger, thi de er som oftest kun 
pia desideria, lige saa vigtigt er a t faa undersøgt, hvordan For
holdet var mellem Ideal og Virkelighed. Og her viser det sig 
da, a t Pietism en ikke blot havde »fromme Ønsker«, men at den 
ogsaa formaaede at foretage det næste vanskelige Skridt.

I 1721 indgiver den daværende Provst i Tønder, Samuel 
Reimarus, en Oversigt*) over Kirke- og Skolevæsnets T ilstand i 
hans Provsti, vistnok bestemt som en Slags orienterende Over
sigt for den nye Generalsuperintendent Thomas Clausen. Be
retningen er 1738 tilsat en Del A nm ærkninger af den daværende 
G eneralsuperintendent Conradi. N aar m an nu tæ nker paa de 
daværende Forhold andre Steder, virker det unægteligt overra
skende, a t f. ex. et Sogn som Udbjerg har to Skoler — Udbjerg 
og Sæd — »forsynede med gode Mestre«. I Holebøl holder Deg
nen Skole i Kirkebyen, »og de øvrige Byer har deres Skoler a 
part«. I Rinkenæs er der lige bygget en ny Skole, hvor der 
ogsaa undervises i Tysk. I Ensted er der D istriktsdeling, hvor 
to Degne, Fader og Søn, underviser. I Tinglev har Kirkebyen 
og »de andre Byer Skoler«, i Burkal »hahen des W inters alle 
Dörfer Schulen, des Sommers ist nicht viel darin zu thun«. I 
Hostrup er »tre gode Skoler« o. s. v. Im idlertid synes Skole
væsenet i Tønder Provsti dengang a t  have været noget i Ret
ning af et Forbillede for andre Egne, saa at m an herudfra 
næppe m aa bedømme Skolevæsenet i sin Helhed. Paa Syno
den i Rendsborg 1721**) bliver da ogsaa Tanken om en a 1 m i n- 
d e i i g  Forbedring af Skolens Forhold taget op til indgaaende 
Drøftelse. Denne resulterer i 10 Forslag »zur Verbesserung des 
Schulwesens«, som a tte r  frem sættes i 1725, og som ved kgl. Re-

*) Trykt i Schriften des Vereins für S.-H. Kirchengesch. II. Række 
V 'p. 453 ff.

**) S. C. Burchardi über Synoden, p. 82.
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solution af &. April 1725 ophøjes til L ov/) Denne Lov bliver 
af stor Betydning, ikke m indst for Nordslesvig. Her kan vi 
ikke komme ind paa dens enkelte Bestemmelser, men vi vil 
dog lige se, hvordan Forholdene i P raksis udvikler sig nu  i 
de følgende Aar i de øvrige Egne. F ra  1740 h a r  vi udm ærkede 
Oversigter over Skolevæsenets T ilstand paa Pietism ens Tid fra 
Conradis Pen. Den m ild-pietistiske Conradi har interesseret 
sig meget for Skolen og dens Undervisning, og det er væsentlig 
hans Fortjeneste, a t Skolen i hans Em bedstid naar et saa højt 
Stade.

Af hans Indberetninger, som han efter endt Visitats har 
indsendt til Kancelliet, nævner vi lige nogle Exempler. Hop
trup Sogn har i 1740“ ) 5 Skolelærere. Af disse er dog kun  den 
ene exam ineret (d. v. s. af Provsten) og »mit seinem (Sognepræ
sten) Consens angenommen«, de andre er lejet af Bønderne, og 
de faar aarlig t »etwas gewisses, etwa 4—6 Mk., u. die Bauern 
schaffen sie, wenn sie ihnen nicht länger anstehen, nach Belie
ben wiederumb ab«. I Aabenraa By er i 1740 en Cantor- 
skole og 4 Biskoler, af Conradis Indberetning i 17411) ses, a t i 
Cantorskolen undervises der «etwas in der L atinität, Geogra
phie u. Historie, hauptsächlich im Christenthum « af Cantoren, 
medens de andre to Skolemestre underviser i Skrivning og 
Regning. «In den Nebenschulen dieser Stadt lernen sie lesen, 
beten u. den Kleinen Catechismum.«

Om Forholdene paa Landet i Aabenraa Provsti skriver C. i 
17402), a t  »overalt er der Sogneskoler, som holdes i Kirkebyerne, 
men foruden disse har hvert Sogn en eller flere Biskoler i de 
andre Byer. Undervisningen i Degneskolen er forenet med 
Degnetjenesten, og begge indbringer »nicht über 100—200, höch
stens 300 Mk. Die Nebenschulm eister m üssen zufrieden sein 
m it dem, was sie m it den Bauern Accord werden, u. sie bekom
men etwa freyer Kost, Schlaf-Stelle u. 3—4 Rthlr. jährl.« Deg
nen og Sognelærerne examineres og faar Bestalling af Prov-

*) Af tryk t hos Rendtorff. a. s. p. 260 f.
**) Abt. 18 Nr. 39 b S taatsarch. 
x) Indberetning af 22. 2. 1741 Rigsarkivet.
2) Abt. 18. Nr. 39 b Staatsarch.
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sten, de andre Lærere er for det meste hverken exam ineret af 
Provst eller Sognepræst. I Landsbyskolerne i Provstiet læres 
Katekismen udenad, «die Auslegung aber des w ahren Sinnes 
und der Kraft überlassen die Schulhalter den Predigern, im 
übrigen lernen die Kinder in diesen Landschulen auch lesen u. 
schreiben, beides dänisch und deutsch, einige auch rechnen.

Det er dog ganske interessant a t se, a t i Aabenraa Amts 
Landbyskoler underviser m an i 1740 ikke alene i Katekisme«, 
men ogsaa i Dansk og Tysk, i Læsning, Skrivning og Regning. 
Conradi har im idlertid Gang paa Gang set, a t Skolelærernes 
Forhold var »meget daarlige«, og her overvejer han da, hvordan 
der paa dette Omraade kan hidføres en Forbedring for derved 
ogsaa at faa dygtige Lærere. I 1740 indsender Conradi bl. a. en 
Oversigt*) over Degnenes Indtæ gter i hans Embedsomraade, og 
heraf ses, a t disse ingenlunde er smaa, nogle er endog særdeles 
betydelige.

Ganske vist faar Degnen nogle Steder kun 100 Mk., men det 
alm indelige er dog 100—300 Mk., faa Steder faar Degnen 400, 
endnu færre 500 Mk. et Sted (Wewelsfleth) faar Degnen endog 
800 Mk. Men derimod er Skolelærernes (i Biskolerne) økonomi
ske Forhold yderst trange. Nu foreslaar Conradi im idlertid, at 
alle D iakonater i de sm aa Sogne nedlægges, og a t disses Indtæg
ter anvendes til Fordel for Skolerne. Tanken er ikke helt ny, 
thi i 1738 foreslaar C. f. ex. i et specielt Tilfælde, a t et D iakonat 
(i Horsbøl) nedlægges, og a t Halvdelen af Indtægten skal an
vendes »til Skolevæsenets Forbedring, da Menigheden nok kan 
betjenes af Sognepræsten alene«. Det har tydeligt været Con
radis Hensigt at forbedre Skolelærernes yderst fattige Kaar for 
derved ogsaa at gøre sig Haab om at faa mere egnede og dyg
tige Mænd til Lærere, «og naar Beboerne (die Eingepfarrten) 
sørger for Kohyrdens Underhold, hvorfor skal de saa ikke kunne 
give en Skolemester det nødvendige,«

Conradis Bestræbelser for a t højne Skolevæsenet om fatter 
ikke alene Almueskolen, men han har ogsaa sine P laner angaa- 
ende en Reform af de helt forsømte Latinskoler. I 1740 fore-

*) Abt. 18. Nr. 39 b.
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slaar han nemlig ogsaa at nedlægge de mange sm aa og daar- 
lige Latinskoler for til Gengæld at indrette to nye, som kan 
være tilfredsstillende for alle Parter. Den ene skulde saa ligge i 
Flensborg, den anden i Itzehoe.*) Baade m. H. t. de sm aa Dia- 
konaters Nedlæggelse og Latinskolernes Forenkling følger Op
lysningtiden senere i nogen Grad Conradis Forslag i 1740. Hvad 
der særligt hemmede Almueskolens Udvikling i de Tider, var 
Ordningen med den saakaldte Skoleskilling, d. v. s. for hvert 
Barn betaltes ugentlig en Skilling for Undervisning i Læsning 
4- 1 Sk. for Regning. Skolen og dens Undervisning blev saale- 
des et rent privat Anliggende, som kun vedkom de Folk, som 
havde Børn at sende i Skole. Ogsaa her paa dette P unkt ønsker 
Conradi en helt ny Ordning, idet han ønsker Skoleskillingen 
afløst af en bestem t aarlig  Ydelse, som paalignes alle Beboere, 
uanset om de har Børn eller ej.

Et Skridt videre betegner Skoleordningen for Søndre Dit
m arsken af 26. 1. 1740**), ifølge hvilken der overalt skal bygges 
nye Skoler, og de gamle, som forefindes, skal enten forbedres 
olier udvides. Det nye i denne Lov er, at Skolehuset foruden 
Skolestue ogsaa skal indeholde en Lærerbolig foruden Plads til 
Køer, Faar, Brænde o. s. v. Herved afskaffes saa tillige det 
saakaldte m ensa am bulatoria, d. v. s. Læreren skal ikke mere 
»gaa paa Mading« hos Beboerne, men faar sin egen Lejlighed og 
delvis sin Løn i Naturalier. Endelig skal Distriktsdelingen nøje 
gennemføres og overholdes, »for at in tet Hjem skal være uvis 
om, h v o r Børnene skal i Skole«. Den kgl. Skoleordning af 31. 
Dec. 17471) kan betegnes som Pietism ens sidste store Frem stød 
for at fremme Skolevæsenet i Hertugdømmerne. Loven var 
oprindelig tæ nkt som en alm indelig Skolelov for alle kgl. Lands
dele i begge Hertugdømmer. Særlig Conradis Betænkning (ind
sendt 4. 5. 1738) danner Grundlaget for den senere Lov, der, 
som bekendt, kun kom til at gælde for Holsten. Især denne Lov 
og dens Tilblivelseshistorie viser os Pietism ens høje Idealer og

*) Abt. 18 Nr. 39 c.
**) Indholdet er gengivet i »die Heimat« 1899 p. 207—08.
’) Texten hos Rendtorff p. 96—125. Anmærkninger p. 283 fl. 

Corp, const. TIolsat. I p. 471—505.
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dens møjsommelige og til Tider næsten haabløse Arbejde for at 
fremme Skolen og den alm indelige Folkeoplysning.

I Conradis Betænkning foreslaas nu ogsaa, a t Spørgsmaalet 
om en ordentlig Læreruddannelse bliver løst, for at Skolen om
sider kan faa en Skolelærerstand, som ikke alene er Haandvær- 
kere og lign, men først og frem m est er Lærere.

2. P i e t i s m e n s  P l a n e r  om  O p r e t t e l s e  a f  e t  
S e m i n a r  i H e r  t u g d ø m m e r  n e.*)

Det kan vist næppe med Bestemthed afgøres, fra hvem 
Initiativet til Oprettelse af Skolelærersem inarier i Hertugdøm 
m erne udgaar. Sandsynligvis b a r Conradi enten direkte, eller 
i hvert Fald indirekte tilskyndet J. H. E. Bernstorff til a t tage 
sig af Sagen, og i den førom talte Forordning findes da ogsaa 
Tanken frem sat om at oprette en Slags U ddannelsesanstalt for 
Skolelærere.

I et Brev dateret 1. Maj 1753 henvender Bernstorff sig til 
Conradis Efterfølger, G eneralsuperintendent J. F. Reuss**) an- 
gaaende Sem inariesagen. Bernstorff har tillige P laner om at 
forene alle Vajsenhuse under eet, og ønsker hertil knyttet et 
Skolelærersem inar, da han i V isitatsberetningerne altid  finder 
Klager over »en stor Mangel paa dygtige Skoleholdere«. Im id
lertid ses det ikke af Sagens Akter, hvordan Reuss har stillet sig 
til den, jeg formoder, at han har overdraget Sagen til en paa 
mange Maader m ærkelig Mand, som just nu i disse Aar dukker 
op i Hertugdømmerne, Provsten i Tønning Johann Christoph 
S c h i n m e y e  r1). Schinmeyer havde faaet sin teologiske Ud
dannelse i Halle, og havde en Tid lang (endnu i Franckes Tid) 
virket ved det berømte Vajsenhus i Halle. Som en ægte Discipel 
af Francke viste han sig senere i sine daværende Embeder som 
Præ st ved Vajsenhuset i Potsdam, som Sognepræst ved St. Jo
hannes i Stettin og senere i Rathenau, ivrig for Oprettelse af

*) Acta A. XVIII Nr. 633. Staatsarchiv, Kiel.
**) Jerem ias Fr. Reuss, en lærd w ürttem bergsk Teolog, som siden 

1732 var tysk Hofpræst i København og fra 1747 til 1757 G eneralsuper
in tendent i Slesvig. 1757 blev Reuss kaldet til Prof, p rim arius og 
Kansler i Tübingen.

x) Født 1696 i Nordhausen, død i Tønning 1769.
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Vajsenhuse og Skoler.*) Men hans Liv blev fuldt af en Række 
K'ampaar, idet han dels ved sin krasse Pietisme, dels paa 
Grund af sit stridbare Sind tørnede sammen med de civile 
Øvrigheder og med sine Embedsbrødre. Hans Arbejde til Under
visningens Frem m e og hans Omhu for fattige Børns Opdragelse, 
har dog stadig bevaret hans Navn. I 1751 blev denne Mand, 
som i saa mange Aar havde tum let med de Reformplaner, som 
Bernstorff nu ønsker fremmet, Sognepræst i Tønning. Det ligger 
næ r a t antage, a t da denne Pioner for Oprettelse af Vajsenhuse 
og Skoler nu kom mer til Slesvig, h a r Reuss henvendt sig til 
ham  vedrørende Bem storffs Forslag om at sammenlægge de 
forhaandenværende Vajsenhuse og i Forbindelse med et stort 
nyt a t oprette et Lærersem inar. I hvert Fald synes Schinm eyer 
a t have henvendt sig til Bernstorff og foreslaaet ham at om
danne Vajsenhuset i Tønning til »et Institu t til Uddannelse a f 
Skolelærere«.**) 1755 anm oder Bernstorff Schinmeyer om at ud
arbejde et Projekt angaaende Sem inariets Indretning, Under
visningsplaner o. s. v. sam t a t  give et Overslag over Udgifterne 
hertil, idet »die vielvältigen Klagen über den Mangel gu ter 
Schulm eister haben bei m ir schon längstens den W unsch er
regt, dass in den Herzogthüm ern eine oder m ehrere Schul- 
m eister-Sem inaria angelegt werden mögten«. Schinmeyer h a r  
hu rtig t form aaet at udarbejde de ønskede detaillerede Over
slag og Udkast, th i allerede 19. Juli 1755 takker Bernstorff for 
Modtagelsen af disse. Im idlertid ser det ud til, at en Del S tri
digheder i Tønning har trukket Sagen i Langdrag og tilsidst. 
standset dens videre Gang.

Vi har nu set, hvorledes allerede Pietism en paa de fire før
nævnte Punkter har søgt a t fremme Skolen og dens Undervis
ning, og hvorledes en Del af dens Bestræbelser ikke alene v iser 
sig i de daværende Skolelove, men ogsaa i praktisk  Handling. 
Det blev nu Oplysningstidens Opgave at videreføre Pietismens.

*) Kirkelexikon for Norden IV 78 og H. W aaterstraa t J. C. Schin
m eyer 1897.

**) Synes a t fremgaa af et Brev til S. fra Bernstorff dat. 31. 5. 1755 
i førnævnte Pakke.
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Tanker og Arbejde, og her fik den nye Tid en yderst kærkom 
men Lejlighed til a t gøre en virkelig betydelig Indsats.

N aar det lykkedes, skyldes det først og frem mest dens fø
rende Mand i Hertugdømmerne, den begavede O rientalist og. 
praktiske, utræ ttelig t arbejdende Organisator, Generalsuper
intendent Dr. Jacob Georg Christian A d l e r ,  som m aalbevidst og 
under Udfoldelse af en sjælden Energi bragte Arbejdet til Fuld
endelse. P aa  d e t t e  P unkt har Adler sat sig et godt og varigt 
Minde i H ertugdøm m ernes Historie. At h an  som Kirkens Øverste 
begik Fejl efter Fejl og derved m est kom til a t virke i negativ 
Retning, vil vi senere faa a t se.

Vi vil — i H undredaaret for hans Død — se, a t der er god 
Grund til at mindes hans Navn med Anerkendelse, th i det er 
først og frem m est ham, som førte dette vanskelige Arbejde til 
Ende. At han og hans Hjælpere i denne Sag ogsaa søgte a t 
skaffe det danske Sprog bedre Kaar, især i Almueskolen, vil 
vi i det følgende faa a t se. Der vil i H undredaaret for hans Død 
være god Grund til a t mindes dette.

Naar Skolevæsenet i Rationalism ens Tid, isæ r ved Adlers 
utræ ttelige Virksomhed, kom ind i en rig Blomstringsperiode, 
m aa det dog ikke glemmes, at det Arbejde, Pietism en efterlod 
sig, ingenlunde var ubetydeligt. Undrende og fuld af Begejstring- 
skriver f. ex. Magister Dysse! herom  ud fra sine Iagttagelser som 
Sognepræst i Nustrup:*) »Overalt i det Slesvigske oplæres Bøn
derbørn meget ypperligt i Skrivning og Regnekonsten, indtil 
Algebra. Bønderne sæ tter en stor Æ re i a t lade deres Børn vel 
oplære, og det saa meget priseligere, da de uden synderlig 
Øvrigheds Tvang og A nstalt selv ivrig driver derpaa; foruden 
de visse Sogneskoler lønner og koster hver fraliggende Bye om 
Vinteren sin egen Skoleholder. En herlig Kundskab er her og 
meget vittige**) Hoveder. Jeg fandt ved min første Besøgelse 
i m it Sogns Skoler Drenge paa 10 a 12 Aar, som havde gennem
arbejdet to Regnebøger og skreve ganske ziirligen«. Selvom

*) 1758—64, før 1758 P ræ st paa Laaland, hvortil han forflyttedes 
igen i 1764.

**) d. v. s. kløgtige.
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m an nu vil mene, a t disse Ord næ rm er sig det panegyriske, er 
de alligevel et Udtryk for, a t Pietism ens Arbejde i Sønderjyl
land til Undervisningsvæsenets Fremm e ikke har været for
gæves.

I Rationalism ens Arbejde for Skolen er der særlig et Punkt, 
som i høj Grad er af Interesse for os i Dag, nemlig dens Kamp 
(og det vil særlig sige Adlers) for at skaffe det danske Sprog sin 
naturlige Ret i de dansktalende Egne, og at faa de tyske Lære
bøger i Nordslesvigs danske Skoler afløst af danske. Det sidste 
lykkes, det første derimod kun i ringe Grad. N aar der i det føl
gende bliver gjort Rede for Rationalism ens Arbejde i Oplysnin
gens Tjeneste, træ nger det Spørgsmaal sig uvilkaarlig t frem: 
Hvordan stillede Rationalism en i H ertugdøm m erne sig til Be
grebet »det nationale«. Selvom d e t  Spørgsmaal aldeles ikke 
var ak tuelt for den Tids Mennesker, kom Rationalism en ved 
dens m aalbevidste Arbejde for a t hæve Folkeoplysningen dog til 
a t tage Standpunkt til det — a f  p r a k t i s k e  G r u n d e .

Nogen egentlig national folkelig Følelse vil man lede for
gæves efter i T idsrum m et, derimod m øder man o v e r a l t  (dog 
med Undtagelse af visse adelige Kredse) en stæ rk statslig, 
patrio tisk  Følelse, som Gang paa Gang ligefrem stiller Krav om, 
a t Skolen og de øvrige Oplysningsfaktorer (f. ex. den daværende 
Presse) skal hjælpe til med at udvide Kendskabet til dansk 
Sprog og dansk K ultur »for at der m aa blive eet Folk, og dansk 
og tysk (i Helstaten) kan forenes bis zum grauen Alter der Zei
ten zu einer im m er nähern u. im m er völligeren Vereinigung«?)

Der foretoges en Række Tilløb i den Retning, især fra de 
Kredse i Hertugdøm m erne, som vi :har kald t de rationalistiske, 
(i religiøs og national Betydning) men de mødes Gang paa Gang 
af en ubegribelig Kulde og Passivitet i Kongeriget. Herom i det 
følgende ved Omtalen af Rationalism ens Arbejde for Skole og 
Oplysning.

*) Prov. Ber. 1814 p. 179.
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Træk vedr. Fattig-, Skole- og Kirkevæsen 
i Gr aasten 1699—1769.

Af Pastor M. H. Nielsen, Skrydstrup.

I.

I A aret 1686 døde Grev Frederik Ahlefeldt den ældre, Rigets 
mægtigste Mand næst den enevældige Konge. Efter Griffen- 
feld var han hieven Storkansler, desuden var han kongelig 
Statholder i Hertugdøm m erne og sad inde m ed flere andre be
tydelige Emheder. Saa var han  en hovedrig Mand. Det var 
lykkedes ham  a tte r a t faa sam let Slægtens gamle Ejendom i 
Sønderjylland, og desuden ejede han store Godser andetsteds i 
og uden for Riget. Ved hans Død arver den ældste Søn, Grev 
Frederik Ahlefeldt den yngre, Hovedparten af det sønderjydske 
Gods, saaledes Søgaard i Kliplev og Graasten i Adsbøl Sogn. 
Han yndede ligesom sin Fader særlig Graasten, og her byggede 
han om kring A arhundredskiftet et pragtfuldt Slot. 1708 dør 
Grev Frederik barnløs, og Graasten med tilhørende Gods gaar 
da i Arv til Broderen Karl, der efterhaanden var kommen i 
Besiddelse af endnu mere Jordegods end nogen tidligere af 
Slægten. Frederik Ahlefeldt den ældre havde, som han selv 
sagde, været »en Fjende af verdslig, overflødig Pragt«. Hans 
to Sønner fik nok ikke uden Grund Skyld for Hang til Ødsel
hed og Pragtsyge, og de var jævnlig i Pengevanskeligheder. 
Dot gælder især med Hensyn til Grev Karl, om hvem der iøv- 
rig t kunde siges en hel Del godt.1) I de økonomisk vanskelige 
Tider, der fulgte imed den store nordiske Krig, sank han efter
haanden saa dybt i Gæld, at der tilsidst ikke fandtes den Mand 
i Landet, »der vilde laane ham  en Daler«. Da h an  døde 1722, 
blev hans Bo sat under offentlig Adm inistration, og ved en 
Auktion, som holdtes paa Gottorp i September Maaned 1725, 
blev det tidligere ahlefeldtske Gods i Sønderjylland spredt for

T) Et m alet Billede af Grev Karl Ahlefeldt ses endnu i Kliplev 
Præstegaard.
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alle Vinde. G raasten og et P a r andre Gaarde, der solgtes til 
Hertug K ristian August af Augustenborg, blev paa en Maade i 
Slægtens Eje, da  Hertugen v a r gift med en Søster til Frederik 
og Karl Ahlefeldt. I ihenved 125 Aar forblev Graasten saa under 
Augustenborgerne.1)

I den Del af Adsbøl-Graasten Præstearkiv. der er afleveret 
til Arkivet i Aabenraa, findes der en gammel Bog i Kvart med 
et paa Tysk ført Regnskab over en Fattigbloks Indtæ gter og 
Udgifter i Tiden fra  1699 til 1769. Af flere i Bogen forekom
mende Navne frem gaar det, at der m aa tænkes paa Fattigblok
ken i Graasten Kirke eller Kapel. Da Regnskabet er paabe
gyndt lige efter N ytaar 1699, er Kirken rim eligvis om kring ved 
den Tid taget i Brug til Gudstjeneste. Slottet blev først fær
digt adskillige Aar senere. Det om talte Regnskab er Hoved
kilden til de Træk vedrørende Graastens indre Historie, der 
skal frem drages i det følgende.

Regnskabets første Indtægtspost er en Gave paa 60 Rdlr., 
som den »højgrevelige Excellence« under 4. Jan. 1699 »til en 
Begyndelse har lagt i Fattigkassen«. Senere paa Aaret sender 
Greven gennem sin Forvalter Bentsen endnu 2 Rdlr., der v ist
nok m aa betragtes som et Bidrag til Klinkpungen. I den 
efterfølgende Tid bestaar Indtægterne udelukkende af de Penge, 
som lægges i nævnte Pung, der hver Søndag af Degnen bæres 
rund t ved Gudstjenesten. De indsam lede Penge opbevares i K ir
kens Fattigblok eller »Gotteskasten«, der ogsaa undertiden kal
des »Fattigkassen« eller blot »Kassen«. I Marts 1699 betales der 
2 Rdlr. for »2 Laase til Fattigkassen«.

I den første Tid efterses Fattigblokkens Indhold næsten 
hver Maaned, og Regnskabet føres m eget omstændeligt. Denne 
Nidkærhed slappes snart kendeligt. De første 4 Aar er Aars- 
regnskabet underskrevet af tre  Mænd: Johs. W eitzmann, Nie. 
Müller og Præsten i Kliplev Mag. Fr. Joh. Nissen. De 3 følgende 
Aar er der kun  2 Underskrivere, nemlig Godsinspektør Joh. 
W eitzm ann og Præsten C. N. Lüders. Sidstnævnte var 1702

2) A. D. Jørgensen, Graastens ældre Hist., Sønderj. Aarb. I. B. og 
L. Bobé. Slægten Ahlefeldts Hist. VI. B.
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af Greven kaldet til at være Slotspræst i G raasten og tillige til 
a t  være Kapellan hos den gamle Sognepræst i Adsbøl. Gennem 
mange Aar havde A hlefeldferne holdt en egen Hofpræst paa 
Graasten. Den sidste var den nævnte Lüders, der 1706 blev 
kaldet til P ræ st i Kliplev efter den førnævnte Mag. Fr. Joh. 
Nissen. For Frem tiden var Stillingen som Slotspræst i Graa
sten og Sognepræst i Adsbøl forenede i samme Person. Den 
næstsidste Slotspræst i Graasten var M agister Joh. Paschius. 
Det er ham, der indviede det nye Slotskapel. Kun een Gang 
nævnes »Hr. Mag. Pasch« i Regnskabet, i Maj 1701, da han 
har udbetalt en U nderstøttelse fra  Fattigkassen. Paafaldende 
er det, at det ikke er ham , men den gamle Præ st i Kliplev, der 
er M edunderskriver af Regnskabet de første Aar. Det er m u
ligt, a t Herskabets Tillid til ham  har været m indre god. Hans 
Liv er ikke ulasteligt. Han stam m ede fra Ratzeburg i Lauen- 
borg, og hans Skæbne var ret tragisk. I en ung Alder var han 
hieven M edhjælper ved det filosofiske Fakultet i W ittenberg. 
To Aar senere, 1687 udnævnes han til Professor i Filosofi ved 
Universitetet i Rostock, og det følgende Aar bliver han tillige 
Præ st og Provst i det nærliggende Ribnitz. I 1693 bliver han 
afsat og idømt 3 Aars Tugthusstraf for Sædelighedsforbrydelse 
og demagogisk Opførsel. Han m aa vel være bleven benaadet 
eller have faaet noget af Straffen eftergivet, da vi allerede 1695 
træ ffer ham  som Slotspræst i Graasten. Kun 7 Aar forbliver 
han her. 1702 bliver han igen anklaget for Sædelighedsforbry
delse og afsat fra sit Embede. Han døde 1709 i Rostock. End
nu 13 Aar efter hans Død svæver der for Domstolene en Sæ
delighedssag mod ham .1)

I Tiden efter 1706 er det ret sjældent, at Aarsregnskabet 
er underskrevet. Sker det, er Sognepræsten altid  den ene af 
Underskriverne. Den anden er vistnok altid  Godsinspektøren 
paa Graasten. De to m aa vel betragtes som »Fattigkom m is
sion« eller Forvaltere af Fattigblokkens Midler. Men de var i

Jensen, Versuch einer kirchl. Stat. des Herzogth. Schleswig, 
1443, 1447 f., G. W illgeroth, Die Mecklenbl-Schwerinsch. P farren  
I 1791.
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dette deres Hverv i høj Grad afhængige af Godsherskabet. Ofte 
støder vi paa det Udtryk, a t de trufne Foranstaltn inger sker 
»efter Ordre« fra  Herskabet, med dettes »Samtykke« eller efter 
»det naadigste Herskabs Befaling«.

Først vil vi nu se lidt paa de Midler eller Indtægter, Fattig 
kassen raadede over. Vi ser bort fra  »Grundfonden« og holder 
os til det, der indsam ledes gennem Klinkpungen. Højest s taar 
Indtægterne det første Aar. Da indkom m er der 74 Rdlr. 33% 
Sk. Man formoder, at der det Aar har været stor T ilstrøm ning 
af Mennesker, der vilde se den pragtfulde Kirke. Det følgende 
Aar synker Indtægten ned til det halve. De nærm est følgende 
Aar gaar det a tte r lidt opad. Det første T iaar er Gennem snits
indtægten godt 45 Rdlr. De første Aar efter Grev Karls Over
tagelse af G raasten er der en betydelig Stigning, men i de sidste 
Aar af hans Levetid daler Indtægterne stærkt. I de 5 Aar fra 
1720 til 24 er Gennem snitsindtægten nede paa godt 24 Rdlr. — 
Det er ikke blot i Godsregnskabet, m an paa den Tid staar over 
for Underskud. Det samm e gælder Fattigkassen. Her er der i 
Marts Maaned 1724 et Underskud paa lige ved 40 Rdlr, Efter 3 
Aars Forløb er m an dog a tte r kommen paa lige Hamle med 
Indtæ gter og Udgifter. Det skete ved en Afkortning eller Ind
skræ nkning af Udgifterne. Denne Sparsommelighed fortsættes 
i den følgende, augustenborgske, Periode. De aarlige Udgif
ter er da ofte nede paa en 12—13 Rdlr. Ved den gennem 20 
Aar fortsatte Sparsom m elighed er m an i 1744 naaet frem til et 
Overskud paa godt 98 Rdlr., og i den følgende Tid tillader m an 
sig større Rundhaandethed. Flere Gange kniber det dog a tte r  
med at faa Indtægterne til at strække til.

II. Fattigvæsen.

Hvem var det saa, der nød godt af Fattigkassens M idler? 
Vi vil vel nærm est tænke p aa  gamle, fattige eller syge Men
nesker, der er bleven trængende. Selv om Understøttelser af 
den Art forekommer, er de dog — særlig i den første Tid — 
forholdsvis sjældne. Nogle Eksempler, skal nævnes. 1709 bli
ver »en gammel, syg og meget miserabel Kone« betænkt med
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16 Sk., og samme Aar faar »en gammel m iserabel Mand« 24 Sk. 
Da den fattige Maren Kochs i Alnor 1713 brækker Benet, faa r 
ogsaa hun 24 Sk. Flere Gange er der Tale om Begravelses
hjælp. Saaledes betales, der 1706 1 Rd. 5 Sk. for en Ligkiste »til 
den fattige Mand Jørgen Træskom and (Jürgen Treschoman), 
der er død«. Samme Aar faar en Mand i Horskobbel »efter 
højgr. Excell. Ordre« 32 Sk. til sit Barns Begravelse. 1707 dør 
Anna Rytters (Rüters) »i stor Fattigdom«. Til hendes Begra
velse ydes der 2 Rdlr. — Det m aa tilføjes, a t Understøttelser af 
den Art bliver hyppigere efter 1744, da m an har opdaget et 
stort Overskud i Fattigkassen. Det nævnte Aar uddeles der 
saaledes 30 Rd. 32 Sk. til 16 fattige i Graasten og 3 Rd. til fat
tige i Adsbøl Menighed. 1764 faar 11 fattige i Graasten 14 Rd. 
4 Sk., mens 12 fattige i Adsbøl m aa nøjes med 5 Rd. 36 Sk.

Det m aa indrømmes, at Fattigblokkens Bestyrelse — navn
lig i den første Tid — mere tænkte paa Børnene eller den op
voksende Slægt end paa de ældre; Allerede 1699 anbringes der 
»efter Ordre« fra Greven en forældreløs Dreng hos en Mand i 
Horskobbel for en aarlig  Plejeløn af 10 Rd. Drengen forbliver 
her til 1707, da »han er bleven saa stor, a t han selv kan for
tjene sit Brød.« Foruden Plejelønnen betaler Fattigkassen 
ogsaa jævnlig for Klæder og andre Fornødenheder til Drengen.

Paa sam m e Tid — fra Slutningen af 1699 til Begyndelsen af 
1706 — tager Fattigblokken sig af to andre Børn, »salig Jens 
Herredsfogeds« efterladte Drenge Frederik og Karl. Man kunde 
m aaske mene, a t »Herredsfoged« er et Tilnavn, Vedkommende 
har erhvervet sig ved at tjene hos en Herredsfoged. Det kan 
dog ikke betvivles, at Jens har været virkelig Herredsfoged, 
eftersom vi i Regnskabet ogsaa støder paa U dtrykket »salig 
Herredsfogden«. — Det er ikke ualm indeligt i det 18. A arhun- 
drede at træffe Embedsmænds efterladte blandt dem, der faar 
Hjælp fra Fattigkassen. Pension var endnu ukendt eller i sin 
Vorden. Omkring Aar 1700 var Stillingen som Herredsfoged 
heller ikke saa anset, som den senere blev. Endnu var det 
som Regel en Bonde, der beklædte Embedet. Antagelig har og
saa Jens været Bonde. Af Adsbøl Sogns K irkeregnskaber frem-
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gaar det, at hans fulde Navn var Jens Lausen, og at han  aarlig  
svarede 8 Sk. af et Kaad, der tilhørte Adsbøl Kirke. 1699 over
drages nævnte Kaad til Godsinspektør W eitzmann. Rimeligvis 
er Jens Lousen død sam m e Aar. Det er sikkert nok over Lund
toft Herred, han h a r været Foged.

De to Drenge var i Pleje hos Johan Samuel eller »Johan i 
Smedjen«. I en Beskrivelse over det ahlefeldtske Gods, der 
skulde sælges ved Auktionen paa Gottorp 1725, siges det, at 
Smedjen ligger nær ved Slottet. Den e r »8 Fag lang og 3 Fag 
bred.« Paa det Tidspunkt er Johan Samuel dog ikke længere 
Smed men Kromand. Han h a r en Jordlod i Fæste fra H erska
bet, og han bor i et Hus, som han har opført sig »for egne Mid
ler«. — Efter ham skal Bakken ved Slottet have faaet Navnet 
Krobjerg.1)

Naar Johan Samuel fattede Godhed for de to Drenge og 
tog dem i sit Hus, skyldtes det m aaske Slægtskab. Nogen 
Plejeløn for dem faar han ikke fra Fattigkassen, derimod ydes 
der ham  ret rigeligt til Børnenes U dstyr med Klæder og andre
Fornødenheder. Jævnlig foreligger der specificerede Regninger 
over Udgifter, som Fattigkassen h a r m aattet betale. En en
kelt af disse skal her anføres i sin Helhed. Den er fra 1792.

For Klæder til sal. Jens Herredsfogeds 2 Drenge:

Rdr.
? Alen graat Tøj (Klæde, Laken), à Alen 35 Sk. 5 
7 Alen Baj (Boyen) til Underfoder à 5%
4 Dusin Zinkknapper, à Dusin 6 Sk.

Graa Traad til K naphullerne2)
10 Skind til Bukser og Camisoler, à Stk. 14 Sk.3) 2
10 Alen Linned til Underfoder, à Alen 4 Sk.
4 Dusin Zinkknapper, à Dusin 4 Sk.4)
2 Hatte, à Stk. 19 Sk.

28 Alen Linned til 8 Skjorter, à Alen 5 Sk. 2
4 H alstørklæder, à Stk. 5% Sk.
2 Par Handsker, à P a r 4% Sk.

Sk.
5

38%
24
4

44
40
16
38
44
22
9

*) Sønderj. Aarb. I. 40.
2) Alt det foran nævnte er til Frakker, Stortrøjer.
3) Det foregaaende Aar nøjedes man med 9' Fareskind. Naa, 

Drengene voksede naturligvis. Senere bruges der hver Gang 10 Skind.
4) Bliver 1704 til Messing Camisolknapper, à 3 Sk. Dusinet.
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2 K atunshuer, à Stk. 6 Sk. 0
2 Kamme, begge
2 P ar Skospænder
2 P ar nye Sko, à P ar 24 Sk. 1
4 P ar Strømper, à P ar 11 Sk.

Løn til Skrædderen for 2 Trøjer, 2 Camisoler og 
Bukser 1

Endvidere for a t udbedre de gamle Klæder
3 P a r Træsko til hver for et Aar, à 3% Sk.

4
8
»

44

16
8

21

Summa 19 Rdr. 13% Sk.

Hertil m aa lægges 1 Rd. 7 Sk., som Johan Samuel havde 
lagt ud for Sm aafornødenheder til Drengene, bl. a. for 2 Par 
V anter eller »uldne Hansker«, der kostede 3 Sk. Parret. Det 
hele beløber sig til 20 Rd. 20% Sk. F u ld t saa store er Udgifterne 
ikke hvert Aar, men de er dog stadig ret betydelige, selv om 
det jævnlig bemærkes, at man holder sig til »det højst nødven
dige«. Man kan dog vanskelig frigøre sig for Indtrykket af, 
a t m indre kunde have gjort det. F ra  Marts 1700 til Udgangen 
af 1704 anskaffes der saaledes 4 Gange Bukser og Camisoler af 
Faareskind.2)

I hvert Fald ser det ud til, at den forældreløse Dreng i 
Horskobbel — eller hans Plejefader — h a r  stillet mere beskedne 
Fordringer med Hensyn til 'Klæder. Fattigkassens Udgifter til 
bans Udstyr overstiger sjælden 2 Rd. om Aaret. Til hans Trøje 
eller Frakke anvendes der ikke Klæde til 35 Sk. pr. Alen men 
Vadmel til 7 à 8 Sk. pr. Alen. Knapper til Trøjen bliver der 
ikke Raad til, han m aa klare sig med Hægter og Maller for 1 
Sk. Han m aa nøjes med Bukser af Lærred til 6 Sk. Parret. 
En enkelt Gang gaar de dog op i 9 Sk. Skindcamisoler, Kamme, 
H andsker eller N athuer er der slet ikke Tale om. En Gang be
tænkes han med et Par Sko til 24 Sk.. Den Lykke falder derimod

0 Kaldes andensteds »Hølier (Hüllen) eller Nathuer« (Schlaf
mützen).

2) Ordet Camisol — paa F ransk Comisole — nævnes ofte i ældre 
Tid, og det bruges til Betegnelse af ret forskellige Klædningsstykker. 
For det meste var det vistnok en Frakke med mange Knapper i. 
Her synes det a t være en Trøje af Skind. Mens Bukser af Skind 
eller Læder var almindelige, var Camisoler af Skind vistnok ret 
sjældne i Sønderjylland.
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ret jævnlig i de to Brødres Lod. Og ofte m aa Skomageren re
parere deres Støvler. — Muligt er det naturligvis, at Plejefor
ældrene i Horskobbel h a r bødet paa Drengens Udstyr. Han fik 
jo hvert Aar 10 Rdr. i Plejeløn.

En Søster til Frederik og Karl — »Jens Herredsfogeds fat
tige Pige« — bliver 2 Gange betæ nkt med et P a r Sko til 20 Sk. 
Parret. Ogsaa hun  har vel været i Pleje hos en Fam ilie i Graa- 
sten.

De første Aar var Udgifterne til Plejeløn ret betydelige. 
Senere bliver Udgifter af den Art sjældnere, selv om de ikke 
helt forsvinder. 1710 bliver saaledes »to fattige, nøgne forældre
løse Børn« betæ nkt med 2 Rd. 1739 betales der »efter Ordre« 
12 Rd. for en Pige, der opdrages hos Adam Baadfører i Alnor. 
I de senere Aar forekommer der ogsaa af og til Understøttelse 
til Plejebørn.

III. Skolevæsen.

Fattigkassen sørgede ikke blot for Pleje og Klæder til fat
tige, forældreløse Børn, den tog sig ogsaa af deres Skolegang. 
Og det gælder ikke blot nogle faa forældreløse Børn, her strak te  
m an sig videre ud. Det m aa erindres, at Omsorgen for den op
voksende Slægts Undervisning paa den Tid ikke var en Sag, 
som Samfundet, Stat og Kommune tog sig af. Det var en Op
gave, som for Størstedelen hvilede paa Forældrene, der selv 
betalte Lærerne for deres Børns Undervisning. N aar der nu til 
Skoleholderen skulde betales en vis Afgift — Skolepenge — for 
hvert Barn, der nød Undervisning hos ham , forstaar vi, at det 
undertiden kunde knibe for fattige Forældre at faa deres Børn 
undervist. Af og til er der private Velgørere, der stifter Lega
ter til fattige Børns Undervisning. Hyppigere sker det dog, a t 
Sam fundet træ der støttende til gennem Kirkekasse, Fattigblok 
eller Fattigkasse. Det blev da ogsaa en af de Opgaver, som den 
i 1699 oprettede Fattigkasse i G raasten tog sig af. Ja, en Tid 
lang synes det at have været Kassens vigtigste Opgave.

Da Kassen har begyndt sin Virksomhed først paa  Aaret 
1699, bliver der snart udbetalt Skolemesteren 1 Rd. 4 Sk. for
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Undervisningen af 13 fattige Børn i Januar Maaned — pro in- 
form atione Mense Januarii. Inden Udgangen af det første Aar 
er Tallet steget til 16. I de nærm est følgende Aar skifter Tallet 
paa fattige Børn noget, et enkelt Aar — 1703 — er det helt oppe 
paa 27. — Skolepengene for hvert Barn er en Skilling om Ugen 
eller 4 Sk. om Maaneden.1) Men hertil er a t bemærke, at der 
ved Opgørelsen af Regnskabet jævnlig sker Fradrag i den ud
lovede Sum. Det ser ud til, at der i den første Tid er holdt ret 
nøje Kontrol med, om Børnene gav Møde i Skolen eller ej. Ude
blev, de, skete der næppe Børnene eller deres Forældre nogen 
Ulempe herfor. Derimod blev Skolemesteren ved deres Ude
blivelse straffet paa Pengepungen. Han fik nemlig ingen Be
taling for de Dage, Barnet havde forsømt.

1 Foraaret 1706 h a r  den ene af Jens Herredsfogeds Drenge 
forsømt 4 og den anden 5 Uger. Antagelig har det været paa 
Grund af Sygdom eller anden gyldig Aarsag. Skoleholderen 
m aa herfor give Afkald paa 9 Sk. af sin Løn. Det var vel nok 
sjældent, at nogen forsømte Skolen saa længe. Men ofte sker 
der F radrag  i den Skolemesteren lovede Løn, fordi »nogle har 
manglet«. I de 16 Uger fra  13. Juni til 3. Okt. 1701 skulde han 
have haft 5 Rd. 16 Sk. for 16 fattige Børns Skolegang, men der 
afkortes 1 Rd. — »fordi nogle nu og da er udeblevne«. I de 
10 Uger fra  25. Apr. til 3. Juli 1702 tilkom  der Skolemesteren 4 
Rd. 8 Sk. for U ndervisning af 19 fattige Børn, men der fradra
ges 32 Sk. I dette Tilfælde faar vi noget a t  vide om Aarsagen 
til den skete Afkortning. Der er nogle Børn, som haï’ tillad t 
sig at forsømme Skolen nogle Dage for at kunne »plukke Jord
bær«. Om Plukningen er foregaaet ude i Skoven om kring 
Graasten eller m aaske i den vidtberømte Slotshave, om Børnene 
har plukket til egen eller andens Mund, det faar altsam m en 
staa  hen, vist er kun, at Skolemesteren led Tab ved denne Pluk- 
ken Jordbær.

Saa var der en Grund mere til, a t der blev fradraget 32 
Sk. i Skoleholderens Løn. Pinsen med dens tre Helligdage er

x) om trentlig Pris; paa et P a r Træsko eller Ve af Prisen for et P ar 
Lædersko.
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falden i det nævnte Tidsrum . Her h a r  Børnene haft tre ekstra 
Fridage, og af den Grund h a r m an ogsaa ment, a t der burde 
afkortes lidt i Lønnen. Det lader dog til, at det er den eneste 
Gang, der er foretaget nogen Afkortning paa  Grund af Pinsen. 
Et P ar Aar senere — 1705 — sker der en lignende Afkortning 
for Paaskens Vedkommende. Læréren m aa da give Afkald paa 
Løn for tre Dage. Men ogsaa her lader det til, a t der kun denne 
ene Gang er vist saa stor Strenghed. Derimod m aa Skolehol
deren næsten hver Jul give Afkald paa Løn for en Uge.

Af Regnskabet frem gaar det, at Skoleferierne hverken h a r 
været mange eller lange. Fraset de 8 Dage i Julen, synes de 
a t indskræ nke sig til de kirkelige Helligdage, som jo paa den 
Tid er noget talrigere end nu. Af Sommerferie er der ikke saa 
meget som en Skygge.1) Skolemesteren var jo ogsaa økonomisk 
interesseret i, a t der blev saa mange Skoledage og saa faa F ri
dage som vel m uligt. Men hænde kunde det naturligvis, a t 
han af en eller anden tvingende Grund m aatte holde Ferie. 
Saaledes betales der i de 11 Uger fra  7. Novbr. 1701 til 23. Jan. 
1702 kun Skolepenge for 7 Uger — »fordi Degnens H ustru har 
været syg i 4 Uger«. Man gætter m aaske paa, a t Skolen er ble
vet lukket, fordi Sygdommen har været smitsom. Det kan 
næppe have været Tilfældet, da Manden indenfor samm e Tids
rum  faar sin fulde Løn som Kirkesanger. Antagelig har han 
selv m aatte t pleje sin syge Hustru.

Det er k lart, a t denne Lønningsmaade ikke er særlig ideel 
for Skolemesteren. Rimeligvis h a r han ogsaa arbejdet paa at 
faa den ændret. Saa meget e r vist, at en Reform fandt Sted 
i Aaret 1709, det Aar, da Grev Karl Ahlefeldt overtog Graasten. 
Ved Begyndelsen af nævnte Aar er Antallet af fattige Børn 16, 
og i Betalingen for disse fradrages der en Uge paa Grund af 
Juleferien. Men efter den Tid er Tallet paa fattige  Børn hvert 
Aar og hele Aaret rund t det samme, nemlig 20. Det ser ud til, 
at m an af og til tidligere har slaaet en Streg over Fradragene

*) Den første H entydning til Sommerferie findes vistnok i en 
gottorpsk Skoleforordning fra  1733. Her tillades der »visse Dages 
Ferie i den store Hede«. Rendtorff, Die schlesv.-holst. Schulordnun
gen, 68.

110



Fattig-, Skole- og Kirke væsen i G raasten 1699—1769.

baade ved Forsøm m elser og ved Ferier. Det har m aaske re t
tet sig noget efter, om der var Flod eller Ebbe i Fattigkassen. 
Men for Frem tiden tages der ikke sm aaligt Hensyn til Forsøm 
melser eller Ferier. Hvert Aar udbetales der Skoleholderen 21 
Rdr. 32 Sk. for Undervisningen af 20 fattige Børn i 52 Uger. 
Læreren er med andre Ord kommen paa fast Løn med Hensyn 
til Undervisningen af de fattige Børn.

Men Herligheden varede kun i 15 Aar. Da der 1724 var 
stort Underskud i Fattigkassen, m aatte man for a tter at naa  
frem til Balance stryge flere af de hidtil afholdte Udgifter. Den 
største af disse, Posten til de fattige Børns Undervisning, blev 
helt strøget. Og der hengaar nu 20 Aar, inden m an paany faar 
Raad til at betænke de fattige Skolebørn. Som vi tidligere h a r  
hørt, opdagedes det 1744, at der var et større Overskud i Fattig 
kassen, og fra døn Tid af begynder m an igen at tænke paa fat
tige Børns Undervisning. Saa langt som før 1724 tør m an dog 
ikke strække sig. Man nøjes med det halve Antal Børn, nemlig 
10. I to Aar betales der aarlig  Skolemesteren 10 Rdr. 40 Sk. 
eller 1 Rdr. 4 Sk. pr. Barn. Saa opdages det 1747, at m an h a r 
spændt Buen lovlig højt, og det aarlige Bidrag pr. Barn ned
sættes til 1 Rdr. — »da Fattigkassen ikke form aar re t meget«. 
Saaledes stod Sagen til 1769.

Fattigkassen betalte ikke blot Skolepenge for de fattige 
Børn, den tæ nkte ogsaa paa Bøger til dem. 1702 betaler den 
saaledes 12 Sk. for »3 Katekism usbøger til de fattige Børn, nem 
lig til J-ohan Rüborg 2 og til Salig Herredsfogdens 1«. I andre 
Aar gaar Tallet af købte K atekism er op til det dobbelte. Men 
det er næsten ogsaa den eneste Bog, der købes til de fattige 
Børn. Nogle faa U ndtagelser er der dog. I Aaret 1700 købes 
der til »de fattige Børn i Skolen« tvende Evangelia (10 Sk. pr. 
Stk.), 1 Psalterbog (10 Sk.) og »1 Bog tilligemed en Salmebog« 
(20 Sk.) For at »forfærdige denne Kirkebog« betales der 10 Sk. 
— 1702 købes der »til Brug for de fattige Børn i Skolen« en 
Regnebog og en Sirach-Psalter-Salm ebog. 1706 betales der 16 
Sk. for »en Bønne- og Salmebog« til Herredsfogdens Karl. Disse 
Anskaffelser falder alle i de Aar, da Herredsfogedbørnene søger
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Skolen. Det er muligt, at alle de her nævnte Bøger har været 
til de to Drenge, der jo synes at have indtaget en begunstiget 
Stilling.

Den om talte Regnebog viser, at der er undervist i Regning 
i G raasten Skole, og at i hvert Fald nogle af de fattige Børn 
har nydt godt af denne Undervisning.

Mange Vidnesbyrd er der om, at de fattige Børn blev under
vist i Skrivning. For selve Undervisningen er der vistnok ikke 
betalt noget, derimod ydes der Skolemesteren Betaling for P a 
p ir og Blæk. I Januar—Februar 1699 betales der G Sk. pr. Maa- 
ned for Papir og 2 Sk. pr. Maaned for Blæk. Den sidste Post 
synes at være noget stor sam m enlignet med den første. Senere 
nedsættes da ogsaa Betalingen for Blæk til Sk. pr. Uge eller 
26 Sk. pr. Aar. Derimod stiger Udgiften til Papir noget. 1703 
betales der 2 Rdr. for 1 Ris Papir »til Brug for de fattige Børn
1 Skolen for et Aar«. Og paa det S tandpunkt holder Udgiften 
sig til 1724.

1699 betales der af Fattigkassen 4 Rdr. 16 Sk. for 1 Bibel og
2 Salmebøger. Her er der vel nok tæ nkt paa Skoleholderen 
eller paa Skolen i det hele taget. Der hengaar nu 33 Aar, inden 
der a tter købes en ny Bibel »til Skolen i Graasten«. Men flere 
Gange er der Tale om Istandsættelse af Bibler. Allerede 1703 
betales der 8 Sk. »for Reparation af en Bibel«, og 1708 faar Bog
binderen 20 Sk. for at »indbinde Bibelen«. 1716 faar Bogbinde
ren i Kliplev 16 Sk. for at indbinde »en gammel Bibel, som til
hører Skolen«. De hyppige Istandsæ ttelser tyder paa flittig 
Brug af Bibelen.

Paa den Tid, da den nye Slotskirke i Graasten rejste sig, 
eg den til Kirken hørende Fattigkasse begyndte at virke, var 
der en ny aandelig Retning i Færd med fra  Tyskland at bane 
sig Vej ind over Sønderjyllands Grænser. Da Retningen har 
fæstet Rod i Sønderjylland, forplanter den sig herfra  videre 
til Kongeriget. Det er den saakaldte Pietisme, der paa mange 
Maader satte dybe Spor. Det var ikke m indst Tilfældet inden
for Skolen. Man har endog kaldt Folkeskolen for »Pietismens
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Datter«.1) Hvor meget berettiget der end kan være i dette Ud
tryk, m aa det dog siges at være for stæ rkt for Sønderjyllands 
eller Hertugdøm m ernes Vedkommende. Her var der ved en 
af Christian III. i Aaret 1544 udstedt Forordning saavel som 
ved Forordninger fra første Halvdel af 17. Aarhundre.de lagt 
Grund til en alm indelig Folkeskole. I den af Christian III. 
udstedte Forordning paabydes der Oprettelse af Skoler paa 
Landet. Ved disse Skoler skal Kapellanen, Degnen eller Diako
nen give Undervisning ikke blot i den kristelige Børnelærdom, 
men ogsaa i Læsning, Skrivning og Regning. Fattige Børns 
Skolepenge skal udredes af »Fattigpengene«, og »hver Skole 
skal have sin Bibel og Salmebog af Kirkekassen«. De Lærere, 
der viser Flid, kan vente Forfremmelse, de forsømmelige der
imod trues med Straf. Sognepræsten skal have Tilsyn med 
Underv i sn i ngen .2)

Det voldte dog store Vanskeligheder at faa denne og senere 
Skolelove førte ud i Livet. Foran har vi? set, hvordan det i Graa- 
sten kneb med Udredning af Pengene for de fattige Børns Un
dervisning. Rimeligvis har det ogsaa her knebet med at faa 
de mere velstillede Forældre til a t betale, hvad de skulde. Det 
var i hvert Fald Tilfældet anden Steds. Saaledes klager — for 
at nævne et enkelt Eksempel — »Kirke- og Skoletjenere i Angel 
og Sundeved« 1674 over, at mange lader deres Børn forsømme 
Skolen. I den Anledning paalægger en fyrstelig Forordning, 
der synes at indskærpe tidligere Bestemmelser, Forældrene at 
holde deres Børn i Skole fra det fyldte 5. til det fyldte 10. Aar 
sam t at udrede de sædvanlige Skolepenge til Skoleholderen, 
hvad enten Børnene har givet Møde eller ej.3) Disse og lig
nende Paabud frugtede næppe ret meget, da de samme Klager 
stadig møder os.

Et andet Punkt, som ogsaa voldte Vanskeligheder, skal her- 
berøres. Vi tænker paa Tilvejebringelsen af Skolebygninger 
eller Lokaler, hvori Undervisningen kunde foregaa.

1) Kirkehist. Saml. 5 VI, 241f.
2) Kirkehist. Samf. 3. V. 154; Schl.-Holst.-Lauenb. Kirchen- u. 

Schulbl. 1885 Nr. 47, Rendtorff, Die schl.-holst. Schulordn. 261.
3) Ugeskrift for Skolen 1878 S. 220.
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F ra  den Del af Sønderjylland, der hørte under Ribe Stift — 
Tørninglen og Enklaverne — hører vi om, at Kirkens Vaaben- 
hus flere Steder gjorde Tjeneste som Skolestue. Saaledes sk ri
ver Præsten i Roager Nissenius Nissen 1725, a t Vaabenhuset 
der indtil for nylig er benyttet som Skole for hele Sognets 
Børn. I en Skrivelse fra Provst Peder Æ gidius Dahier i Brøns til 
Biskoppen i Ribe siges der, at »det vester Vaabenbus« ved Kir
ken i Skærbæk indtil »for nogle A aringer siden« er benyttet 
som Skole. Skrivelsen er dateret 13. 11. 1737.x) I det lidt syd
ligere liggende Ballum Sogn, der hørte til Enklaverne, holdtes 
der lige til 1825 Skole i et paa Kirkens søndre Side liggende 
Vaabenhus.2) — F ra  det til Slesvig Stift hørende Haderslev 
Provsti har vi talrige Vidnesbyrd om, at der gennem lang Tid 
er holdt Skole i K irkernes Vaabenhus eller Sakristi. Det hændte 
ogsaa, at der var indrettet Skolestue i Kirkens Taarn.3) Der 
kan næppe være Tvivl om, a t den her om talte Skik har været 
alm indelig i hele Sønderjylland.

Aar 1693 opførtes der en Skole ved Kirkegaardsporten i Dø
strup, og over Skolens Dør blev der sat en Plade med følgende 
Indskrift: »Det første Skolehus her paa Landet. 1693«, Det var 
den af Pietism en grebne Præ st Nissenius Pedersen Wedel, se
nere tillige Provst for Lø- og Møgeltønder Herred, der havde 
form aaet sine Sognebørn til at bygge Skolen.4) I Aaret 1735 — 
2 Aar før den gamle Provsts Død — skriver Biskop Anchersen, 
Ribe, i en Indberetning om Skolevæsenet, a t der i Døstrup 
Sogn er 4 Skoler, »som Sognefolket selv h a r  ladet bygge og 
vedligeholder, lige som de selv underholder og lønner Skole
holderen«. Døstrup Sogn staar vel højest, men tre  af Provstiets 
øvrige Sogne, nemlig Emmerlev, Møgeltønder og det lille Da
ler Sogn kom m er det nær. I hvert af disse Sogne er der 3 
Skoler. Ganske vist er der ogsaa inden for det nævnte Provsti 
nogle Sogne (Randerup, Mjolden og Rømø), hvor m an endnu

J) De nævnte Skrivelser findes i Ribe Bispearkiv, Landsarkivet i 
Viborg.

2) Sønderj. M aancdsskr. II, 84 f.
3) Sønderj. Aarb. 1931. S. 252 f.
4) Sønderj. Aarb. 1923, S. 210, Sønderj. M aancdsskr. VI, 35 f.
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ikke har faaet bygget nogen Skole, m en langt værre saa det 
ud i den nordlige Del af Ribe Stift. Der kunde m an flere Ste
der gennem vandre et helt Herred uden a t støde paa en Skole. 
N aar der i Løbet af 40 Aar er vokset saa -mange Skoler frem i 
den sydlige Del af Stiftet, skyldtes det sikkert i væsentlig Grad 
Pietismen, som havde slaaet Rod her.1)

Gennemgaaende var Stillingen lysere i Slesvig Stift. Men 
ogsaa her kunde m an undertiden vandre gennem flere Sogne 
uden at træffe paa en eneste Skole.2) Egnen om kring Tønder 
hørte vistnok til de mere fremmelige Dele af Stiftet. Allerede 
1721 er der i Tønder Provsti mange Sogne med 3 iSkoler, i et P ar 
er der »3 à 4«. I det store St. Johannes Sogn paa Før er der end
og 6 »Skolehuse«, der alle om Vinteren »er fuldt besat«.3)

N aar det siges, a t den 1693 i Døstrup opførte Skole, er »det 
første Skolehus her paa Landet«, m aa »Landet« vel tages i Be
tydning af Egnen. Vi har Vidnesbyrd om, a t der andetsteds i 
Sønderjylland fandtes Skolehuse før den Tid. Saaledes har 
vi fra Aaret 1639 en Indberetning til Kongen fra Generalsuper
intendent Stephan Klotz angaaende Skolevæsenet i Haderslev 
Provsti. I høje Toner klages der heri over Tilbagegang: Næ
sten ingen Steder findes der nogen ordentlig Sogneskole. Huse, 
der før har været brugt til Skoler, er nu solgt og bruges til 
andet. Han henstiller derfor, a t Skolehuse bliver byggede eller 
forbedrede, og at de Huse, der før ha r gjort Tjeneste som Sko
ler, men nu er afhændede, a tte r købes tilbage og indrettes til 
Skoler.4) 1650 udgaar der en kongelig Kundgørelse til P ræ 
sterne i Haderslev Amt angaaende Skolevæsenets Forbedring.5) 
Heri paabydes det bl. a., a t der i Sognene skal opføres »or
dentlige Skolehuse«. Særlig store Frem skridt skete der dog 
nok ikke foreløbig. I lang Tid nøjedes m an vistnok her som 
mange andre Steder med at lade Undervisningen foregaa i

x) Ribe Amtsark., »Forsk. Sager«, Pakke Nr. 9, Viborg. Jfr. »Fra 
Ribe-Amt« 1909. S. 136 f.

2) C. F. Allen, Det d. Sprog i Hertugd. Slesvig el. Sønderj. I 252 f.
3) Schriften des Vereins für schl.-holst. Kirchengesch. 2. R. V. B. 

453 f.
4) Ugeskr. for Skolen 1878, S. 185 f.
5) Sønderj. Aarb. 1897, S. 82 f.
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Hjemmene. Enten blev der holdt Skole i vedkommende Skole - 
holders eget Hjem, eller i et lejet Lokale; eller man lod Skole
stuen flytte rund t fra det ene Hjem til det andet.

Vi har en Beskrivelse af Nyherred i det nordlige Angel fra 
1723. Deraf frem gaar det, at der i Sognene her fandtes Skole
huse paa 4 til 7 Fag knyttede til Kapellan- eller Degneboligen. 
Men Ejendomsforholdet til disse Skoler var noget indviklet. 
Her skal gengives en Beskrivelse af Degneboligen i Store 
Kværn: »Syv Fag af Sædehuset holdes vedlige af Menigheden 
og tilhører denne; Resten, som er de 5 østlige Fag, tilhører 
Degnen. Laden er Degnens. Desuden er der et Skolehus og 
Bagers, og dette tilhører ligeledes Degnen med Undtagelse af 
et Fag af Skolen, som tilhører Menigheden og vedligeholdes af 
denne.«1) En Snes Aar senere klager samtlige Degne i Her
redet over, at Menighederne ikke et eneste Sted har sørget for 
Skolen. Degnen har tildels selv m aatte t opføre Skolerne, Me
nighederne vil knap nok holde dem vedlige. Samme K arrig
hed lægger sig for Dagen med Hensyn til Degneboligen.2)

Vi ska.1 nu se, hvorledes m an i Graasten kom til Rette med 
dette noget vanskelige Spørgsmaal. Allerede 1699 finder vi 
Skolebygningen omtalt. Selv om det ikke nævnes i Regnska
bet, kan der dog ingen Tvivl være om, a t Huset tilhører Gods- 
nerskabet, og af dette er overladt Skolemesteren til Bolig og 
til Skolestue. I den førnævnte Fortegnelse over det ahlefeldtske 
Gods fra 1725 omtales der nogle »saakaldte nye Huse«, der 
»som en lille Flække« ligger tæt ved Slottet og er til »ikke ringe 
Pryd« for dette. De fleste af disse Huse tilhører Herskabet, og 
deri ha r Kirke- og andre Betjente hidtil boet frit. Skole
mesteren hører sikkert nok til dem, der har boet frit. Ogsaa 
hans Hus har vel hørt til de pyntelige.

Selv om Herskabet ,har overladt Skolemesteren Huset til 
fri Brug, har det dog ikke m ent sig forpligtet til a t  holde det 
vedlige eller a t sørge for Inventar til Skolen. Her m aa F attig 
kassen i hvert Fald ofte træde hjælpende til. Nogle Eksem-

x) R. Mejborg, Slesv. Bøndergd. 129 f. 
2) Allen, Anf. Skr. I, 257.
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pier herpaa skal anføres. 1699 betales der 32 Sk. for 3 Vin- 
duesbeslag til Skolen. 1710 købes der til Skolen to Tylt Bræd
der, der betales med 1 Rd. 32 Sk. Samme Sum faar Johan 
Cratz i Snedkerløn, mens Peter Klejnsmed m aa nøjes med 24 
Sk. for sit Arbejde. Jævnlig omtales der Bænke, Borde, Vin
duesram m er, Hylder o. s. v. til Skolen. Der forekommer ogsaa 
undertiden Udgifter til Vedligeholdelse af Skoleholderens eller 
Degnens Bolig. Saaledes betales der 1715 20 Sk. for »Repara
tion af Degnehuset«. Der bliver indsat »nogle Stolper og 
Tværtræer«, og en Dør laves i Stand. 1722 m aa der en helt 
ny Dør til. Den gaar med Beslag og det hele op i en Rd. Et 
Par Gange købes der Kalk »til at renovere Huset med«. 1724 
købes der 150 M ursten til Istandsættelse af Ildstedet. Næsten 
hvert Aar faar »Glaseren« Betaling for nye Ruder. Her m aa 
vi vel nok særlig tænke paa Skolestuens Vinduer. F ra  1715 
faar Skorstensfejeren Betaling for at rense »begge Skorstene«. 
Det Arbejde m aa Skolemesteren vel selv have sørget for tid
ligere.

Aaret 1706 har m aaske været lidt af et M ærkeaar i Graasten 
Skoles Historie. Da lejer man hos Mathies Lyszhollm i Flens
borg »en Jernkakkelovn« til Skolen. I aarlig Leje skal der 
svares 36 Sk. 1709 drister m an sig til for en Sum af 7 Rd. at 
købe »en Jernovn til Skolen« — m aaske nok den samme, som 
m an de foregaaende A ar har betalt Leje af. Da der flere Gange 
er Tale om Rør eller Døre til Kakkelovnen, m aa det have været 
en Vindovn. Bilæggerovne var jo ellers de mest almindelige. 
Rimeligvis er der her Tale om Skolens første Kakkelovn.

Der skal her fra Nabolaget anføres et Eksempel paa, at 
man endnu ved Midten af det 18. Aarhundrede kunde støde 
paa en Skole uden Kakkelovn. Den laa i Sottrup, en Milsvej 
nordøst for Graasten. I det hele taget ser det ud til, at Skole
væsenet der ved Midten af det attende Aarhundrede ikke just 
var i nogen mønstergyldig Orden. Baade de lyksborgske og de 
reventlov-sandbjergske Beboere her havde i den sidste Tid sendt 
deres Børn til Skolen i Sottrup, men begge P arte r føler sig lige 
utilfreds med Forholdene. Undervisningen betegnes som
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»over al Maade slet«, og det Skudsm aal, der bliver Skolen til 
Del, er ikke bedre. Den betegnes som »et aabent Skur« eller 
»en Lade« ved Degneboligen. Den er saa brøstfældig, a t Bør
nene i den er »udsat baade for Vind og Vejr« og »uden den r in 
geste Beskyttelse mod Kulden«. Nogen Ovn findes der ikke. 
De lyksborgske Beboere ansøger derfor Hertugen om Lov til 
paa egen Bekostning at lade opføre en ny Skole paa en Grund, 
der tilhører deres Husbond. De vil selv forsyne Skolen med 
Ovn o. 1. Den ansøgte Tilladelse er form entlig givet. I hvert 
Fald fik de grevelige Bønder samme Aar opført en egen lille 
Skole paa Grevskabets Grund. Og den er der stor Glæde over. 
»De Revenlovske lader alle deres Børn gaa der hen, og dertil 
med gaar Ungdommen, som for nogle Aar siden er konfirmeret, 
derhen om Aftenen at lære at læse Breve, at skrive og at 
regne« — skriver de Sottrup Mænd 1751 ?)

N aar m an nu var saa lykkelig at have en Kakkelovn i sin 
Skole, m aatte der jo ogsaa Brændsel til. Dette skaffedes i Al
m indelighed til Veje paa den Maade, at Børnene om Morgenen 
gav Møde med en Tørv, en Klyne eller et Stykke Træ til Sko
lens Opvarmning. Helt uden Grund er det vel ikke, naar en 
vestslesvigsk Præ st 1816 betegner denne Maade at skaffe det 
fornødne Brændsel til Veje paa som »baade ubekvem, u til
strækkelig og uanstændig.«2) Alligevel holdt Skikken sig længe 
efter den Tid. Ved en Biskole i Skrydstrup Sogn blev den 
praktiseret endnu i H alvtredserne i forrige Aarhundrede. — 
At ogsaa Skoleholdere undertiden fører Klage over Fremgangs- 
m aadens U tilstrækkelighed er kun naturligt. Saadanne Klager 
møder os fra Degne i Nordangel om kring 1740. De udtaler ved 
samme Lejlighed, at andre Steder kan Bønderne være saa 
rundhaandede, at de for hvert Barn, de sender i Skole, leverer 
Degnen et Læs Tørv eller Træ.3) — Nogen Steder blev der i Ste
det for Brændsel in na tu ra  betalt Skoleholderen en vis Pengeaf
gift. Saadan har man tilsyneladende baaret sig ad i Graasten. 
Da m an her i 1744 havde opdaget, at der er rigeligt med Penge i

x) Ugeskr. for Skolen, 1878, 3. B. 7 f., 20 f.
2) Indberetn. fra Pastor Holm, Ballum, Ribe Bispeark., Viborg.
3) Allen, Anf. Skr. I. 257.
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Fattigkassen, tager m an den Beslutning at betale Skoleholde
ren for 10 fattige Børns Undervisning og tillige at udbetale 
ham  »Tørvepenge« for de samme 10 Børn. For hvert Barn 
betales der 8 Sk. om Aaret. Rimeligvis har de mere velstillede 
betalt samme Pris for deres Børn. Ret længe s taa r denne Be
slu tning dog ikke ved Magt. Kun 3 Aar faar Skoleholderen 
udbetalt 1 Rd. 32 Sk. som Brændselspenge for de 10 fattige 
Børn. I Regnskabet for 1747 støder vi paa en Bem ærkning om, 
a t »Tørvepengene for de fattige Børn ikke kan passere.« Sam
tidig bliver, som vi tidligere h a r  hørt, de udbetalte Skolepenge 
for fattige Børn nedsat fra  1 Rd. 4 Sk. til 1 Rd. aarlig pr. Barn, 
fordi »Fattigkassen ikke form aar ret meget«. Det er vel nok 
denne Uformuenhed, der har hindret Fortsæ ttelsen af den for 
Skolemester som for fattige Foræ ldre sikkert glædelige For
anstaltn ing.

IV. Degne og Skoleholdere.
Stillingen som Degn og som Skoleholder synes hele Tiden 

fra  1699 til 1769 at have været forenet. Samme Person kaldes 
snart Degn eller Kirketjener, snart Skolemester eller Skole- 
tjener.

I Regnskabet for 1699 ser vi, at Skolemesteren ugentlig faar 
udbetalt 10 Sk. af Fattigkassen. Senere faar vi at vide, at de 
10 Sk. betales for hans Tjeneste i Kirken. Lejlighedsvis siges 
det, at han  faar nævnte Sum udbetalt »for Klinkpungen« eller 
»for a t bære Klinkpungen«. Degnen har med andre Ord selv 
m aatte t indsam le sin Løn — eller i hvert Fald en Del af denne 
— ved Gudstjenesten om Søndagen. For hele Aaret beløber 
Lønnen sig til 10 Rd. 40 Sk. eller det samme, som han en Tid 
lang fik for at undervise 10 fattige Børn et Aar.

Godsherskabet sad inde m ed K aldsretten saavel til P ræ ste
embederne som til Degne- og Skoleholderembederne paa Godset. 
Det e r en kendt Sag, at det ikke altid  var særlig velskikkede 
Mænd, Godsejerne betroede disse Stillinger. Om de graasten- 
ske Degnes K valifikationer indenfor det om handlede Tidsrum  
foreligger der ingen Oplysninger. Det om handlede Regnskab 
giver i hvert Fald ikke saadanne.
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Den Mand, der om kring Aar 1700 sad inde med Degne
embedet i Graasten, nævnes slet ikke i Regnskabet. Men an
den Steds fra ved vi lidt om ham .1) Han bar Navnet Hans Mor
tensen. Midt i F irserne træffer vi ham  som Fæstebonde i Sturs- 
bøl, Oksenvad Sogn, ved Haderslev. En halv Snes Aar efter, 
senest 1696, optræder han som Slotsdegn og Skoleholder i Graa
sten. Det ser vi af nogle Optegnelser, som et af hans Børn har 
efterladt sig. Hvorlænge h an  beklædte Embedet, ved vi ikke.

Degneparret i Graasten havde to Børn, en Søn og en Dat
ter, som begge kom til København og her spillede en betydelig 
Rolle i det religiøse Røre paa Christian VI.s Tid. De kaldte 
sig begge med Navnet Martens, der klang noget mere fornem t 
end Mortensen.

Sønnen Conrad Frederik var som tyveaarig kommen til 
Hovedstaden, hvor han først var Skriver ved den kongelige 
Vinkælder. Senere blev han Fuldm ægtig forskellige Steder. Til 
at begynde. med sluttede han sig til Pietisterne, men siden 
knyttes han  til Brødremenigheden, hvis Stifter Grev Zinsen
dorf han kom i personlig Berøring med. En Tidlang var han 
en af Lederne for Brødremenigheden i Kjøbenhavn, senere bli
ver han Diakon ved Modermenigheden i H errnhut, hvor han 
»blev g raa med Ære«, og hvor han dør 1765.

Søsteren Marie Martens var et P a r Aar yngre. Hun fødtes 
paa Stursbølgaard 1685. Af hendes senere Gerning frem gaar 
det, a t hun har nydt en god Undervisning i Hjemmet. Med 
Mund og Pen forstod hun  med stor Lethed at give sine Tanker 
Udtryk baade paa Tysk og Dansk. Som ung havde hun særlig 
yndet den fromme, tyske Theolog Chr. Skrivers Bøger. Denne 
Mand havde staaet baade Spener og Francke nær, og han kan 
betragtes som en Forløber for Pietismen. Allerede 1711 havde 
Marie M artens »af Kærlighed til Gud og sine danske Venner« 
oversat hans »Gyldne Bøn-Klenodie« paa Dansk. Selv om det 
kun e r et Udtog af Skrivers »Sjæleskat«, var det dog blevet 
til en Bog paa over 1000 Sider.

1) Kirkehist. Saml. 5, IV, 366 f., 5, V, 417 f., L. Bobé, Johannes 
Ewalds Levned og Meninger, 233 f.
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Ogsaa hun kom tidlig til Kjøbenhavn og blev her gift 
med en norsk Præstesøn M athias Wulf, der drev en betydelig 
Forretning som Bygnings-entreprenør. Fam ilien var næ r knyt
tet til Pietisterne, og efter Mandens tidlige Død blev Marie Wulf 
en af de ledende Skikkelser indenfor Retningen. Hendes Hus er 
Sam lingssted for de vakte, og med Mund og Pen værgede hun 
sig og Kredsen overfor de m ange Angreb, der rettedes mod 
dem. Desuden stod hun i livlig skriftlig Forbindelse med Pie
tister i Ind- og Udland.

I Aaret 1730 blev hendes ældste D atter gift med Præsten 
ved Vaisenhuset, Enevold Ewald. Han var en Præstesøn fra. 
Højst i Sønderjylland, hvor han havde været med til a t  bane 
Vej for Pietismen. I København var han en af Retningens bed
ste Talsmænd. — I dette Æ gteskab fødtes 1743 den senere saa 
kendte Digter Johannes Ewald. Marie M artens er altsaa Bed
stem oder og Degnefolkene i Graasten Oldeforældre til Ewald. 
Det er sikkert nok hans Oldemoder Marine H ansdatter, der ved 
sin Sygdom i 1701 standsede Skolens Hjul i hele 4 Uger. — Gen
nem de to Børns Liv faar vi ligesom et lille Indblik i Degne
hjem met i Graasten, for ogsaa her gælder vel nok i nogen Grad 
det gamle Ord, at Æ blet ikke falder langt fra Stammen.

I Tiden fra 1727 til 1769 forekom mer i Regnskabsbogen 
Navnene paa tre Degne. De nævnes alle med den franske Titel 
Monsieur (Mons) — en Titel, som paa den Tid var alm indelig 
for Folk, der hævede sig en Smule over den jævne Almue. Den 
første af dem er Gabriel Jennerich, der allerede 1721 i Kirkebo
gen nævnes som Degn i Graasten. Rimeligvis h a r han afløst 
Hans Mortensen. Skal vi dømme efter de Fingerpeg, Regnska
bet giver, har hans økonomiske Kaar ikke været særlig lyse. Vi 
har tidligere set, at der i en Snes Aar efter 1724 ikke af Fattig 
kassen blev betalt Skolepenge for fattige Børn. Heller ikke for 
Papir og Blæk ydedes der mere nogen Understøttelse. Kun et 
P ar Gange støder vi paa sm aa Udgifter til Vedligeholdelse af 
Skolen eller til Anskaffelse af Bænke. Skorstensfejeren faar 
fremdeles Betaling for at rense Skorstenene, og Glaseren sæ tter 
nye Ruder i. Men det er næsten ogsaa det hele. Fattigkassens
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samlede Udgifter i de Aar overstiger som Regel ikke 13 Rd. 
Deraf er de 10 Rd. 40 Sk. Degneløn. Gennem flere Aar har Sko
lemesteren vistnok været Regnskabsfører for Fattigkassen. Un
der det aar lige Regnskab over Udgifterne støder vi ofte paa Ud
trykket »med Tak betalt«. Det ser ud som en Kvittering for 
Modtagelsen. U nderskrift m angler dog.

I Oktober 1734 nyder Degn Jennerich en særlig Gunstbevis
ning, idet der ekstra udbetales barn 15 Rd. 9^ Sk. i Henhold til 
»det durchlautige naadigste Herskabs m undtlige Consens«. 
Pengene er anvendt til en ny Kappe. Helt enestaaende er dette 
Træk dog ikke. 1711 betaler Fattigkassen »efter Ordre fra Hr. 
Commerce Raaden« ogsaa for en ny Kappe til Degnen. Regnin
gen gik den Gang dog kun op i 12 Rd. 5^  Sk. Maaske b a r  Hr. 
Jennerich allerede paa  det Tidspunkt været Degn i Graasten. 
Nærmere ligger det dog at tænke paa Hr. Hans Mortensen.

I de sidste Aar af Degn Jennerichs Levetid blev der vistnok 
gjort lidt for a t forbedre hans Kaar. Vi tænker paa »Tørvepen- 
gene« og paa, a t han nu a tter faar udbetalt Skolepenge for Un
dervisning af fattige Børn. Ret meget har de nævnte Forbe
dringer dog nok ikke hjulpet. 1741 havde han  laant 16 Rd. af 
Kirkekassen i Adsbøl. »Kammerskriver« Simonsen havde givet 
Løfte om, at Pengene skulde afkortes i hans Løn. Men 6 Aar 
senere er der endnu ikke sket nogen Afkortning i de 16 Rd., 
der nok aldrig blev tilbagebetalt. Ved hans Død hører vi, at 
hans Bo er konkurs.1 Af en Slags Kirkebog, der vistnok er ført 
af Degnen i Adsbøl, frem gaar det, at han  16. Novbr. 1747 blev 
begravet paa Adsbøl Kirkegaard. Allerede d. 8. Novbr. faar 
hans Enke af Fattigkassen udbetalt 14 Rd. 15 Sk. — hendes 
Mands Løn fra 28. Marts nævnte Aar. Desuden gives der hende 
»naadigst« Løfte om »et halvt Naadensaar«. Som Forskud paa 
N aadensaaret udbetales der hende samm e Dag 2 Rd.

Ifølge ovennævnte Kirkebog bliver Degnen Hans Schwartz 
i Adsbøl begravet 29. Maj 1748. Det lader til, a t heller ikke hans 
økonomiske K aar h a r  været særlig lyse. Blandt de 11 »fattige«, 
der den 9. Marts 1747 faar Understøttelse fra Fattigkassen i

x) Adsbøl Sogns Kirkeregnskabsbog.
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Graasten, er ogsaa »den gamle, udlevede, fattige Degn i Adsbøl«. 
Det er vel nok Hr. Hans Schwartz, der her tænkes kærligt paa.1)

F ra  St. Hans Dag 1748 udbetales der Løn til Gabriel Jenne- 
richs Efterfølger, Hr. C. Jacobsen, der i Regnskabet betegnes 
som »Degn og Organist«. Ifølge Kirkebogen begraves han 25. 
April 1758. Han havde ved sin Død en Del af sin Løn tilgode 
ved Fattigkassen, der paa den Tid led under Pengeknaphed. Det 
lader dog til, a t Enken efterhaanden fik udbetalt ikke blot Man
dens Tilgodehavende, men ogsaa N aadensaaret. De sidste 
Penge faar hun henimod Udgangen af 1760.

Den sidste af de i Regnskabet om talte Degne er Hr. Tüch- 
sen, der vel nok har tiltraad t Embedet 1758. Det følgende Aar 
nævnes han i hvert Fald i Kirkebogen som Degn i Graasten.

Hvilken »Tunge« brugte nu de nævnte Degne, naar de sang 
i Kirken, og naar de talte til Børnene inde i Skolen? Et helt 
fyldestgørende Svar paa det Spørgsmaal lader sig næppe give 
ud fra de forhaandenværende Kilder. I Egnen nordfor Flens
borg Fjord spores ret tidlig Brydning mellem dansk og tysk 
Tunge indenfor Kirkens Mure. Det begynder med tysk Guds
tjeneste nogle faa Gange om Aaret — ved de store Fester, og 
naar Godsherskabet holdt Altergang. Senere paanøder man 
ogsaa den dansktalende Befolkning tysk Gudstjeneste. Klager 
over, at M odersmaalet bliver tilsidesat, bliver der sjælden laant 
Øre til. — Denne ringe Sans for M odersmaalets Betydning gi
ver sig et stæ rk t Udslag hos E jerne af Graasten Gods — Ahle- 
feldtslægtens udpræget danske Sind til Trods. Omkring Aar 
1700 sad jo Lauenborgeren Mag. Pasch som Slotspræst i Graa
sten. I de faa Aar, han var her. har han sikkert nok kun præ- 
diket paa Tysk. Fra Tiden om kring 1706 til 1750 var Samuel 
Thomsen, en Præstesøn fra Flensborg, Sognepræst i Adsbøl og 
Slotspræst i Graasten. Ogsaa han h a r  vistnok kun holdt tysk 
Prædiken i Graasten. 1724 klager nogle Bønder i Adsbøl .til 
Kongen over, at de forgæves h a r  bedt Præsten om at prædike

*) Allerede 1702 nævnes Hans Schwartz som Degn i Adsbøl. Hans 
Forgænger var »Karsten Degn«. Kirkeregnskabsbogen. Samme Steds 
nævnes der 1750 en »Degn Schwartz« i Adsbøl — vel en Søn af Hans 
Schwartz.
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paa Dansk. Ved deres Bøn har de kun opnaaet, at han fra  
Alteret læser Teksterne og Kollekterne paa Dansk, »ligesom der 
ogsaa undertiden før og efter Prædiken er sunget Dansk«. Til 
Forsvar for sin Frem færd anfører Præ sten bl. a., a t Beboerne 
næsten kun hørte Tysk ved Hovtjenesten paa Graasten. Det 
m aatte da antages, a t de ogsaa kunde forstaa hans Prædiken. 
Kongen paalægger nu  Præ sten at betjene sig af det danske 
Sprog ved Skriftem aal i Kirken og i Hjemmene, hvis ikke han 
vil udsætte sig for at blive afskediget. Endnu 1735 paastaas 
det, a t der i Adsbøl Kirke kun  blev prædiket paa Tysk, »som 
dog de færreste i Sognet forstaar«. Henimod Slutningen af 
A arhundredet er der udelukkende dansk Gudstjeneste i Adsbøl 
Kirke, og i Graasten Kirke prædikes der paa Dansk hver tredie 
Søndag. Hvor langt denne Ordning ræ kker tilbage, ved vi 
ikke.1)

1725 udtaler Pastor Thomsen, at »det allerede forlængst 
er blevet anbefalet Degnen (i Adsbøl) at informere Ungdommen 
i det tyske Sprog, hvilket ogsaa er sket«. Det er m uligt, a t en 
lignende »Anbefaling« er sendt Degnen i Graasten. Ogsaa om 
Skolesproget her tier Kilderne.

Af Fattigkassen blev der jo anskaffet en Del Bøger til Sko
len, men vi faar ikke noget a t vide om, paa hvilket Sprog de er 
skrevne. To Gange, 1711 og 16, betales der 24 Sk. for 6 Eks
em plarer af v. Støckens Katekisme. Denne Bog — Die vernünf
tige lautere Milch des heiligen Catechismi — saa Lyset 1672 og 
var forfattet af den senere G eneralsuperintendent Chr. v. Stoc
ken. Den blev gennem lang Tid en af de mest brugte Katekism er 
i Hertugdøm m erne.2) Ogsaa inden for dansktalende Menigheder 
blev den almindelig. Poul Sass, Archidiakon ved M ariakirken 
i Haderslev, havde oversat Bogen, fordi de fleste i hans Menig
hed er »ikkun dansk«. Skal de læse Katekism en i et andet 
Maal, »saa ere de ikke ulige Papegoien.«3) — Da der for det

J) Allen, Anf. Skr. I 196 f. Sønderj. Aarb. I 29, 1905 S. 91 f. Slesv. 
Provindsialefterr. I 276 f., Schlesw. Holst. Provinzialb. 1792, S. 333.

2) Rendtorff, Anf. Skr. 296.
3) Trykt i Slesvig 1693, i Flensborg 1705 og 1748. Den danske 

Titel er: »Den hellige Catechismi fornufftige rene Melck«.
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meste betales 4 Sk. for Stykket, har denne vist været den mest 
brugte Katekisme i Graasten. Man har dog ogsaa forsøgt sig 
med andre. 1703 købes der til 8 og de to følgende Aar til 10 
Sk. Stykket. Maaske der her er Tale om Haderslevprovsten 
Bonaventura Rehefelds Teologia Catechetica eller »Undervis
ning udi voris Christendom i Spørgsmaa] og Giensvar saaledes 
forfattet, at der gives Svar ud af D. Luth er i lille Catechismo og 
den Christen Kirckes fornemste og sedvanlige Lof-Sange«. Den 
var ogsaa oprindelig skreven paa Tysk.1)

Vi har set, at der paa samme Tid fandtes flere Bibler ved 
Skolen i Graasten. Det er muligt, a t Bogen har foreligget paa 
begge Sprog. N aar de to om talte Degnebørn fra  Graasten syn
tes at være lige vel hjem me i dansk og tysk Tunge, ligger det 
næ r at gætte paa, at de i Skolen der hjem m e har nydt Undervis
ning i begge Sprog.

V. Udgifter til Kirken.

En Gang imellem støder vi paa Udgifter til Kirken. Det er 
dog gerne ret beskedne Poster. Saaledes anskaffes der 1702 en 
Lysesaks til 3 Sk. og 1715 en Lygte til 12 Sk.

Af og til støder vi i den ahlefeldtske Tid paa Udgifter til Vin 
og til »Oblater til Alteret«. Flere Gange er der gjort denne 
Vedtegning: »da Herskabet ikke e r hjemme« eller »under det 
naadigste Herskabs Fraværelse«. Hermed indrøm mes det jo, 
at det er Kirkeejernes Pligt at sørge for Vin og Brød til Alteret.

Gennem 5 Aar — fra  1716 til 21 — m aa Fattigkassen og
saa sørge for Vokslys til Alteret. Lysene fornyes to Gange om 
Aaret, til Jul og til Pinse. Hver Gang m edgaar der 8 Pund 
Voks à 16 Sk Pundet. Det bliver 5 Rd. 16 Sk. om Aaret. Des
uden betales der aarlig  4 Sk. for »Bomolie og Væge« til Lysene. 
Vi hører om, at Arbejdet med a t støbe Kirkens Vokslys anden
steds blev betalt med 1 Mk. 8 Sk.1) I Graasten synes m an at 
have været m indre rundhaandet. Antagelig h a r  Degnen eller 
hans H ustru m aattet besørge Arbejdet gratis. Man mindes

x) Den blev »sjettegang udi Trykken forfærdiget« i Kjøbenhavn 
1698.

2) I Hostrup Sogn ved Tønder. Sønderj. M aanedsskr. VI. 92.
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Holbergs Ord i Peder Paars -om Degnen paa Anholt, der kunde 
»skønne Vokslys støbe«. — F ra  Jul 1721 bliver Vokslysene im id
lertid betalt af »den højgrevelige Cassa«, hvorved Fattigkassen 
befries for en ret betydelig Udgift, der i flere Aar var lagt over 
paa den. Indtil 1724 betales der dog aarlig  4 Sk. for Bomolie 
og Væge til Lysene.

F ra  1707 betales der aarlig  2 Sk. for »Kridt til Kirken« — 
»til at skrive Salmerne med«. 1738 faar Mester Cratz 24 Sk. 
»for at lave Tavlen i Kirken sort«.

I Regnskabet for 1715 finder vi en noget m ærkelig Udgifts
post paa 4 Rd., der er Betaling for Papir, som fra 1708 til 14 
»er forbrugt til Kirken«. Endvidere siges det, a t »Hr. Com- 
m erceraaden har approberet, at der for Frem tiden aarlig (be
tales) en Rd. for Papir til Kirken«. I den følgende Tid faar 
Degnen da ikke blot 2 Rd. aarlig for Papir til de fattige Børn 
i Skolen, men ogsaa 1 Rd. for Papir til Brug i Kirken. I 1724 
falder Betalingen for Pap ir til Skolen bort, men lige til 1769 
betales der aarlig  1 Rd. for Papir til Kirken. Det kunde tæ n
kes, at dette »til« eller »i« Kirken forbrugte Papir er anvendt 
til »Offersedler«. Slige Paam indelser til de offerpligtige m ø
der vi andensteds i det 18. A arhundrede. De blev vistnok som 
Regel skreven af Degnen og af ham  udsendt til Beboerne. Det 
ligger dog vist nærm ere a t tænke sig det om talte Papir anvendt 
til »Kirkebøger« eller »Kommunionbøger«. Af Kirkeregnska- 
bem e i Adsbøl ser vi, at Degnen der flere Gange faar udbetalt 
3 Sk. »für % Buch Papier-zu Annotirung der Beicht Kinder«.

VI. Understøttelse til en Udlænding.

I gamle Fattig- eller Kirkeregnskaber finder vi m an
ge Vidnesbyrd om, a t der ogsaa ofte blev tæ nkt kæ rligt paa 
nødstedte Folk eller Institu tioner uden for vedkommende 
Sogns Grænser. Ja, ofte stræ kker Gavmildheden sig ud over 
Landegrænsen.1) — Det ser ud til, a t Næstekærligheden i Graa- 
sten ikke naaede ud over Sognegrænsen. Naar m an her holdt 
sig til de hjemlige Opgaver, m aa Grunden dertil vist søges i

*) Jfr. Sønderj. M aanedsskr. II. 88 f., VI 91 f.
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Afhængigheden af Godsherskabet. Man skred vel nødig til Ud
gifter, der ikke i Forvejen var billigede af Herskabet. —Dog 
ogsaa her slaar det gamle Ord til, at der er ingen Regel uden 
Undtagelser. 1713 bliver »en fattig, fordreven luthersk Præst« 
betænkt med 16 Sk. Men det synes ogsaa a t være den eneste 
Undtagelse fra Regelen.
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Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn. 
2i-/io. 1905 -  27./6. 1921.

AF Pastor H. F. Petersen-Flensborg.

En selvstændig dansk Menighed i Flensborg er der først 
Tale om i 1851 efter Treaarskrigen. Men lige siden Reforma
tionen var H elligaandskirken forbeholdt den danske Prædiken, 
som dertil ansatte Præ ster holdt for saadanne, der af sproglige 
Grunde havde Trang dertil og Gavn deraf. Derfor blev Kirkens 
Navn »den danske Kirke«, et Navn, den har beholdt indtil i 
Dag.

Den frie danske Menighed fik Sognebaandsfrihed for sine 
Medlemmer og egne Skoler. Men da Tyskerne drog ind i Byen 
i 1864, afskedigede de den 20. August de to danske Præ ster og 
opløste de den 23. November den danske Menighed.

I Overgangstiden til 1869 var der endnu ansat en særlig — 
daarlig  lønnet — dansk Præ st til a t prædike og forrette k irke
lige H andlinger paa Dansk. Men de Danske hørte iøvrigt til de 
Sogne, i hvilke de boede, og deres kirkelige H andlinger skulde 
indføres i de tyske Kirkebøger ligesom før 1851.

I 1869 bliver Andenpræsten ved Frue Kirke sam tidig dansk 
Præst, og indtil 1900 er der dansk Gudstjeneste hver Søndag. 
Men den 18. Juli 1900 træffer Konsistoriet den Bestemmelse, at 
Gudstjenesterne skal indskrænkes til hver 2den Søndag og 
dansk Konfirmation bortfalde.1) En Vinter igennem prædiker 
den danske Præst, Carsten Petersen, dog hele to Steder paa 
Dansk, altsaa en Gang hver Søndag, nemlig skiftevis i Hellig
aandskirken og Bethlehem skapellet i Byens nordlige Udkant.

Vel havde Danskerne siden 1864 Gang paa Gang indsendt 
Protester og Andragender til Værn om det danske Kirkeliv i 
Flensborg, men først i 1905 kom m er Stødet til Sam ling gennem 
»Kirkeligt Sam fund for Flensborg og Omegn«, som siden hen 
skulde sætte F rugt i den danske Menighed, vi har i Dag.

1) Regulativet for de danske P ræ ster er aftryk t i m in Bog »Danske 
i Sydslesvig« (1933) S. 89—90.
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Midt i Oktober Maaned 1905 indeholdt Byens Blade to ens
lydende Annoncer — paa Dansk og Tysk ved Siden af h inan
den — af følgende Indhold:

Kirkeligt Samfund.
Paa given Foranledning tillader sig undertegnede a t opfor

dre Medborgere, Mænd og Kvinder, der er Venner af den dan
ske Gudstjeneste, til a t overvære et M ø d e  f o r  a t  d a n n e  e t  
S a m f u n d  m e d  d e t  F o r m a a l  a t  s t ø t t e  A f h o l d e l s e  
a f  d a n s k  G u d s t j e n e s t e  i F l e n s b o r g .  Mødet afholdes 
Lørdagen, den 21. Oktober, i Ynglingeforeningens Forsam lings
hus, Nørre Gravene 70, Kl. 8% præcist.

Flensborg, den 14. Oktober 1905.
A. R. Golding. Ludolph Jessen. J. C. Paulsen.

L. Poulsen. P. Thomsen.

Om Anledningen til dette Skridt oplyser et u tryk t P rivat
brev1) fra den daværende Præst, Pastor C h r i s t i a n  N i e l 
s e n ,  født 1870 i Rinkenæs og ansat ved Helligaandskirken 
siden Juli 1903, til Redhktør Jessen ved »Flensborg Avis«:

Flensborg, den 28. September 1905. 
Høitærede H err Redactor Jessen!

Jeg m indes gjerne Deres imødekommende Deltagelse i det 
Anliggende, hvilket jeg forleden forelagde for Dem: Prædikesto- 
lens. Salg. Jeg troer dog, det er gavnligt, at jeg skriver til Dem, 
hvad jeg veed og tæ nker om denne Sag, og jeg tør vist bede 
Dem om Deres Medhjælp og Raad.

Jeg sagde sidst, a t Stolen var solgt for 500 Mark, og at saa 
Klosterets Forvaltnig skulde sætte en ny. Saaledes m aa Sagen 
ogsaa være bleven drøftet, men den forholder sig dog nu saa
ledes, a t der vel allerede er betalt 500 Mark, men at St. Jørgen 
Sogn endvidere forpligter sig til at oprette en ny Stol. Menig
heden agter a t betale 800 Mark for samme.

Salget gaaer vel ligesaafuldt ud fra den yngre Hr. Selck som 
fra  Pastor Lensch, thi Klosteret erklærede ikke at have Penge 
til Raadighed for a t faae Kirken malet. Salget foregik nu des
værre saaledes, at ikke engang Provsten vidste noget derom, 
langt m indre jeg, saa at det var um uligt at forebygge Salget. 
Contrahenterne kunde jo ogsaa for det første afvise enhver 
fremmed Indblanding. Jeg h a r lidt under denne Sag. Ogsaa 
Provsten er imod Salget. Dog troer jeg, vi maa her regne med

x) Ligesom de benyttede Dokum enter i Sam fundets Arkiv.
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en beklagelig Kjendsgjerning. Klosteret er en ju rid isk  Person 
og raader ogsaa over kirkeligt Bohave. I hvert Fald er Consi- 
storiet for Tiden i Tvivl, om det kan afværge Salget, og det h a r 
derfor sendt Synodeudvalgets P rotest eller Betænkning tilbage 
til ny Overvejelse. Under disse Forhold troer jeg, at en Petition 
fra dansk Side ikke engang vilde støtte Sagen, fordi det danske 
Ønske og Krav allerede vurderes uden en saadan. Jeg h a r a l
drig haft stor Tiltro til Petitioner og kan ogsaa nu allerm indst 
gjøre mig fortrolig med en saadan Idé.

Klosteret og St. Jørgen er endog rede til at hævde deres 
Selvraadighed i denne Sag overfor Consistoriet, hvis dette 
skulde nægte sit Samtykke.

Ligesaa vilde hverken Consistoriet eller Regjeringen have 
Ret til Indsigelse, hvis Klosteret vilde sælge K irken til et p rivat 
Consortium eller et Kirkesogn. K irken skal kunne faaes for 
20,000 Mark, og Klosteret vil h jertegjerne sælge.

Nu, jeg m aa ikke opholde Dem for længe med dette. Jeg 
troer, den dansktalende Menighed er tvungen til a t finde sig i 
Sagen. Jeg agter nu at beram m e en Forsam ling og bede ansete 
H errer om a t  tage Del i den, dels for at give fornødne Medde
lelser, dels for a t drøfte, om vi ikke ved denne Lejlighed skulde 
sørge for det nye Alter. Væsentlige Dele af vort Alter holdes 
kun sam m en ved Farven; jeg troer, a t en Reparation eller ku n 
stig Conservering er ugjørlig; i a lt Fald er den uforholdsm æssig 
dyr; ogsaa H atten over Prædikestolen og denne selv træ nger 
til Fornyelse. Derimod vilde m an faae et sm ukt nyt Alter, sva
rende til Stolen, for 3C0 Mark. Vistnok vilde K irkeforstander- 
skabet i Byen bidrage dertil, og jeg turde henvende mig til 
m angt et Handelsfirm a.

Overfor de givne Forhold veed jeg ikke, hvad der ellers kan 
opnaaes. Vi kan ikke beholde Stolen; kun et jurid isk  Middel 
kunde hjælpe os, og det h ar vi ikke; A lteret kan vi heller ikke 
beholde, fordi det sn art kan falde helt sammen.

Jeg beder i disse Dage navnkyndige H errer om at ville for
samles i Sommers Hotel paa Torsdag, den 5. October Kl. 5. Jeg 
synes, det kan i a lt Fald kun være tjenligt.

Dog tillader jeg mig at bede Dem om en kort Sam tale for
inden, Torsdag Formiddag.

I taknem m elig Æ rbødighed
Nielsen.

Dagen efter beram mede Sam menkomst m odtager Red. Jes
sen fra  Pastor Nielsen følgende:

Protocoll over Mødet i Sommers Hotel i Flensborg den 5. 
October 1905 angaaende Prædikestolens Salg og A lterets For
nyelse i Ilelligaandskirken.
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Tilstede vare: Hr. Sommer, H err B ankdirektør Thomsen, 
H err S. Schmidt, Hr. Ludolf Jessen, W eederm ann sen. og jun., 
Hr. Redactor Jessen, Hr. D irektør Nielsen, Hr. L. Poulsen, Hr. 
Hansen, Nørregade 66, Hr. Korsholm, Hr. Ca.pt. Røder og Capt. 
Miang, Pastor Lensch, Pastor Nielsen.

1. Forsam lingen udtaler sin Beklagelse over den Meddelelse, 
der er gjort den vedrørende Salget af Prædikestolen i den dan
ske Kirke, men anser sig ikke for competent til, for Øjeblikket 
nærm ere at tage Stilling til Sagen, hvilket den m ener a t burde 
overlade til et Samfund, som skal stiftes til Varetagelsen af den 
danske Gudstjenestes Interesser.

2. E fter a t H err Pastor Lensch havde holdt et h istorisk Fore
drag om den danske Gudstjeneste i Flensborg og slu tte t den 
med den Bemærkning, at Varetagelsen af den danske Menigheds 
Tarv lammedes ved, a t der savnedes en O rganisation paa 6 
Mand, der kunde forberede Stiftelsen af et saadant Samfund. 
Til denne Comité valgtes:

Hr. A. E. Colding, Toosbygade; J. C. Paulsen, Moltkegade; 
Hr. D irektør P. Thomsen, Ny staden; Hr. Fabrikan t Lud. Jessen, 
Nørregade; Hr. Kjøbmand Severin Schmidt, Nørregade; Hr. 
Grosserer L. Poulsen, Angelbogade.

[Undertegnet af]: H. W. W eedermann. S. Schmidt. W. G. 
Røder. Pastor Nielsen.

[Tilføjet:]
Ærede H err Redactør! Jeg sender Dem et Exem plar af 

Protokollen fra i Dag; jeg h a r rigtig ikke Tid til at skrive fler 
med det første. Paa Grund af Forsam lingens foreløbige K arak
ter kan jeg vel afstaa fra Skriftstykkets Stadfæstelse. Af 
samme Grund troer jeg jo, at det er tjenligt nu a t  frem skynde 
Sagen. Jeg er glad for, a t den alm indelige Forsam ling ikke 
skal drøfte Anliggendet angaaende Prædikestolen, og jeg er jo 
nu først interesseret igjen, n aa r den paatæ nkte Comité er valgt 
og skal begynde sin Virksomhed. Vores forberedende Beslut
ninger er efter m it Skjønne for private og betydningsløse til at 
meddeles videre.

Æ rbødigst
Nielsen.

Et nyt Brev, dateret 7. Oktober, oplyser om Stillingen til 
Provsten :

Æ rede H err Redactør!
Efter min Mening fører Provst Nieses Stilling det med sig,, 

at han m aa indbydes til den paatæ nkte Forsamling. Jeg troer 
rigtignok ikke, a t han kommer. T idspunktet vil da endnu være 
for tidligt, ikke betydeligt nok. Saaledes indbød jeg ham  ogsaa 
sidst. Han burde ogsaa drøfte og godkjende den vordende For-
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enigs S tatu tter, inden de vedtages. Jeg troer, det er helt uuiid- 
gaaeligt for den store Vanskeligheds Skyld. Denne bestaar jo 
deri, at vi skal vinde noget tilbage igjen, og det er jo ikke T ra
dition a t give tilbage. Regjeringen vil tale det afgjørende Ord 
og holde sig til Provsten. Jeg h a r store Betænkeligheder overfor 
vor Sag, fordi jeg tvivler, om Regjeringen, uden Forhaling, giver 
sin Stadfæstelse. Pastor Lensch h a r vi i den Henseende at 
m isunde noget for. Nu m ener jeg derfor, at Provsten i bogsta
velig og nøiagtig Forstand m aa spares for enhver, ogsaa den 
m indste Overraskelse. Jeg vil gjerne, hvis Comiteen opfordrer 
mig dertil, selv indbyde Provsten; men dette gjøres jo aldeles 
ikke behov. Hr. Severin Schmidt t. Ex. er jo vant til a t sam- 
færdes med Provsten.

Provst Niese bemyndigede mig til a t  meddele, at han havde 
været imod Stolens Salg og forelæste ogsaa det vedkommende 
for mig i Beretningen. Men jeg er ligesaa vel og ligesaameget 
forvisset om, at han ogsaa endnu vil fremme vor Sag, som den 
nu er. For den store Vanskeligheds Skyld skulde der holdes 
fjern t alt, hvad der kan vække Opsigt, give Anstød eller lige
frem: hvadsom helst der blot kan have Skin af Politik eller For
ulempelse. I vor Bestræbelse at opnaa noget, holder jeg dette 
Synspunkt for rigtigt. Endog U dtrykket »Varetagelsen af den 
danske Gudstjenestes Interesser« kan fortolkes som aggressivt. 
Er vor Interesse bleven om tvistet fra nogen Side? Mein Lieber! 
W ir leben ja  im tiefsten Frieden1)! kunde m an faae at høre. Vi 
h a r tæ nkt paa det allertam m este: dansk Kirkeforening. Det 
øvrige kan følge i S tatuterne.

Ledigheden til a t  foretage noget, er gunstig, hvis blot Veiret 
er gunstigt paa det store Hav, men det kan ingen raade over. 
Det seer ud til, at Provsten vil samle saa mange som m uligt 
omkring sig; K irkeskattens Anliggende, hvis Enkeltheder De vil 
vide om, h a r frem kaldt et større Røre og vakt m ere Opsigt og 
hav t flere Følger, end m an først skulde tænke. Endvidere har 
Provsten i Ønsket om a t forfremme Fruesognets Indflydelse og 
Overvægt for Alvor genoptaget H elligaandskirkens Kjøb med 
tilhørende Jorder. I allernæ rm este Tid vil dette store Anlig
gende beskjæftige Forstanderskabet og vistnok forelægges Colle- 
gierne og derved naae hen til Offentligheden. Provsten h ar alt- 
saa  Collegiernes Velvilje sæ rligt behov, og vi ville ved deres n u 
værende Sam m ensæ tning nok opnaae tilfredsstillende og til
stræ kkelige Garantier. Saa langt og saa længe Provsten gaaer 
med i vor Sag, kan jeg selvfølgelig ikke staae tilbage.

Jeg var i Forveien forvisset om, at De tager mine sm aa Pri- 
vat-M eddelelser for hvad de ville være, lidt M ateriale til Deres 
Overveielser.

Æ rbødigst Nielsen.
Kære! Vi lever jo i den dybeste Fred!
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Med største Spænding imødesaa man det -ovenfor nævnte 
Stiftelsesmøde den 21. Oktober. Det blev stærkere besøgt, end 
m an havde ventet. Allerede et K varter før den fastsatte Tid 
var den lille Sal, som var bestilt til Mødet, fuld af Mennesker, 
og man m aatte  flytte Forsam lingen til den store Sal ovenpaa. 
Der var mødt 245 Mænd og Kvinder.

I sin Indledningstale gav Grosserer Lorens Poulsen, der 
senere valgtes til Ordstyrer, Meddelelse om, hvorledes Tanken 
om Sam fundets Oprettelse var fremkommen, o-g a t der ved en 
Sam m enkom st den 5. Oktober af Pastor Lensch var bleven gi
vet Oplysning om, a t Klostret vilde sælge Prædikestolen i Hel
ligaandskirken til den nye Kirke i Jørgensby. Pastor Lensch 
udtalte ved denne Lejlighked, at den Menighed, som samles i 
H elligaandskirken, savner et Organ til a t varetage sine Tarv, 
hvorfor det m aatte anbefales den a t danne et Samfund. For 
nogle Aar siden, da der var en Deputation hos Provst Niese for 
a t protestere mod Indskrænkningen af de danske G udstjene
ster, havde Provsten givet et lignende Raad. Ved den om talte 
Sam menkomst forleden var man bleven enig om at følge disse 
Raad, og det Udvalg, som var bleven dannet i dette Øjemed, 
havde derfor sam m enkaldt det nuværende Møde.

Som Medlem af Udvalget forelagde B ankdirektør Thomsen 
en Resolution angaaende Oprettelsen af et »Kirkeligt Sam fund 
for Flensborg og Omegn«, som ved at indskrives i Forenings
registret kunde faa Rettigheder som en jurid isk  Person.

Derefter drøftedes og vedtoges de foreslaaede

Vedtægter.
§ 1.

Sam fundet h ar til Form aal at støtte Afholdelse a f dansk 
Gudstjeneste og kristelige Møder sam t udbrede opbyggelig Læs
ning og yde Hjælp til trængende.

§ 2.
Sam fundets Navn er »Kirkeligt Samfund for Flensborg og 

Omegn«. Det har sit Sæde i Flensborg og skal søges indført i 
Foreningsregistret.

§ 3.
Som Medlemmer optages Mænd og Kvinder i Flensborg og
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Omegn, der ønsker a t fremme Sam fundets Form aal. Er en F a 
m iliefader Medlem, kan tillige hans H ustru og voksne Børn tage 
Del i Medlemsmøderne, men de kan ogsaa sæ rskilt lade sig ind
skrive som M edlemmer og yde deres selvstændige Aarsbidrag.

Optagelsen af nye Medlemmer foregaar paa et Bstyrelses- 
møde og vedtages med sim pelt F lertal. Frivillig Udtrædelse af 
M edlemmer kan kun foregaa een Gang om Aaret, til Nytaar, 
og m aa anm eldes to Uger i Forvejen til Bestyrelsen. Ved Døds
fald gaar M edlemsstillingen over paa den vedkommendes Ho
vedarving, der i hvert Fald vedbliver at være Medlem' indtil 
næste 31. December. Udelukkelse af Medlemmer som Følge af 
utilbørlig Adfærd kan kun efter Bestyrelsens Forslag vedtages 
paa et alm indeligt Medlemsmøde med to Tredjedele af de for
samledes Stem m er og træ der da straks i Kraft. Udtraa.dte og 
udelukkede Medlemmer m ister ethvert Krav paa Samfundet.

§ 4.
M edlemsbidraget fastsæ ttes for et Aar ad Gangen af Med

lemmerne selv efter deres Evne, men kan ikke være under en 
Rigsm ark om Aaret. Det opkræves hvert Halvaar, i September 
og Marts, med sit halve Beløb, men kan ogsaa udredes paa een 
Gang for hele Aaret. Frivillige Bidrag modtages.

§ 5.
Bestyrelsen bestaar af otte Mænd og fire Kvinder. Den u d 

vælger af sin Midte for et Aar ad Gangen en Formand, en 
Næstformand, en Sekretær og en Regnskabsfører. De m andlige 
Bestyrelsesm edlem m er vælges paa et alm indeligt Medlemsmøde. 
Der afgaar to Bestyrelsesm edlem m er hvert Aar, de første Gange 
ved Lodtrækning, senere efter fire Aars Forløb.

U dtræder et Medlem af Bestyrelsen, inden de fire Aar er 
omme, kan den foreløbig indoptage en Stedfortræder, indtil et 
ny t Bestyrelsesmedlem kan blive valgt paa et alm indeligt Med
lemsmøde. De kvindelige Bestyrelsesm edlem m er udvælges af 
den øvrige Bestyrelse for fire Aar, dog saaledes, at der afgaar 
et Medlem hvert Aar, de første Gange ved Lodtrækning.

Til Bestyrelsesm øderne kan Form anden tilkalde Præ sten 
ved den danske Gudstjeneste sam t ved Lejlighed andre pas
sende Personligheder for at deltage i Raadslagningen, medens 
de dog ikke h a r Stemmeret.

§ 6.
Bestyrelsen afgør alle Sam fundets m indre Anliggender og 

varetager de løbende Forretninger. Afgørelser tages ved sim 
pelt Flertal. I Tilfælde af Stemmelighed gør Form andens 
Stemme Udslaget. Sager af større Betydning, særlig ogsaa Ud
gifter, der overstiger Halvdelen af Medlemsbidragene for et 
Aar, vedtages af et alm indeligt Medlemsmøde, der indkaldes 
m indst tre Dage i Forvejen, ved Kundgørelse i Blade, som Be-
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styrelsen udvælger. Kundgørelsen m aa indeholde Dagsordenen 
for Mødet.

Et Medlemsmøde afholdes hvert Aar i Oktober Maaned, og 
dette er Sam fundets Hovedmøde, paa hvilket der gives Beretning 
om Virksomheden, aflægges Regnskab og foretages Valg. P ro
tokollen paa Generalforsam lingen underskrives af Bestyrelsens 
Form and eller et andet Medlem af Bestyrelsen.

Foruden dette Aarsmøde afholdes almindelige Medlemsmø
der, n aa r der foreligger vigtige Sager til Drøftelse, og Bestyrel
sen skønner det nødvendigt eller tredive Medlemmer med Navns 
U nderskrift andrager herom hos Bestyrelsen.

§ 7-
Sam fundet kan erhverve rørlig og urørlig  Ejendom. I Til

fælde af, at Sam fundet opløses, varetages Form ue og Ejendom 
af følgende tre Herrer, Grosserer J. G. Paulsen, Bankdirektør 
P. Thomsen og Grosserer L. Poulsen, der dog kun kan raade 
derover i Overensstemmelse med Sam fundets Form aal. F ra træ 
der een af disse Mænd, enten ved Dødsfald eller paa anden 
Maade, kan de to andre tilkalde en Efterfølger, der dog paa 
næste Medlemsmøde ved Valg m aa stadfæstes eller afløses af en 
anden.

§ 8.
Sam fundet er stiftet den 21. Oktober 1905, og dets Vedtæg

ter træ der straks i Kraft.

Et meget livligt Ordskifte udspandt sig om Spørgsmaalet, 
hvorvidt Præsten ved den danske Gudstjeneste skulde være 
selvskrevet Medlem af Bestyrelsen. I U dkastet til § 5 var fore- 
slaaet, at Præsten skulde kunne tilkaldes til Bestyrelsens For
handlinger. En Taler meddelte, at Provst Niese vilde sætte 
P ris paa, a t Præsten blev stem m eberettiget Medlem af Besty
relsen. Dette var der ingen Stemning for paa Mødet. Flere 
Talere gjorde gældende, at medens Bestyrelsen uden Tvivl 
gerne vilde tilkalde den nuværende Præ st til vigtige Forhand
linger, saa skulde m an ikke indgaa nogen Forpligtelse for 
Frem tiden, da den danske Menighed ikke havde Indflydelse 
paa, hvem Myndighederne indsatte til Hjælpepræst i Vor Frue 
Sogn og P ræ dikant i dansk Kirke.

Ved Valget af de 8 Mænd til Bestyrelsen valgtes Colding, 
Lud. Jessen, J. C. Paulsen, L. Poulsen, P. Thomsen, Pa
sto r Nielsen, Gasværksinspektør H. Madsen og Rentier Chr. 
Bræundle.
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2 Dage senere valgtes L. Poulsen til Form and, P. Thomsen 
til Næstformand, Lud. Jessen til Regnskabsfører og J. C. P au l
sen til Sekretær, medens m an supplerede sig med følgende 4 
Kvinder: F ru  Redaktør Jessen, Frk. Johanna Frohne, Frk. 
A lexandra Johannsen og Frk. Marie Christiansen.

Inden vi — paa Grundlag af u trykte Kilder — gaar over 
til a t skildre det oprettede Sam funds Virksomhed, skal bem ær
kes, a t Pastor Nielsens Tanke om en Fornyelse af Alteret g lider 
helt i Baggrunden, ja, forsvinder helt i den offentlige Diskus
sion for senere at blive optaget paany i 1912 af Pastor Th. 
Mathiesen — se hans Brev til Lor. Poulsen af 13. 6. 1912 ne
denfor. Men fornyet blev A ltret først ved Helligaandskirkens 
store Istandsættelse i 1926—27, efter a t den nye danske Menig
hed havde lejet den og skaffet Pengene til Veje — til Alteret 
med officiel tysk Hjælp.

Samfundets Virksomhed.
Vedtagelserne paa Sam fundets første egentlige Bestyrelses

møde den 17. November 1905 viser de Veje, m an vilde slaa ind 
paa for a t værne om og ophjælpe det danske Kirkeliv i Flens
borg.

Først faar Sekretæren Bemyndigelse til at ansøge Amts
retten om at faa optaget Sam fundet i Foreningsregistret og til
delt det Rettigheder som jurid isk  Person. Denne tilsyneladende 
ren t formelle Sag volder saa store Vanskeligheder, at den al
drig bliver Virkelighed. Efter en lang Ventetid m odtager Sam 
fundet Am tsrettens Svar — dateret 30. December 1907, a ltsaa  
samfulde 2 Aar efter Ansøgningen — at Byens Politikontor paa 
Grundlag af § 61 i Bürgerliches Gesetzbuch har gjort Indsigelse 
imod Sam fundets Indførelse i Foreningsregistret, fordi Forenin
gen h a r baade et politisk og et religiøst Form aal, (»weil der 
Verein sowohl einen politischen, wie religiösen Zweck ver
folgt«). Saa sent som 30. December 1920 oplyser Provst Niese, 
at Frue Sogneforbund ikke kan afgive H elligaandskirken til en 
Forening (»Verein«), ligesaalidt som det agter a t opgive de af 
det baarne regelmæssige danske Gudstjenester til Gunst for en 
Foranstaltning, der træffes af en fri Sam m enslutning (»einer
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freien Vereinigung«). Altsaa: officielt faar »Kirkeligt Samfund« 
ingensinde nogen sikker, anerkendt Stilling.

Som næste vigtige Punkt paa Dagsordenen vedtog Bestyrel
sen at indsende følgende Skrivelse til Klostrets Bestyrelse ved
rørende Salget af Prædikestolen, eventuelt Overtagelse af Hel- 
Jigaandskirken og foreløbig Afholdelse af danske Gudstjenester 
en Gang hver 14. Dag foruden de sædvanlige. Andragendet ind- 
sendtes paa Dansk med vedføjet tysk Oversættelse.

Til den ærede Bestyrelse for Klostret
Flensborg.

De undertegnede har herved den Æ re at meddele den ærede 
Bestyrelse for Helligaandsklostret, at der i det Øjemed at vare
tage den danske Gudstjenestes Tarv og at repræ sentere den 
danske Menighed her paa Stedet under 21. Oktober er stiftet et 
»Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn«, der har valgt 
de undertegnede til sin Bestyrelse.

Efter - den første Medlemsliste tæ ller Sam fundet 458 Med
lemmer, og det haaber snart a t samle alle, der besøger den dan
ske Gudstjeneste, hvorefter det venter fra alle Sider at blive 
anset for en gyldig Repræsentation for den danske Menighed 
her i Byen. Som saadan vil det næppe savne nogen Adkomst 
til at indlede en Forhandling om den herværende danske Kirkes 
Anliggender.

I Henhold til den Skrivelse, som den ærede K losterbesty
relse under 27. Oktober rettede til m edundertegnede A. E. Col
ding1), tillader vi os paa den danske Menigheds Vegne at udtale 
vor levende Beklagelse over Planen om at sælge Prædikestolen

x) Allerede den 3. Oktober havde Vinhandler Colding henvendt sig 
til K losterbestyrelsen med en Skrivelse, hvori han  udtalte, at Rygtet 
om, a t Klostret vilde sælge Prædikestolen, vel ikke kunde tale Sand
hed, da den Ret, Klostret havde til K irken og Kirkens Inventar, næ r
m est bestod i en Forpligtelse til at holde K irken og Inventaret ved
lige, sam t a t den danske Menighed vel ogsaa m aatte have et Ord at 
sige i en saadan Sag, eftersom det gentagne Gange var sket, at denr 
naar Klostret ikke saa sig i Stand dertil, havde ydet de fornødne Bi
drag til K irkens Vedligeholdelse. H erpaa modtog han  følgende Svar: 
»Paa Deres ærede Forespørgsel a f 3. Oktober i A ar vil vi, skønt vi ikke 
anerkender Forpligtelsen til at udtale os om det af os foretagne Salg 
af Genstande, som tilhører Klostret, meddele, at vi h ar anset det for 
værende paa sin Plads a t overlade det Klostret tilhørende K irkein
ventarstykke, den gamle Prædikestol, til St. Jørgens Sogn, som tid 
ligere hørte ind under Klostret, til dettes nye Kirke, imod a t det lader 
lave en ny Prædikestol.

Vi vil dertil endnu kun bemærke, at det ikke h a r  kunnet ændre 
noget ved Kirkens Ejendom sret til denne Genstand, at der a f andre 
er ydet Bidrag til dette eller h in t Inventarstykke.«

Underskrifterne.
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i den danske Kirke til uvedkommende og at tilkendegive vort 
Haab om, at Salget m aa blive forebygget.

Den gamle Prædikestol er Kirkens bedste Smykke og h ar 
tilhørt den i de A arhundreder, den danske Gudstjeneste h ar 
bestaaet. Vi tør antage, at den ærede Klosterbestyrelse baade 
af Æ rbødighed mod Kirken og a f  Ansvarsfølelse over for M enig
heden har været meget utilbøjelig til a t lytte til Forslag om at 
sælge Prædikestolen bort fra Kirken, og a t den kun h a r troet 
at give efter for en sørgelig Nødvendighed, idet den h a r m ent 
ikke at have tilstræ kkelige Pengem idler til K irkens Vedligehol
delse.

Under Forudsæ tning af vort Samfunds Sam tykke tillader 
vi os derfor at gøre . den ærede K losterbcstyrelse det Tilbud at 
overtage Kirken med den hidtil Klostret paahvilende Forplig
telse til at holde Kirken vedlige, at stille den til . Raadighed 
for den bestaaende danske Gudstjeneste og ikke a t bruge den 
til andet end gudstjenstlige Handlinger, kristelige Møder og 
anden kirkelig Anvendelse. Naar den ærede Klosterbestyrelse, 
hvad vi haaber, gaar ind paa dette Tilbud, udbeder vi os For
slag om, paa hvilke V ilkaar Overdragelsen vilde kunne finde 
Sted.

Da Ordningen af Kirkens Overdragelse til K irkeligt Sam 
fund vil kunne tage nogen Tid, og da vi gerne straks vil gøre 
noget for yderligere end det kan ske ved den nu bestaaende 
danske Gudstjeneste, der i de senere Aar uden Menighedens 
Skyld er bleven indskræ nket til det halve, at imødekomme den 
kirkelige Sans hos de dansktalende Beboere i Byen, saa tillader 
vi os at bede den ærede Klosterbestyrelse om, at den i Vinter 
vil overlade os K irken en Gang hver fjorten Dage i den Uge, 
da der ellers ikke er nogen dansk Gudstjeneste, til Afholdelse 
af Prædikener, Bibellæsning eller andet kirkeligt Møde, idet vi i 
saa  Fald vilde henvende os til en Række P ræ ster for a t bevæge 
dem til skiftevis med undertegnede Pastor Nielsen at prædike 
i Kirken til disse Tider. Vi h ar tæ nkt paa foreløbig a t rette  
Opfordringen i dette Øjemed til de H errer Pastor W acker ved 
den herværende Diakonissestiftelse, M issionsinspektør Pastor 
Bahnsen i Breklum, Søm andspræst Pastor Sørensen i Altona, 
Pastor Tonnesen i Hoptrup, Pastor Nielsen i Sommersted og P a
stor Petersen i Brarup, der tidligere har været P ræ st ved den 
danske Gudstjeneste her i Byen.

I den Tillid, at den ærede Klosterbestyrelse vil finde vore 
Begæringer billige og velgrundede, tillader vi os at haabe paa 
et imødekommende Svar og en frugtbringende Forhandling. 
Bestyrelsen for »Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn«: 
L. Poulsen. P. Thomsen. J. C. Paulsen. Ludolph Jessen.

M. Christiansen. J. Frohne. M. Jessen, f. Fibiger.
A. Johannsen. A. E. Folding. Pastor Nielsen. H. Madsen.

Chr. Bræundle.
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Bestyrelsen bemyndigede Form anden til at rette Henven
delse til nævnte Præ ster om efter nærm ere Aftale a t prædike 
for den danske Menighed i Flensborg enten i Dansk Kirke eller 
i Ynglingeforeningens Lokale. Den tog med Tak imod et Til
bud fra F ru  Jessen om at faa overladt til Uddeling blandt Med
lemmerne et tilstræ kkeligt Antal Eksem plarer af den af »Kri
steligt Udvalg for Nordslesvig« udgivne, saakaldte grønne Sang
bog. Endvidere vedtog Bestyrelsen at nedlægge Indsigelse imod 
Salget af Prædikestolen bos Konservatoren for K unstm indes
m ærker, Gehejmeoverregeringsraad Lutsch i Berlin, sam t at 
henvende sig til Provst Niese om hans Billigelse af Gudstjene
sternes Afholdelse, saasnart der var indløbet Svar fra Klostret 
og Præsterne. Klosterbestyrelsens Svar er dateret 8. December 
1905 og lyder i sin Korthed saaledes:

Hr. L. Poulsen, Flensborg.
Paa det af Dem m edunderskrevne Andragende — vedrø

rende Køb af H elligaandskirken — svarer vi ærbødigst, at vi 
ikke er i Stand til for Øjeblikket at udtale os derom, da der 
allerede i nogen Tid b a r  svævet andre Forhandlinger i denne 
Sag.

Herrn. G. Dethleffsen. Carl G. Andresen.
P. Selck. Nane Krog. J. Holm.

Som man ser, nævnes Prædikestolen slet ikke i denne Svar
skrivelse, ej heller Andragendet om Tilladelse til Afholdelse af 
flere danske G udstjenester i Kirken.

Hvad Prædikestolen angaar, havde Sam fundet under 20. 
November modtaget det Svar fra  Landskonservator Lutsch, at 
han  havde forelagt Skrivelsen for den prøjsiske Kultusm inister. 
Det endelige Svar gaves først den 28. Juni 1906 i en Skrivelse fra 
Regeringen i Slesvig, som udtalte, a t Stadfæstelsen af Salget 
allerede havde fundet Sted og at der ikke var nogen Grund til 
a t tage den tilbage.

Forinden havde Samfundet, foranlediget af et Brev fra P a
stor Nielsen til Redaktør Jessen af 29. November 1905, hvoraf 
m an ser, a t Pastor Lensch ved St. Jørgen langt fra havde alle 
Tyskere bag sig, endnu henvendt sig til Provinskonservatoren, 
Professor H aupt i Eutin  med en kraftig  Indsigelse.
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Det meget interessante Brev fra Pastor Nielsen lyder saa- 
ledes:

De er vist meget optaget i denne Tid, men jeg tør bede 
Dem om a t  paatage Dem vor Prædikestolesag. Det staa r nu 
saaledes dermed:

H err Tandlæge Stolley har ved et Regjeringsmedlem faaet 
den Meddelelse, at C ultusm inisteriet h a r tilsendt alle Acter Prof. 
H aupt i E utin  til endelig Afgjørelse. Hr. Stolley vilde selv have 
ta lt med Dem paa Deres Contor. Først i Aftes, d. 28. Nov. h ar Hr. 
H aupt m odtaget det Hverv at bringe Anliggendet til Afslutning. 
Det tør ansees som glædeligt, at Hr. Stolley allerede nu er op
lyst herom; Pastor Lensch h ar m aaskee ikke endnu faaet Nys 
om Sagen. Jeg hørte i Dag i Byen, at han var kjed af at have be
gyndt denne Historie, og Regjeringen skal tage ham  det ilde op, 
a t hans Optræden har hidført de D ansktalendes Sam m enslut
ning.

Jeg tillader mig a t tilføie den Skrivelse, som jeg i Aften sen
der til Hr. L.Poulsen, for Tiden i Vojens, med Ønske om at sende 
den til Prof. Haupt. Men der er endnu mere at skrive. I det 
m indste troede Hr. Stolley, at det var godt at paam inde Hr. 
H aupt om sit Ansvar og den politiske Side af Affairen. Hr. 
H aupt er decoreret med Dannebrogskorset, og det turde være be
teiligt at gjøre ham  opmærksom paa, at hans Afgjørelse m ulig
vis bliver drøftet i N ationaltidende eller andre kongerigske Re- 
gjeringsblade. Ogsaa her i Byen og Omegnen vil Salgets God- 
kjendelse være til Fordeel for den danske Position, reent poli
tisk seet. Hvis Hr. H aupt nu, da han er helt ansvarlig, stadfæ 
ster Salget, kan han regne med at blive ilde seet og bedømmet 
baade i Kjøbenhavn og Berlin.

Det er Hr. Stolley, der mente, a t det var godt, om der blev 
skrevet til Hr. H aupt ogsaa fra Deres Side, og Hr. Stolley h a r 
aabenbart flere og bedre Forbindelser i Stolens Anliggende, end 
m an næ rm est skulde tænke. Jeg ved, a t ogsaa Frim urerlogen 
»af etiske Grunde« er s tæ rk t afficeret ved Salget.

Hvorledes De end tænker, ærede H err Redaktør, saa vil De 
forstaae, at jeg allerede for Hr. Stolleys Skyld skriver til Dem. 
Man bliver jo ellers snart kjed af a lt dette Bøvl og Vrøvl om en 
stakkels Prædikestol. Men vi h ar dog nok faaet Sagen forhalet 
eller standset. Lensch var i Begyndelsen meget tillidsfuld.

Jeg tilføier Protesten, som ei behøves tilbagesendt, a t De 
kan see, hvad og hvor meget H err H aupt faaer a t vide; jeg 
tænker, a t  H err Poulsen nok indsender den, ellers vil jeg gjøre 
det.

Med ærbødig Hilsen
N i e l s e n .
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Den Skrivelse, dat. 29. November, som Sam fundet vilde ind
sende til Prof. Haupt, taler om den Harme, der er opstaaet i 
saavel danske som tyske Kredse og »St. Jørgens Menighed vilde 
vel ikke have faaet et saa skændigt Indfald, dersom den ikke net
op havde faaet overladt Kirken til m idlertidig Benyttelse1) Men 
naar den nu tager Prædikestolen, Kirkens hedste Del, med sig, 
saa betragter vi dette som en grov Misbrug af den Gæsteret, 
man havde ydet den.«

Næste Dag meddeler im idlertid Redaktør P. Simonsen
Grosserer Poulsen: »..........Af denne Skrivelse havde Hr. Jessen
modtaget en Afskrift og deraf set, a t den indeholdt flere fornær
melige Udtryk (»en uhørt og enestaaende, uforsvarlig og ubeføjet 
Pietetsløshed overfor en gammel indviet Helligdom og en rets
løs, men saavel kristelig som kirkelig Menighed.«)« Af den Skri
velse, dat. 30. Nov., som findes med Lorens Poulsens Underskrift, 
ses im idlertid, a t paaankede Udtryk er bibeholdt, men af Prof. 
H aupts Brev til Jessen frem gaar, a t den slet ikke blev afsendt.

Redaktør Jessen sender under 30. November fra Berlin, den 
tyske Rigsdag, Prof. H aupt et høfligt, men sagligt set meget 
lidt indtrængende Brev:

»I Følge en i Dag modtagen Opfordring tillader jeg mig 
at henlede Deres Opmærksomhed paa Spørgsm aalet om Præ di
kestolen i den danske Kirke i Flensborg.

Saafrem t De h ar m odtaget en Frem stilling i dette Anlig
gende fra Form anden for »Kirkeligt Samfund for Flensborg og 
Omegn«, Hr. Grosserer L. Poulsen, eller Hr. Pastor Nielsen i 
Flensborg, vil De vel være tilstræ kkelig t inde i Sagen Denne 
er i og for sig saa simpel [»einfach«], at det vel er overflødigt at 
skrive nærm ere derom. Tillige er Opfordringen til mig den 
eneste Grund, hvorfor jeg h a r tillad t mig at skrive disse Linjer 
til Dem.

Med Højagtelse
ærbødigst

J. Jessen,
Chefredaktør, Medl. af d. tyske Rigsdag.«

x) Under 6. M arts 1902 var der mellem Præ sterne C. Petersen og J. 
Lensch afslu ttet Overenskomst om, a t H elligaandskirken fra 1. April 
s. A. skulde benyttes af St. Jørgens Menighed hver Søndag og af den 
danske Menighed hver anden Søndag. (M ariekirkens Arkiv.)
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F ra  Prof. H aupt m odtager Redaktør Jessen et længere Svar:

»Eutin, den 1. December 1905. 
Højtærede Herre!

Fra Hr. Poulsen h ar jeg in tet modtaget. Jeg ved derfor 
heller ikke, i hvilken Retning »Kirkeligt Samfund«s Tanker gaar 
i dette Spørgsmaal. Det eneste, hvad jeg derom h ar erfaret af 
Bladene, var en fra »Flensborg Avis« overtaget Notits i »Natio
naltidende«, som jeg daglig læser.

Hvis endelig de, som plejer at besøge Gudstjenesten i den 
danske Kirke i Flensborg, skulde nære det Ønske ikke som i saa 
mange Aar a t  se Kirken saa forsømt og holde paa den» Beva
relse og dens Udstyrelses Bevarelse, saa kan dette kun glæde 
»Denkmalsplege« [»Tilsynet med Mindesmærker«], og dette burde 
være sket for længe siden.

Netop for at forhøre mig om Grunden til, a t der aldeles in 
tet skete i den Retning, opsøgte jeg Dem for et P a r Aar siden, 
ganske vist uden at træffe Dem, og den Oplysning, jeg fik, var 
ikke glædelig.

løvrigt ved jeg ikke ret, hvorledes netop jeg — m an har i 
denne Sag fra  forskellige Sider ud ta lt den Forventning, a t jeg 
skulde være virksom angaaendc Prædikestolens Flytning og 
med Vægt indvirke paa Afgørelsen — kommer til denne Ære, 
da jeg dog aldeles in tet kan gøre derved. Hvilket S tandpunkt 
jeg m aa indtage som Tilsynshavende overfor K unstm indesm æ r
ker, ligger for Haanden. Men denne Institu tion  kan ingen 
Afgørelse træffe; den bliver kun spurgt. Og saaledes h a r jeg 
da ogsaa afgivet min Betænkning; men Afgørelsen vil i denne 
Sag næppe, hvor meget jeg end kunde ønske det, blive truffen 
med Hensyntagen til »Denkmalpflege«s Stilling, men ud fra 
Retsplejens og Forvaltningens Synspunkter. Vor Tid, for hv il
ken ellers in tet er helligt og ukrænkeligt, udvider Begrebet 
Privat-Ejendom  saa meget som m uligt og erklæ rer den for hel
lig og ukrænkelig. Som Følge deraf bliver foreliggende Spørgs
m aal udelukkende en T ransaktion mellem Sælger og Køber, 
og det angaar, efter den rom erske »Ret«s G rundsætninger, in te t 
Menneske, til hvem  Skomageren sælger Skoene og hvor dyre.

Jeg anbefaler mig
med Højagtelse og ærbødigst

Haupt.«

P aa dette Brev sender Redaktør Jessen Prof. H aupt et k raf
tigt Svar:

»Efter a t have m odtaget Deres oplysninger, for hvilke jeg 
takker Dem, højstærede Hr. professor, vil jeg, da De a lt h a r af-
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givet Deres skøn, underrette Hr. grosserer L. Poulsen om, a t 
der ikke er grund til på det kirkelige sam funds vegne at sende 
nogen henvendelse til Dem. En sådan var påtænkt, fordi det 
var påstået, at sagen var overgivet til Deres afgørelse.

Må jeg over for en bem ærkning .af Dem tilføje, at der i de 
senere åringer ikke h ar været stor anledning for den danske 
menighed til at yde penge til vedligeholdelse af kirkens løsøre, 
.eftersom m yndighederne for fem år siden slog halvdelen af de 
danske gudstjenester ihjel — der blev forgæves indsendt pro
test først af 700, senere af 2000 m enighedsm edlem m er — og man 
ikke ved, n å r m yndighederne helt ophæver den danske præ di
ken. Alligevel h a r »Kirkeligt Samfund« tilbudt at bekoste en 
nødvendig istandsæ ttelse af prædikestolen under forudsætning 
af, at k irken holdes til rådighed for den danske gudstjeneste.

Sam tidig herm ed tillader jeg mig at sende professoren et 
num m er af Flensborg Avis med beretning om det kirkelige 
sam funds stiftelse.

Med Højagtelse
ærbødigst

J. Jessen.«

Dermed var der af Sam fundet gjort, hvad der kunde gøres 
i denne Sag. Im idlertid blev Spørgsm aalet holdt aabent fra  an
den Side — endda efter Regeringens Bestemmelse af 28. Juni 
1906. Paa et Møde, som M enighedsraadet for Vor Frue Sogn af
holdt Fredag den 17. August 1906, drøftedes foruden Bygningen 
af en ny Kirke i Nystaden ogsaa H elligaandskirkens Besiddel
sesforhold.

Af Sagfører Nieschling var udarbejdet en historisk og ju 
ridisk Betænkning, i hvilken der gjordes opmærksom paa, at i 
1886 var H elligaandskirken og Præsteboligen indført i Grundbo
gen som Helligaandsklostrets Ejendom, uden a t der fra nogen 
Side gjordes Indsigelse. Alligevel m aatte tages i Betragtning, 
a t Kirken baade før og efter Reformationen var indviet til 
Gudstjeneste alene, a ltsaa  res extra commercium [ikke Handels
objekt] og udenfor privatretslig  Disposition. Den havde aldrig  
ophørt at være Gudshus og Kirkegods. Som evangelisk Guds
hus er Kirken res sacra extra commercium, som hellige Ting 
kan Kirken, Alteret, Inventar osv. ikke engang sælges af en Pa
tron. Sagføreren hældede til den Anskuelse, a t ikke Hellig-
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aandsklostret, men Vor Frue Sogn v a r Ejer af den danske 
Kirke.

M enighedsraadet vedtog som Følge deraf a t henvende sig 
til Konsistoriet for at faa ordnet Besiddelsesforholdet og faa 
foretaget en Æ ndring i Grundbogen. Den danske Fabrikant 
Ludolph Jessen stiller derefter Andragende om at rejse Indsi
gelse mod, at Prædikestolen fjernes fra Kirken. Dette A ndra
gende vedtoges i Form af, at Vor Frue Sogn m isbilliger St. 
Jørgen M enighedsraads Handling og opfordrer det til frivilligt 
at give Afkald paa Prædikestolen.

Sammen med sine Notater fra  M enighedsraadsmødet sen
der Pastor Nielsen »Kirkeligt Samfund«s Form and et' Kort af 
18. August, hvori han bl. a. skriver: »Jeg ved paalideligt, a t P a
stor Lensch har sagt, a t om han end vilde afstaa fra  Præ dike
stolen, saa vilde hans K irkeforstanderskab1) ikke opgive den. — 
Protesten fra Fruesognet er tilsendt Præsten idag.«

Under 22. August sender than L. Poulsen et udførligt Brev:

»I Steden for m undtligt a t meddele noget af Hr. Sagfører 
Nieschlings Redegørelse, tillader jeg mig at forelægge Dem m ed
følgende Udtog til Deres egen Gjennemsigt. Det hele Act- 
stykke er ikke saa grundigt, som det kunde ventes. Sagføreren 
indskræ nker sig i Hovedsagen til, i Angreb at frem stille Kirken 
som en res sacra extra commercium, i Forsvar at gjendrive 
Klostrets Ersitzungsrecht. Det vil jo ogsaa næ rm est handle 
sig om at faa et ju rid isk  Subject for den forladte Kirke, og 
Fruesognet vil jo gjøre, hvad det formaaer, for at blive Besidder. 
Det kan jo see ud, som om det var e t  b e l e j l i g t  T i d s 
p u n k t  f o r  a t  f a a  e n  s e l v s t æ n d i g  k i r k e l i g  d a n s k  
M e n i g h e d  c o n s t i t u e r e t  s o m  K i r k e n s  j u r i d i s k e  
P e r s o n  o g  I n d e h a v e r  [fremhævet af mig], men paa Grund 
af de Erfaringer, De h ar gjort før i denne Retning, holder jeg 
ethvert saadan t Forsøg for ubetimeligt. Fruesognet vil selv 
have Kirken, og man vil sige, at den nuværende Tilstand sva
rer til rimelige danske Krav. Jeg synes, m an kan see at faae 
den 4. endnu manglende danske G udstjeneste2) tilbage, naar 
St. Jørgen Sogn først bruger sin egen Kirke.

Dette bestod af Rentier Kaper, Købmand Jensen, Emil Molsen, 
Capt. M. Johannsen og Bagerm ester Nissen.

2) Nedenfor skal meddeles om Arbejdet for a t faa en ekstra, alt- 
saa 3., m aanedlig dansk Gudstjeneste, hvilket resulterede i, a t den 
første kunde afholdes den 1. Juli 1906.
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Hvad Salget af Prædikestolen angaaer, saa bør vi bekjende: 
peccavimus omnes [vi h ar alle syndet], men Consistoriets Stil
ling er i Særdeleshed uforsvarlig. Det m aa have alle for
nødne juridiske Kundskaber til Raadighed og selv ansee sig 
som de hjemløse res sacrae' jurid iske Subject, naar lir. Niesch- 
ling da virkelig har Ret i, a t den danske Kirke igjennem Aar- 
hundreder ikke h ar havt. en E igentum sträger [Besidder]. Men 
det viser sig altid igjen, at Consistoriet er svageligt og helt 
upaalideligt, naar det h ar med Regjeringen at gjøre. Vi vilde 
være bedre stillede, om vi havde den prøisiske Union, thi Kir- 
keraadet i Berlin er ikke underlagt C ultusm inisteriet, men sidste 
kirkelige Myndighed. Nu er M inisteriet det prøisiske Consi- 
storiums, foresatte Myndighed, og C ultusm inisteren selv staar i 
Kirkens Tjeneste, og han har sam tykket i Stolens Salg, og 
volenti non fit iniuria, hedder det i en gammel jurid isk  Grund
sætning. Det har Herr Nieschling ikke vist hen til. Man 
tæ nker jo ogsaa mere paa Frem tiden. Kirkens egne Organer 
h a r sam tykket i Salget. Den største Selvstændighed overfor 
Regjeringen har endnu den enkelte Menighed. Naar Consisto- 
riurn og C ultusm inister sælger en kirkelig Lysestage, saa kan 
et Sogneraadsmedlem kræve Salget ophævet, fordi Lysestagen 
er res sacra. Om denne Lov h ar tilbagevirkende Kraft, kom
mer det an paa. Naar Fruesognet først virkeligt opnaar, 
a t blive E igentum sträger eller ju rid isk  Subject, hvad der jo 
først skal afgøres — vil det komme an paa, om Sognet over
for M inisteren kan hævde, a t der foreligger Retsbrud overfor res 
sacrac. Jeg skriver det Sagen uvedkommende.

Hr. Pastor Lensch har iøvrigt paa Sognets Indsigelse givet 
et kynisk og som i Vanvid uforskam m et Svar: Selv om en Pro
ces skulde give ham  Uret, vilde han dog forbeholde sig weitere 
Entschliessungen [videre Skridt]. Om han saa vil paakalde 
Kejserens Naade eller brænde Stolen, véd jeg ikke endnu. De 
H errer Kirkeældste er vist glade ved at kunne sætte noget 
igjennem. De vil dog ikke troc, at Nachrichtens Indlæg, der 
gaar ud fra Lensch, stem m er overens med Præ sternes Opfat
telse. At den danske Kirke besøges, som om det var en Fest
dag, naar Sam fundet indbyder en fremmed Præst, er jo en 
Selvfølge. Iøvrigt vilde Pastor W urm b ikke. at Flensborg Avis 
alene skulde overtage Forsvaret, og han har derfor skrevet et 
Indlæg til Norddeutsche, som dog er blevet m ildnet og svagere 
ved Provst Nieses Forestillinger.

Jeg troer dog ikke, ærede Herr Poulsen, at der fra dansk 
Side for Øjeblikket kan foretages nogetsomhelst. Men hvis De 
skulde være af anden Mening, saa vilde jeg forelægge Dem, 
hvad jeg tør meddele, og jeg er jo og forvisset om, at De følger 
Sagen med i rul erlig Deltagelse.

Ærbødigst
N i e l s e  n.«

145



H. F. Petersen.

Nej, der var intet at gøre overfor Fakta: Dagen efter Menig- 
hedsraadet i Vor Frue Sogn var Prædikestolen uden videre ble
ven fjernet, lagt paa en Trækvogn og kørt over til Jørgensby. 
Der opsattes saa i Stedet for en ny, langt ringere.

Allerede i Num m eret for den 14. Juni 1906 (Mindre Udgave) 
havde »Flensborg Avis« tolket Danskernes Harme over Tysker
nes paatæ nkte Vold overfor deres Kirke. I Artiklen »Ad Bag
trappevejen« hedder det bl. a.:

»Hvis der er nogen, som har troet, at m an i sidste Øjeblik 
skulde vige tilbage for at fratage den danske Menighed i 
Flensborg dens gamle prægtige Prædikestol i Helligaandskirke, 
saa  har m an taget grundigt fejl. Prædikestolen er solgt for en 
Spotpris af 500 Mark, medens den er 10,000 — ti Tusinde — M ark 
værd efter endt Istandsættelse. Og for Øjeblikket er en ny 
Prædikestol til Dansk Kirke under Arbejde, en Prædikestol, 
der er blottet for enhver som helst Prydelse eller Udskæring. 
Dette h a r nemlig K irkeforstanderskabet ment, at m an godt 
kunde byde den danske Menighed.«

Hvordan St. Jørgen Sogns P ræ st og Kirkeældste tænkte, 
frem gaar en Smule af følgende interessante Brev fra P asto r 
Lensch til Pastor Nielsen, dat. 6. Juni 1906:

»Efterat Prædikestolen i H elligaandskirken definitivt e r 
tilfalden os, h ar vi nu bestilt en ny Prædikestol til Kirken. Den 
bliver af Egetræ i gotisk Stil. Jeg har forsøgt at bevæge mine 
H errer til at træde i Forbindelse med »Danskerne« [»den Dä
nen« i Gaaseøjne] vedrørende en evt. ønsket Udsmykning. Men 
K irkeforstanderskab og M enighedsrepræsentantskab a fslaar 
overhovedet a t forhandle med det danske P arti, da dette kun 
kunde give Anledning til Retsfejltagelser [»Rechtsirrtümer«].

Jeg kan som Følge deraf ikke gøre meget for Dem. Paa m in 
Anvisning blev bare Fyldingerne

1) holdt helt glatte, for a t De ikke behøver at ærgre Dem 
over tyske Bibelinskriptioner,

2) anbragt saaledes, at de uden Møje kan tages ud og evt. 
erstattes af udskaarne eller malede Fyldninger, dersom De øn
sker a t anskaffe saadanne.

Haaben de snart at kunne forhandle personligt med D em ... .«

Pastor Nielsen tilføjer Brevet, som han næste Dag sender 
til L. Poulsen:

»Uden i det m indste at ville give Maal og Maade ag ter 
jeg, at del ikke er værd at træde i hvilkensom helst Forbindelse
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med K irkerepræ sentationen angaaende Stolens Udseende. Lad 
dem alene blive enige om, hvad de vil byde os. Ordet »behøver 
a t ærgre« hidrører ikke fra  mig. Jeg h a r rigtignok sagt, at 
det var sømmeligere a t fylde de enkelte Felter med Emblemer 
end med tyske Ord. Jeg finder dog, a t Feltet i Midten m aatte 
have en Prydelse, det christelige Monogram med Alfa og Omega 
eller Lignende« ___

Forskellen mellem den gamle og den nye Prædikestol var 
meget iøjnefaldende, som det ses af Billederne i Poul Erichsens 
Bog.1)

Da Kirkeligt Sam fund efter Svaret fra  Klosterbestyrelsen af 
8. Dec. 1905 foreløbig ikke kunde regne med en Forøgelse af de 
danske Gudstjenester i Helligaandskirken, henvendte m an sig til 
Bestyrelsen for Ynglingeforeningen om Tilladelse til mod en 
passende Godtgørelse at afholde 2 kirkelige Møder i dennes For
samlingsbygning i Nørre Gravene. F ra  Form anden, Lærer M. 
Carstensen, modtoges et Svar a f 4. Dec. 1905, (hvorefter Forenin
gen kun kunde overlade Salen til Sam fundets Møder, dersom 
de kirkelige og politiske Øvrighedsorganer afgav skriftligt Bevis 
for, at de in tet havde at indvende mod Mødernes Afholdelse.

H er skal ikke opregnes alle de Henvendelser, der m undtlig 
fandt Sted, foruden de skriftlige for a t faa et Lokale til danske 
kristelige Møder ved tyske Statskirkepræ ster p aa  den Tid, saa- 
ledes a t Pastor Nielsen den 12. Dec. 1905 underhaanden sender 
Grosserer Poulsen det m istrøstige Brev:

»Jeg beklager, at jeg ikke kan tilsige Afholdelsen af Bibel
tim er eller religiøse Foredrag, enkeltvis eller i en bestem t Ræk
kefølge, ligemeget, hvem der afholder dem. Enhver Forøgelse 
af religiøse Møder med dansk Maal medfører alle mulige Myn
digheders Opmærksomhed, og den er ikke ønskelig. Derimod 
anbefales den kirkelige Forening, at den blot vilde støtte 
G udstjenestens Vedligeholdelse med Pengemidler«.

Alligevel skal her berettes om Kirkeligt Sam funds ufor
trødne Korrespondance med M yndighederne: 6. Dec. 1905 skriver 
Provst Niese til Pastor Nielsen:

»Til regelmæssige danske Bibeltim er i Foreningshuset, der
som de desuden afholdes fra  anden Side end fra Dem, giver 
jeg under nuværende Forhold i k k e  min Indvilgelse.«

x) Poul Erichsen: »Om end Taarnene falde«, Kbh. 1921, ved S. 112.
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3. Januar 1906 meddeler Overborgmesteren, at Sam fundet 
m aa henvende sig til Politikontoret.

20. Januar m eddeler Provst Niese, a t han ikke vil lægge 
H indringer i Vejen for Sam fundets paatæ nkte Møder ved P ræ 
sterne Tonnesen, Hoptrup, og Nielsen, Sommersted.

3. Februar beder L. Poulsen Provsten om at underrette Po
litiet herom, da han derfra in tet Svar kan faa.

6. Februar giver Politiet sin  Tilladelse til de 2 Møder.
8. Februar forlanger Ynglingeforeningen en Afskrift af 

Original skrivelserne.
22. Februar giver Regeringspræsidenten i Slesvig sin Til

ladelse.
6. Marts stiller Ynglingeforeningen sin Sal til Raadighed til 

de 2 Møder.
21. Marts holdes det første Møde med Pastor Tonnesen, 

Hoptrup, som Taler.
23. April taler Pastor Nie. Nielsen, Sommersted, ved det 

andet Møde.
Skønt der begge Gange v a r mødt mellem 350 og 400 Menne

sker, indsaa man dog, at hvis der for hvert Møde, der afholdtes, 
skulde overvindes saa mange Vanskeligheder, som Tilfældet 
havde været med de to første, vilde m an være meget uheldig 
stillet. Man prøvede da a t slaa ind paa en anden Vej, en Vej, 
som kronedes med saa stort Held, at m an fastholdt den under 
hele Kirkeligt Sam funds Bestaaen.

Efter at m an forinden havde sikret sig forskellige Præ sters 
Tilsagn, rettede Pastor Nielsen den 7. Juni 1906 en Forespørgsel 
til Provst Niese angaaende M uligheden af, a t Sam fundet kunde 
faa Lov til a t afholde 12 ekstra danske Gudstjenester om Aaret 
i H elligaandskirken ved fremmede Præster. Den 7. Juni svarer 
Provsten, at han ingen Indvendinger vil gøre, hvorpaa Pastor 
Nielsen den 9. Juni skriver til L. Poulsen:

»Ansøgningen om at afholde Sam fundets Møder i Hellig
aandskirken kan vel nu snart engang anbringes fra Deres Side. 
Den kan jo godt være kortere end m it Udkast, som De har. De 
vil saa snart faa et tilfredsstillende Svar. Det turde være
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bedst, om der tillige med Ansøgningen blev sagt, at Hr. Søren
sen1) lejlighedsvis paa 24. Juni om Aftenen vilde tale. Jeg har 
ikke kunnet faa Provsten i Tale idag, ellers havde jeg selv fore
lagt det. Jeg tvivler, om han  giver Sam tykket, men det m aa jo 
forsøges. Pastor W acker og alle andre her fra  Landet vil uden 
videre kunne tale. H err Provst Niese h a r forgjæves opfordret 
Pastor Lensch til a t give Afkald paa  det skjændige Kjøb og er
klæret, a t Regjeringen med Modvillie h a r stadfæ stet samme, 
fordi Klosterets Rettigheder ikke m aatte krænkes. Deres Be
budelse om at skilles fra Kirken og Aarsagen dertil, skal jeg 
gjøre bekjendt«.

Allerede den 16. Juni giver Provst Niese sin Tilladelse — 
ogsaa for Pastor Sørensens Vedkommende — efter Sam fundets 
Ansøgning af 12. samm e Maaned; og paa en Henvendelse til 
Klosterbestyrelsen under 29. s. M. om Brug af Helligaandskir- 
ken i nævnte Øjemed, giver denne den 3. Juli et imødekommende 
Svar.

Ved den første af disse 12 saakaldte Sam fundsgudstjenester 
prædikede som bebudet Pastor Sørensen — Søndag den 1. Juli. 
Der var 340 Personer til Stede. Ogsaa til de næste 4 G udstjenester 
mødte der gennem snitlig over 345 Tilhørere hver Gang.

Paa Kirkeligt Sam funds første Aarsmøde i Oktober 1906 
kunde foruden om dette opnaaede Resultat oplyses, at Medlems
tallet var steget til 547. To af de Mænd, der var virksomme ved 
Sam fundets Stiftelse, V inhandler Golding og Redaktør Jessen 
var afgaaede ved Døden i Aarets Løb.

1906—07 holdtes foruden de 12 Sam fundsgudstjenester, som 
gennem snitlig var besøgte af 230 Personer, et Foredrag af Pastor 
Nielsen om Grundtvig med ca. 150 Tilhørere. Denne havde 
allerede i et Brev af 8. 10. 1906 henledt Kirkeligt Sam funds 
Form ands Opmærksomhed paa, at han havde noget liggende om 
Grundtvig, og tilføjet:

»Der er vist mange, som kun véd lidt om Gr., og det kunde 
være lige saa form aalstjenligt a t høre noget om ham, som at 
der holdes opbyggeligt Møde. Jeg troer, at denne Sag godt kan 
forbindes med Aarsmødet. Jeg kan dog ikke vente af Dem, 
at De anbefaler denne P lan  for Bestyrelsen, naar de ikke 
véd, hvad jeg vilde bringe om Grundtvig, som Form and kunde 

x) Daværende danske Søm andspræst i Altona, nu Pastor W idding.
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De frygte for at udsættes for Overraskelser og Ubehageligheder. 
Jeg m ener derfor a t  forelægge Dem, hvad jeg har skrevet 
accurat saaledes, som jeg tæ nker det frem sat, og jeg troer, De 
vil finde, at jeg overalt i Sandfærdighed har villet ære G rundt
vigs Minde. Jeg afleverer Udarbeidelsen i Deres Bolig i E fter
middag, forvisset om, at De vil holde den hemmelig, og med Bøn
om a t tilsende mig den ig jen ----  Vi kunne jo være i Kirken
eller hvilketsom helst Lokale. Angaaende Grundtvig har Provst 
Niese ladet mig beholde fuld Frihed, endskjønt han jo helst vil
de have Affairen paa Tysk ----  I Passionstiden vil jeg see at
faae Passionsandagter indrettet om Aftenen Kl. 8, om Fredagen, 
na ar De vil støtte den. Det nærm ere kan jo endnu omtales. 
Jeg vil engang forelægge det for Provst N.«.

Hvert Aar til Jul blev der ydet Hjælp til trængende Sam 
fundsmedlemmer. Aarsmøderne, som i Reglen afholdes i Bor
gerforeningen og som Regel kun var Generalforsamlinger, var 
ikke videre godt besøgte. Den 7. November 1908 mødte der 
saaledes kun 25 Medlemmer, skønt et saa vigtigt Anliggende 
som Indførelse af den nordslesvigske Salmebog til Brug ved 
den danske Gudstjeneste stod paa Dagsordenen. Forslaget anbe
faledes af Pastor Nielsen og vedtoges enstemmigt.

Præsten var mere og mere bleven k lar over, a t den oven 
om talte »grønne Sangbog« ikke var fyldestgørende som eneste 
Salmebog, og skrev allerede den 26. April 1907 til L. Poulsen:

»---- Ved at forberede Anskaffelsen af en Koralbog har jeg
gjennem gaaet Sangbogens Numre, ia lt 340. Det viser sig da, at 
jeg ikke k jender 174 Melodier til disse Sange og derfor blot vilde 
kunne bruge om trent 140 Sange. N aar endvidere Salmer til sæ r
egne Tider (Jul, Morgen, Begravelse) udsondres, saa bliver kun 
90—120 Sange tilovers til alm indelig Brug. Jeg kan ikke und 
lade at paapege, at Salm esangen i Længden ikke kan trives, 
n aar dette Forhold antages som det normale, den vil blive k jed
sommelig og ensformig. Det er beklageligt, at der ikke gives 
en Koralbog til den grønne Sangbog, men selv om den var for- 
haanden, vilde Bogens ejendommelige Indhold ikke kunne b ru 
ges fuldtud. Nu i Begyndelsen, hvor vi i Sam fundet endnu 
ikke er komne til Ro, er det godt, vi har den; men jeg tror, den 
byder ikke nok i Længden. Vi kan her i Flensborg ikke opnaa 
a t gjøre os fortrolige med de mange ukjendte Melodier. Selv
følgelig vogter jeg mig for, i Sam fundet at røre i disse Ting, og 
længe vilde min Overbevisning vist finde alm indelig Modstand, 
at vi maa sætte den almindelige nordslesv. Salmebog i Steden
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for den ubrugelige grønne Sangbog, men jeg vilde dog meddele 
Dem de ovenforstaaende Tal og bede Dem om Tilladelsen til 
engang at fremlægge dem for Bestyrelsen«.

Man vedtog nu a t anskaffe 200 Eksem plarer af denne »søn- 
derjydske Salmebog«,. som skulde tilbydes Medlemmerne for 2 
Mark Stykket. Konsistoriet i Kiel forærede den danske Menig
hed 50 Salmebøger til Benyttelse i Kirken.

I Maj Maaned 1909 forlod Pastor Nielsen efter 5 Aars 
Tjeneste sin Gerning som dansk Præst, da han forflyttedes til 
Toftlund. Skønt han ligesom sine Efterfølgere ikke var dansk
sindet, var han ivrig for det danske Kirkeliv i Flensborg og stod 
— som hans gengivne Breve udviser — i et fortroligt Forhold 
til K irkeligt Samfund og dets Form and.

Til Belysning af ham  og Forholdene skal endnu gengives 
nogle flere Breve fra ham  til Grosserer L. Poulsen.1)

I 1906 tilskrev han det kgl. Bibliotek i København for at 
faa udredet Helligaandskirkens Ejendomsforhold. Under 27. 
April 1907 modtog han fra  Rigsarkivet sammesteds følgende 
vigtige Svar:

»I Gensvar paa Deres Skrivelse af 25. August f. A. skal jeg 
bemærke følgende: Det er ikke lykkedes ved en her foretagen 
Undersøgelse at finde noget Aktstykke, der oplyser Forholdet 
imellem I-Ielligaandskirken i Flensborg og Klosteret samme 
Steds, saaledes at derved det af Dem stillede Spørgsmaal om, 
hvilken jurid isk  Person, der er Indehaver af Ejendom sretten 
til H elligaandskirkens Inventar, kan løses. Jeg m aa derfor hen
vise Dem til at søge de af Dem begærede Akter dels i S tats
arkivet i Slesvig, dels Regeringsarkivet samme Steds og dels 
i de lokale Arkiver i Flensborg.

V. A. Secher.«
7. Januar 1907:

»Det ligger mig paa Hjertet, a t de danske Melodier glem
mes og at Salm esangen er meget maadelig. Ogsaa paa Søndag 
skal sm ukke Toner bruges, som ventes i en dansk Kirke. Maa 
jeg ikke Fredag Aften øve med Rosemann i Borgerforenin
gen, hvor De vist h ar et Instrum ent. Jeg tror, a t H err L. P. 
Christensen ved Avisen, som er i Foreningens Sangkor, vil 
forhjælpe os til nogle Forsangere. 5—6 vil være tilstræ kkeligt

2) Frem hævelser ved mig.
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ad Gangen ----  Jeg tænkte, det var hensigtsm æssigt, ogsaa for
Præ sternes Skyld, at faae en af H errerne blot engang om Aa- 
ret, altsaa at opstille 12 ialt, der m uligst vilde komme i sam m e 
Rækkefølge---- «

17. April 1907:
»Jeg har lige nu i Secretær Asmussens Nærværelse havt en 

længere Sam tale med Provsten angaaende H elligaandskir- 
k cn ----  Som De véd, har Fruesognet ladet sig indføre i G rund
bogen som Besidder af Kirken med Pastorat og Jorder. Lands
retten  h a r ikke anerkjendt denne Protest og Indskrivning, og.
Sagen er nu overgivet til K am m errettens Afgørelse___ Helt
bortset fra disse Afgjørelser vil Consistoriet under alle Om
stændigheder hævde sin Ret til at erklære i det m indste Kirken 
som Kirkegods i den Forstand, at Kirken ikke kan udleveres til
verdslige Øjemed, men altid har Consistoriet til O psynsm and___
H err Provst Niese tror, at Consistoriet vil hævde den ovenfor 
omtalte Ret, saasnart K am m erretten har y tret sig. Først da 
og naar det er klaret, vil man kunne drøfte Kjøb og S a lg . . . .  
Det glædelige, finder jeg, ligger i, a t Provst Niese ikke endnu 
selv tæ nker paa at kjøbe Kirken fra Klosteret, men at han vil 
være behjælpelig med a t faa den i vore Hænder. Skulde F rue
sognet erklæres for Ejer, kunde Sam fundet blive M iteigentü
m er [Medejer] . . . .  Hvis De ønsker det, kan jeg bede om en 
Sam tale med G cneralsuperintendenten [Kaftan], der visiterer 
her den 28. og 29. A p r i l . . . .  Det er vist vigtigt at afpasse det 
rette  gunstige Øjeblik for a t faae Kirken. Provsten gjorde sig i 
Sam talens Løb fortrolig med, at d e n  k u n d e  e i e s  a f  S a m 
f u n d e t ........... leg h ar ogsaa vist hen til, a t ingen Gudstjeneste
i Flensborg saaledes sam ler Arbeidere som vor . . . .«

31. Maj 1907:
»Jeg tillader mig at meddele Dem, at ogsaa K am m erretten 

i Berlin nu ikke h ar anerkjendt Fruesognets H ensigter med
H elligaandskirken___Ved alle disse Meddelelser gaar jeg jo
ud fra, a t De m uligvis regner med at faae Kirken kjøbt. Des
værre ytrede Provst Niese i Dag, a t Sam fundet end ikke som 
ju rid isk  Person kunde kjøbe Kirken. V i l d e  d e  D a n s k e  
h a v e  K i r k e n ,  m a a t t e  d e  i n d s k r i v e s  s o m  e n  P e r -  
s o n a l m e n i g h e d  m e d  k i r k e l i g e  O r g a n e r  o g  R e t 
t i g h e d e r .  Da jeg viste hen til m odstridende tidligere Y trin
ger, nægtede han R ig tigheden ....«

Kiel 10. Juni 1907:
»Jeg vilde herved meddele Dem, at jeg i Lørdags og i Dag, 

Mandag, h ar confereret med Consistorialraad Lampe og P ræ si
denten Müller angaaende Helligaandskirken. Hvad der giver 
mig Anledning til a t skrive, er, at H errerne snart ønsker en
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avtentisk Frem stilling af vore Ønsker. I E fteraaret, n aa r Gene- 
ralsupcrin tendenten er vendt tilbage fra V isitats og Ferie, vil 
de nok drøfte Sagen, med Dem, men de venter snart et Akt
stykke—

Provst Niese har jo selv godkjendt, at Sam fundet kjøber 
Kirken fra Klosteret eller a t det faaer G arantier for at blive 
hjemme i Kirken. Endvidere ønsker vi at faae en sædvanlig 
Gudstjeneste m ere om Maaneden. P r æ s i d e n t e n  s p u r g t e ,  
o m v i  i k k e  v i l d e  c o n s t i t u e  r e s  s o m  M e n i g h e d ,
hvorpaa jeg svarede, a t dette Maal laa for fjernt for Tiden.......
J e g  h a r  m e d  m e g e n  B e s v æ r  m a a t t e t  f j e r n e  a l  
M i s t a n k e ,  s o m  om  v i v a r e  e n  p o l i t i s k  F o r e n i n g . .  
Han foreslog, at Sam fundet kjøbte Kirken til Fruesognet, som 
igjen skulde give Sam fundet alle ønskelige Rettigheder. Han 
var meget imødekommende; det er kjedeligt, at G eneralsuper
intendenten er fraværende.

Naar De ikke anseer det som forhastet, m aatte vore Ønsker 
proponeres Torsdag. Jeg kommer hjem  Onsdag Nat. Vi kunde 
jo komme sammen et Sted med H err J. C. Paulsen, H err Thom
sen, F ru  Jessen med flere---- «

L. Poulsen sender dette Brev til Sekretæren — med Paateg- 
nelsen:

»Arbejder paa, enten a t faa H elligaandskirken aabnet 
for dansk Gudstjeneste hver Søndag, eller at købe Kirken«.

25. September 1907:
»---- Angaaende Kirkens Salg er Provst Niese rede til at

underhandle med Dem paa enhver form aalstjenlig Maade, saa- 
ledes a t Sam fundets og Kirkens Rettigheder indføres i G rund
bogen. Han selv ønsker, a t den danske Gudstjeneste bliver be- 
staaende og at Fruesognet tager Del i Kjøbet med en vis Sum, 
og at Iluset bliver kirkelig Eiendom. Nærmest vil han enten 
ved et Brev eller en Reise bede Præsidenten i Kiel om at frem 
skynde Undersøgelsen angaaende Besiddelsesforholdene. Han 
ønsker S a m f u n d e t s o m e n  f r i k i r  k e 1 i g C o r p o r a t i o n  
i n d l e m m e t  i F r u e s o g n e t ---- «
2. Oktober 1908:

• »Først iaftes h a r jeg erfaret, at medfølgende Udkast skal 
(hoftes i Efterm iddag Kl. 5 i Raadhuset, af enkelte M edlemmer 
af Byraadet, K irkeforstanderskabet af de forskellige Menighe
der og Klosterets Bestyrelse. En Beslutning tages dog først i 
Slutningen af denne Manned, naar Consistoriet sender en Com
mission herhen. H err Selck har havt den Venlighed at tilsende- 
mig dette Udkast. Jeg holder det ikke for nødvendigt a t 
kræve Adgang i Hast til den foreløbige Drøftelse idag. Ud-
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kastet giver jo en vis G aranti for, at Gudstjenesten bliver be- 
staaende i den gamle Kirke. Om denne G aranti er form uleret 
tilstræ kkeligt, m aa jeg lade staae hen.

Frem for alt, synes jeg, har vi Behov at anerkjendes af 
Consistoriet, saaledes a t der regnes med os og a t der forhand
les med os. Nu spørges vi ikke og h a r ikke Adkomst og Ret 
til a t høres. V i t r æ n g e r  t i l  e n  k i r k e l i g  R e p r æ s e n 
t a t i o n .  Provst Niese var før imødekommende i dette Stykke. 
Jeg troer, at han  for Tiden ogsaa er velvillig. Det kunde kun 
være heldigt for G udstjenesten og Kirkens Vedligeholdelse, 
om Samfundet, saafrem t det bliver kirkeligt, anerkendes s o m  
e t  L e d  i d e n  o r g a n i s e r e d e  K i r k e . . . . »

9. November 1908:
» D et e r  P r o v s  t N.’s M e n i n g  a t  d a n n e  e n  C o m- 

m i s s i o n ,  d e r s k a 1 v a r e t a g e  d e n  d a n s k e  G u d s 
t j e n e s t e .  Samme skulde bestaa af 3 Medlemmer af vort 
Samfund, Præsten, 3 Medlemmer af Collegiet i Frue Sogn 
og Provsten som Formand. Denne Commissions Dannelse 
vilde betyde et Frem skrid t for os. For at det nu ikke bliver 
ved Ord og Stemning, saa beder jeg at overveje, om vi ikke 
kunde samles til et Bestyrelsesmøde, for at bede Provsten 
om at arrangere en Drøftelse med os. Kirken vil snart blive 
kjøbt af Sognet [Fruesogn] .........

Sommeren 1909 var Pastor Johannes Tonnesen lidt over 
ot F jerd ingaar m idlertidig dansk P ræ st i Flensborg sam tidig 
med, at han  var Hjælpepræst ved St. Petri. I September 
Maaned forflyttedes han til Bedsted i Nordslesvig og .sendte 
den 22. samme Maaned følgende Brev til Grosserer Poulsen:

»Mange Tak for Deres venlige Brev og Deres Lykønskning 
til mig i m in nye Gerning og mit nye Hjem. Den danske Me
nighed i Flensborg har vist mig saa megen Venlighed, at jeg 
aldrig  vil glemme den deilige Tid, jeg m aatte staa i Deres 
Menighed.

For Oktober h ar jeg ingen Forholdsregler taget [med lie n 
syn til Sam fundsgudstjenesten], da jeg ikke anede, at det 
vilde vente saa længe med Embedets Besættelse. Der er jo 6 
Præster, som h ar søgt; disse 6 ere, hvad jeg h ar hørt, Otte (Hel
levad), Steffen (Adsbøl), Rønnau (Løgumkloster), Kyhl (Vedsted), 
Lausen (Ensted) og Møller (Øster Lindet).«

Den nye danske Præ st blev ingen af de nævnte 6, men P a
stor Thomas M atthiesen, født 22. September 1874 i Haderslev og 
paa det Tidspunkt Præst i Spandet, en Mand, der taler udm ær-
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ket Dansk, en frem ragende Kender af Sønderjyllands Kirke
historie, dertil af stæ rkt missionerende Indstilling. Dette sidste 
frem gaar allerede af hans Takkebrev til K irkeligt Samfunds 
Form and, dateret 28. Oktober 1909:

»Hjertelig Tak for den Hilsen og de gode Ønsker, som De 
paa Kirkel. Sam funds Vegne h a r sendt mig i Anledning af Val
get, hvis Udfald kom mig meget overraskende. Det er m it inder
lige Ønske at komme i god Forstaaelse med Sam fundet og 
dets Bestyrelse, og jeg glæder mig meget til herefter at skulle 
tale vækkende og opbyggende Guds Ord i Hl. A andskirken og 
haaber paa, at Gud vil velsigne Arbejdet.

Med megen Agtelse
Deres Th. Matthiesen«..

Under Pastor Matthiesen, der som dansk Præst overle
vede Kirkeligt Samfund, idet han først indstillede sine danske 
Gudstjenester i Helligaandskirken 2. Pinsedag 1923, voksede 
baade Kirkebesøget og Nadvergæsternes Antal, hvorimod Sam-
fundet ikke syntes at have Evne til at virke missionerende,
saa at de mange Medlemmer, der ved Dødsfald faldt fra, er-
stattedes af andre eller unge.

N ad vergæster n es Antal var saaledes 1905—-22:
1905: 101 1911:: 191 1917: 246
1906: 96 1912:: 253 1918: 251
1907: 87 1913:: 245 1919: 211
1908: 72 1914:: 251 1920: 174
1909: 68 1915:: 260 1921:: 149
1910: 213 1916: 281 1922: 82

Kirkeligt Sam funds Medlemsantal var paa samme Tid:
1905: 458 1913: 295 1920: 236
1906: 547 1914: 288
1907:: 574 1915: 270
1908:: 574 -?1) 1916: 262
1909:: 582 -?1) 1917: 259
1910: 587 V) 1918: 259
1911: 594 71) 1919: 265
1912: 597 -?1)

astor M atthiesen arbejdede ligesom Pastor Nielsen paa

x) Et Spørgsm aalstegn er sat ved Tallene, da der vel fandt nye 
Indm eldelser Sted, men uden at Medlemslisten synes at være revi
deret.
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faa det meget forfaldne Alter istandsat. Saaledes skriver han 
den 13. Juni 1912 til Grosserer Poulsen:

» . . . .  E fter at Dansk Kirke er gaaet over til Marie Kirkens 
Eje, har der indenfor denne Kirkes Repræsentation været Tale 
om A l t e r e t  i D a n s k  K i r k e  — som det, der mest træ nger 
til Fornyelse. Provinskonservator Prof. H aupt fra Eutin  har 
været i K irken og seet paa A lteret og afgivet sit Skjøn desan- 
gaaende. H an mente, at det b u r d e  og  k u n d e  konserveres 
og istandsættes, og derefter besluttedes i »Parochialverband« (=  
den fælles finansielle Repræsentation for det gamle Frue Sogn) 
i Overensstemmelse dermed. Man mente, at P r o v i n s e n  
vilde overtage den største P a rt af Omkostningerne —hvad Prof. 
H aupt havde stillet i Udsigt — Parochialverband bevilgede saa 
100 M. o g  h e n  s t i l l e d e  t i l  K i r k e l i g t  S a m f u n d  o g s a a  
a t  b e v i l g e  100 M. t i l  s a m m e  Ø je m e d .

Da jeg havde været af den Mening, at A lteret næppe kunde 
repareres og at det heller ikke havde megen Kunstværd, skrev 
jeg selv til Prof. H aupt desangaaende og ytrede mine Tvivl og 
Betænkeligheder, udtalte  ogsaa, a t der indenfor den danske Me
nighed fremdeles findes en Del M isstemning paa Grund af 
Prædikestolen m. m.

Prof. H aupt skrev saa bl. a.1): »Jeg kan udm æ rket fdrstaa, 
a t der i den Menighed, som holder sig til Kirken, stadig kan 
findes en vis M isstemning paa Grund af den lidte Behandling. 
Ligeledes, at netop A ltret med sit saa lidet tiltalende Udseende 
ikke vækker megen Offerglæde. Im idlertid er det ikke at for
kaste, t v æ r t i m o d . . . .  Jeg tror, dets Udseende vil efter en Re
staurering  være Kirken til Ære og Pryd ___«

Saavidt Prof. Haupt. Sagen ligger a ltsaa saadan, at Dansk 
Kirke kan faa sit gamle historiske A lter restaureret, dersom 
Marie Kirken og Kirkel. Samfund hver bidrager 100 M. Selv 
om det gamle Alter ikke er særlig tiltalende i sig selv, er der 
dog efter min Mening en hel Del, som taler for, at vi beholder 
det, n aar det kan vinde ved Restaurering. Prof. H aupt vil ikke 
tillade, at det kasseres.

Efter den Drøftelse, som vi havde i Kirkel. Sam funds Be
styrelse i December ifjor,2) haaber jeg, at Kirk. Samfund ikke 
vil være uvillig til at støtte denne Sag. Maa jeg saa først bede 
Dem, kj. Hr. Poulsen, om Deres Mening?«

Lor. Poulsens Svar kender jeg ikke, men den 13. August s. 
A. skriver Pastor Matth.:

*) Oversat og forkortet af mig.
2) Herom findes intet nærm ere Referat i Kirkeligt Samfunds Pro

tokol.
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»Jeg var noget skuffet over Deres negative Svar med Hen
syn til A ltertavlen og jeg vil med Deres Tilladelse komme til
bage til denne Sag i vort næste Bestyrelsesmøde«.

Dette skete den 9. November, og Bestyrelsen vedtog at be
vilge de 100 Mark til A ltertavlens Restaurering.

Ser vi paa Kirkeligt Sam funds Stilling til den tyske Kirke 
i Tiden før Verdenskrigen, lægger vi Mærke til, a t m an i Flens
borg — modsat f. Eks. i Haderslev, hvor det den 6. Juni 1894 op
rettede Kirkelige Sam fund d. 14. December 1899 omdannedes til 
en dansk Frim enighed med egen Kirkebygning — afgjort holdt 
paa Forbindelsen med Statskirken. Det var kun dennes P ræ 
ster, der fik Lov at forkynde Evangeliet eller holde Foredrag for 
de Danske, og da stud. theol. Joh. Philipsen fra  Nybøl i Sun
deved i 1912 tilbyder at holde en Gudstjeneste eller et kristelig t 
Møde, skriver Pastor M atthiesen — i samme Brev af 13. Aug. —:

»Dersom vi nu lod Hr. Philipsen (som han  havde set nævne 
i Frim enighedernes Præ dikantliste) prædike, saa vilde det være 
et Novum, som. jeg ikke kan være med paa.«

Og næste Dag tilføjer han:

»Situationen [Ph.’s Besøg hos M.] var altsaa i flere Ret
ninger noget pinlig, baade for Hr. Philipsen og for mig.«

Under Verdenskrigen fortsatte K irkeligt Sam fund uanfæg
te t sin Virksomhed under sin nye Formand, B ankdirektør P. 
Thomsen, og med Pastor M atthiesen som Præst. Man udsendte 
opbyggelig Læsning til Medlemmerne og forhøjede Summen, der 
hvert Aar til Jul uddeltes til trængende Medlemmer.

Hvad angaar de m aanedlige A ftengudstjenester ved frem 
mede Præster, kunde Præsten ved Bestyrelsesmødet den 13. No
vember 1914 oplyse:

»Provsten anerkender, at der foreligger Trang til en dansk
Aftengudstjeneste om Maaneden, som ses af det gode Besøg. Han 
er ikke uvillig til at foreslaa Parochialforbundet, at Omkostnin
gerne ved disse G udstjenester (Lys og Varme, Organistløn m. m.) 
overtages af samme. G udstjenesten m aatte saa som Regel afhol
des af Pastor M atthiesen, der dog naturlig  har Ret til nu og da 
a t hidkalde en anden Præst i sit Sted. Den Leje, som Kirkeligt
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' Samfund hidtil har betalt til Parochialforbundets Kasse [1000
Mark], vilde dermed bortfalde.«

Denne Plan tiltraad te  Bestyrelsen.
1914—15 afholdtes 6, 1915—16 9 og 1916—17 ligeledes 9

saadanne Gudstjenester. I 1917—18 m aatte ogsaa de sædvanlige 
Form iddagsgudstjenester henlægges til om Aftenen eller om 
Eftermiddagen. Da m an paa Aarsmødet den 14. November 1918 
paatalte, at der ingen Aftengudstjenester ved fremmede Præ 
ster afholdtes, blev der fra  Form andens og anden Side gjort 
gældende, »at det for Øjeblikket paa Grund af de uheldige T ra
fikforhold var ugørligt a t faa udenbys Præ ster hertil og at der 
ifølge den politiske Vending [Vaabenstilstanden] varsledes om 
gunstigere K aar herefter for den danske Gudstjeneste«.

Foreløbig trak  det dog i Langdrag dermed. Krigsforhol
dene, f. Eks. Umuligheden af at opvarme Kirkerne, vedvarede. 
Men i Juni 1919 kunde til Gengæld et talrig t besøgt opbyggeligt 
Møde afholdes i Borgerforeningens Sal. Her talte paa Sam 
fundets Opfordring Pastor A. Fibiger fra  E liaskirken i Køben
havn. Ved Aarsmødet den 4. December s. A. holdt Pastor Mat- 
thiesen Foredrag om »Ansgar, Nordens Apostel«.

I Afstem ningskam pens Tid havde Sam fundets Bestyrelse 
forskellige P laner om en Nyordning for det danske Kirkeliv, der
som Flensborg kom til Danm ark. A fstem ningsresultatet den 
14. M arts 1920 kuldkastede im idlertid alle Drømme og Planer, 
og Sommeren gik, inden m an kom til sig selv ovenpaa den store 
Skuffelse, som ikke gjordes m indre derved, a t der ved Afstem
ningen opstod en M isstemning mellem den tysksindede danske 
Præ st og en Del af Menigheden.

Den 3. August 1920 samledes Bestyrelsen til Møde med eet 
eneste P unkt paa Dagsordenen, nemlig »Drøftelsen af de frem 
tidige kirkelige Tilstande i den danske Menighed i Flensborg«. 
Efter Drøftelsen vedtog m an a t andrage Fruesognets Kirkekol
legium om, 1) a t faa dansk  Gudstjeneste hver Søn- og Helligdag, 
2) dersom Arbejdet skulde overstige Pastor M atthiesens Kræf
ter, a t der ved Siden af ansattes en anden dansk Præ st med til
strækkelig Forstaaelse for dansk Menighedsliv, 3) at Hellig-
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aandskirken m aatte blive stillet til Raadighed for de udbedte 
Gudstjenester.1)

Den 6. November samledes m an igen, da Provst Niese 
under 4. November havde m eddelt følgende Svar: Saavel Paro- 
chialforbundet som Fruesogns K irkeforstanderskab var med 
Konsistoriets Sam tykke indforstaaet med en Forøgelse af de 
danske Gudstjenester og stillede H elligaandskirken til Raadig
hed til dette Form aal. Den allerede i Forvejen med Arbejde 
overbebyrdede Pastor Tb. M atthiesen kunde dog vanskeligt 
overtage flere danske Gudstjenester, og Provsten havde af andre 
af Landskirkens Præ ster kun faaet Tilsagn fra Pastor C. Mat
thiesen ved Diakonissestiftelsen, som hveranden Maaned vilde 
holde en dansk Gudstjeneste.

Skrivelsen slu tter med denne vigtige Passus: »løvrigt h a r  
det ev. luth. K onsistorium  paalagt mig a t meddele Bestyrelsen 
for K irkeligt Samfund, a t Spørgsmaalet om Ansættelse af en 
særlig rigsdansk Gejstlig — et Spørgsmaal, som det i og for sig 
[»an sich«] aldeles ikke s taar afvisende overfor — kun kunde 
behandles i Sam m enhæng med den frem tidige Ordning af den 
kirkelige Betjening af de tyske M indretal i Nordslesvig. Det 
ev.-luth. Konsistorium  anser det kun for ønskeligt, om en Imø
dekomm en i det afstaaede Nordslesvig kunde give det en Mu
lighed for at opfylde de flensborgske danske M indretals Øn
sker.«

Da m an im idlertid allerede var traad t i Forbindelse med 
»Dansk Kirke i Udlandet«, som i Oktober Maaned havde købt 
Ejendommen Toosbygade 7, »Kaiserhof«, for ved sin Sekretær, 
Poul Erichsen, a t begynde et kristelig t Arbejde iblandt de 
Danske i Flensborg ud fra  dette Hus, som døbtes »Ansgar«, be
sluttede Bestyrelsen a t forelægge Provstens Skrivelse for en 
Generalforsamling og at vente med Besvarelsen, indtil en Kon
ference havde fundet Sted mellem Repræsentanter for Kirkeligt 
Sam fund og M inisteriet i København sam t Form anden for 
»Dansk Kirke i Udlandet«.

x) Skrivelsen er paa Dansk gengivet i Poul Erichsens Bog, S. 
118—119.
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Under 22. November afgaar Bestyrelsens Svar: Paa  det 
ekstraordinæ re Medlemsmøde havde m an fastholdt, at der sna
rest m aatte ansættes en særlig rigsdansk Præst, i Særdeleshed 
da et ikke lille Antal M enighedsmedlemmer siden Afstem nin
gen ikke længer følte sig tilfreds med de danske Gudstjenester 
og en Del Forældre ønskede dansk K onfirm ationsundervisning 
til deres Børn. Med Hensyn til det tyske M indretals kirkelige 
Betjening i Nordslesvig, da var eller blev dette Spørgsmaal 
løst paa en fuldt loyal Maade. Forsam lingen havde holdt paa, 
at dersom man ikke fik disse Ønsker opfyldt, vilde man danne 
en dansk Frim enighed med paafølgende Udmeldelse af Lands
kirken. Efter at man bl. a. havde bedt om at faa overladt Hel- 
ligaandskirken udelukkende til dansk Gudstjeneste, udbad man 
sig Svar inden 15. December.

Allerede den 29. November m eddeler Provst Niese, a t Frue 
Sogneforbund (»Parochialverband«) nok vilde forøge de danske 
Gudstjenesters Antal, men kun indenfor den bestaaende lands
kirkelige Ramme. For Øjeblikket kunde det ikke afgive Hel- 
ligaandskirken til udelukkende dansk Gudstjeneste, da de høje 
Kulpriser krævede, at Fruesogn behøvede Kirken til sine Guds
tjenester. »Overhovedet er Sogneforbundet slet ikke i Stand 
til at give en ikke anerkendt kirkelig Organisation som en For
ening Rettigheder med Hensyn til kirkelige Bygninger«. Til 
S lut beklagede Provsten, at Bestyrelsen under dens Sam tale 
med ham ikke havde fortalt ham, a t Pastor Noack i nær Frem 
tid vilde optage en Gerning i Byen.

Sam fundets sidste Aarsmøde afholdtes den 16. November 
1920 i »Ansgar«, og her bekendtgjordes, a t der senere vilde blive 
afholdt et Møde, ved hvilket man vilde drøfte Opløsningen af 
»Kirkeligt Samfund« og Dannelsen af en dansk Menighed med 
en kongerigsk Præst.

I Bestyrelsens Svar til Provsten, dateret 27. December 
1920, hedder det bl. a.: Efter som Form anden privat har faaet 
meddelt, at Spørgsmaalet forhandles over Berlin med Nord
slesvig, og derved trækkes i Langdrag, beder man indtræ n
gende om Sagens Fremskyndelse, da Menigheden ellers forbe-

160



Kirkeligt Samfund i Flensborg.

holder sig frie Hænder til Dannelsen af en Frim enighed. Pastor 
Noack havde k u n  opholdt sig i Flensborg paa Besøg og derved 
ta lt ved nogle Møder.

Den 30. December meddeler Provsten, at Konsistoriet hen
holder sig til sit Svar af 22. November, og Frue Sogneforbund 
vil ikke afgive Hel ligaandskirken til en Forenings Gudstjene
ster. Desuden vil det ikke være villigt til a t opgive de regel
mæssige danske Gudstjenester, som hidtil har været afholdt 
paa dets Bekostning. »Det vil være i fælles Interesse at ud
bygge den bestaaende Ordning i Forstaaelse med Herr Pastor 
Th. Matthiesen.«

Sam tidig med denne omstændelige og frugtesløse Korre
spondance med de tyske Myndigheder havde de Danske i Flens
borg udvekslet Tanker og Skrivelser med »Dansk Kirke i Udlan
det«. Søndag den 2. Jan u ar 1921 indviedes M enighedssalen i 
»Ansgar« med en Tale af D. K. U.’s Næstformand, Pastor Fibi
ger. Og den følgende Dag forhandlede D. K. U.-Repræsentanter 
og K irkeligt Samfund — under Tilstedeværelse af den desig
nerede Præst, Pastor Noack, og den ny oprettede K. F. U. K.’s 
Sekretær, Frk. A. Larsen — den kirkelige Ordning af Flensborgs 
danske Menighed.

Indtil videre vedblev man at forhandle med Provst Niese. 
Den 12. Januar meddeler denne, at Konsistoriet ikke vilde ud
tale sig om Ansættelse af en kongerigsk Præst, saalænge de 
tyske Præ ster i Nordslesvig ikke var bekræftede i deres Em 
beder. Ligeledes var m an enig med Frue Sogneforbundet om, a t 
der ikke kunde være Tale om at udlevere Helligaandskirken 
til den danske Menighed.

Den 5. Februar androg Kirkeligt Samfund paany Konsi
storiet om

1) Dannelsen af en dansk Menighed i Flensborg,
2) Denne Menigheds Ligeberettigelse med de øvrige Me

nigheder i Byen,
3) Ansættelse af en kongerigsk Præst.
Menigheden skulde vedblive at staa  under den slesvig 

holstenske Landskirke.
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Samme Dag indsendtes alle Sagens A ktstykker til Kul 
tusm inisteriet i Berlin.

Man havde fra dansk Side tæ nkt sig a t vente taalm odigt 
til 1. Marts for saa a t overveje videre Skridt, men først ved et 
Medlemsmøde den 22. M arts tilstillede m an Konsistoriet et Ul
tim atum  til 1. Maj, hvorefter m an vilde skride til Oprettelsen 
af en selvstændig dansk Menighed.

Men den 1. Maj forelaa in te t Tilsagn eller Forslag fra  
de tyske K irkem yndigheder om en ny kirkelig Ordning, og saa 
vedtager m an fra  dansk Side a t genoprette den frie danske 
Menighed, som saa uretfæ rdigt v a r opløst i 18614 og som man, 
hvad hele »Kirkeligt Samfund«s Liv havde vist, saa haard t 
træ ngte til, ved et Møde i »Nordischer Hof« den 13. Maj 1921. 
Søndag den 26. Juni indviede »Dansk Kirke i Udlandet«s For
mand, Biskop C. Wegener, K irkesalen i »Ansgar« og indsatte  
Pastor Noack som Menighedens første Præst. Endelig i 1926 
fik den danske Menighed overladt H elligaandskirken til sine 
Gudstjenester.

»Kirkeligt Sam fund for Flensborg og Omegn« havde da 
opfyldt sin Mission, hvad selve Flensborg By angik, og op
løstes som Følge deraf paa et Medlemsmøde i »Nordischer 
Hof« den 27. Juni 1921. Dets Form ue og Ejendom gik ifølge Ved
tægternes § 7 over paa den danske Menigheds Hænder.

Det frem dragne M ateriale h a r  ladet os følge Sam fundets 
Virksomhed under vanskelige ydre K aar og bag Kulisserne den 
tyske Landskirkes m aaske nok velmente, men m islykkede For
søg paa — efter først a t have prøvet paa a t slaa den danske Me
nighed ihjel ved a t opløse den i 1864 — at ophjælpe det danske 
Kirkeliv. Kunde Sam fundet end ikke, hvad for en stor Del 
skyldtes, a t Børnene ikke i Skolen kunde lære det danske 
Sprog og f. Eks. Salmerne a t kende, virke fornyende og m is
sionerende, saa h a r  det dog røgtet den genoprettende Opgave, 
som det danske Kirkeliv i Flensborg baade indefra og udefra 
krævede løst, nemlig Genoprettelsen af en selvstændig dansk 
Menighed, først i Flensborg og senere i en videre Omkreds i 
Sydslesvig.
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Ofte hæ nder det, a t større Kredse af Landsbykirker kan 
grupperes om den Domkirke, der h a r været deres kunstneriske 
M idtpunkt. Det gælder navnlig i den tidlig rom anske Periode 
for hele den jydske Halvø, og det gælder ikke m indst for Søn
derjylland. Da Domkirken i Slesvig blev rejst som en rom ansk 
Brudstenskirke, kunde den afse H aandværkere og Stenm estre 
til de omliggende Smaabyer, hvor vi nu, navnlig i Angel, kan 
opspore en hel Række Søjleportaler, hvis Forbillede det ikke 
volder Vanskelighed a t bestemme.1)

Men Slesvigkirken fik jo ikke Lov til a t forblive en rom ansk 
Pillebasilika. Enten den nu ikke fuldendtes helt i denne Skik
kelse, eller den underkastedes en fuldstændig Ombygning, saa 
h a r man i al Fald i tidlig Teglstensperiode ganske forandret 
dens oprindelige K arakter, og det Spørgsmaal er unægtelig 
nærliggende, om ikke ogsaa denne storartede Byggevirksomhed 
h ar sat sit Præg paa Omegnens Landsbykirker.2)

Overskriften til denne lille Artikel antyder, i hvilken Ret
ning Spørgsmaalet tænkes besvaret. Afstanden mellem Slesvig 
og Risby, der ligger i Svansen ved Sliens sydlige Bred, m aaler 
kun 17 km. i lige Linje. Og da der ved Risby Kirke akkura t 
som ved Domkirken er blevet bygget med Tegl i den rom anske 
Stilperiode, er det fristende a t stille netop disse to Arbejder 
sammen. Der er blot den Hage ved det, at vi paa det forelig
gende Grundlag ikke godt kan foretage en saadan Jævnføring. 
Den pyntelige, elegante, lille Landsbykirke og den store Dom
kirke har næppe to Træk tilfælles, der kan berettige os til a t 
kæde dem sammen. Men dette er sikkert kun en Tilfældighed 
og hænger sam m en med, a t A rkitekten ved den lille Risby Kirke 
ifølge Sagens N atur b a r m aatte t lægge den dekorative Vægt 
paa det Ydre, mens ved Domkirken lige omvendt det Ydre er 
gaaet tab t ved senere Ombygninger, og kun  det Indre s taa r no
genlunde velbevaret. Det kan i Virkeligheden bevises, a t disse to
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Fig.

Bygninger hører sammen. De er ikke blot bygget paa samme 
Tid, men ogsaa af samme Arkitekt, og det er endda m uligt at 
identificere denne Mand, ikke hans Navn, men hans øvrige 

Gerning. Det er dette, 
der nærm ere skal 
undersøges i denne 
Artikel.

Teglstensarbejderne 
ved Slesvigs Domkir
ke falder i flere Af
snit. Til de ældre 
Partier af Tegl m aa 
regnes de ombyggede 
Korsarme, væsentlig 
disses øvre Dele, der 
baade i Stil og Tek
nik skiller sig ud fra 
Skibet. Langkirkens 
østlige Fag danner 
det næste Afsnit, og 
sam tidig er vistnok 
Korsskæringens og 
Korsarm enes Hvæl
vinger sat op. Der
efter har Arbejdet 
ligget stille i nogen 
Tid, indtil man i tid 

liggotisk Stilperiode fuldendte de tre Vestfag, delvis efter 
Mønster fra Østfaget, og satte de ottedelte Hvælvinger op.3)

Hverken de senmiddelalderlige Ombygninger eller Kors- 
arm ene, der synes at have Tilknytning til den tidlig danske 
{sjællandske) Teglstenskunst, skal nærm ere omtales her. Det 
er egentlig kun Skibets østlige Fag, vi kom mer til a t beskæf
tige os med. Vi ser ved første Øjekast, at vi h e r staar over
for en frem m edartet A rkitektur. Det ses af G lasurtekniken, 
der her er rigelig anvendt (omend for en stor Del fornyet); det
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ses af Riflingen, der e r af en anden Art end den, der anvendtes 
i den øvrige hjemlige Teglstenskunst. Hovedsøjlernes Kapi
tæ ler ligner ikke det danske Trapezkapitæl, og selve Planen 
for Nybygningen, det
bundne Hvælvingssy
stein, er noget nyt her
hjemme. I dette Sy
stem svarer der to Si
deskibsfag til hvert 
Midtskibsfag. Hveran- 
den af Pillerne skal 
bære Skjold- og Gjord
buerne og m aa derved 
yderligere forstærkes, 
mens a tte r de øvrige af 
Midtskibets Piller gaar 
fri og følgelig kan gø
res meget svagere. Sy
stemet, der spiller paa 
en rolig Rytme mellem 
svage og stærke P a r
tier, er vel ikke gan
ske ukendt herhjem 
me, men i den særlig
slesvigske Form  — der

. _ _ _ . Fig. 2. Slesoigs Domkirke.
senere er blevet delvis Nordre Midtskibspille.
ødelagt ved Ombygnin
gen i det 15. Aarh. — er det dog en Sjældenhed.

Her i Slesvig Domkirke tog m an sit Udgangspunkt i den 
gamle Basilika. De to første A rkader i den gamle Kirke, 
regnet fra Korsskæringen, udgjorde mod Nord og Syd Siderne 
i det nye Midtskibsfag. Det andet Pillepar, stadig regnet fra 
Korset, forstærkedes med en svær Halvsøjle, flankeret af to 
slanke Stave, a lt af Tegl (Fig. 2). Den nuværende moderne 
Bemaling svarer næppe til de oprindelige Forhold. Overalt, 
hvor m an kan komme det gamle M urværk tæt ind paa Livet —
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bedst ved den godt belyste nordre Pille —, ses der Spor af 
grønlig Glasur, saadan som det ogsaa ses paa de øvrige P iller 
længere mod Vest.

Den nødvendige Følge af en saadan Iagttagelse er da, at 
m an m aa forestille sig den gamle Slesvigkirke indkapslet i 
en Skal af grønglaserede Teglsten. Man kan nu kun  ane, hvor 
dejlig Virkningen har været. — Denne M urstensteknik i For
bindelse med en kraftig  Rifling af Nordpillens Sten — en Rif
ling, der stik  imod al dansk Sædvane er foretaget i det bløde 
Ler f ø r  B r æ n d i n g e n  — viser tydelig hen til Nordtysk
lands tidlige Teglstensarkitektur. Ogsaa der finder vi det 
bundne System. Det findes f. Eks. i Lübeck Domkirke, og i For
bindelse med den fra Slesvig kendte M urstensteknik har det 
sin fornemste R epræ sentant i Ratzeburg Domkirke, hvorfra 
det har bredt sig til Omegnens K irker i Lauenburg og Østhol- 
sten, f. Eks. Mölln, Eutin og Altenkrempe. At Slesvig har saa- 
danne Fæller sydpaa, understreges yderligere af det om talte 
Pillepars Kapitæler, der ikke efter dansk Sædvane er Trapez-, 
men T rekantkapitæ ler, der — som Navnet antyder — fortil 
præsenterer en ligebenet T rekant med Grundlinien oppe under 
Dækpladen (Abakus) og Spidsen pegende nedad mod Jorden. 
Thi denne Kapitæltype er særlig nordtysk.4) Dækpladens For
mer ta ler samme tydelige Sprog, og n aa r man i K ikkerten har 
opfanget de slanke Søjlestaves sm aa Kapitæler, m aa man er
klære sig for overbevist. Thi det er den Kapitæltype, som 
Tyskerne kalder »Klauenkapitell«, og som kan nøje af grænses 
inden for bestemte Dele af Nordtyskland. F ra  den firkantede 
Dækplade udgaar Hjørneblade, der som skarpe Kløer griber 
ned om Kapitælets Skaal; derfra Navnet Klo-Kapitæl?)

Det er paa Forhaand givet, at vi skal søge Slesvig Domkir
kes Fræ nder b landt disse nordtyske Kirker, og d a  rykker sær
lig Domkirken i Ratzeburg frem i første Række. Men vi vilde 
næppe kunne kom m e videre end til at konstatere alm indeligt 
Slægtskab og Samtidighed, hvis ikke en Landsbykirke ved 
Sliens sydlige Bred kom os til Hjælp.
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Fig. 3. Risby Kirkes Korslutning.

Den ualm indelig nydelige lille Teglstenskirke i Risby er bygget 
i rom ansk Tid og bestaar af Skib, Kor og Apsis. Den er senere ble
vet udvidet vestpaa. Et T ræ taarn  dækker Vestgavlen, og paa Syd
siden af Koret er der en meget sen Tilbygning. Skib og Kor hviler 
paa  en Sokkel med Rundprofil og Skraakant. Alle H jørner ind
ram m es af Lisener, der
paa Skibet springer 
stæ rk t frem. Begge Ski
bets Døre ses nu efter 
den gennemgribende Re
stauration  kort før 
Verdenskrigen i stæ rkt 
fornyet Skikkelse, men 
heldigvis er det stadig 
m uligt overalt at spore 
de gamle, ægte Sten 
mellem alle de nye og 
derved konstatere, at 
Fornyelsen i alt væ
sentligt er forsvarlig 
gennemført. — Dørene 
har siddet tæ t hen til 
den forsvundne Vest
gavl. Alle Vinduerne, 
hvoraf der i Skibet har 

væ ret 3—3, har siddet Øst for Portalerne. Nu er kun to paa Nord
siden i Behold; der er Spor af et enkelt paa Sydsiden. Nordvin
duernes Oversving er pudset og malet i Rudemønster, noget der 
ikke er ukendt i N ordtyskland.“) Vinduerne er smaa, rundbuede, 
højtsiddende og har uprofilerede skraa Karm sider.

Til den kraftige L isenkonstruktion svarer paa Skibets Nord- og 
Sydside F riser med samme Frem spring. Mod Syd er der en dobbelt 
krydsende Rundbuefrise paa Konsoller af afrundede Sten, mens 
Nordsiden h a r en mærkelig, ligeløbende Konsolfrise, bestaaende af 
smaa, stavformede Dværgsøjler.

Koret h ar 2—2 Vinduer, men de er kun nogenlunde i Behold paa 
Nordsiden, hvor de er stæ rk t fornyede. De to østlige Lisener om
k lam rer Korets H jørner og er paa Østgavlen forlænget saa højt op,
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a t de overskæres af Tagets Skraalinjer, forløber uden Funktion, mens- 
de paa Nord- og Sydsiden løber ud i dobbelt, krydsende Rundbue- 
friser. Paa Korets Østgavl (Fig. 3), paa begge Sider af Apsis’ spidse 
Kegletag, ses en Stump Konsolfrise lige som paa Skibets Nordmur, og 
allerøverst oppe ses det samme Motiv gentaget, men omvendt: Dværg
søjlerne rejser sig lodret op fra en vandret Rundstav (ses ikke paa 
Billedet Fig. 3).

Apsis hviler paa en Sokkel, der har dobbelt afrundet Led under 
en smal Rundstav og øverst en Skraakant. Der er tre Apsisvinduer, 
adskilt ved to Kvartstenslisener, som bæ rer den dobbelte, krydsende 
Rundbuefrise.

Under Gennemgangen af Kirkens enkelte Led finder m an 
flere Træk, der kendes fra  den øvrige danske Teglstensarkitek
tur. Kendt er saaledes baade Lisenerne og Buefriserne (fra 
Lolland-Falster), mens Søjlefrisen — i al Fald i denne Skik
kelse — er mig ganske ukendt baade i Danm ark og Udlandet. 
Det frem m edartede viser sig tydeligst ved Portalerne paa Ski
bets Nord- og Sydside. Det er da ogsaa dem, der bringer os 
paa Spor af Bygmesteren.

Den simpleste af Dørene er den mod Nord. Den sidder i 
et Halvstensfrem spring og aabner sig indad med to dybe False, 
hvoraf den inderste har en svær Rundstav, der over Kapitæl og 
K ragbaand fortsæ tter hele Buen rund t (Fig. 1). Der er ingen 
Basis. Kragbaandet har . et enkelt Rundprofil. Kapitælet er 
blot et Skifte højt, men det er e t Klo-Kapitæl, og det er vigtigt i 
denne Forbindelse. — Rigere og større er Sydportalen. Den* 
sidder i et bredt M urfrem spring med profilerede Kanter. Det 
er i Virkeligheden Sokkelprofilet, der som en mageløs Ram m e 
bugter sig uden om Portalfrem springet. — Ligesom N ordporta
len har denne en Dobbeltfals med Rundstav og Klokapitæl 
(Fig. 4).

Dette Kapitæl, som vi først lærte at kende inde i Slesvig 
Domkirke, findes baade i Holsten og det ratzeburgske og er 
afgort af nordtysk Oprindelse. I D anm ark findes det ellers 
kun i de Egne, der har haft nordtyske Tendenser, f. Eks. Lol
land, hvor det endnu kan ses i flere af de ældste K irker: Tir-
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Fig. 7. Risby Kirkes Sydportal.

sted, Holeby, Øster Ulster og andre.7) Men ikke blot Kapitæ
lerne, ogsaa Risbyportalens hele Indram ning peger sydpaa. 
Denne flot opsatte Ramme med Modsætningen mellem de 
stram m e Skraakanter og de
bløde runde Led findes, saavidt 
jeg ved, kun to Steder uden for 
Risby, nemlig i Diesdorf og For
hallen til Domkirken i Ratze- 
burg (Fig. 5—G). Det bliver den 
sidste, vi m aa standse ved. F ra 
to Sider, først fra Slesvig og nu 
fra  Risby, har vi kunnet pege 
paa Domkirken i Ratzeburg som 
Forbillede, og m an spørger sig 
selv, om ikke ogsaa selve Byg
m esteren er hentet der. Selv en 
overfladisk Betragtning af den 
ratzeburgske Indgangshal rø
ber, at noget m aa der være om 
det. Vi genfinder den kraftige 
L isenkonstruktion og stæ rkt 
frem springende Krydsbuefrise.
Men vi ser ogsaa, a t baade denne nordtyske Bygning og Risby 
Kirke er rejst i polsk Skiftegang (med Løber + Binder i hvert 
Skifte, ikke som ved M unkeforbandt med Lober + Løber + 
Binder), hvad der er en afgjort Sjældenhed i Teglstensarkitek
turen paa hine Tider. A ltsaa er vi berettigede til a t tale om 
Slægtskab, meget næ rt Slægtskab, mellem Risby og Ratzeburg 
og m aa da  nødvendigvis inddrage sidstnævnte i vor Under
søgelse.

Desværre m aa m an straks rykke frem med et k raftig t 
Forbehold: Domkirken i Ratzeburg er endnu ikke behandlet i 
L iteraturen efter Fortjeneste.8) Saal edes træ nger vi endnu til 
en nøjagtig Datering, som kun en detaljeret Gennemgang af 
Bygningshistorien og en sam let Behandling af den nordtyske 
Teglstenskunst kan  give. Vi m aa give Afkald paa begge Dele.
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Nu stiller det sig saa heldigt, at vi kun behøver at beskæftige 
os med Bygningens seneste Parti, nemlig Forhallen, men hvor- 
naar er den saa rejst? Selve Kirkebygningen m aa være sam 

Fig. 5. Domkirken, i Ratzeburg. 
Forhallens Portal.

tidig med Domkirken 
i Lübeck og kan næp
pe være paabegyndt 
senere end 1170’eme, 
snarere noget tid li
gere, selv om det fal
der haard t at følge 
Richard Haupt, naar 
han sæ tter Begyndel- 
sesaaret til 1154.9)

En Domkirke af 
denne Størrelse kan 
um ulig være rejst 
paa een Gang. Der 
m aa have været 
Standsninger i Ar
bejdet, og det er ikke 
ugørligt at spore For
andringer i Stilen fra

det ene Bygningsafsnit til det andet. Men taget under eet er der 
ingen større Brud a t spore. Alle væsentlige Træk fra  Apsispar- 
tiet genfindes mod Vest, og kun Forhallen skiller sig ud, sam 
tidig med, at den bibeholder vigtige Træk af Domkirkens Fy
siognomi.

Det er en kvadratisk  Bygning, rejst i polsk Skiftegang. Den 
har fire Hvælvingsfag, h v is  Gjordbuer mødes i Midten, sam let 
og støttet af en rigtprofileret Pille. Oprindelig var der to Por
taler, nu er kun den vestligste i Behold, mens den anden for
svandt ved K irkens R estauration 1875—81.10) Slægtskabet med 
Risby frem gaar udelukkende af Skiftegangen og det mærkelige 
Portalfrem spring: det er Sokkelprofilet, der er bøjet om og lø
ber lodret tilvejrs uden om Portalen. Der er dybe False med 
Rundstave og Klokapitæler, kun er alt her rigere og elegantere
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Fig. 6. Domkirken i Ratzeburg. 
Forhallens Portal.

end i Risby, men der bør vel ogsaa være Forskel paa en Kathe- 
dral og en Landsbykirke. Det bringer heller ikke Forvirring 
i Billedet, a t den pragtfulde Sydgavl i Ratzeburg ikke gen
findes i Risby, 'hvor
Vestergavlen jo for
længst er forsvundet.
Dom kirkehallens m ær
kelige G avltrekant har 
slanke, lodrette Rund
stave, der som et Pæle
væ rk ses paa Bag
grund af Gavlfeltets 
Zigzag-Murværk, som 
a tte r  indram m es af 
Sideliniernes Runcl- 
buefriser og gennem
brydes af sm aa kløverbladform ede Vinduer. Rundstavene for
løber uclen Funktion, -men de m idterste løber af paa  en stor 
Cirkelblænding, hvori der er indskrevet m indre Cirkler paa 
glaserede Smaastave. Det er tydeligt nok Mindelserne om en 
Vinduesrose, og da en italiensk, der ha r spøget i Bygmesterens 
Tanker.

En skrækkelig moderne Bemaling har ikke kunnet ødelægge 
Forhallens Indre, hvis A rkitektur er saa fremragende, at den 
slaar igennem alle Forklædninger. Det er M idtersøjlens fire 
sammenkoblede Halvsøjler, der uvilkaarlig  fastholder Opmærk
somheden (Fig. 7). Pillen er m uret op af lyse og m ørke (gla
serede) Skifter. Kapitælerne h a r den særlig nordtyske Trekant 
trædende frem i svagt Relief. Søjlerne adskilles af røde Tegl
stensstave med Klokapitæler, mens de vægfaste P iller har ind
fældede Hjørnestave med nydelige sm aa Kapitæler, ofte med 
Rosetter, indpressede i det bløde Ler før Brændingen. — Det 
hele nydelige Interiør- der i sin Finhed nødvendigvis m aa pa
ralleliseres med italienske, snarest lombardiske, K irker som 
San Lorenzo i Verona, er jo ganske ukendt i Risby. Men i 
samm e Øjeblik dette indrømmes, peger vi paa Slesvig Dorn-

171



Jan Steenberg.

Fig. 7. Domkirken i Ratzeburg. 
Forhallens Indre.

kirke: der findes nemlig Mage til den ratzeburgske Frip iller 
blot koblet til Væggens Piller (Fig. 7). Den originale Experi- 
m enteren med M aterialet, Skiften mellem Glasur og Ikke-Gla- 

sur, m aa i sin Tid have kende
tegnet den nu lemlæstede Dom
kirke i Slesvig saavel som dens 
ratzeburgske Fælle. Endelig 
kom m er hertil den særlige Rif
lingsteknik, som er kendt fra 
Ratzeburg i hele Domkirkens 
U dstrækning; denne Rifling er 
foretaget med kraftige, djærve 
Snit i det bløde L e r— sandsyn
ligvis med en Trækam  — før 
Brændingen. Men netop denne 
Teknik findes, som ovenfor om
talt, i Slesvig Domkirke, og 
den findes desuden paa flere 
andre danske Monumenter, der 
alle — direkte eller indirekte 
— har deres Forudsæ tninger i 
holstensk og nordtysk A rkitek
tu r .  Man har antaget, a t dens 
Forekom st i Danm ark kunde 
sættes til Tiden om kring 13. 
Aarh.’s Midte. Sikkert nok

ankom den her til Landet nogle A artier før den Tid.11)
Resultatet af denne Undersøgelse kan saaledes sam m en

fattes i følgende. Baade i Slesvig og i Risby finder vi væsent
lige Træk fra Domkirken i Ratzeburg, eller populært sagt: Sles
vig og Risby sam m enlagt giver Ratzeburg. Dette kan kun for
staas paa den Maade, a t den nordtyske Arkitekt, der lagde den 
sidste Haand paa Domkirken i Ratzeburg, er blevet kald t til 
Slesvig for at bygge videre paa Domkirken der, og under sit 
Ophold ved Slien har haft Lejlighed til a t opføre den lille 
Landsbykirke i Risby.
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H v o m  a a r ?  Det er et Spørgsmaal, m an uvilkaarlig t 
stiller- sig selv: hvornaar har disse Bygningsarbejder fundet 
Sted? Helst vilde jeg være fri for a t besvare det, da der over
hovedet ingen positive A arstal er at bolde sig til. Der meldes 
ikke noget om, hvornaar Ratzeburghallen er bygget, den alm in
delige og o m t r e n t l i g e  Datering ca. 1250 beror paa et rent 
Skøn og er desuden uforenelig med Bygningens hele K arak
ter.12) Det eneste helt sikre er, a t den fastholder Traditionerne 
fra Domkirkens ældste Dage, altsaa fra 1170’erne, og da den 
endnu er rom ansk i alle væsentlige Træk, kan man skønne, at 
den næppe er meget yngre end Aarene om kring 1200. Hvad 
saa Slesvigkirken angaar, har Valdemar den Stores berømte 
(lavebrev sikkert givet Signalet til storartede Byggearbejder, 
og det vil i første Omgang sige Korsarmene.13) Der er blevet 
fortsat med Skibet endnu i rom ansk Tid, og det var dette sidste 
Parti, der skyldtes den ratzeburgske Bygmester. E r Korsar
mene fra 1180’erne eller derefter, kan Skibets Østfag tidligst 
være fra  Begyndelsen af 13. Aarihundrede. Men ogsaa dette 
er altfor vagt, og m an ser sig om efter andre Holdepunkter.

Paa Vejen mellem Slesvig og Ratzeburg findes der ingen 
Monumenter, som kan have bragt den nordtyske Stil til Søn
derjylland. Altenkrempe er for sen, Segeberg (Klosterkirken) 
er for frem m edartet. Der er ganske sikkert Tale om direkte 
Im port fra den fjerne By ved den idylliske Ratzeburger Sø; 
og er det først klaret, kan m an ikke frigøre sig for den Tanke, 
a t ledende danske Mænd inden for Kirke og Regering har væ
ret i Ratzeburg og der sørget for, a t den begavede A rkitekt blev 
overført til Slesvig. Ratzeburg blev erobret af Hertug Valde
mar, den senere Valdemar Sejr, 1201.14) Mellem dette Aar og 
Ulykkesaaret 1223 kan  m an formode, a t Arkitekten blev ind
kaldt, m aaske af Kongen selv, m aaske af Grev Albert af Orla- 
münde, der raadede over de nordalbingiske Lande i Valdemar 
Sejrs Navn, m aaske af Kongens Kansler, Slesvigbispen Niels. 
Da. Kunst ikke uden videre respekterer politiske Grænsedrag
ninger, kunde den her gengivne Datering synes lovlig tidlig. 
Den er alligevel den sandsynligste. Man forstaar ellers ikke
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det lange Spring fra  Ratzeburg til Slesvig. Men hvordan dette 
end skal forstaas: givet er det, a t E jderen nu var overskredet. 
Invasionen af nordtysk A rkitektur var begyndt.

Maaske er vor Ratzeburgerm esters Skæbne ikke udtøm t 
med disse Linier. Hans Spor peger ud over Sønderjyllands 
Grænser, ind i det egentlige Kongerige. Hans Stil afspejles — 
med talrige Sidespring og stæ rk Lokalfarve — i de lollandske 
K irker og i m esterlig Elegance i A arhus Domkirkes Skib. Dette 
sidste overlegne Arbejde, nu  sørgelig skæmmet, h a r han m aaske 
været med til at rejse. Maaske — for det kan næppe nogen 
Sinde afgøres med fuld Sikkerhed.

I Aaret 1218 blev den unge Valdemar, Dronning D agm ars 
Søn, kronet og salvet i Slesvig Domkirke under Nærværelse af 
talrige Stormænd, baade Hertuger, Bisper og Abbeder.15) Stod 
Ratzeburgm esterens P art af Domkirken da færdig? Vi veed 
det ikke. Den var dog sikkert paabegyndt. Og hvis en og an 
den i denne store Forsam ling har taget de nye Byggearbejder i 
Øjesyn, set hvordan det svage Lys fra  K irkeruderne gled hen 
over de tunge, grønglaserede Mure og spejlede sig i de svære 
Søjlers runde Legemer — mon han da har tæ nkt paa, a t denne 
frem m edartede A rkitek tur var Budbringer fra en ny Kultur, der 
her for Alvor brød frem over Ejderen og senere skulde blive 
skæbnesvanger for Landet om kring Sliens Bredninger — ?

Jan Steenberg.
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Noter.

2) M ackeprang, Vore Landsbykirker (1920) S. 64. — Beckett, Dan
m arks K unst I (1924) 118 ff.

2) Aarbøger for nord. Oldk. 1914 S. 124 ( M a c k e p r a n g ) .
3) Muligvis h a r m an forberedt Byggearbejder 1260: Erslev, Reperto

rium  I 383 med Henvisning til Cypræus, Annales 283. — Hvis Kil
den er til a t stole paa, hentydes der vistnok til V estpartiet og Midt
skibets Hvælvinger.

4) Zeitschrift für Geschichte der A rchitektur VI 83 (O t to  S t i e h l ) .
5) Richard Haupt, Die Bau- und K unstdenkm äler in der Provinz 

Schleswig-Holstein VI 299, Fig. 334, og S. 367, Fig. 520—22. — Jeg 
kender ikke andre Eksem pler fra  Sønderjylland end dem i Dom
kirken og i Risby.

e) Mackeprang,Vore Landsbykirker 28, Fig. 11. — Skakbrætm otivet i 
Vinduernes Oversmig findes i Diesdorf.

7) Jfr. m in Artikel i Lolland-Falsters hist. Sam funds Aarbog 1933.
8) Rickmann, Die Domkirche zu Ratzeburg (1881). — Ferd. v. Notz, 

Der Dom zu Ratzeburg (1930?) — Ingen af disse Forfattere h ar be
handlet Stoffet tilfredsstillende i kunsthistorisk  Henseende.

a) Haupt, Kurze Geschichte des Ziegelbaus (1929) S. 98. — At Dom- 
kirkerne i Ratzeburg og Lübeck er om trent sam tidige synes ellers 
a t være alm indelig anerkendt. Se Zeitschrift für Geschichte d. 
Arch VI 77.

10) Haupt, Kurze Geschichte 99, Fig. 45.
n ) Mogens Clemmensen, Kallundborg Kirke 8. — Samme Forf. i Aarb. 

for nord. Oldk. 1922 S. 286.
12) Stiehl, Der Backsteinbau rom anischer Zeit (Leipzig 1898) S. 64. — 

Die Bau- und K unstdenkm ähler der Freien und H ansestadt 
Lübeck III, 1 S. 103. — Kirken i Schönhausen (Mark Brandenburg) 
fra 1212 viser flere Ligheder med Ratzeburg, se Stiehl, anf. V. S. 
67, Fig. 85.

13) Beckett, D anm arks K unst I 208. — Samme Forf. i Aarb. 1908, S. 145 
f. — Sønderjyllands Historie I 385 ( la  C o u r) .

14) Annales Danici 94.
15) Annales Danici 104.
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Paul Hansens Dagbog fra Løjt 
1740—45.

Ved cand. theol. Hans Hejselbjerg Paulsen.

Den Dagbog, vi i det følgende skal læse et Uddrag af, er 
ført af en Mand, som dengang var een af de iførende paa 
Aabenraaegnen. Han ejede ikke alene een af de største Gaarde 
i Løjt Sogn, men sad ogsaa inde med betydelige Andele i 
Aabenraa-Skibene, ja ejede selv flere Sejlskibe og drev en ikke 
ubetydelig Handel. Det kan derfor være af nogen Interesse a t 
læse et Udtog af en saadan Mands Dagbøger, da vi faar et lille 
Indblik i en Tid, vi ellers kun kender saa lidt til.

Paul Hansen (1694—1780) fik Fødegaarden Jacobsgaard i 
Barsm ark, Løjt Sogn 1727. Gaarden havde langt tilbage i Tiden 
været i Slægtens Eje.

I B arsm ark var der 2 K nudsgaarde og to Jacobsgaarde, disse 4 
hørte under Svavsted (Slesvig Bispestols Jord). I 1609 ejedes den 
nuværende Jacobsgaard af Christine Hansen, Enke efter Hans Ja 
cobsen.
1641 Nis Hansen (en Mark i B arsm ark under Jacobsgaard hedder 

endnu efter ham  Nis Hansens Dam).
1641—1658 Jes Jacobsen.
1658—1690 Paul Jessen. Hans Hustru lied Ingeborg M arquardsen, hun 

var fra Biosholm, hvor Fam ilien M. — Løjt Sogns ældste — 
boede. Det fortælles, at en Mand ved Navn M arquard fra Els
holm (i ældre Tid Ygylsjøholm) var den eneste, som overlevede 
Pesten — den sorte Død — 1349—1351 — M arquard, som i Folke
m unde kaldtes »rød Marko paa Elsholm«, drog sammen med 
Munkene fra  Løjt Kloster over til Barsø, hvor de levede i »Mun
kedal« (kaldes endnu saadan) i 3 Aar. Paa en Høj ved Raahoel 
prædikede Munkene, og Højen kaldes endnu den Dag i Dag 
»Prærkhøj«. M arquard af Elsholm fik Fruedag (d. e. 25. Marts) 
1351 Elsholm til Len af H ertug Valdem ar V. paa Sønderborg Slot.

Paul Jessen og Ingeborg M arquardsen havde to Sønner og to Døtre
1) Hans Paulsen, født paa Jacobsgaard 1660, 2) M arquard P au l
sen, han friede sig ind i den sydlige Fogedgaard i Barsm ark. (Nu 
Nygaard).

Hans Paulsen paa Jacobsgaard (1660—1743)
havde Sønnerne Paul Hansen, K aptajn og Ejer af Jacobsgaard 
Peter Paulsen til Østergaardsmølle.
Hans Paulsen, Kaptajn.

P aul Hansen (1694—1780) fik Jacobsgaard 1727. Han var gift med 
Mette Bossen fra  Bossensgaard (Bossensgaard brændte 1914, den 
var een af Løjt Sogns ældste Gaarde, bl. a. fandtes der endnu 
i Kælderen flere Fangehuller). Hun var født i B. 1711. En Bro-
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der Hans Bossen var Skibsrheder og Storkøbm and i Holland.
Hans Billede hænger endnu i Jacobsgaard. Paa Bossensgaard 
boede dengang en Enkefru W right, Enke efter Skibsrheder 
W right fra Porsgrund i Norge. Nogle af hendes Møbler fandtes 
endnu paa B. i 1914, men brændte sammen med Gaarden. Mettes 
Broder Matz Bossen havde Bossensgaard paa Paul Hansens Tid. 
Det er Paul Hansen, som h ar ført den Dagbog, som nedenfor gen

gives i Udtog. Den begynder 1718. Han døde 1780. Hans Gravsten 
sidder indm uret i Jacobsgaard. Den er vel nok den sm ukkeste og
mest kostbare Gravsten, vi har fra ældre Tid.

Af Paul Hansens Børn fik Sønnen Hans Paulsen Jacobsgaard 
1780, (t 1805). Datteren Bodil, som omtales i Dagbogen, blev gift med 
Eschel Møller (Krag) paa. Møllegaard. Manden døde allerede 1779, og 
hun arvede endvidere Jacobsgaard efter Broderen Hans Paulsen. 
Hun var desuden Arving til Bossensgaard; men hendes Morbroder 
Matz Bossen paa B. syntes, at tre  store Gaarde i Løjt Sogn blev for 
meget. Han overdrog derfor Bossensgaard til en P lejedatter Ellen 
Skippers. Bodil gav siden Jacobsgaard til en Slægtning Jep Matzen 
Krag. Hans Søns Sønnesøn er Hans Paulsen Krag, født paa Jacobs
gaard 1875, som nu ejer den gamle Gaard.

For disse Oplysninger angaaende Jacobsgaard og dens Ejere, 
skylder jeg Rentier Hans II. Toft, Barsm ark, min bedste Tak.

Af Paul Hansens Dagbøger er kun en enkelt bevaret, og 
hvad jeg her gengiver fra Tiden mellem 1740 og 1745, er kun et 
Udtog, idet en Mængde Notater angaaende Handeler, Fam ilie
efterretninger, Arbejdet paa Gaarden osv. er udeladt. Jeg har 
kun medtaget det, som kan være af Interesse i Dag i sproglig, 
personal- og kulturh istorisk  Henseende. Nogle enkelte P riser 
paa Landbrugets Salgsvarer er taget med for at illustrere Da
tidens Indtæ gter i en nordslesvigsk Bondegaard.

Dagbogen er ført paa Tysk. Men det er jo tydeligt, at Man
dens Sprogkundskaber — efter vore Begreber — er meget m an
gelfulde. At hans Modersmaal og daglige Talesprog er det søn- 
derjydske Folkemaal, er indlysende, idet han dels bruger en 
Mamgde sønderjydske Ord, hvor hans tyske Ordforraad svig
ter, dels er Sæ tningskonstruktionen helt igennem dansk. Vi 
m øder en hel Del Ord fra Folkesproget som f. Eks. Hild, Hjold, 
Bassel, Kost (Bryllup) gjfere (sætte Hegn i Stand) Lyng, Dam, 
Sløef osv. Dermest findes en Del Ord, som vil være en Tysker 
ganske uforstaaelige, t. Eks. H e u  f a g ;  zu t e c k e n  (tække); 
w ir k l i p p e n  Schafe; t o  H a u  bei der Kirche; kriegt H y r ;  
ein D i eg  m achen; ich soll selbst de N a c h  g r ø  haben (Efter- 
grøden); en S i d  Speck; der Schulm eister kam op  d e  K o s t ;  
N. N. war bei unser K l o c k  osv. Desuden ses det saa a t sige
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i hver Sætning, a t Sprogunderlaget er det danske. Forfatteren 
anvender f. Eks. meget hyppigt danske Præpositioner i tysk 
Oversættelse. »Bly til Kirken« bliver i hans Oversættelse til 
Blei z u  der Kirche. »Bark til Tondring«-Bark zu T. Paa Søn- 
derjydsk siger m an jo f. Eks. »Jeg fik Penge v e d  min Broder«. 
Paul H. skriver: »Ich kriegte Geld b e i  meinem Bruder«. Af 
andre Eksem pler »te Stajs« bliver til z u  S tadt; »beim Damm« 
i Stedet for am Teiche; W ir haben noch 14 Fuder Heu a u s  (ude). 
Værre bliver det, naar den forkerte Oversættelsespræposition 
ganske forandrer Meningen. P. H. skriver saaleds et Sted »Es 
wurde f ü r  mich gestohlen«, hvor en Tysker begribeligvis vil 
mene, a t en eller anden stjal til ham, og ikke aner, at Manden 
m ener »Es wurde m ir gestohlen«. Det er den Slags sproglige 
Snurrepiberier, m an m øder i de Grænselande, hvor Naturen — 
baade før og nu — saa hyppigt gaar over Optugtelsen. Af alm in
delige, mere tilgivelige Fejl, findes utallige. T. Eks. »in unsere 
Kirche« (hvor i n efter Menningen skal styre Dativ), »bei unsre» 
skrives meget hyppigt (hvor bei skal styre Dativ). Verbet s taa r 
ofte i Singularis, selvom Subjektet er P luralis osv.

Dagbogen er ført i en Tid, hvor det aarhundredegam le 
Fællesskab synger paa sit sidste Vers. Byhyrden i B arsm ark 
møder endnu om Foraaret for at overtage Styret over sine Un- 
dersaatter, hvis Antal paa den fælles Græsm ark beregnes efter 
de gamle Regler, hvor en Otting Jord danner Grundlaget for 
Beregningen. Paul Hansen er selv jævnlig beskæftiget ved 
Landm aaling rund t om kring paa Egnen, det er altsaa en Tid, 
hvor Landets Deling staar for Døren.

Gennem Dagbogen følger vi Sejlskibene paa deres Rejser. 
Forfatteren overantvorder Skib og Ladning til Guds Forsorg, 
n aa r Skibet s taa r ud af Fjorden, og takker Gud for Lykke og 
Held, naar det hjem vendte Skib h a r  kastet Anker. Han begyn
der det nye Aar i Guds Navn, og takker for det gamle, som 
rand t ud. Han fører Regnskab over, hvornaar han var til 
Skrifte hos Præ sten i Løjt, naar han  og H ustruen var til Al
ters, saavel som n aar han er bleven aarelad t sidst. Manden 
selv skjuler sig for os bag a lt det forretningsmæssige, som op-
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hobes; men vi faar et Indblik i Livet, som det førtes i en vel
havende Mands Gaard i de Dage. Her m øder vi de rige Stude
handlere ude fra Marsken, fra Ejdersted og Stapelholm, Amt
m and von Günderoth, hans Skriver og Sekretær. Her kom mer 
nogle Gange om Aaret Orientalisten Pastor Fabricius, Sogne
præsten i Løjt, som Sjælesørger, Ven og Raadgiver, ligeledes 
Diaconus i Løjt Canutus (eller Knud) Hybschmann. Ogsaa 
Præsten fra det træ fattige Burkal Sogn, den lærde Andreas 
Ambders finder Vej til det frugtrige B arsm ark for a t  hente en 
Tønde Æ bler mod at erlægge en Rigsdaler som Betaling. Skibs
kaptajnerne kom m er for a t veksle Penge hos den velhavende 
Paul Hansen, Fam ilie og Venner fra  fjern t og nær aflægger 
jævnlig Besøg, vi træffer Læreren, som gaar paa Madning, »op 
de Kost«, som Paul Hansen kalder det. Her handles med stort 
og smaat, fra Skibsladninger til sm aa Byttehandler, hvor det 
noget ubestem te »en Bog« byttes mod en Kardus Tobak, eller en 
Gris for et Lispund Humle. I det hele taget modtages ofte Na
tu ralier som Betaling i Stedet for rede Penge. Sælges der 
Smør eller Flæsk ved Skibene, faas ofte Klipfisk som Betaling. 
Uld betales med Hovarbejde, Karlens Løn bestaar foruden i 
Penge, i Linned til Skjorter og Tøj til Bukser; Bøgetræ betales 
dels med Penge, dels med »eine Rolle Tabak« o. s. fr.

Anno 1740.
Gott gieb uns ein fröhliches Neujahr!
Den 29. Dec. heuerten w ir Chresten Schulmeister.
den 7. Januar köfft ich 3 Tonnen Gerste für 8 Sk. a  ship.
den 10. Jan u ar ist der kleine Heufach ledig, de weste Heu

fach und Hjold ist auch ledig.
den 18. J. war ich in Roten Krug m it einem Fuder Malz,

krieg 9^ Sk. a ship.
den 19. J. liefert ich 155 Bund Heu to de Reiter,1) krieg auch 

Geld bei Lorenz Tobaksspinder fü r Vaters Kuh.
den 20. Jan. hatten  wir Matz Kraghs Sløef und holten 3 

Eichenblöcke in Bitterholt.

x) i Aabenraa.
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den 10. Febr. kam  mein Bruder Hans von Hadersleben, wir 
kriegen ein jeder 100 Mark?)

den 2. März w ar ich zu Bassel bei Hans Aubeck. 
den 6. zu Bassel in Ostergaardsm ühle.
den 9. war ich zur S tadt u. kriegte Bescheid von Commer- 

zienrath in Kopenhagen.
den 12. war Claus Baade von Eiderstedt hier und will Och

sen kaufen.
den 15. lieferte ich eine Rechnung auf de Ting. Jes Jessen 

bleibt schuldig 199 M. 1660 Mark stehen auf Zinsen.
den 24. verkauf ich einen zweijährigen H ingst an Ras 

Kjær in W arnitz für 32. W ir haben noch 5 Fach Heu in grossen 
Heufach.

den 28. verkaufte ich 8 Ochsen zu Peter Schlachter a paar 
28 Rd. 24 Sk.

9. April war ich in Klipleff zu Marked köfft en Quie. W ir 
pflügten den Lükberg und den Rörsiig2) wir haben noch 4 Fach 
Heu.

den 29. jagen wir 5 Stück Vieh aufs Grass. Der Hirte war 
hier u. schrieb das Vieh, Pferde u. Schweine.3)

den 28. klippen wir unsere Schafe.
den 29. waren w ir 6 M änner oder Sogneraadet mit dem För

ster zur Holzbesichtigung.
den 3. Maj kam H. F. Thomsen aus Stapelholm hier u. 

kaufte 6 Ochsen a paar für 24 Rd. Nis Jæger zu tecken auf de 
W estseite.

den 9. Maj w ar ich u. meine F rau  Mett zum heiligen 
Abendmahl. Unsere Schafe kommen auf die Heide?)

den 12. Maj w ar ich und Hans Aising in Apenrade m it 2 
Fuder Heu zu Herr Major. E r kriegt 200 Bund, wiegt a  Bund 
12 Pd. für jedes Bund 2^  Sk. und Herr Erich5) kriegt 40 für 
2^2 Sk.

A) Andel i Skibe.
2) E t Siig er et Stykke lavtliggende Jord.
3) I Fællesskabets Tid.
4) Ved Røde Kro eller 0. Løgum.
5) Vistnok Diakonns i Aabenraa Erich Fabricius, Præ st i Aaben

raa  1728—1782.
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den 21. segelt mein Bruder Hans Paulsen von Apenrade. 
Gott gieb ihm  Glück u. Segen.

den 22. Maj jagen w ir unsere Kühe aufs Gras, da ist nur 
wenig Gras, die Weide ist nicht grün.

den 25. Maj kom m t der V iehhändler H. F. Thomsen aus 
Stappelholm m it unserem  Gelde für die Ochsen. Er kaufte noch 
28 Stück.

den 28. Maj liefert ich Ochsen in Toldstedt.
den 29. betalt ich die Marieg(elder) an Herr Knudt.1) Peter

Schlachter kriegt die letzten Ochsen, den 13. og 14. Juni von 
der Brücke.2) Ich krieg eine Obligation von P. S. auf 200 Rd.

den 28. Juni fingen w ir an Gras zu m ähen in Nørkjær. 
den 29. war ich in Ostergaardsm ühle bei meinem Bruder

Peter, er hatte  Brief von meinem Bruder Hans aus Holland. E r 
will will Gott es nach Riga.

den 5. Juli war unser König hier auf dem Schlosse, ich war 
auch da. Mett war m it zur Stadt.

den 13. Juli hark ten  wir Heu in Egberg, ich war zur Stadt. 
W ir haben 40 F u tte r3) Heu.

den 23. w ar Jes to H au4) bei der Kirche.
den 23. var Nicolay Serdien hier und seine F rau  und wech

selt Geld m it mir. W ir haben noch 14 Fuder Heu aus. W ir 
kriegten Brief von unseren Hans. Gott sei Lob und Dank.

den 5. Aug. kriegen wir den Rest von unser Heu ein. Dieses 
Jah r haben w ir 89 Fuder.

den 13. Aug. kam  eine Kiste Thee von meinem Bruder 
Hans Paulsen.

den 16. holte ich ein Fuder Blei zu der Kirche.
den 15. heuerte ich M artin für 11 Rd. und 2 Hemde.
den 19. Aug. m achen wir ein Dieg(!)5) in Nørkjær.

1) Pastor Knud Hybschmann, født i Østerløgum, var Diaconus i 
Løjt 1707—1760.

2) Drengesgaard kaldtes før »æ Bro«. P aa  Meiers Kort over 
A abenraa Amt fra 1641 »die Brücke«.

3) Fuder.
4) til Hovarbejde, Spandtjeneste for Kirken.
5) et Dige.
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den 26. lieferte ich mein Bruder Peter 50 Mark zu der La
dung.1)

den 27. w ar ich in Apenrade bei Büchsenm acher u. krieg 2 
Pistolen.

den 9. September war ich zu Klippleff M arket2) verkaufte 
nichts.

den 20. kriegen wir unser Korn ein. — Gott sei Lob u. Dank! 
den 26. w ar A m tsverwalters F rau  hier u. m acht Käse für

Bürgerm eister.
1. Oktober liefert ich 2 Ochsen an Bürgerm eister a St. 16 Rd. 
den 7. October /haben wir schon Schnee, Frost u. W inter, 
den 9. kauft ich ein Bull.
den 14. w ar H err Pastor Lorenz Fabricius und der Pastor 

von Burkall u. bekommt 1 Tonne Æ pfel für 1 Rd.3)
den 27. w ar ich zu Kost4) bei Jes Mortensen in Nørby. 
den 28. w ar ich zu B ru ttbett5) bei Hans Madsen Krag in

Blosiholm.
den 1. Nov. kam  mein Bruder Hans P. m it seinem Schiffe 

nach Hadersleben — Gott sei Lob u. Dank.
den 11. schlachten w ir drei Schweine.
den 1. Dec. heuerte ich Svenne Jepsen Maag, er soll will 

Gott es nach Frankreich .0)
den 13. war ich u. Svenne zur Stadt m it 2 Seiten Speck für 

LPfd. 3 Mark, und eine Balle B utter für 7 Mk. 8 Sk. u. Bürger
m eister krieg ein Schinken a Pfd. 4 Sk. Casper Schm idt war 
hier bei unser Klock.

den 18. Dec. kam  das letzte Vieh ein. Dieses Jah r haben wir 
21 Stück Vieh u. 10 Pferde. Gott gab uns Glück u. Segen.

x) formodentlig Andel i en Skibsladning.
2) A ltsaa allerede i 1740 var Kliplev Marked den 9. Sept.
3) L. Fabricius var Pastor prim. i Løjt 1725—1753. Han er kendt 

som en betydelig Orientalist. P ræ sten fra Burkal, som købte Æ bler 
i B arsm ark er A ndreas Ambders. Sp. i Burkal 1725—49.

•) Bryllup.
G) Brudeseng, fejredes inden Brylluppet.
°) Form odentlig en Sømand.
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den 28. w ar ich zur Stadt m it B. M. Geld1) und für mein 
Schwiegervater M arquardt Bossen.

Anno d. 1741.
Gott gieb uns ein glückliches Neu Jahr, 

dèn 4. Jan. haben wir de weste Hild ledig. De andre ist ganz
woll.

den 5. w ar ich u. Jep Copperholdt m it 207 M. to Peter Cas
persen. Die B. M. Gelder stehen in der Ostsee für 12 pro Cent 
u. in der Nordsee fü r 14 pro Cent.. Unser Matz kriegt Hyr bei 
Peter Caspersen.

de 19. Jan. waren w ir Volmächtigen citiert um Fadenholz2) 
welches nach Copenh. soll.

den 20. hauen vir alle Piele3) weg beim Damm.
den 28. hauen w ir ein Bøg in Süderholt zu Planken (!)
den 16. Febr. gjæren w ir in der Rørskøvt.4)
den 1. M ärts segelt Svenne J. Maag von Apenrade u. will 

nach Frankreich — Gott gieb ihm  Glück u. Segen! Ich gab 23 
Mark zu Asmus Iversen von Escheis Schiff.

den 14. liefert ich 100 Rd. zu Barthold Serdien. Gott gab m ir 
Glück!

den 21. w ar ich beim Am tm ann um abzumachen wie viel 
das Magazin Heu u. Stroh kosten soll. Heu kostet pr. Fuder 
2^  Rd. Stroh 2 Mark.

den 10. April 1741 kom mt unsere Tochter Bodil zu Schule. 
Gott gieb Glück dazu.

den 15. war ich zu Beichte, auch zur Stadt.
den 21. liess ich mich aderlassen, ich wurde etwas krank.
den 24. w ar der Pastor H err Lorenz Fabricius hier bei

unserni Vater.
den 2. Maj war ich in Apenrade u. betalt B. Serdien 26 Mark

*) m uligvis Penge i Skibsaktier. Pastor Thade Petersen gør op
mærksom  paa, at »B. M. Geld« m uligvis er Bodmerilaan, en Slags 
gam m eldags Søforsikring. At Rentefoden er højere i Vesterhavet end 
i Østersøen, kunde tyde paa det.

2) Favntræ .
3) P iletræ er ved Dammen.
4) satte vi Gjærde i Rørskifte, Skifte, sønderj. Skøvt.
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14 Sk. für Umkosten für mein P art in Jacob Serdiens Schiff. 
— Gott gieb Glück dazu.

den 16'. Maj jagen wir unsere Ochsen aufs Gras. Es ist hart 
W inter gewesen, nun ist etwas besser. W ir jagen unsere Schafe 
auf die Heide beim Roten Krug1) 7 Alte, 2 Lämmer.

den 6. Juni w ar ich u. Paul Krag in Dyrhave um Land zu 
messen.2)

den 7. Juli w ar beide unsere Knechte zur M usterung in 
Toi sted.

den 20. w ar ich u. Mett zu Markt, w ir hatten  ein Eli mit zu 
einer Pumpe.

den 11. Aug. kauft K am m erherr Gynderot3) m ir Jep Han
sens Kuh ab.

den 15. Sept, w ar Herr Am tm ann hier. W ir fahren den letz
ten Buchweizen ein. — Gott sei Lob u. Dank für den guten 
Sommer!

den 18. liess ich mich Aderlässen.
den 21. krieg ich 21 Ducaten von Serdiens Schiff.
den 2. Oktober kam en die Dragonen.
den 3. m aschieren sie wieder ab. 
den 2. w ar ich u. Mett zur Beichte.
den 2. kam  mein Bruder Hans P. zu Hadersleben. — Gott 

sei Lob u. Dank!
den 17. w ar der Probst4) hier.
den 2. Nov. w ar ich zu Kost bei Nis Petersen auf Barsø. 
den 2. Dec. w ar der Pastor H err Canutus5) hier bei Mett, 
den 3. betet der Pastor Lorenz Fabricius für Mett, 
den 18. Dec. kam  unsere Kühe ein.

1742.

den 21. Jan. w ar Mett zu Kirche im Schlitten, 
den 10. Febr. w ar Mett u. K irsten in Vedsted Kirche.

1) paa Lunderup Hede ved Røde Kro.
2) U dskiftningen begyndte a ltsaa tidlig i Løjt Sogn. Der er i disse 

A ar ofte Tale om Opmaalinger.
3) Am tm and von Günderoth.
4) Dr. Koch i Aabenraa.
5) Canutus eller Knud Ilybschm ann.
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den 11. to Bassel in Biosholm.
den 18. Marts w ar ich u. Mett in Hadersleben, ich krieg 

200 Mark bei (!) meinem Bruder Hans P. Der Oberstleutnant 
heuerte Nis Hansens Damm1) ich soll selbst die Nachgrö2} 
haben.

8. April segelt I. Serdien nach Irland.
den 30. April war H err Pastor -Knud Hybschmann bei un

serem Vater.
den 1. Maj war ich in Apenrade auf K apitän Eschei Jensens 

Schiff. Gott gieb Glück.
den G. Maj krieg ich 400 Mark von Herr Pastor Lorenz Fa- 

bricius.
den 13. Mai betet der Pastor für unsere Tochter Ellen, sie 

ist sehr krank.
den 15. bekommt m ein Schwager 57 Mark. Er ha t auch 

P art in Hans Paulsens Schiff.
den 20. Mai war ich und Mett zum hl. Abendmahl, 
den 21. war ich bei Doctor Fast für unsere Tochter Ellen, 
den 23. war ich m it ein Fuder Bark zu Peter Tondering?) 
den 28. Maj starb unsere kleine Tochter Ellen Paulsen des

Morgens lK» Uhr.
den 29. war ich bei dem Pastor Lorenz Fabricius und liess 

die Leichenpredigt5) schreiben. H err Pastor Lorenz kriegt 7 
Mark u. H err Pastor Knud kriegt 10 Mark.

den 30. w ar ich u. meine Schwiegerin Maren Bossen in A. 
u. kaufte allerlei für Ellens Beerdigung.

den 3. Juni wurde unsere Tochter Ellen Paulsen beerdigt. 
W ir hatten  Brief von m einem  Bruder Hans Paulsen in (!) Riga.

11. Juni waren beide Knechte in Hoverslund“) und holten 
Lyng.

den 15. Juni verkauft ich ein zweijähriges Pferd für 35 Rd. 
den 6. Juli passierte mein Bruder Hans P. den Sund.

D Et Engdrag.
2) Eftergrøden.
*) En gammel Garverfam ilie i A abenraa, helt op til Nutiden.
5) L igprædikenen opbevaredes siden i Hjemmet.
°) Hovslund, i ældre Tid Hoverslund.
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den 21. Juli w ar ich u. Mett in Flensburg. Ich verkaufte 3 
Balle B utter u. krieg & L.1} Stockfisch. Verkaufte Leinen, 87 
Ellen a EU. 4 Sk.

den 11. August biss der Wolff2) 3 von unseren Schafen, 
den 22. kam  der Schulm eister hier op de Kost. Brief von

meinem Bruder aus Liverpool.
den 12. Sept, w ar ich zu Kirche u. dankte Gott für einen

guten Sommer.
den 13. Sept, war ich beim Am tm ann für Jes Bröde mich 

erkundigen wie viele Bäum e3) er pflanzen sollte.
den 24. Sept. 1742 des Morgens 6 U hr u. 55 M inutten wurde 

unser Sohn Hans Paulsen geboren.
Auf St. Michaelis den 29. Sept, wurde Hans Paulsen ge

tauft.
den 30. Sept, hatten w ir Kinderbier.
den 27. Oktober kom m t Eschei Jensen zu (!) Hause m it 

seinem neuen iSchiff. Gott sei Lob u. Dank.
den 4. Nov. h ielt Mett, ihren Kirchengang, 
den 9. b rannten  wir Branntwein, 
den 23. var ich zur Allmannting.
den 29. kauft ich 3 Bücher von Jørgen Eiberg für 3 Cadus 

Tobak. Der Propst var in unsere Kirche.

Anno d. 1743.

den 17. w ar mein Bruder Hans Paulsen hier u. kriegt sein 
Taufattest bei Pastor Lorenz Fabricius.

den 24. holt ich ein grosser Koffert, kostet 10 Rd. u. ein 
k leiner kostet 11 Mark.

den 26. Febr. war ich Dinghörer.
den 22. resten vir das kleine Haus auf Egbjerg?)

J) Lispund.
2) Den sidste Ulv i Løjt Sogn blev skudt 1780 ved IIøitov ved 

Hellet.
3) Det var paabudt nygifte at plante et vist Antal Træer ved 

Ejendommen. Præsten skulde afkræve B rudeparret Attest for at 
dette var sket. Se Falck, S. II. P rivatrech t IV. B. pag. 334. Forord
ningen (27. April 1737) g jaldt kun for Skovegnene, dog synes den og
saa  at være bleven overholdt i Midtslesvig. Forordningen blev op
hævet 1782. Se ogsaa. C. F. Callisens Anleitung 1834 p. 159.

4) Et saadant blev afbrændt i 1848 af Soldaterne.
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den 16. April kauft ich 40 Buchen in Kragbæk in J. H an
sens Lücke1) für 20 Mark u. 1 Rolle Tobak.

den 22. Mai wurde für (!) m ich 50 Mark Leinen gestohlen. 
Der Am tm ann befohl, dass wir B arsm ark durchsuchen sollte.

den 14. Juni war ich beim Am tm ann wegen die Kirkebyer 
Schulmeister.

den 1. Juli wurde Hans M.2) Schulm eister in Kirkebye. 
den 17. verkauft ich 4 Ochsen zu Hansen in Christian Al

berts Kau.3) Ich ha tte  Brief von meinem Bruder Hans. Paulsen 
aus Norwegen, dass er k la r w ar in Drammen.

den 4. Sept, kam en Soldaten vorbei von Fühnen.
den 1. Okt. w ar ich bei Prediger H err Lorenz Fabricius we

gen Vermögen Steuer. Ich muss 380 Mark bezahlen, 
den 6. w ar ich u. Mett zum Abendmahl, 
den 26. Oktober betet der Prediger H err Lorenz Fabricius

für unseren Vater.
den 29. Oktober um 12 Uhr stirb t unser Vater Hans P au l

sen. Er w ar 83 Jahre alt.
den 31. Oktober w ar ich bei den Prediger H err Lorenz F a

bricius u. H err Knud Hybschmann. Herr Lorenz krieg 23 Mark 
u. H err Knud 9. Ich u. Mett waren auch zu S tadt u. kauften ein 
Anker Wein 9 Mark, Gewürz 9 Mark, Smygels 3 Mark u. H and
griffe4) 3 Mark.

den 1. Nov. liesen w ir beten für unseren seeligen Vater, 
den 2. November legten wir unser Vater in den Sarg, 
den 3. Nov. wurde Vater beerdigt. Die Schulm eister gab ich

3 Mark. Da waren 3 Jungen m it5) die gab ich 3 Sk. un
ser Schulm eister gab ich 1 Mark und Peter Snedker 2 Mark.

den 20. w ar Maren Kasses6) hier, Sie kauft eine Quie für
4 Rd. Sie h a t bezahlt.

A) En Lyk =  et Stykke indhegnet Jord.
-’) Hans Mikkelsen, Degn og Skolelærer i Løjtkirkeby. Kendt som 

Regnemester og Visemager. Se Sønderj. M aanedsskrift 4. Aarg. S. 129.
n) Koog, udtales endnu paa sønderjydsk Kou.
4) Til Ligkisten.
5) Til at synge sammen med Degnen.
“) I B arsm ark hedder en Vej endnu »Maren Kasses Foert«.
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den 25. lieferten wir Gerste u. Brot zu Herr Lorenz u. H err 
Knud.1)

Ligstenen over Paul Hansen sidder nu indmuret i hans gamle Gaard 
Jacobsgaard i Barsmark. Stenen er ca. 1,75 m høj. Indskriften og de 8 
udhugne Billeder i Relief ses endnu meget tydeligt.

P ræ sterne, form odentlig  Tiende.
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Indskriften er følgende:
Salige

PAUL HANSSEN 
af Jacobsgaard i

Barsmark, fød 1694 
d. 2 Sept, døde d. 15 Aug.

1780. og Hustru salige 
METTHA PAULS

fød d. 15 Nov. 1712 døde 
Anno 1789 den 11 Martz.

Salige
ELLEN PAULS 

DATTER fød d. 8 April
1733 døde d. 28 Maj 1742.

Udenom selve Indskriften er indhugget 8 ca. 50 cm høje Billeder af 
Jesu Livs Historie.

Nederst ses et dobbelt Billede, Jesu Fødsel, med Henvisning til 
Luc. 2 V. 7. 8. 9. 10. 11.

Nederst til venstre: Jesu Sjælekamp i Gethsemane, Luc. 22. 
Ovenover det: Jesu Hudstrygelse, Joh. 19.
Overst til venstre: Ecce homo. „Se hvilket Menneske“,
Midterste Billede: Jesus paa Korset, Joh. 19.
O verst til Højre: G ravlægningen, Luc. 23.
Neden under: Jesu Opstandelse, Luc. 24.
Nederst til Højre: Jesu Himmelfart, Luc. 24.

den 17. Dec. kam unser Vieh ein.
den 23. Dec. w ar ich u. Mett zu Stadt m it en Sid Speck. 

Anno d. 1744.

Gott gieb uns ein gutes Neu Jahr! Amen. Gott sei Lob u. 
Dank für das alte Jahr!

den 16. Jan. w ar der Jägerm eister u. Jägerbursche hier. W ir 
haben 8 Bette für fremde Leute.

den 6. Febr. w ar ich u. die Creditoren auf dem Rathhause 
wegen Curtzweils Haus.

den 17. w ar Auktion auf Kurtzweils Haus. B, Serdien 
kriegt es für 1215 M.

den 19. April w ar ich und Mett zum heiligen Abendmahl, 
den 4. Mai messe ich in Dybvighoved.
den 16. x Mai war ich beim »Hausvogt um ein neues Schul

haus in B arsm ark zu bauen.
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den 19. Maj hyrt ich Hans P. für 11 Rd. 1 Pfund Wolle, Lei
nen zu ein paar Büchse.

den 24. h y rt ich J. M. für 23 Mark, 2 Hemde, u. Leinen, 
den 12. Aug. fangen w ir an m it dem Roggen. Maren Kasses

kriegt ein Ferkel u. ich ein L.-Pfund Hopfen.
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Fra Rationalismens Dage i Sønderjylland.
(H. P. Barfoed og Branderup Menighed.)

Ved L. F. la Cour.

I 1796 fik Branderup i det Tørninglenske under Ribe Stift 
sig en ny Sognepræst. Han hed Hans Peter Barfoed, var Præ ste
søn fra T irstrup ved Grenaa og havde gennem 3 Aar væ ret Ka
teket ved Nikolai Kirke i København, inden han ombyttede 
Sjælland med Sønderjylland. Han var da en 26-aarig ung Mand, 
født 15. 2.1770, og var i den ret tidlige Alder af 22 Aar naaet 
frem til Attestatsen.

Under en Audience med Geheimeraad Chr. Brandt, den 
indflydelsesrige Præ sident for danske Kancelli, 15. 8 1796 fik 
han den Efterretning, at han var kaldet til Sognepræst for 
Branderup Menighed, og i de omfangsrige Dagbøger, som han 
førte, skriver han i den Anledning:

»Saa er da her min ny af Gud bestemte Virkekreds. — Jeg 
nægter ikke, at jeg h a r ønsket ethvert andet Kald, jeg søgte, 
med hæftigere Længsel end dette, men dette blev det, o-g dette 
m odtager jeg da med inderlig Tak til Gud for det Forbigangne, 
med barnligt Haab til Gud for det Tilkommende. — Ja, han, 
den Algode, der saa faderlig sørgede for mig indtil denne Dag, 
og saa rigeligen velsignede mig, saa a t jeg stedse, skjønt længe 
Fader- og Moderløs, kan  siges a t være ukjendt med Mangel, 
han give mig ogsaa fremdeles Hæld og Velsignelse i denne 
ny Virkekreds!!!«

Han fik nu trav lt med at gøre sig rede til Afrejsen, og 19.9. 
1796 tog han, som han skriver i Dagbogen, »Afsked med Gehei
m eraad Brandt, der var blid og venskabelig i høj Maade — bad 
mig holde fast »ved Hovedsagen«, ønskede mig al Lykke og 
Velsignelse og beseglede sin Lykønskning med et Kys ved 
Bortgangen.«

Over Kalundborg gik Rejsen til A arhus og derfra ned gen
nem Jylland til Ribe, hvor han  efter at have aflagt Bispe-
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«eksamen blev indviet til sit nye Kald samm en med to andre, 
Jørgen Bloch, P ræ st i Ferring, og Lorens Stallknecht, Kapellan 
i Østernykirke. Biskop Middelboe foretog Ordinationen, og Bar- 
foed prædikede over den forelagte Tekst, 1. Pet. 1, 3—4: Lovet 
være Gud og vor Herres Jesu Christi Fader, som efter sin store 
Barm hjertighed har igenfødt os til et levende Haab ved Jesu 
Christi Opstandelse fra de døde til en uforkrænkelig og ube- 
sm ittelig og uforvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til 
Eder. I sin Dagbog skriver han under denne Dato (12.10.1796): 
»Gud, min Skaber og Velgjører! Faderlig ledte du mig og sør
gede for mig indtil denne Dag, dit Forsyn vaage stedse over 
mig og ledsage mig paa den ny Bane, paa hvilken du kærlig 
bød mig at indtræde! Gid jeg baade i Lære og Levned m aa vor
de en sand Vejleder for mine Brødre til Udødeligheds Land.«

I et Brev af 14. 10. 1796 til sin Fæstemø, M aria Cathrine 
Hjorth, i København, skriver han:

. . . .f r a  Kirken tog vi til Bispen, der takkede mig for god 
Præken, og efter aflagt Eed kjørte Bispens Vogn vi tre nybagte 
Præster omkring i fransk Visit til Byens Gcistlighed. — Ved 
Ordinationen var jeg den øverste som Kongens Præst, Blok den 
anden som Proprietærpræst og Stallknegt den tredie som perso
nel Kapellan. Til Middag, vare vi indbudne bos Biskopen, hvor 
der var temmelig Selskab, bestaaende af 20 Couverts, Byens 
Geistlighed for det meste, Stiftamtmand og Kamerberre Moltke 
og Frue, Borgemesteren, en Justitsraad Balle o. s. fr. — Du vil 
ogsaa vide Retterne. - Nu da - Sort Suppe og Kjødsuppe, smaae 
bitte Postejer, Suppekjød med Sauce, sprængt Gaas og Pølse med 
rød Kaal, færsk Lax, en Dyreryg, Kage, Chelee og Deserter, rød 
Vin og Madeira. — Denne Pocnitensetour ved Bordet var den 
værste. — Vi drak dernæst Kaffe, rekommanderede os saa hastig 
som muligt fra dette ubekjcndte Selskab — Biskoppen forlod mig 
med megen Lykønskning, forsikrede mig atter at hjælpe mig i all 
muligt, dels for Bekjcndtskabet med mine Forældre, og bad mig 
at skrive sig til med det første.

Samme Dags Efterm iddag Kl. 5 ankom han til Branderup,
til sit ny Hjem, hvor han straks befandt sig meget vel og ved
blev at. befinde sig vel, trods økonomiske Bekymringer, indtil 
han a tte r forlod det, og 23.10.1796 fandt hans højtidelige Frem- 
stillelse og Indvielse til Menigheden Sted ved Provst Mechlen- 
burg fra Bevtoft.
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F ra  et andet Brev, ogsaa til hans Fæstemø, af 15. 12. 1796 
henter vi disse Linjer:

___ Egnen er just ikke den behageligste, især for den, der
ikke er vant a t see Lyng, men ogsaa Heden er god, da den sparer 
Udgivter til Brænde — Kirken ligger om trent 800 Skridt fra
Byen,----  e r___ udvendig tæ kket med Bly, og med et kjønt
Taarn og Spir, indvendig m alet — Kirken ligger i et Vænge, som 
tilhører P ræ stegaarden; den ligger paa en Høy, som paa den ene 
Side h ar væ ret temmelig beskovet (nu ere kun faae Træ er til
bage). — Endnu ere en Deel Buske langs ned af Højen og ned i 
Dalen, der give et halv rom antisk Udseende, da de løbe som i en 
Art af Irgange; i det m indste h ar dette Sted engang været dej
ligt. — Neden for omgrænses det af en Eng, hvorigjennem  en 
bugtet Bæk flyder og risler, og denne Eng støder igjen paa den 
anden Side til P ræ stegaardens Marklod, der nu udbreder sig 
trind t omkring. — Denne Dal bag Kirken troer jeg endnu vil blive 
et yndigt og svalt Opholdssted om Sommeren — og derhen kan 
m an gaae med Tøvier og Nathue, med en Bog eller et Strikketøj 
i 1 laanden. Her i Sognet ere 40 G aardm and, som kaldes her Ot
ti ngsmænd, men med forskjellig Jordslod, da nogle have 1, andre 
2, andre 3 Ottinger ligesom Præsten, to Mænd alene have 4 O ttin
ger: foruden nogle Huusmænd, som her kaldes Kaadnere.

Vi sagde ovenfor, a t han befandt sig vel i Branderup. Her
til bidrog Nabopræsterne, af hvilke især Jacob Henriksen Bur
chard t (1736—98) i Toftlund og Frederik Nislev (1753—1801) i 
Agerskov tiltalte  ham. Den første, »den ædle Jacob Burchardt« 
fik han saa kær, at han kaldte ham  Fader og hans H ustru Mo
der. Men først og frem mest bidrog dog hertil selve Menigheden, 
der i høj Grad béhagede ham, ligesom han den. Det var jævne, 
ærlige, omgængelige Folk, der straks kom ham  i Møde med Til
lid og Velvilje. Hans jævne, ærlige, trohjærtige Væsen indtog 
ogsaa dem for ham, og det var dem naturligvis særdeles kært, 
a t han ved Ankomst til Sognet gik allevegne omkring, »var inde 
hos Rige og Fattige og i det m indste Hus« for personlig a t gøre 
sig bekendt med Menighedens Medlemmer. Men ogsaa hans Ta
ler følte de sig i høj Grad tiltalte af, hvorfor der altid  var en 
ualm indelig talrig  Forsam ling til Stede, deriblandt næsten al
tid  en Mængde Fremm ede fra alle de omliggende Sogne. Det 
første Vidnesbyrd om denne Menighedens Velvilje var det usæd
vanlig store Kjoleoffer, han modtog, efter a t han i 4 Uger havde
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været dens Præst. Det v a r Skik i Egnen, a t Menigheden gav 
den ny Præ st en Offerdag til Hjælp til hans første Præstekjole. 
Hans Form and havde i et saadant Offer faaet 42 Rdl. K., og det 
ansaa m an i Egnen for grum m e meget; han selv fik dog nu 62 
Rdl. K.

Im idlertid var hans Stilling, saa lidt som nogen andens, a k  
deles blottet for Savn og Mangler. Der var Degnen Søren Ewald, 
en Slægtning af Digteren, og indbildsk af sit Slægtskab, en i høj 
Grad nærig og sm aalig K arakter, hvem' egen Fordel og Bekvem
melighed gik over alle Hensyn.*) Og Sognets anden Skolelærer, 
der vel var skikkelig og anstændig, men blottet for al Dannelse. 
Disse M ennesker gjorde ham  megen Sorg, da Ungdommens Un
dervisning og Udvikling var ham  saa vigtig og betydningsfuld 
en Sag. Han søgte a t paavirke disse Lærere ved alle mulige 
Midler, ved Samtale, Anvisning og Undervisning, men hans 
Held var ikke stort.

Ogsaa paa anden Maade skaffede hans Nidkærhed ham  
Sorger. N aar han følte sig kaldet til med al den Kærlighed og 
Ømhed, som det er m uligt en Lærer kan udvise,i Skriftestolen 
at prøve paa at udjævne M isforstaaelser, der var kom m et ina  
mellem to Æ gtefæller, der efter en Snes Aars lykkeligt Æ gte
skab nu levede uheldigt paa det sidste, vakte det Anstød og 
Misnøje forskellige Steder, og naar han af Iver for at vejlede 
de unge til sand kristelig Oplysning nærede et inderligt Ønske 
om at m aatte læse med Konfirm anderne to Aar, vakte han og
saa paa dette P unk t Modstand. »Her hænges haard t ved det 
gamle«, udbryder han, »og til at bringe Skolevæsenet i bedre 
Stand møder m ig ingen trøstende Forhaabning«.

Men forøvrigt er det vel ikke andre Erfaringer, end m an
gen anden Præ st tidligere og nu h a r gjort.

En af hans nærm este Formænd, Præsten Outzen, synes a t 
have haft stor Indflydelse paa Menigheden i en streng ortodoks 
Retning. Menigheden var a ltsaa  streng ortodoks. Det var han 
selv langt fra at være, og dog tilta lte  hans Præ kner den, og m an

*) Paa en helt anden Maade omtales han  i Slægten, der endnu 
lever der paa Egnen. Red.
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flokkedes, som sagt, ivrig til hans Kirke. En vis naturlig, folke
lig Veltalenhed, forbundet med en som oftest temmelig omhyg
gelig Forberedelse, en inderlig og alvorlig Oprigtighed og Kær
lighed sam t en heraf udsprungen ingenlunde alm indelig Kraft 
og Varme i Foredraget var de naturlige Grunde hertil.

Gennem Aarene var han mere og mere naaet til den Erken
delse, at Kristendomm en vel var en aabenbaret Religion, men 
han fandt dog, at dens største Betydning var sædelig, og a t alle 
dens Lærdomme for ret at fattes og tolkes m aa staa sin Prøve 
for, finde sin Gyldighed i den menneskelige Fornuft, »Guds yp
perste Gave til Mennesker«. K ristus var ham  en him m elsendt 
Frelser, men ikke gennem en Forsoningsdød, kun gennem Lære 
og Eksempel. Men ved A arhundredskiftet eller derom kring er 
det, som han langsom t vender tilbage til sine ældre religiøse 
Anskuelser, hvad end Grunden kan have været. Men derpaa 
skal vi heller ikke komme ind. Hans Dagbøger røber et og an
det, som kunde .tjene til Forklaring; saaledes m elder han en
gang, a t under en »Aftensnak«, vel et Kom-sammen i et Bonde
hjem, en vis Hans Poulsen ligegyldig lod sig forlyde med a t — 
der k a n  prædikes om den Jø'deunge. Og han føjer til: »Saale
des kan sand Raahed i egne og andres Øjne faa  Skin af Oplys
ning — en sørgelig Opdagelse. Jeg ha r ellers længe hørt Tale 
om hans og Hans Jensens letsindige Tale, men troede dog ikke 
deri at finde slige Ingredienser.» Det er vel ikke tvivlsomt, at 
flere Sam m entræf som dette med Hans Poulsen h a r bidraget 
til den antydede Forandring i hans religiøse Anskuelser, lige
som at han, ved at lære sin Menighed, selv h a r læ rt af den.

Im idlertid blev som sagt Forholdet til Menigheden ikke 
uden Prøvelser. Der var saaledes i det m indste enkelte blandt 
hans Sognebørn, der havde fattet Tvivl om hans Rettroenhed, 
fordi han saa sjælden talte om Forsoningen. Engang — det var 
i Juli 1798 — da Præsten og Mølleren*) førte en af deres hyppige 
Sam taler, som saa. at sige altid drejede sig om aandelige Spørgs- 
maal, sagde Mølleren bl. a., at der var noget, som i lang Tid 
havde bræ ndt ham, og som han, længe havde tæ nkt at fremføre.

*) Peder Johansen.
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»Vor gamle Præ st talte saa meget og næsten altid  om Forsonin
gen, og naar han havde ta lt meget og stæ rkt imod Synd og La
ster, blev det dog tilsidst, a t alle Synder kunde forsones ved Je
su Blod. Jeg synes aldrig, De taler saadan om Forsoningen«. 
»Fordi den saa let kan misbruges.« — Men den Tvivl om Bar- 
foeds Ortodoksi, som der ymtedes om i Sognet, tiltog og fandt 
Næring endog i ganske ligegyldige Ting. Såaledes var m an ikke 
tilfreds med, a t han undertiden prædikede over Epistlen i Ste
det for Evangeliet, idet m an frygtede for, a t han efterhaanden 
skulde gaa videre og nærm e sig til — den nye Lære. Og enhver 
Æ ndring i det tilvante mødtes af Modstand. Saaledes havde 
han i 1799 indbudt de yngre til at overvære og deltage i Under
visningen med de ældre, som skulde konfirmeres, men straks 
ankom fire Mænd af Sognet med Forlangende, a t det m aatte 
blive ved gammel Skik. Dog følte de sig i nogen Maade beroli
gede, da de fik at vide, a t det kun var en Indbydelse og ikke 
nogen Tvang. Ogsaa Frygten for Epistlerne tabte sig efterhaan
den, da m an mærkede, a t det ene kunde behandles til Opbyg
gelse, saa vel som/det andet.

N ytaarsdag 1801 havde Barfoed forrettet Gudstjenesten for 
en talrig  Forsam ling baade fra sit eget Sogn og Nabosognene, 
men den Tillysning, der havde fundet Sted fra Prædikestolen i 
Henhold til Reskript fra  Kancelliet om forandret Tekst og selv
valgte Salmer, havde straks givet Anledning til en Grandesam 
ling i Branderup, hvor m an havde drøftet Spørgsmaalet om den 
saakaldte ny Stil eller ny Lære, den ny Psalmebog osv. Mæn- 
dene i Rurup havde været indbudne til den Conference, men 
mødte ikke.

Epistelsagen døde, som sagt, hen, men der rejste sig en ny 
Sag af en dybere Grund og alvorligere Natur. — Barfoed havde 
Smag nok til a t finde Smagløsheder i den kingoske Salmebog 
og for afgjort en Uvilje mod Djævlen til at han kunde taale 
ham, selv i den kirkelige Poesi; derimod fattede han ikke, hvor 
miledybt i poetisk Forstand Evangelisk kristelig  Psalmebog 
stod under den kingoske, medens den naturligvis langt bedre 
forligte sig med hans religiøse Anskuelser. Men dette var ikke
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Tilfældet med Menigheden. Allerede i Juni 1799 havde det glæ
det ham, at »Evangelisk kristelig Psalmehog faar fortjent Roes« i 
Lærde E fterretninger; og som Følge heraf anbefalede han den 
til sin Menighed, der dog ikke blindt fulgte ham.

Vi hører herom i Dagbøgerne under 23.12.1800.
(23. Decb. 00) »Nu kom Peder Snedker for a t laane en af de ny
Psalm ebøger til E ftersyn efter m in Indbydelse. Men med det sam 
me kom han med betydende Mine frem med det, der længe havde 
lagt ham  paa Hjerte. — Han spurgte om m ine Tanker om Evig
heden. »Tvivler han  om den?« Nej, vist ikke; men jeg skal have 
yttret, at der ingen Helvede var, læ rt Ungdommen saaledes. »Det 
kommer an paa, hvad Begreb han  gjør sig derom. Troer han, a t 
det bestaaer i en Ild og Svovel-Pøl?« »Ja.« »Saa kan jeg rigtig  
nok ikke være af hans Mening; th i jeg finder in tet derom i Kristi 
Lære, og den re tte r jeg mig efter.« Men K ristus havde dog selv 
ta lt om den evige Ild. Jeg havde derimod sagt, at det bestod kun i 
Sam vittigheds Nag. Den kunde m an føle her i Tiden, og altsaa 
blev det heller ikke videre i Evigheden. Der gik adskillig Tale 
herom, da de Unge nu ikke troede noget Helvede, og beraabte 
sig paa deres Lærer. — Jeg m aatte nu tale adskilligt med ham  
derom, at det at læse Skrivten og forstaae dens Udtryk var to 
forskjellige Ting. Jeg kunde som Lærer ikke rette  mig efter 
Mængdens Begreber og Domme, men efter Kristendom m ens Lære 
og min bedste Overbevisning; thi jeg skulde engang staae Gud til 
Ansvar derfor. At stadfæste M eninger/ n aa r jeg ansaae dem 
vrange, var ikke at handle som kristelig redelig Lærer, men som 
Pharisæer. Var Kristendommen aldrig bleven renset for m enne
skelige Tilsætninger, saa havde vi endnu tilbedet Helgene, troet 
Skjærsild, kjøbt Syndsforladelse for Penge. Jeg m aatte desuden 
vogte mig, a t jeg ikke lærte de Unge saaledes, at de siden ved 
egen Læsning og E ftertanke skulde opvækkes til Mistro imod mig 
o. s. f. — Han vilde nu efterse den ny Psalmebog. — Han kunde 
jo vel ikke laste den, da han  ikke havde set den, men ellers var 
jo den gamle ligesaa god, og sligt mere.«

Endnu hengik der dog et P ar Aar, inden Striden re t udbrød. 
Kampen f o r  den ny Salmebog havde hidtil kun bestaaet i An
befalinger; Kampen i m o d  den kun  i halv undvigende Erklæ
ringer. Saaledes kunde det ikke bestandig staa  hen; Minen 
m aatte springe, og Barfoed m aatte, som den eneste handlende 
Person, naturligvis give Signalet. Han gav det, da han gennem 
sine Sam taler, men isæ r gennem den opvoksende Ungdoms Un
dervisning, troede tilstræ kkelig  at have paavirket Menigheden.
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14. Oktb. 1804 frem satte han  altsaa  fra  Prædikestolen ligefrem 
sit Forslag om dens Indførelse i Kirken. »Forslaget er nu gjort«, 
skriver han i den Anledning; men »skal det fuldføres, m aa det 
ske i Kærlighed; th i Strid opbygger ikke.«

Allerede faa Dage efter begyndte m an at røre paa sig i Mod
standernes Rækker. Nogle paastod, at Psalmebogen sigtede til 
den nye Lære, andre at den Helligaand ikke ommeldtes deri 
osv. Der gik Rygter om, a t det især v a r to Kvinder, som satte 
sig imod Indførelsen af den nye Psalmebog, Sognefogdens Kone 
og Degnekonen. Endvidere blev der sagt, a t den rige Degn hav 
de ladet sig forlyde med, a t han ved den nye Psalmebogs Ind
førelse vilde have Tillæg i Løn, da Salmerne i saa Fald skulde 
antegnes paa en Tavle, men Præsten tilbød gratis selv at for
rette dette Arbejde og derved spare Degnen Ulejligheden. Ved 
en Samtale, som fandt Sted mellem Præsten og Smeden, der 
forøvrigt ønskede, at den nye Salmebog m aatte blive indført, 
faldt der nogle ikke trøstelige Ord om Mængdens Stemning.

Forslaget v a r altsaa  stillet, og den foreslaaede Betænknings
tid paa 14 Dage var udløben; der havde vist sig slemme Vars
ler for dets Gennemførelse; nu slog Afgørelsens Time. Det var 
Søndag den 28. Oktbr. 1804. Efter endt Gudstjeneste skulde 
Hjærternes Tanker aabenbares, men kun 8 Mænd af Menighe
den tegnede sig for den ny Psalmebogs Indførelse. Mølleren, der 
saa ofte tilforn tydelig havde erklæret sig for den, som ved sine 
Y tringer isæ r var den, der havde opm untret og tilskyndet Bar- 
foed til dette Skridt, nærm ede sig ogsaa Alteret, men kun for at 
erklære, at hvis der overhovedet skulde ske Forandring, øn
skede han helst Harboes og Guldbergs Psalmebog indført. Dette 
var saare uheldigt, for der kunde ingen Tvivl være om, at hans 
Eksempel vilde virke stæ rkt paa de tankeløse og yderligere be
fæste manges Fordomme. Ogsaa Degnen vægrede sig ved at 
undertegne og erklærede, a t han ikke i særlig Grad længtes ef
ter denne Forandring, da det jo m edførte flere Besværligheder. 
»Naar endog fra  denne K ant findes Modstand og hemmelig 
V irkning paa de mange Slægtninge i Sognet, hvad Frem gang 
da a t vente« — sukker Barfoed.
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Det var dog langt fra, at Salmebogssagen hermed var endt. 
Den nye Salmebog skulde kun indføres »i Kærlighed«; m en Bar
foed haabede, a t det lod sig gøre gennem Overbevisningen at 
frem virke en kærlig Enighed. Sagens Fortsæ ttelse indeholder 
saa mange interessante Træk, at vi ikke kan lade være med a t 
meddele dem, selvom vi ikke kan dvæle ved hver enkelt privat 
Samtale, hver enkelt Opfordring fra  Prækestolen.

Vi læser bl. a. i Dagbøgerne under 12.11. 1804:
»I Morges kom Thomas Pedersens Kone til mig og i privat 

Sam tale aabenbarede for mig, hvorfor hun  ikke kunde bifalde 
den af mig anpriste ny Psalmebog, fordi hun nemlig ikke fandt 
saadanne trøstefulde U dtryk om Forsoningen i den, som i den 
gamle. Af samme Aarsag, erklærede hun, kunde hun heller ikke 
finde Trøst i mine Prædikener, fordi jeg kun  holdt mig til Jesu 
Lære, men ikke om talte Forsoningen paa samme Maade som 
den Forkjaring, hun havde lært.« Barfoed søgte a t retlede hende, 
men da hun faa Aftner efter kom igen for at tage den afbrudte 
Sam tale op paany, tog han  vel venlig imod hende, men naaede 
dog i sit stille Sind til det Resultat, som han giver Udtryk for 
i Dagbogen med følgende Ord: »At rette de gamle Begreber, at 
nedbryde den gamle, underlige Bygning, saalænge m an finder 
Grunden aldeles uskikket til a t opføre en ny og bedre paa, vilde 
være et frugtesløst og skadeligt Arbejde.« Hos hende var der 
a ltsaa  absolut Uvilje mod at gøre Forandring med Hensyn til 
Salmebog, men lidt ind i Januar det følgende Aar har Barfoed 
den Fornøjelse, at »et P ar Mænd fra Rurup kom og meldte mig, 
a t de og flere af deres By nu var komne til bedre Indsigt og Ef
tertanke og agtede sig derfor paa næste Søndag a t tegne sig der
til.« Og det følgende Aar (23.3.1806) overraskedes Barfoed ved 
at Degnen, aldeles af egen Drift, ved en Begravelse havde valgt 
Salm er af den ny evangelisk kristelige Psalmebog, nml. 409 og 
419, altsaa de første, som her brugtes offentlig.

Uden Tvivl h a r dog denne behagelige Overraskelse været 
ligesaa ubehagelig for Menigheden og givet Striden en Retning, 
der hverken kunde tækkes Præ st eller Menighed. En halv Snes 
Dage efter den nævnte Begravelse traadte  en af Sognets Bebo-
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ere, Johannes Lorentsen Rask, frem for Alterfoden og overrakte 
Sognepræsten en Skrivelse, der indeholdt en E rklæ ring om, a t 
de slet ikke var tilfredse med den evangelisk kristelige Psalm e- 
bogs Indførelse, og var undertegnet med 50 Navne. Ganske v ist 
viste det sig, a t en Del af U ndertegnerne manglede Stemmeret, 
andre var optaget, men forlangte sig strøget og andre havde 
faaet deres Navn med aldeles mod deres Vilje, men ikke desto 
m indre var det meget kedsomm eligt for Barfoed.

Atter en halv Snes Dage senere kom Mølleren en Efterm id
dag op i Præstegaarden. Præsten havde Lyst til at tale med 
ham  i Enrum  om den ny Psalmebog og sige ham, a t netop han 
var en af dem, der ved sine Sam taler havde væ ret med til a t 
modne det Forsæt at faa den indført. Mølleren paastod, a t han 
var bleven m isforstaaet, hvad Barfoed ikke kunde gaa ind paa. 
Han havde nu  gennemgaaet den nøjere og syntes ikke om den, 
fordi, som han  sagde, Kristendomm ens G rundsandheder: Tre
enighed, Forsoning osv., m aaske ogsaa Djævelens Magt just 
ikke var udelukkede, men dog sjældnere omtalte. Barfoed fandt, 
a t han ikke havde været oprigtig imod ham  og nu ovenikøbet 
ved sin U nderskrift havde deltaget i et hemm eligt Angreb paa 
ham, men Mølleren lod, som om alt var sket efter hans bedste 
Overbevisning, som han ikke kunde fravige.

Paany, fandt Barfoed det ønskeligt fra Prædikestolen at ud
tale sig om den ny Psalmebog og atter opfordre til offentlig 
Meldelse og Paategning, hvad han var meget urolig ved, da 
han frygtede for, a t hans Ønske om Mindelighed og Enighed 
ikke vilde ske Fyldest. Og dette viste sig i Sandhed a t være 
rigtigt. Thi Søndag den 2. Maj 1806 fandt der et saare ubehage
ligt Optrin Sted efter endt Gudstjeneste i B randerup Kirke. 
En Slump af M odpartiet mod den ny Psalmebog frem stillede sig 
om kring Altret, ikke efter Opfordring for a t underskrive deres 
Mening i Orden og Stilhed, skriver Barfoed i Dagbogen, men for 
at erklære, at de uden at kunne erindre noget imod Psalme- 
bogen eller mig, dog ikke vilde have den indført. E t P a r syntes 
a t føre Ordet; nogle andre stem te i med, alt med temmelig Bit
terhed, da Vrede frem lyste af nogle Ansigter, Ligegyldighed af
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andre og — uden Tvivl Undseelse af andre. En stor Del Mænd 
og Kvinder stod som Tilskuere, og omsider m ærkedes nok, a t 
dette Optrin var næsten forargeligt. Mængden adskiltes da og 
gik bort uden a t tegne p aa  det den forelagte Papir — og a lt dette 
en Virkning af et P ar urolige Hoveder. Dagen efter samlede 
Gaardmændene i Rurup, som ønskede den ny Psalmebog, sig og 
yttrede deres Mishag med G aarsoptrinet og erklærede, a t de nu 
ønskede Sagen indstillet til Kancelliet for at erholde deres Ret 
mod de urolige. Barfoed udtalte  Ønske om, a t de vilde komme 
til ham  i hans Hjem og der give ham  denne deres bestemte E r
klæring, hvad de ogsaa gjorde, idet der indfandt sig 6 Mænd af 
Rurup og 2 fra Branderup, som erklærede, at de blev deres For
sæt tro og forlangte Sagens hele Forhandling indstillet til Kan
celliet.

Sagen indtog nu en Stilling, misligere end den forrige. Gen
nem Biskoppen skulde den gaa til Kancelliet. Det frem gaar for
øvrigt af Barfoeds Optegnelser, at han Aaret i Forvejen havde 
haft i Sinde at andrage hele Sagen for Kancelliet. I en Skri
velse, dateret 15. Juni 1805 giver han en simpel, faktisk Frem 
stilling af alt, hvad der til den Tid var passeret, og meddeler, at 
efterhaanden h a r  24 Husfædre, foruden ham selv, ved offentlig 
U nderskrift tilkendegivet deres Ønske om den ny Psalmebogs 
Indførelse ved Gudstjenesterne; de er alle saa faste i deres Be
stemmelse, a t de ud taler Ønske om, a t det m aa være dem tilladt 
at indføre den i det m indste vekselvis hver anden Søndag, saa- 
frem t den øvrige Del af Menigheden skulde blive ved med at 
nægte deres Samstemning. Desuden har han grundet Haab om, 
at den ny Psalmebogs Indførelse vil kunne ske i al Rolighed og 
aldeles uden Modstand, n aa r blot det højkongelige danske Kan
celli vil resolvere i Sagen. Endelig udtaler han Ønsket om, at 
nogle Eksem plarer til fri Uddeling blandt Fattige og Mindrefor- 
m uende gratis m aatte vorde ham  forundt, da det meget vilde 
bidrage til Foretagendets heldige Fremme, om m an uden Be
kostning kunde bringe Bogen i de uform uendes Hænder.

Im idlertid h a r han uden Tvivl dengang forandret sin Beslut
ning. Han synes at have ladet det bero ved den historiske
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Frem stilling, til hvilken han kun h a r knyttet en Anmodning om 
Frieksem plarer til de fattige Lemmer af Menigheden; i det 
m indste indskræ nker Kancelliets Svar sig til, »at Kancelliet 
ikke hertil h a r nogen Fond«.

Anderledes forholdt det sig i Aar; nu m a a t t e  hele Sagen 
indstilles, hvis den ikke ganske skulde frafaldes. Barfoed afgi
ver en Indberetning, forsynet med forskellige Bilag, og ledsager 
den med en privat Skrivelse, hvori det bl. a. hedder:

»I ti A ar h a r jeg været denne Menigheds Lærer. Jeg tør beraabe 
mig paa hver god Mand, ja  jeg tør opfordre selve det mig nu mod
stridende P arti til Vidne, om jeg ikke i al den Tid har stræ bt at 
virke efter bedste Evne, baade a t lære og leve overensstemmende 
med m it Kalds Værdighed. — Jeg h a r i al den Tid heller ikke haft 
Strid med een eneste Mand; jeg h a r levet i sandt Venskab med 
min Menighed og stedse nydt mange glædelige Beviser paa dens 
Kjærlighed, Tillid og Velvilje imod mig. — Yderlig b ittert og 
krænkende er det mig derfor nu, at netop m in redelige B estræ
belse til a t befordre Opbyggelse i Overensstemmelse med H. M. 
Villie, saa uventet skal paadrage mig Miskjendelse og næsten kun 
de jeg sige, M ishandling af en elsket Menigheds Lemmer — thi 
Modstand i m in Bestræbelse, naar jeg efter aflagt Ed stræ ber at 
befordre det Gode, Angreb paa Sindets Rolighed, og Forstyrrelse 
af den Tilfredshed, hvorm ed jeg hidtil paa dette Sted forrettede 
m it Embeds Pligter, kan vel og kaldes M ishandling . . . .  Ja, jeg 
vidner det her for den Alvidende, at naar jeg ofte under try k 
kende Næringssorger spiste m it Brød med Kummer, n aar jeg 
ved saa mange feilslagne Forhandlinger om bedre Kaar ofte fø- 
lede min Kummer forøget, og Sindet dybere nedtrykt; da var 
m in bedste Opmuntring, min kjæreste Trøst: den Forvisning, at 
jeg her ikke levede forgjæves, at jeg her i min m indre Virkekreds 
kunde virke til Sandheds og Dyds Befordring, indtil Gud og Kon
gen betroede mig en større. Ofte h a r denne Trøst opreist m it 
Mod, naar det begyndte at synke, og vel kan denne Trøst endnu 
og ingensinde ganske betages mig, men dog synes ogsaa den nu 
for en Deel angrebet og svaigget, naar jeg seer min Menighed 
ved Machina tioner*) a t deles i Partier, istedct for at opbygges ved 
m in Bestræbelse« ----

Hos Kancelliet ansøger han underdanigst om dets Bestem
melse og Befaling til den ny evangelisk kristelige Psalmebogs

*) Ilan  kan ikke opgive den Mening, at Johannes Lorensen Rask 
og Peder Hansen Snedker — der ganske vist stode i Spidsen for Be
vægelsen — formelig have m akineret imod ham, fordi de ganske vist 
nu og da brugte en Frem gangsm aade, der lige saa lidt var gentlem an
like som forsigtig.
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alm indelige Indførelse til offentlig Brug her i Menigheden, idet 
han udtaler det Haab, a t de i sig selv godmodige, men vildledte 
Mennesker derved paa sikreste Maade vil ledes tilbage til for
nuftig Eftertanke, og idet han giver Tilsagn om, a t dens Indfø
relse for de uform uende kan ske uden Byrde, da han og Psalme- 
bogens andre Velyndere var blevet enige om at bære de hermed 
forbundne Bekostninger.

Men skønt Bispen tog sig varm t af Sagen, h jalp  det altsam 
men lige meget. Kancelliets Skrivelse aif 27. Septbr. 1806 gaar 
ud paa, »at den nye Psalmebog i Overensstemmelse med den 
kongelige Resolution af 31. Octbr. 1800 ikke bør indføres til 
Brug ved den offentlige Gudstjeneste i Menigheden, med m indre 
denne enstem mig eller dog P luraliteten  af Husfædrene erklære 
sig for samme«.

Det syntes altsaa, som Sagen nu  m aatte betragtes som en
delig afgjort, men dette var ikke Tilfældet. 22. 10. 1806 anmo
dede Præsident i danske Kancelli Kaas nemlig om at faa at 
vide, hvorvidt nogen havde ophidset til Modstand, da Kancelliet 
i saa Tilfælde vilde tage alvorligere fat og lade afholde Forhør 
ved Amtmanden. Utvivlsomt er Barfoed bleven forfærdet ved 
den Plan, og han skrev derfor straks til Kaas og lagde ham  paa 
Sinde under ingen Omstændigheder a t gribe til alvorligere Mid
ler, men kun søge at lempe sig frem efter begge Parter.

Denne »Lempen« skulde naturligvis bestaa i en vekselvis 
Brug af begge Salmebøger; men aldeles m iskendte han  den 
danske A utokrats Kancelli, da han ventede, a t dette i Bagatel
ler som Trossager og i Forholdet til simple Almuesmænd nogen
sinde gik ind paa en »Lempen«. De bitre F rugter af Indberetnin
gen udeblev heller ikke længe. Dog — vi vil ikke afbryde Tids
følgen. N ytaarsdag 1807 udtalte han sig fra Prækestolen om de 
indtrufne Begivenheder og det deraf opstaaede Forhold. Det var 
»nogle alvorlige Erindringsord — efter m it Forsæt de sidste i 
denne Sag«. Han gjorde det med en dybtbevæget Følelses ind
trængende Varme og siger herom i Dagbogen:

»Følede mig nu ved Slutningen langt lettere om H jertet end 
tilforn, efter a t have frem ført mine sidste Alvorlige Erindrings-
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ord til Oppositionen i Sagen om Ps.almebogen. — At de ikke gan
ske fløde ovenpaa hos alle, tør jeg af adskillige synlige, stundom 
endog hørlige Kendetegn hos Tilhørerne formode.«

P aa d e n Maade kunde der sandsynligvis være udrettet en 
Del med Tiden, og man vilde da kunne sige, a t det bedste Re
su lta t vilde være frem komm et paa den bedste Maade, men da 
slog det ned som en Bombe, a t Overretten havde paalagt Her
redsfogden at holde Ting og forhøre vedkommende Modstandere 
om deres Forhold til Indførelsen af den ny Psalmebog der i 
Menigheden, og at alle da, som havde afslaaet at gaa med til 
den ny Psalmebogs Indførelse, var stævnede til Ting førstkom 
mende Mandag. Barfoed red straks (31.1.1807) over til Toft
lund og fik der af Herredsfogden den nærm ere Underretning, a t 
det danske Kancelli gennem det tyske havde forlangt Oplysning 
om Frem gangsm aaden ved denne M odstemning og om de, der 
havde skrevet under paa den medsendte Skrivelse, vedkendte 
sig deres Navne. Endvidere bragte han i Erfaring, at de ind
stævnte havde holdt Grandeforsam ling og der vedtaget at holde 
fast ved deres engang fattede Beslutning.

At Sagen nu ingen glædelig Ende kunde faa, falder af sig 
selv. Barfoed er upaatvivlelig blevet sin Beslutning tro, ikke 
mere at ville røre ved den, og han h a r hertil fundet en ny og 
stæ rk Opfordring i den juridiske Vending, Sagen saa uventet 
og tværtim od hans Ønske havde taget.

Vi hører den da ogsaa kun  en eneste Gang til om talt i Dag
bøgerne, da Barfoed 8. 5.1808 havde en lang og til Tider ret bit
ter Ordveksel med den gamle Møller, der paastod, at det var 
Præstens Skyld, naar Modparten var bleven stævnet til Tings, 
hvad der var ganske urigtigt. Sognepræsten havde ganske vist 
indberettet, hvad der var sket, men han havde paa ingen Maade 
opfordret til a t gaa frem ad den »juridiske« Vej; tværtimod, 
han havde udtrykkelig frabedt sig Strid og havde selv været 
m isfornøjet med det forordnede Ting. Endvidere vilde Mølleren 
paastaa, at Præ sten idelig stiklede til ham  i sine Prædikener; 
Folk hentydede det paa ham, hvortil Barfoed svarede, at han 
aldrig nogensinde stiklede til nogen i sine Præ dikener og ikke
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kunde svare til Folks Hentydninger. Og meget mere følte Møl
leren sig opfordret til a t klage over, idet han stadig ledsagede 
sine Udgydelser med Sidehug om den ny Forklaring, Tilside
sættelse af Systemet o. s. v. Efter a t de saaledes havde debatte
ret Sagen og aabnet sig for hverandre, endte det dog med en 
»Nærmelse til indbyrdes Udsoning«. Det var ikke underligt, at 
Barfoed efter et saadant uventet Angreb lagde sig med tem me
lig oprørt og uroligt Sind til Sengs. Og han føjer til: Ja, denne 
Sag har kostet mig mange deslige urolige Timer.

Dette var dog, antager vi, det sidste »Angreb« fra nogen af 
Siderne, var det end næppe den sidste »urolige Time«. Ju ri
sterne har sandsynligvis indset, a t der for dem slet intet var at 
gøre ved Sagen, naar Præ sten ikke selv vilde frem staa som An
klager, og de har saaledes ladet den falde. Det samme gjorde 
Præst og Menighed, og — alt blev ved det gamle.
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Hvorledes det gik med et Forsøg paa før Tiden at indføre 

Konfirmationen.

Af Pastor Rühmann-Daler.

I sin i »Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische 
Kirchengeschichte« udkomne Bog h a r  E. Hansen jo givet en saa 
indgaaende Frem stilling af Konfirm ationens Historie i H ertug
dømmerne, saa der vel næppe kan siges noget principielt nyt 
om dette Æ mne. Alligevel kunde det vel være af Interesse at 
se, hvorledes det gik, da  Pastor Andreas Wedel i Daler i Aaret 
1707 prøvede paa a t indføre Konfirmationen. Det var jo længe 
før den — i 1736 — blev Lov i Kongeriget Danm ark og dermed 
ogsaa i de kongerigske Enklaver, Daler Sogn hørte til.

Tillige kaster Begivenheden Lys over de kirkelige Forhold 
i Pietism ens første Tid: Præstens Stilling og hans Prædiken, 
hvorfor der i nærværende Afhandling ogsaa er m edtaget Styk
ker, der ikke direkte s taa r i Forbindelse med Konfirm ations
sagen.

Den historiske Kilde for den efterfølgende Skildring findes 
i de paa Schackenborg opbevarede Birketingprotokoller.*) I 
Akterne fra 1708 fylder den ca. 23. Foliosider. Kendskabet til 
Sagens Udgang beror paa Meddelelser fra Landsarkivet for 
N ørrejylland i Viborg.

Tildragelserne i Daler skal ses paa Baggrund af deres Tid. 
I Kongeriget holdt Konfirm ationen sit Indtog først en Tid efter, 
at den var slaaet igennem i Hertugdømmerne. Det var P ietis
men, som h jalp  den til Sejr. Men dette m edførte saa paa den 
anden Side, a t Modstanden mod Pietism en tit havde Afvisning 
af Konfirm ationen til Følge, hvilket Moment m aaske ogsaa gør 
sig gældende i det, vi skal høre om siden.

I 1707 blev Andreas Æ gidisen Wedel kaldet til Sognepræst 
for Daler Menighed, efter a t han i 2 Aar havde været Medhjæl
per hos sin Forgænger, Æ gidius Hansen Gram. En af hans
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Efterfølgere, Provst Riis, bem æ rker om ham, a t han var »en 
nidkæ r Mand for Guds Æ re, hvis Ihukommelse endnu for 
mange her i Sognet er udi Velsignelse«. Ogsaa Brødrem enig
hedens Beretninger om taler ham  i samme Retning og som en 
af deres Aand. Det er meget sandsynligt, a t han hørte til P ie
tism ens Forkæm pere paa Vestkysten. Om han end ikke hørte 
til de største, saa var han dog e n  a f  d e  f ø r s t e .  De store 
Navnes Tid falder jo en Del Aar senere end 1708. Som et nyt 
udm ærket Middel til Guds Riges Frem m e i sit Sogn m aatte  
han da anse Konfirmationen, hvis velsignede Virkning han  sta 
dig havde for Øje i de slesvigske Nabosogne. I Tiden fra 1700 
til 1710 var den jo indført i langt den overvejende Del af Her
tugdømmerne. Energisk, som han var, og vel ogsaa tilskyndet 
af Kirkens grevelige Patron i Møgeltønder gav han sig til paa 
egen H aand at indføre den nye kirkelige Skik i ‘sin Menighed. 
Ogsaa i andre Henseender synes han — m aaske ikke altid  hel
digt og af he lt nangribelige Bevæggrunde — at have hævdet 
sit Embedes Autoritet. Vistnok skal man ogsaa i det sidst
nævnte Forhold søge en af Grundene til det voldsomme Røre, 
hans Optræden frem kaldte i Sognet i 1707 og 1708.

Om det, der var sket, orienteres vi bedst ved at se Indhol
det af 3 Documenter, som spiller en Hovedrolle under Retsfor
handlingen og blev taget til Protokols. Det drejer sig om Sogne
folkenes Klageskrift til Biskoppen, Pastor Wedels Forsvars
skrift og Provst Malthe Junghans’ Indberetning om Undersø
gelsen, han havde foretaget i Daler. De gengives med Tingpro
tokollens Skrivemaade.

Beboernes Klageskrift gaar ud paa følgende:
Eftersom voris Sognepræst Hr. Andreas Wedel haver os 

med adskillige nye Skikke og Paafund anf anget a t besvære, saa 
nødes vi a t give hans Højærværdighed tilkjende, at han

1. haver form ent de unge Folk, som første Gang ville til 
Herrens Nadverbord, at de ikke m aatte komme til Skrifte, som 
de andre altid  tilforn plejer, n aa r de havde aflagt deris Kund
skab om deris Kristendom af D Lutheri Catechismus, men han 
haver solgt dennem en Bog, hvilken de skulde lære, at han
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kjendte dem dygtig. Da de nu længe havde lært udi denne 
Bog, han ofte havde forhørt dem om, da haver han  forleden 
den 1. Søndag udi Advent, tilsagt af Prædikestolen, a t Menig
heden skulde komme tilsam m en paa næstfølgende Onsdag, som 
var den 30. November, og forbemeldte unge Personer skulle og 
møde udi Kirken med deris F'orældre og Faddere. Bagefter at 
han havde gjort en Prædiken paa Kirkegulvet for Menigheden, 
da tog han disse forbemeldte Personer for sig og forhørte og 
underviste baade af forbemeldte Bogs Indhold saa og efter sin 
egen Vilje, saasom det 4. af de hellige 10 Guds Bud forklarede 
han saaledes, at de skulle høre og adlyde hannem  mere end 
deris naturlige Forældre, fordi de ikkun kunde give dem 
det Timelige og han derimod kunde give dem det Aandelige, 
og efter denne Forhør var sket, da befol han dem at følges med 
sig op til Herrens Alter og sagde, a t han vilde kjende dem dyg
tige, dog med de Vilkaar, a t skulle svare paa nogle Poster, som 
han opregnede for dem, og de m aatte sige efter og derpaa med 
oprakt Finger aflægge deris Ed, og derpaa straks den ene efter 
den anden a t gaa til hannem  og give ham deris Haand og saa 
a t  gaa om Alteret at ofre, og een da, som intet havde at ofre, 
da tog han hende med Magt og drev hende med de andre og 
sagde, gaa kun med, der bliver in tet værre deraf. Da dette 
var gjort, skilte han dem udi en Rad, thi de var 12 Personer og 
lagde sin H aand paa enhver af dem og sagde til en efter anden: 
Annam den Helligaand, hvorpaa du  nu forsikres ved min Guds 
ringeste Tjeners Haandspaalæggelse; hvorover blev Menighe
den ganske underlig, eftersom de havde aldrig set eller hørt 
sligt, siden den rene evangeliske Lærdom af Guds Naade blev 
aabe nbaret.

2. Paa den 3. Søndag i Advent, da Teksten handlede om 
bløde Klæder, og han da prædikede om Klædedragten, sagde 
han, de kom mer med deris gyldenstikkede Huer op til Herrens 
Alter med 1 Søssling, og hvor dejlig laver det sig, som en død 
Flue udi en Apothekers Krukke.

3. Paa den 4. Søndag udi Advent anno 1707, den 18. Decem
ber, efter Prædikenen, der det var oplæst, som skulle oplæses,
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da gjorde han en lang Tale om sin Offer, og sagde, en Dryling at 
ofre er en skamm elig Offer, det er Offer til en Svinehyrde og 
ikke til en Herrens Tjener, men nu vil jeg læse det op efter 
M atriculen, at en Mand, som staar for 6 Tønder H artkorn og 
derover, skulle give hver af de tre høje Fester, for sig selv 8 
Skillinger, for sin H ustru 8 Skillinger, for hvert af deris Børn 
5 Skillinger, som gaar til Alters; ogsaa Tjenestefolk mere og 
mindre, ligesom Tjenesten er til. Siden de, som -have m indre 
end G Tønder Hartkorn, give 7 Skillinger for sig selv og 7 Skil
linger for deris H ustru  og for hvert af deris Børn, som gaar til 
Alters, 4 Skillinger; og de, som have 2 Tønder, skulle give 5 
Skillinger for sig selv og 5 Skillinger for deris Hustru, for hvert 
af deris Børn, som gaar til Alters, it Dytning,**) og det skulle I 
lægge mig udi Seddelen med eders Navne udi, og dersom I ikke 
det gjøre, da vil jeg søge Øvrighed og det skal komme ud ved 
Pantem and; nu jeg haver erindret eder baade om et og andet, 
men det sidste skulle I ikke antage for Gjerrighed, men derom 
spørges her, om det er Gjerrighed at begjere sin Rettighed eller 
a t forholde den, naar man ikke kan gjøre Kor efter hvert deris 
Hoveder; kan de ikke ellers naa det, da skal de, naar deris Ko
ner gaar udi Kirken, korte det af i den Rettighed, som de før 
have gjort og siden med Brudefolk ogsaa at tage fra den Rettig
hed, som de før haver givet — saa jeg ikke veed, hvoraf de ha
ver saadant, af hans kongelige Majestæts Lov haver de det 
ikke, og ikke heller af Øvrighed, ikke af Grevindens Anordning, 
men dermed ville de raade sig self, og griber saa ind i Kongens 
Respekt, ogsaa de, som ofre med Brudefolk, saasom gamle 
Mænd og Koner og unge Karle og Piger, voksne Folk, som snart 
kunde have min Tjeneste behov, de kom mer med deris gylden
stikket Hat med 1 Søssling, hvormed de vanærer Herrens Alter, 
H errens Tjener til vedder, haver I ikke faaet nok paa det Sted, 
at 1 kunde anderledes ære dem, da kan T tage dem med Eder 
igjen og gaae med dem til Kroes og see, hvorvidt det kunde 
strække sig, den ene forarger den anden, dermed piller de Bar
ken af de sm aa Træer, saa de ikke kunde faa deris Fremvækst, 
b a rt ud at sige: da kom mer de Store de Smaa dertil. Jeg byder

14 209



Pastor Rühmann.

Trods, hvor det skal være, baade for verdslig og gejstlig Øvrig
hed; dersom de ikke omvende sig, da m aa de vente sig Forban
delse og siden evig Fordømmelse; det var bedre at gaae bag 
en Faarehjord  og give dem den legemlige Føde end at være en 
Lærer og aandelig Hyrde iblandt saadanne gjenstridige Bukke 
og splidagtige Geder. Men det er jo Forjættelse, at Slangen Og 
dennes Sæd skulle bide os i Hælen, hvi skulle vi vente os bedre 
Lykke? De, som adlyde mig, til eder haver jeg en anden Tale, 
over eder og eders Huse skal al Lykke og Velsignelse og siden 
den evige Fred være.

Datum Østerby den 8. Marts 1708. Som er den ganske Me
nighed bekjendt og vitterlig  og nogle med deris Haarid bekræf
ter, og om behovgjøres, da kunde I faae mere. Følger Under
skrifterne. —

Et lignende Dokument, som ikke foreligger i Afskrift, ind- 
sendtes til Provsten, M agister Malthe Junghans i Møgeltønder, 
og anker over følgende Punkter: 1. den nye K atekism us-For
klaring, en Bog, som Andreas Wedel uden Øvrigheds Tilladelse 
havde indført, 2. de nye Ceremonier med Børnene, 3. Ordene om 
Klædedragten den 3. Advent, 4. hvad der passerede den 4. Søn
dag i Advent, 5. Brudefolkets Offer og Brudesmykket, 6. Tilbage
visning af et P a r Folk fra  Herrens Bord for Ofrets Skyld og at 
han en Dag kom for sildigt til Kirken, 7. a t han ikke havde 
m eddelt Skudsm aal til Bortflyttende, 8. a t han, inden han be
gravede et Menneske, først vilde accordere med Vedkommende 
om, hvad der skal gives for hans Tjeneste.

P aa  Foranledning af Biskop Christian Muus i Ribe begav 
Provsten sig til Daler for a t undersøge Sagen. Om Resultatet 
aflagde han følgende Beretning:

Veledle, Højærværdige, Højgunstige H err Biskop!
Saasnart jeg bekom Hans veledle Højærværdighends Be

faling, med aller forderligste a t forføje mig til Dahier Sogn, 
Tilstanden mellem Sognepræsten Hr. Andr. Wedel og Tilhørerne 
efter indgivne Gravamine a t fornemme, haver jeg samme hør- 
sommeligt efterkom m et og næstforleden Dominica Palm arum  
til Dahier overrejst, paa sædvanlige Tid holdt min Tale til Me-
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nigheden i Kirken om Aarsagen til m in Besøgelse tagende An
ledning af Evangelio a t tale noget om Lerers og Tilhørers Pligt 
mod hverandre og derpaa oplæst, hvad som mig var tilsendt at 
efterforske; hvorpaa jeg gik til enhver af M andspersoner, og 
spurgte om dennem var alt dette bevist, hvis derudi befandtes, 
saasom det i hele Menighedens Navn var angiven. Da jeg be
fandt, a t de ikke var overensstemmende og som jeg derpaa lod 
Ungdommen udtræde, saa tilligemed bad jeg Hr. A. Wedel, at 
han vilde lade mig høre, hvad Methode han brugte med deris 
U ndervisning og Overhoren, som han ogsaa gjorde og jeg ikke 
andet af kunde slutte end var opbyggelig. Men da det kom til 
det 4. Bud, da hørte jeg, at en Person højt laae derad, da jeg 
forkarede de Ord, de haver stødt sig paa i deris Angivende, 
saaledes som jeg for Gud og alle Retsindige vil forsvare. Im id
lertid blev jeg nogle Gange al m in Begæring uagtet overløben 
af en løs og ledig Soldat navnlig M athias Hansen, forbemeldte 
Person, a t antage nogle Breve og løse Seddeler af hannem , som 
jeg bad hannem  have Taalm odighed med, indtil Ungdommen 
var overhørt. Men som jeg det ikke kunde erholde, en stor Del 
ogsaa løb af Kirken, saa jeg bad at blive tilstede, men forgieves, 
forbemeldte Soldat end ogsaa raabte mig haanligen til, skal m an 
og spørge Præ sten ad, naar m an vil gifte sig, hans Broder 
truede mig og jeg befrygtede større Ulejlighed, beklagede jeg 
mig, a t jeg ikke kunde gjøre m it Embede fyldest, men gaa hel
lere ud af Kirken, som jeg ogsaa gjorde. Da i P ræ stegaarden 
forbemeldte M. Hansen med et Klagemaal og nogle Seddeler 
indkom, som ved deres Antagelse og Beseelse befandtes a t være 
de samme af Indhold, som mig tilforn var tilskikkede, og jeg 
Hr. A. Wedel com m uniceret haver. Hvad som ellers forbemeldte 
Soldat om mig taler og spotteligen angiver, faar jeg a t lide ind
til saa længe, a t hans ublu Angivende i en hel Menigheds Navn 
anderledes bliver bevist og han baade for dette og det andet 
ved vor Naadige Høje Herskabs lykkelige Ankomst kan vorde 
straffet. — Stævningen angaaende, da h a r  jeg aldrig negtet den, 
men tilbuden mig, naar mig U dkast til Stævning med Mænde- 
nes Navnes Underskrifter, som nævner, sam bt stem plet Pap ir
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blev overleveret, a t den straks skulde udfærdiges, som ej af 
hannem  skeet er og kan  ej heller, saa lidet som den største Del 
af Sognemændene udi hans ublu Angivende til mig haver Beha
gelighed. I det øvrige beder jeg ydmygt om Forladelse, a t dette 
ikke før er indsendt, saasom  jeg haver forment, a t Hr. Andreas 
Wedel ved sin Henrejse til Brøns derom udførlig Relation havde 
aflagt og jeg desforuden efter hans veledle Højærværdigheds 
Højgunstige1) m aatte udi en besværlig Tid paatage mig en nød
vendig Rejse til a t gøre en venlig Forligelse med hederlige Ma
trone Maren, som ogsaa skeete til hendes Fornøjelse. Hr. An
dreas Wedels Apologia følger herhos. Im idlertid vil jeg yd- 
mygst formode og ansøge, at jeg i m it Embede m aa m aintene- 
res og ikke slig en Person tillades slige Innorm iteter at begaa 
med haanlig Angivelse, efter største Forurettelser, som ikke 
fortjener uden med høj, Straf andre til Afsky a t besvares.

Rekommenderer mig Deres Sædvanlige Affektion og lever 
Deres veledle Højærværdigheds ydmygste Tjener

Malthe Junghans.
Møgeltønder, den 12. Maj 1708.

-----  Som det frem gaar af Provstens Skrivelse, var Pastor
Wedels Apologia, Forsvarsskrift, hoslagt. Denne var yderligere 
underbygget af 12 »Documenter og Seddeler«, som det vil vise 
sig. Begge Dele h a r  man taget Kopi af i Retsprotokollen og de 
lyder som følger:

1. Denne P unkt angaar først de Unges Catechization. Jeg 
m aatte  ved m it Embedes Antrædelse med stor Fortrydelse for
nemme, hvorledes en Del Forældre deres Pligt ej agtet — ikke 
ha r villet, endskjønt de vel kunde — lade deres Børn gaa saa 
længe i Skole, a t de kunde lære deres Catechismum og dens 
Forklaring; men saa snart de havde nogenledes læ rt at læse udi 
en Bog, havde de taget dem af Skolen og sat Pigerne til Kniple- 
haandvæ rk og ladet Drengene enten fare til Skibs eller skikket 
dem ud a t tjene — naar de nu vare saa gamle, at skulle gaae 
til Guds Bord, saa kom Forældrene med dem om Fredagen, at

l) Saaledes i Tingprotokollen. Suppleres skal vel: Anmodning.
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man skulde overhøre dem. Da mange ikke kunde deres Cate- 
chism um  ordret, m indre forstaa den, saasom de sjæ ldent lade 
sig see ved den sædvanlige Ungdommens Undervisning, ogsaa 
enten de forstode, hvad de sagde eller ikke, adm issere den 
næstfølgende Søndag til Herrens N adverbrug2) herover besvæ
rede jeg mig adskillige Gange ved Catechizationen og formanede 
Forældrene a t sende deres Ungdom og allerm est dem, som 
med første agtede til Alters — til Skolen — og a t lade dem kom
me til Kirke, n aar der undervises i Kristendommen. Da nogle 
velsindede kom til mig i m it Hus og bade mig, at eftersom jeg 
havde form anet dem til a t sende deres tilvoksende Ungdom i 
Skole, førend de ville gaa til Guds Bord, jeg da vilde forskaffe 
dem saadan en Catechismus Forklaring, som var let for Bør
nene og derhos en, som var trykt, saasom den, hvilken min sa
lige Form and brugte i sin Tid, var skrevet, og mange, særdeles 
Pigebørnene, ikke havde læ rt saa meget i Skolen, at de kunde 
skrive. Som jeg nu tænkte paa, hvorledes den Forklaring, som 
Menigheden var vant til, kunde komme til Trykken, kom Bog
føreren af Flensborg og havde en med sig, som forrige Super- 
intendens over det kongelige Førstendom  Sleswig-Holstein S. D. 
Christian von Stycken***) paa Tydsk h a r ladet undgaae, men nu 
paa ny er oplagt og fordansket, hvilken, der jeg gjennemsaae, 
fandt jeg den saa let og nyttig, a t jeg den mine Tilhørere re- 
kommenderede, hvilke og en Del indkjøbte den uden ringeste 
Tvang til deris Børn, som den og i Menighederne om kring os 
med Glæde saavel af Tilhørere som Lærer blev antagen. Derover 
er a t nu faa af mine Tilhørere klager, og det er Oprindelsen til 
al den Fortræd, som mig nu  vederfares, a t jeg h a r urgeret, paa 
Ungdommens Undervisning, grundige Videnskab i deres Salig
hedssag, førend de adm itteres til Sakram entet, hvortil saavel 
min for Deres Højærværdighed aflagte Embedsed som og forrige 
Sal. Biskop D. Anckertsens 6te Monitum syno di vardensis 1694 a) 
har bevæget mig.

2. Denne P unkt angaar Confirmationen, og kan  det vel være
muligt, a t mine Anklagere ikke tilforn har set denne ritum  for-
---- -------------- ,

-) Saaledes i Tingprotokollen.
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handlet, da den dog i selve Menigheden, som hører til Tynder, 
er brugelig og udi en T rak ta t af Salig Præpositus M agister 
Trog. Arnkiel i Aabenraa, med alle Ceremonier er beskreven, 
saa den er alle L iteratis bekjendt som en ældgammel og in p ri
stina  purissim a ecclesia expereret Skik, hvilken næsten alle Lu
therske Provinziæ i Tyskland haver i Brug, og er saa nyttig, at 
dersom den allevegne blev dreven, skulle der snart ses en bedre 
Christendom end nu om stunder fornemmes, og det er hjertelig 
at bejamre, at denne ædle Skik savnes alene her i Danm ark, og 
kunde den efter m in enfoldige Mening gjøre Kristi Menighed en 
stor Velgjerning, som kunde udvirke Hans kongelige Majestæts 
allernaadigste Befaling, a t den her i Riget skulde* interduceres. 
At jeg ikke propriosum  har foretaget denne Skik i min Menig
hed, det kan jeg med fuld Sandhed bekræfte, og dermed for
holder det sig saaledes: det sidste, da Salig F ru  Grevinde af 
Schack, min naadigste Patrona, var her paa Schackenborg og 
jeg havde den Æ re Dom. 8 post Trin. 1706 at prædike for hende 
i Møgeltønder Kirke, bespurgte hendes Naade sig med mig efter 
Prædikenen om et og andet. Og som jeg refererede hende, at For
ældrene saa nødig vilde lade deres Børn gaa til Skole, at blive 
undervist i deres Catechismo, førend de ginge 1. Gang til Guds 
Bord, sagde hun, Jeg skulde gjøre som Præ sterne i Haderslev 
Provsti og alle Sogne herom kring i Førstendøm met, hvor der 
baade til at opm untre Forældrene til des flittigere at sende deris 
Børn til Skole og Børnene des mere at beflitte sig paa at lære 
deris Guds Kundskab, holdes offentlig Eksam en for Menighe
den og Børnene iligem aade offentlig skulde confirmere det 
Løfte, som deris Faddere haver gjort paa deris Vegne ved Daa
ben. Jeg svarede, a t den Skik var mig saare bekjendt, men jeg 
turde ikke vove at realisere den, med m indre det kunde ske 
med m in gejstl. Øvrigheds Consens, men hendes Naade befol 
mig det i gode Folks Paahør, a t jeg skulde gjøre det, lovede og- 
saa at conferere med Eders Højærværdighed derom, a t mig in
gen Fortræd deraf skulde tilvoxe, ikke des m indre saa er det 
nu  blot en eneste Gang bleven prøvet, og h a r  jeg siden, uden 
slig offentlig Confirmation nogle Gange haft Børn første Gang
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til Guds Bord, iblandt andre ogsaa een af Jørgen Nielsens Søn
ner i Østerby, som dog har været den første a t  underskrive Kla- 
gem aalet over mig. At der dog skulde ske en Daabspagts Con
firm ation, det synes det 3die Monitum synodi vardensis 1699 at 
ville have. b)

3. Denne P unk t handler for det 3die om en Tale, som jeg af
vigte Aars Dom. 4. Adventus holdt efter Prædiken, hvori jeg 
mange Enorm iteter, som grasserede i Menigheden, lastede, 
om sider ogsaa meldede noget om den visse og uvisse Indkombst, 
som en Del her gør saa liden, refererer mig i den Fald til min 
underdanigst gifne Beretning om m it Kalds visse og uvisse 
Indkom st Dat. d. 22. Sept. 1707. Saa gaf jeg tilkjende, a t de 
Form uendes Offer paa de 3 store Højtider var saare ringe og 
haanlig, og at det ikke var efter en Kristens Billighed, som jeg 
og iblandt m in Sal. Form ands Brevskaber ha r fundet en Copie 
af et Klagemaal til Sal. F ru  Grevinde af lige Indhold, hvis Ori
ginal skal findes paa Schackenborg, hvorpaa hendes Naade 
med egenhændig P aaskrift har befalet alle Schackenborgske 
U ndersaatter, at alle, saa mange ikke var ganske uformuende, 
skulde ofre deris Sognepræst 8 Sk. paa Alteret. Men som mig 
syntes, det var for meget, a t alle skulde give lige meget, under
stod jeg mig hos en Supplique til Hans Høje grevl. Excellence 
af Schack at føje et Forslag, som syntes bekvemmere, paa hvil
ken jeg af velærv. Hr. Inspektør Frostberg paa Schackenborg 
fik den Resolution, hvoraf Copie herhos findes, hvilken jeg be
meldte Søndag tillige med det projecterede Forslag oplæste for 
Menigheden og skal jeg med Sandhed kunde sige, at jeg ikke 
fremførte det som en Befaling, men at det kunde staa enhver 
frit for a t gjøre derefter eller ikke, og anderledes blev det ikke 
anført, end at hver kunde vide, hvad der er billigt og skyldigt, 
hvilket en Del her i Menigheden baade tilforn og endnu h a r la
det sig befalde. Ellers findes i dette Klageskrift meget, som al
drig  kan gjøres bevisligt, a t jeg det har kaldt, og m aatte Conci- 
pienten ville skamme sig, a t han efter en ærlig Præstem ands 
Mund har sam m enskrevet saadant, hvorudi ingen Connexus 
og ingen Sand finder sig, saasom det ene er sam m enblandet
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med det andet. Skulde det forlanges, kan jeg endnu fremvise 
Brude-Talen, som da blev holdt, hvilken — m aaske — kan gjøre 
fuldkom men U nderretning om Aarsagen, hvorfor disse faa var 
bleven oprørt, d. v. s. fordi jeg efter deres Mening for dristig og 
uden Frygt h a r førdt den Hellig Aands Embede a t straffe Syn
den.

Nr. 7, 8, 9. Klagerne Nan Janssen og Jochum Christian, som 
om Paaske dog er fløttet her af Sognet, bleve forledet Aars efter 
Høst udi Dahier Kirke copulerede, hver til sin Hustru. Da de 
ikke med deris Brudeoffer, som dog alle andre tilforn har gjort, 
efterbefulgte den gamle Observance, som her i Menigheden i 
m in Sal. Form ands Tid har været brugelig, hvorfor, som det var 
i Enkens Naadens Aar og hun ikke var tilfreds dermed, jeg 
ikke kunde lade slig gammel Skik falde, alt eftersom disse Per
soner var ved gode Midler og gjorde stor Bryllup, sendte dem 
derfor deris Offer til ved Degnen med den Tilskrift, som Nr. 4 
udviser. Da de nu  uden nogen Ret a t gøre, lang Tid derefter vil
de til Skrifte og Guds Bord, erindrede jeg  dem formedelst Nr. 8 
slig deris Uret og formanede dem til a t tage deris Sam vittighed 
og Christendoms P ligt i agt, hvilket, som det ikke vilde frugte, 
lod jeg det for Freds Skyld derved forblife, indtil de kom m er og 
fordrer deris Skudsm aal. Da jeg igen gjorde Form aning til dem, 
a t de dog ikke skulde være saa trotzige i at nægte mig det, som 
andre hverken havde nægtet m in Sal. Form and eller mig, men 
som de sig til slet ingen Billighed vilde bequemme, bekjender 
jeg, a t jeg efter Enkens Begjæring nægtede dem deris Skuds
maal, alt eftersom de ikke leverede mig Øvrigheds Pas, hvor- 
paa jeg slig Skudsm aal efter Hans Ko. M. allernaad. Forordning 
om Skudsm aal skulde forfatte, hvilken Forordning tillige med 
andre flere Gejstligheden angaaende mig nogle Dage tilforn 
blev laant af en god Ven, ellers jeg snart af Uvidenhed kunde 
have forset mig, saasom jeg tilforn in tet vidste deraf at sige.

Nr. 3. Det er en Sag, som mellem veledle Hr. Inspect. 
Frostberg og mig for et heel Aar siden i Provstens velærvær
dige Mag. Malthe Junghans og Sognepræstens i Emmerlef ær-
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værdige Hr. M arkus Kiel deris Nærværelse paa Schackenborg 
er bleven debateret, men jeg kan ikke forstaa, hvorledes Bøn
derne har faaet det a t løbe med, eftersom ved bemeldte venlig 
Forlig bona fide blev prom itteret, at Documenterne i den Sag 
paa begge Sider skulde mortificeres. Nr 4 er en Citation til en 
Bols Mand i Østerby og hans Broder a t anhøre mit Klagemaal 
over dem for Provsten i Møgeltønder, som samme Tid paa sit 
Embeds Vegne her i Præstegaarden noget havde a t forrette. 
Den førstes H ustru havde ved hendes sidste Kirkegang ikke 
beteet sig saa høflig som de 2 forrige Gange, den anden ofrede 
ikke til Paaske og til Pinsefest, men som det kun var en Baga
telle, lod jeg mig den førstes trotzige Surfittighed befalde og den 
anden gav jeg paa m it Lefnets Tid fri for at ofre, eftersom han 
torde, med al Sandhed, besværge sig, at han ikke kunde for- 
m aae at give mere.

Nr. 5. 10. Denne Sag er ogsaa ved venlig Forlig bleven for 
Provsten i Møgeltønder afgjort, især er det, som Nr. 5 m elder 
om, sket efter Provstens Raad, saasom Sagen for ham  var an
draget, og angik en meget grov Forseelse, som dog formedelst 
Forlig er bleven forglembt, og undrer jeg mig des mere, at det 
nu paa ny andrages, vil ikke tro, a t det er sket med Mandens,, 
som det vedkommer, Vilje og Videnskab.

Nr. 6 er et Bref til ovenbemeldte Jochum Christian, hvilken 
efter en gammel Rettighed, som her i mangfoldige Aar har væ
ret brugelig, og ingen, uden ham, i min Tid har vægret sig 
derudi, skulde for hver Sommer, han har været til Skibs givet 
mig 1 Skilling til D iskretion ved sin Hjemkomst, og hvorvel 
han 3 Aar havde været borte og gjort en lykkelig Rejse, ofrede 
mig sidste afvigte Jul dog kun 1 Sk., hvormed Enken ikke hel
ler, saasom det var i hendes Naadens Aar, vilde være fornøjet.

Nr. 7. Dette Brev uanset gjorde jeg dog Ligprædiken over be
meldte gamle Kone, og fik kun hvad Manden, som skulde lade 
hende begrafe, vilde give, endog det var kun lidet, efter Om
stændighedernes Beskaffenhed og jeg i nogle Uger m aatte bie. 
efter det samme.
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Nr. 11 og 12 er de Sedler, hvilke jeg ved Degnen mod forle
det Aars Pinsefest, lod nedbære til indm eldte Bolsmands Kone 
i Østerby og hendis Børn med Begjering at de derudi vilde 
lægge deris Offer, hvilket jeg med al forrige Begjering aldrig 
kunde erholde, da dog alle andre her udi Sognet, Bolsmænd, 
Kaadnere og Inderster (4 Bolsmænd i Østerby undtagen) med 
en god Villie er vante at gjøre det d. v. s. a t lægge deris Offer 
i Seddeler og skrife deris Navne der udi, men denne Enke med 
hendes Tilhængere har altid  villet have nogen Præ for andre, 
det er ogsaa lettelig a t slutte, at hun  og hendis Sønner var Ho
vedm anden for begge disse IKlagemaal, saasom det er hendis 
Datter, Nan Jansen h a r faaet, og som1 Moderen i m in salige For
m ands Tid h a r signaliseret sig, at hun er b landt deres Tal, 
som have deris Lyst af a t træ ttes med en Præst, saa begynder 
i Særdeleshed den ene Søn Anders Hansen synligt agere det 
samme, a t han ikke skal synes vanslægtig. I den Sted jeg nu 
vel havde haft Aarsagen til at klage, saa tager jeg dog med 
Taalm odighed af Kærlighed til Fred mod al saadan Fortræd, 
m an endda for og for af disse faar, saasom det er langtfra, at 
al Menigheden derudi er interesseret. Over alle deris For
urettelser ligger dette da til, a t de og befører mig for m in gun
stige Øvrighed, saasom de da med nys skulde forurolige Dem, 
men Gud veed bedst alting, enten jeg h a r givet dem Aarsag at 
klage over mig eller de h a r givet mig Aarsag a t sukke over 
dennem. I det øfrige vil jeg indstille min Sag til Deris Højær
værdigheds gunstige Dicission, og hvor der kunde være nogen 
m enneskelig Skrøbelighed, som vel er muligt, der beder jeg ef
ter strengeste Ret ikke a t forfare, at ikke Embedets Æ re skulle 
formindskes og de opsætsige i deris Ondskab dis m eer bestyr
kes, helt eftersom her hverken kan klages over Embedes For
sømmelse eller vildfarende Lærdom eller forargeligt Lefnet. 
Jeg har den store trolige Tillid til Deris Højærværdighed, at De 
ved Deris Biskoppelige Myndigheds Interposition bringer disse 
faa Urolige til a t bevise mig deris Sjælesørger i de Ting, som 
angaar deris Børns Salighed den skyldige Lydighed, hvorimod
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jeg forpligter mig saaledes a t omgaas med dennem, at til Klage- 
m aal ikke skal gives dennem ringeste Aarsag eller Anledning.

Deris Højædle Højærværdigheds allerærbødigste Søn udi 
Christo.

Andreas Wedel.
Dahier Præstegaard, den 8. Maj 1708.

Hvad veed vi nu om Sagens videre Forløb? Da Ribe Bispe- 
arkiv for Aarene om kring 1708 hverken har Kopibøgerne over 
Bispens udgangne Breve og heller ikke indkomne Sager fra 
Møgeltønder Herreds Provsti kan der ikke oplyses noget herom 
ad denne Vej. Derimod h a r  Sagen været forhandlet ved Lande
modet og Protokollerne derfra meddeler en Del om den, skønt 
alle Bilag m angler og mange Enkeltheder derfor er gaaet tabt.

Første Gang har den været for ved Ribe Landemode i Juni 
1708. Sognemændenes Klagemaal var grundet paa, a t  Pastor 
Wedel havde »anfanget adskillig ny Skik og Paafund, som ikke 
grunder sig paa Loven og Ritualet, derhos haft ubillige og lov
stridige Prætentioner, saavel ved Offeret paa de 3 højtidelige 
Fester, som naar der kan være Brudefolk, K irkegangskoner og 
Begravelser alt til Menighedens Besværing m. v.«. Det er jo 
ikke svært a t genkende de enkelte P unkter fra Beboernes oven
for aftrykte Klageskrift. Som de sidstnævntes Repræsentant 
var Anders Hansen fra Østerby kommen til Stede. Ogsaa P a
stor Wedel havde givet Møde. Men da Bispen var syg og senge
liggende, udsattes Afgørelsen til Varde Landemode, der skulde 
afholdes i Oktober. Alligevel synes et Pa/r Afsnit i Bispens 
Landem onita til Præ sterne uden Tvivl at være foranledigede 
af den foreliggende Sag, nemlig:

7. Præ sterne advares »at tage dennem Vare for, a t de ikke 
ved Embedets Forretn inger introducerer andre Ritus end de, 
der grunder sig paa Loven, R itualet og højkgl. allem . Befalin
ger, i Betragtning, at hver den, som sibi sapiens vil introducere 
Noviteter og gøre sit Embede anderledes end hannem  er fore
skrevet og befalet, han handler imod Eds og Embeds Pligt, gør 
og det, som Menigheden kan støde sig paa, og ingen har Magt
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til at gøre uden Kongen alene, og sæ tter sig derfor i saa megen 
større Fare og Fortræd.

8. For Alting formanes Præsterne at de ikke under Prætext 
af den Nidkærhed, som hør være hos Embedet, Kirkens 
Myndighed, den Æ re og Lydighed, som Tilhørerne ere deres 
Lærere skyldige, og den Ret, de har til deres præstelige Ind
komster, baade udi Guds Ord og udi Loven, m isbruger til de
res Embeds og Præ stestandens Foragt og Vanære, idet de præ
diker dennem selv, hvor de bør prædike Christum, gøre deres 
egen Sag til Guds Sag, søge deres egen Æ re og Interesse og 
bliver hovmodige og gerrige, i den Sted de burde være ydmyge, 
sagtmodige og fornøjelige og efterleve Petri Form aning 1. Pet. o 
V. 2det og 3die«.

For at staa  paa en god Retsgrund ved Varde Landemode, 
forlangte Anders Hansen og Ligesindede et stort Vidneforhør 
anordnet for Møgeltønder Birkeret. Dette foretoges den 17. og 
18. August 1708. Det er Forhørsakterne, som bortset fra Vidne
udsagnene ogsaa indeholder Kopierne af de 3 gengivne Skrivel
ser og saaledes giver et Billede af hele Tildragelsen sam t F in 
gerpeg med Hensyn til dens Følger. Ikke færre end 30 Vidner 
var blevet stævnet: 18 fra Østerly, 9 fra  Daler og 3 fra Gerup. 
Dommer Niels Saabye fra  Lustrup ledede Retsforhandlingen 
efter Grevens Anordning, da Birkedom mer Christian Thomsen 
i Møgeltønder var en Svoger til Pastor Wedel. Ogsaa denne 
mødte for Retten. Derimod nægtede Provsten at komme, idet 
han sendte følgende Protest:

Eftersom jeg til i Dag er af Soldat Anders Hansen i Østerby 
paa sine og Consorters Vegne til Møgeltønder Birketing indstef- 
net for Vidner at anhøre saavidt m ig skal vedkomme an lan
gende hvis forleden Palm e Søndag i Dahier Kirke skal være 
passerit, saa er ikke min Lejlighed for Tinget at møde, men vil 
hermed alleneste Rettens Forvalter forestille Lovens 1. Bog
stav 13. Cap. 21. Art. <:), efter hvis Anledning jeg vil formode, 
a t bemeldte Soldat ikke tilstedes nogen Vidner, Ord og Tale an- 
gaaende, efter saa lang Tids og saa mange Tingdages Forløb, at
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føre, med derhos tjenestlig Begjering, a t denne min lovmæssig 
Protestation for Retten m aa læses, paaskrifes og protokolleres.

Møgeltønder, den 15. Aug. 1708.
Malthe Junghans.

Forøvrigt bekræfter Vidnernes Udsagn i det store og hele, 
hvad vi veed fra de 3 Hoveddokumenter. Den ene har set og 
hørt lidt mere, den anden lidt mindre. Noget nyt frem komm er 
de ikke med. Derimod er hine Punkter 7 og 8 af Biskoppens 
Landem onita saavel som hele Sagens Udgang egnede til at 
kaste et noget ugunstigere Lys paa Wedels Personlighed. Det 
lader til, a t det ikke blot har været blind ungdommelig Nid
kærhed mén faktisk nogen Pengebegærlighed og et forkert Syn 
paa hans Embedes Myndighed, som har været Drivkraften i en 
Del af hans Frem gangsm aade. Paa den anden Side giver hele 
Sagen os dog i høj Grad et Indtryk af, a t hans Kristendom var 
ægte og at ikke for ingenting Anders Sørensen Vedels (hans 
Oldefaders) Blod flød i hans Aarer. Den Formodning, som jeg 
før har ud talt angaaende hans Forhold til Pietismen, lægger 
efter min Mening selve Sagen nær og ikke blot de oven anførte 
Vidnesbyrd fra en Efterfølgers og fra  Brødremenighedens Side. 
Af samme Grund er det nok, a t eventuelle Skavanker, der jo 
m aaske med Tiden er blevet overvundet, ikke (har været en 
blivende H indring for god Forstaaelse mellem ham  og Menig
heden. Heller ikke er det udelukket, at Dommen over Andreas 
Wedel kan være dikteret af antipietistiske Tendenser.

I hvert Tilfælde blev der ved Varde Landemode i Oktober 
1708 af Anders Hansen-Østerby frem lagt et Forlig mellem Præst 
og Menighed, som var indgaaet den 17. Oktober, og Wedel udbad 
sig Stiftsøvrighedens Konfirmation af det. Landemodet afsagde 
im idlertid følgende Kendelse:

Saasom Sagen befindes af den Beskaffenhed, endskønt P ar
terne har indbyrdes forligt sig, bør dog Sognepræstens udi Da
ler Hr. Anders Wedels Brøst og Forseelse endelig paakendes, 
og som Provsten Mag. Malthe Junghans selv er stævnet, saa vil 
derfor samme Sag af en anden Provst, som Biskoppen dertil
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anordner, videre paatales og til førstkommende Riber Lande
mode til Paakendelse indstævnes efter Lovens 2den Bogs XVI 
Gap. 5. Art. d), som og bemeldte Provst Mag. Malthe Junghans 
udi sit Indlæg paastaar, at Citantens og hans Consorters Præ 
tentioner imod hannem  bør først for U nderretten a t udføres, 
og som han selv er Provst i Møgeltønder Herred, udi hvilket 
hans Kald ligger, saa beskikkes til Provsteretten udi denne 
Sag efter foregaaende Stævnem aal saasom Vicepræpositus lov- 
ligen og forsvarligen at adm inistrere Sognepræsten udi Emmer- 
lev Hr. Marcus Kiel og til at sidde Retten med ham  2de Præ ster 
ud af Lø Herred, nemlig Hr. Nissenius Weddel, Sognepræst til 
Døstrup, og Hr. Peder Mortensen Stavning, Sognepræst til Me
dolden, henseende til, a t der foruden de indstævnede ere ej 
flere Præ ster udi forskrevne Møgeltønder Herred end bemeldte 
Hr. Marcus Kiel.

Om denne Provsterets Forhandlinger vides intet. Den 20. 
Juni 1709 faldt der ved Landemodet i Ribe endelig følgende 
Dom i Sagen:

Saasom Sognepræsten udi Daler, H. Anders Wedel udi sit 
Indlæg d. 19. Junii 1709 deprecerer og afbeder den Brøst og de 
Forseelser, som hannem  ere overbeviste, og lover herefter 
nøjere og bedre a t observere og rette  sig efter Lov og Kirke
ritual, og som samtlige Provster giver hannem  ellers for sit øv
rige Forhold i Embede og Levned et godt Vidnesbyrd, bedendes 
med hannem, at han som en ung Mand, der ikke længe haver 
væ ret udi Embedet, ikke til Velfærds Spilde, men med Mulkt 
m aa blive straffet, siden og Sagen mellem ham  og hans Tilhø
rere allerede forhen er bleven forligt. Da efter saadan Beskaf
fenhed bliver hans fortjente Straf for denne Gang saaledes mo
dereret, a t han skal betale til fattige Præ steenker 30 Rdlr. og 
udi Sagens Omkostning til Provsten H. Peder Brodersøn 4 Rdlr.

Og bliver han, Hr. Anders Wedel, alvorligen advaret og for
m anet, a t han  saa kær, som han haver sin Velfærd, troligen 
holder det Løfte, som han udi foranførte Indlæg gjort haver, 
saa at han under sit Embedes Forbrydelse herefter ikke under- 
s taar sig enten ved Katekisation eller nogen anden præstelig
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Forretning at indføre eller bruge nogen Novitet eller saadan 
Skik, som enten er imod Loven eller R itualet eller og ikke fin
der Grund derudi, ej heller imod Loven a t foreskrive nogen, 
hvad hannem  for præstelige Forretninger skal gives, men saa 
vel uden Undskyldning, Præ text og Contravention re tte r sig 
efter højst bem. kgl. Majests. Lov og Ritual og bliver ved Kir
kernes udi disse Riger derpaa grundede Skik og Brug, som uden 
Gerrighed og Egennyttighedj Egensindighed og Fortrædelighed, 
med den Fornøjelighed, Sagtmodighed, Beredvillighed, Fredelig
hed og Kærlighed, som bør være hos en Guds Ords Tjener, for
holder sig efter Embeds og Eds Pligt. —

Med sit Navns U nderskrift m aatte Wedel love a t rette sig 
efter den af Landemodet vedtagne Kendelse, og dermed var Sa
gen afsluttet.

Den 28. Januar 1931 aabnede M enighedsraadet et Grav
kam m er i Daler Kirkes Midtergang. Kam rets Eksistens var ble
vet opdaget ved et Tilfælde noget i Forvejen, idet en Gulvflise 
havde løsnet sig, fordi Sandet, den laa i, forsvandt i et Hul, som 
var opstaaet nedenunder og stod i Forbindelse med Begravel
sen. Der fandtes en meget solid og vel bevaret Hvælving, som 
nok er den samme, Kirkeværge Th. Mamsen i 1805, da det blev 
forbudt at have Begravelser i Kirkerne, i en Indberetning skri
ver om: »et m uuret Begravelse er der vel, men da ingen vil 
paatage sig at vedligeholde det, saa blev det for ongefehr en 
halv Snes Aar siden fyldt med Jord, og saa længe jeg kan erindre, 
er ingen Lüg der bleven nedsat. — Denne Udfyldning med Jord 
havde dog kun indskræ nket sig til Nedgangen. Selve G ravrum 
m et havde m an ikke rø rt ved og her kunde man konstatere 
Levninger af 3 Kister. Men kun eet Fund blev gjort, som kunde 
give lidt nærm ere Oplysning om, hvem de 3 Kister har rum 
met. Det v a r  en Kisteplade af Bly med tysk Indskrift over 
Anna Catharina Wedelin, død i Sønder Lygum den 7. Januar 
1742, den første D atter fra  Pastor Wedels andet Æ gteskab, som 
var opnævnt efter den efter kun 2 Aars Æ gteskab afdøde første 
H ustru, en D atter af Wedels Forgænger i Embedet. Det ligger
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meget nær at antage, a t hun har ønsket a t blive bisat ved Si
den af den, hun fik Navn efter, og at den 3die Kiste h a r tilhørt 
Faderen, Pastor Andreas Wedel, selv, der har været en af de sid
ste P ræ ster i Daler, der døde (1730) i det Tidsrum , da Præ sterne 
endnu havde Ret til en Begravelse i Kirken. Og a t Pietism ens 
Trosaand har været over denne Familie, derom turde m aaske 
ogsaa det Vers aflægge Vidnesbyrd, som er anbragt paa den 
om talte Plade og om trent lyder saaledes:

Fahre hin O Eitles wesen 
Hab dich wohl, 0  schnöde Welt.
Jesum hab ich m ir erlesen,
Er ist es, der m ir gefällt.
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N o te r .

*) Mit Kendskab til disse Akters Tilstedeværelse kan jeg takke 
den tidligere Sognepræst i Møgeltønder, Hr. Pastor Bolten, for.

**) Et Bytning: antagelig identisk (eller Fejlskrivning?) med det 
olddanske fra det tyske stam m ende Ord Dotting eller Døtken, ogsaa 
Dytting og Dytken, en lille Mønt =  1/ie Daler, jfr. Kalkar: Ordbog til 
det ældre danske Sprog I 424 og V 201.

***) Christian von Stöcken: Die vernünftige lautere Milch des hei
ligen Catechismi. Ratzeburg 1672. Bogen udkom i flere Oplag og 
blev ogsaa oversat paa Dansk.

a) Acta Synodi W ardensis ad diem 24 Octobris Anno 1694. Monita 
— 6) Der beklages, a t na ar nogle unge Folck haffver. væ ret forsømme
lige, og ey ladedt sig i deris Opvext udi deris Børne Lærdom vel 
underviise, da forføye de sig hen i andre Sogner, antagende der 
Tieniste en kort Tid, søgendes saa i en fremmed Meenighed at komme 
til Offverhøring og Sacram entet, hvorudi dem alt for lettelig paa 
nogle Stæder biefaldes. De, hvor sligt fornemmes, som aff saadan 
ung Persons Ankomst og Alder vel kand eragtes, vilde Præ sterne 
tilholde samme at skaffe en A ttest fra sin Sogne P ræ st om sin Ung
doms Forhold, om Stædet ey for langt er fraliggendes, men for alting 
icke løselig, men grundig offverhøre enhver, som begærer første 
Gang a t komme til Sacram entet, som de for Gud agter a t ansvare. 
(Ribe Stifts Landemodeprotokol 1694—1711, i Viborg Arkiv).

b) Acta Synodi W ardensis ad diem 25 turn Octobr. 1699----  Mo
nita et Conclusa 8. »Domini Præpositi et Pastores vilde flittig formaae 
deris tilvoxende Ungdom udi deris M enigheder a t  komme til deris 
Daabs Pacts Confirmation ved Ofverhøring, den hellige Absolu
tion og den hellig Nadveres Brug, saa sn art A ar og Alder dem det 
judicium  discretionis forunder, at de unge schal icke begynde af 
publica absolutione, før de nogen Sinde til privatam  er komne, 
som dis verre! Exempler findes paa«.

c) Danske Lov Bog I, Kap. 13, Art. 21: Hvo Vidne vil føre paa 
hvis een anden sagt haver, hand skal det giøre paa fersk Fod og til 
første Ting som hand  lovlig Kald og Varsel til kand give, efterat hand 
em  saadan Paasagn er videndis vorden; Ellers skulle Vidne paa eens 
Mund ikke gieide imod hans benegtelse.

d) Danske Lov Bog II, Kap. 16, Art. 5: Dersom de (d. v. s. Prov
sterne) befinde nogen Brøst, eller Foresømmelse, hos Præ sterne, eller 
andre deris underhavende Geistlige^ i deris Embede, Forhold og Lev
net, da skulle de flittelig paam inde dem, hvad de bør a t giøre, og 
hvilke sig da ikke ville rette, dennem skulle de indføre for Super
intendenten, og hvilke hand da ikke kand sette til Rette, dennem 
skulle de stævne til Provstmode for Kongens Stigtsbefalingsm and 
øg Superintendenten, og aldelis in te t Uskikkeligt dølle, eller under
slaa, men tilbørligen lade det paatale og straffe, saa frem t de ikke 
selv derfor ville stande til Rette.
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Sønder jydske Præster
fordrevne i Svenskekrigen 1658 — 59.

Ved Erh. Qvistgaard.

Som bekendt m aatte Præsterne, særlig i Sønderjylland, un 
der Svenskekrigen, da Fjenden faldt ind i Landet og for frem 
med Plyndring, Mord og Brand, ofte flygte fra  Præstegaardene, 
hvor Fjenden mente a t  finde det største Bytte, og skjule sig 
i Skove og Moser med H ustruer og Børn, nogle Præ ster blev 
endog dræbte. Andre lykkedes det a t flygte til Byerne, Ribe 
og Kolding, hvor de saa forblev, til der igen faldt Ro over 
Landet.

Her berettes om, hvorledes Biskoppen i Ribe da sam m en
kaldte disse P ræ ster og gav dem Besked om, hvorledes de der 
i Byen skulde forholde sig overfor dem af deres Menigheder, 
der ogsaa vare flygtede til Ribe. Følgende 14 Præ ster opholdt 
sig i 1659 i Ribe.

( F r ø s  H e r r e d ) .  M. Anders i Lintrup, Hr. Bertel i 
H jortlund og Hr. Peder i Hygom.

( A n s t  H e r r e d ) .  Hr. Hans i Gamst, Hr. Niels i Leirskov.
(G r a m  H e r r e d ) .  Hr. Frederik i Gram, Hr. Johan i 

Nustrup.
(H v i d d i n g H e r  r  e d). Hr. Peder i Højrup, Hr. Krabbe i 

Spandet.
( M a l t  H e r r e d ) .  Hr. Jacob i Maltbæk, Hr. Christen i 

Bækbøl ling, Hr. Gregers i Vejen.
( G j ø r d i n g  H e r r e d ) .  Hr. Niels i Aastrup, Hr. Niels i 

G j ør ding.
Anno 1659 den 7. July haffuer Dn. Episcopus i sit Huus 

convocerit (sammenkaldt) de fremmedø Præster, som i denne 
Tid, dis verre ere fra Kald forjagede oc sig h e r hos os opholder 
oc dennem forholdit.

I. om en designation (Fortegnelse) at forfatte aff en huer
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paa sine Sognefolk, som her paa steden findis saavidt 
mulig.

II. a t en huer sine Sognefolk i sygdom med Sacram ented 
vilde betiene, disligiste og saa med de døde at begraffue.

III. Om en tieneste eller prediken at forrette huer Onsdag 
i Set. C atharina Kirke, huor de fattige og forjagede aff 
landit kunde forsamlis oc da ogsaa om com m unicanter 
findis, med sakram entet betienis, hvortil de dannem end 
som forsamlede vaare, suaerede, de saadant altsam m en 
saavidt m uligt godvilligen og gierne forrette vilde oc 
dersom de til deris huse forreisendis vorder vilde de 
tale med en af deris Herrids Præster, som deris siuge i 
deris fraværelse skulde betiene.

IV. Haffuer M. Niels Jørgensen Seerup, Pastor til vor Frue 
Kirke begieret, a t Hr. Albert som Fropræ diken P rest oc 
saavidt M edtiener her til Domkirken vilde med sacra
mented betiene de syge landflygtige som icke haffue 
egen Sognepræst her paa Staden og begraffue de døde 
efterdi suaghed tager flux offuerhaand saa band det icke 
ene kunde forrette oc den ordinarie capelan oc saa tit 
kand være forhindret. Hvortil hand suarede, a t hand det 
god villigen i byen og udenfor saa v it m ulig oc vilde efter
komme.

Disse Meddelelser findes i Ribe Stifts Landemodeprotokol 1635—64 
Fol. 166.
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En Planteleverance fra 1586
til Hansborg i Haderslev.

Blandt de bedste Kilder til Forstaaelse af ældre Tiders Ha
ver, deres Indretning og isæ r deres Indhold har vi Fortegnel
serne over Planter, saaledes som de har været formet enten 
som utrykte Rekvisitioner, Regninger over Leverancer, For
tegnelse over P lan ter til Lægedomsbrug, eller Fortegnelse 
over dyrkede P lan ter o. s. fr. Da Lægebøger og tildels Urte- 
bøger for Havefolk ikke blot nævner saadanne Planter, som 
dyrkes hos os, men ogsaa. m edtager saadanne, som man 
kunde ø n s k e  dyrket, og som derfor anbefales til Dyrkning, 
eller som man kan forskaffe sig fra Udlandet, er de ikke helt 
troværdige med Hensyn til Bedømmelsen af, hvad der paa den 
paagældende Tid virkelig h a r vokset i Haverne; de bringer sik
kert Navne paa adskillige Planter, som ikke kan forudsættes 
a t vau*e bleven dyrket. Mere paalidelige i saa Henseende er 
Fortegnelser over P lan ter i ganske bestemte Haver eller de 
nævnte Rekvisitioner og Regninger.

Den ældste af Forf. kendte (og i dansk L ittera tu r omtalte) 
Fortegnelse over voksende P lan ter er sikkert den, der angaar 
P lanterne i Lave Steffensens Have i Ribe (1544—54), og man 
træ ffer her paa en som det synes efter Datidens Forhold endog 
meget righoldig Plantesam ling.1) F ra  den følgende Tid fore
ligger der Registre over Handelsvarer, Toldforordninger etc. 
som oplyser et og andet om, hvad m an handlede med og for
brugte, nærm est af Planteprodukter, og først fra 1569 foreligger 
vistnok den næste Liste over betydelige Planteindkøb, nemlig an- 
gaaende det, Kong Fr. II. skulde bruge for at indrette sin Have 
ved Skanderborg Slot.2) Mens den førstnævnte Liste nærm est om
fattede U rter og Stauder, beretter den her nævnte om Træer og 
Buske, af hvilke dog enkelte næppe kan forudsættes at have 
kunnet trives i Skanderborg, selv ikke i en kongelig Have.3)
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Til denne Have er yderligere i Aarene 1581—82 og kort efter 
16-Tallets Begyndelse købt U rter og Stauder?)

For Sønderjyllands Vedkommende h a r der til dette Tidsrum  
ikke hidtil foreligget Beretning om noget Planteindkøb, og i 
en af mine tidligere A rtikler herom er der kun  antydningsvis 
berettet noget herom.5) Der kunde derfor være Anledning til 
a t drage den Liste over Levering af P lan ter til H a  n s b o r  g, 
som kendes fra  Aaret 1586, frem i Lyset for derved a t skaffe et 
mere konkret Bidrag til Forstaaelse af, hvad der voksede i den 
gamle Slotshave, specielt sam m enlignet med, hvad der kendes 
andetsteds fra  paa denne Tid.

Fortegnelsen over disse P lanter findes i Rigsarkivet i Kø
benhavn. Den findes i de saakaldte »Mathiesens Samlinger« 
i en »Pakke 18, Hansborg Slot«. Denne Sam ling er i sin Tid 
afleveret til Tyskland, men der er foretaget en Afskrift af Do
kum enterne. Fortegnelsen er betitlet »Catalogus sem inum  et 
plantarum « og er dateret 26. August 1586. Den er udfærdiget 
i Anledning af, a t Kong Fr. II. havde skrevet til Landgreve 
W ilhelm af Hessen om nogle Planter, og han modtog da gen
nem sin i dette Øjemed udsendte Gartner, hvis Navn vi ikke 
kender, 52 Slags P lan ter (eller Frø af saadanne?). Desværre er 
Navnene paa de anførte P lan ter i flere Tilfælde temmelig ufor- 
staaelige; men der er dog iblandt P lanterne adskillige Ken
dinge, og flere, som vistnok h e r nævnes dyrket for første Gang 
indenfor Rigets Grænser.5) Nedenfor anføres Listen, saaledes 
som den frem træ der i sin Afskrift, og i Parenthes er tilføjet 
den Forklaring, som kan  gives,6), ligesom det med et R er be
tegnet, om Navnet ogsaa forekommer i den forannævnte For
tegnelse fra  Ribe, mens S betegner, a t den forekommer i For
bindelse med Skanderborg Slotshave.

„Seminum catalogus“ :
abutilon
alisson dodonej (?)
aquilegia varia  (Akkeleje; R.)
anemine tertia  (Anemone?)
argentina (Røllike)
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cochlearia (maaske C. officinalis Kokleare)
Daucu oreticus (Gulerod? S.?)
Dictamnus (D. albus)
Digitalis (D. purpurea; Fingerbølle)
ferrum  equinum (Hispoclepis?)
foeniculum rom anum  (Fennil)
foenum grecum (Triganella foenum græcum, Bukkehorn)
halicacalus peregri(n)um
helleborus niger (Julerose; R.)
inperatoria (Im peratoria ostrutium , Mesterurt)
lupini lutei (Lupin; Lupinus luteus; R.)
lupini cærulei (L. angustifol. ?; R.)
lunaria  (L. biennis, Maanerude?)
m edica arabica
medica m inim a
mellilotus hispanica (Stenkløver?)
m enta hispanica (Mynte?)
inentraftrum  tuberosum
m irris m aior (Myrrhis odorata? Sødskærm)
papauer m ultiplex (Valmue; Papaver somiferum fl. pl.? R.) 
p lan ta indica
piretrum  (Pyretrum ? Chrysanthem um  parthenicum ?) 
poma aethiopica
rabarbarum  arm erictnn (Rhabarber?)
seseli aethiopicum  

— m assiliense
sorgo
stocras (Stoechas?)
valeriana greca (Valeriana, Baldrian)
viola m ariana (Campanula medicum, Klokkeblomst) 
virga aurea (Solidago virga aurea) 
talic trum  album

— luteum  
fl aspi percane 
tusai (Kejserkrone?)

Plantarum catalogus.
Anemone (R.)
anthém is sine caniomillis m ulltiplex (dobbelt Pyretrum  

roseum ? dobb. Chrysanthem. parthen.)
calam us arom aticus (Kalmus: Acorus calamus)
cederu (Ceder? Cedrus libani?)
hiacinticus orientalis (Hyacint; R.)
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iris bulbosa (Iris anglica, R.)
iris florentine alba (Violrod; R.)
— illirica

narcissus luteus oderatus (Paaskelilje? R.)
tulipa lutea (Tulipan; Tulipa silvestris) R.)

— rueba
tusai (Kejserkrone?)

Det bemærkes, a t naar der er anført R. ved de ovenstaaen- 
de Planter, betyder det ikke, at just samme Species er opført 
i Ribe, men at i hvert Fald Slægtsnavnet er det. Det ses, at 
kun angaaende 1 P lan teart kan der være Tale om, at den er 
med i Skanderborg-Fortegnelsen, og det er endda tvivlsomt. 
Denne Fortegnelse rum m er ikke som ovenstaaende fra  H ans
borg praktisk  ta lt kun P rydplanter eller m edicinske P lan ter 
(Krydderurter o. 1.), m en den rum m er for Aarene 1581/82 og Beg. 
af 16-Tallet væsentligt kun N ytteplanter saasom Løg, Persille, 
Rødbeder sam t K rydderurter. Kalder m an alle de i Hansborg- 
Fortegnelsen opførte P lan ter for Prydplanter, hvilket de m aa 
betegnes som efter den Ordre, Kongen udstedte, rum m er den dog 
med sine 52 Numre ikke nær saa mange Navne som Ribe- 
Fortegnelsen, der indeholder 245 Plantearter, hvoraf alene 70 
kan  kaldes Prydplanter.

Denne Plantefortegnelse forstæ rker det Indtryk, m an kan 
have af Haven ved Hansborg, a t det har været en udpræget 
Prydhave. Mens Kong Fr. II fyldte Skanderborg-Haven med 
nyttige Vækster: F rug ttræ er og rare  Køkkenurter, plantede 
han kun K rydderurter eller B lom sterplanter ind i sin Have 
ved Hansborg; og mens det i Skanderborg blot var Tolderen, 
der skulde skaffe de forønskede Træer, sendte han fra  Hans- 
borg sin egen G artner afsted for a t hente en udsøgt Samling 
af Frø og P lan ter fra  en Mand, der var velkendt for sin smukke 
Lysthave og rige Plantesam ling. Der er kælet for Haven ved 
Hansborg, ikke alene med Planter, men ogsaa med Lysthus, 
Badstue, Pilkentavl og deslige Ting. Ikke for intet er Lyst
haven kaldt »Kräutergarten«; de 52 U rter h a r gjort, at den 
svarede til sit Navn.
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I T ilslutning til den her omhandlede Fortegnelse skal 
endelig erindres, a t der for sønderjydske Forhold ogsaa fore
ligger Plantefortegnelser fra  Aarene 1649 og 1679, hvorom her 
ikke nærm ere skal berettes, idet disse allerede er trykt.7)

J o h a n n e s  T h o 1 1 e.

N o te r .

*) Iflg. A fskrift fra  et Dokument ang. Lave Steffensens Have i 
Ribe, (1544—54); Stephan Nyelands efterl. M anuskript, Landbohøjsk. 
Bibi.

2) Cancelliets Brevbøger, 30./9. 1569; sam m enlign Forf.s A rtikel 
i »Aarbøger udg. for A arhus Stift« 1926.

3) Bruunio og Lange: Danm. Havebrug og G artneri til 1919.
4) F ra  Arkiv og Musæum III 560—61.
5) Sønderjydske Aarbøger 1927 S. 173—74.
fl) Forklaringen til Navnene er for de flestes Vedkommende vel- 

villigst givet af Botanisk Haves Gartner, Hr. Axel Lange, 15./8. 1930.
7) Schriften des N aturw issenschaftlichen Vereins f. Schlesw.- 

Holst. 1892 S. 1 ff: Zwei ältere Dokumente zur Geschichte des Gar
tenbaus in Schl.-Holst.
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Af T h a d e  P e t e r s e n .

1. Grænsen.
Den Bevægelse, der i det foregaaende P ar Aar m ærkedes i Retning 

af større Forstaaelse af G rænsedragningens Retfærdighed, fortsattes 
ogsaa i 1931 og voksede øjensynlig i Styrke. I Begyndelsen af Maj 
fandt saaledes et dansk-tysk P r e s s e b e s ø g  Sted i Flensborg i An
ledning af det forestaaende »Østersøaar«. Det foregik under meget 
forsonlige Form er (H. 9. 5. Av. 9. 5.).*) G r æ n s e f o r e n i n g e n ,  hvis 
M edlemsantal er steget med 1802, anerkender ved sit Sendemandsmøde 
i Kolding paa ny uforbeholdent de Forhold, der skabtes ved Grænse
dragningen og tager Afstand fra  D. D. D. (H. 15. 5., Gr. S. 156 ff.). Ved 
Grænseforeningens Møde paa Skam lingsbanke udtaler Niels Kjems, at 
vi hellere vil have M uligheden for a t vinde og tabe, end at leve i øde
læggende Fjendskab med Mennesker, som nødvendige Interesser b in 
der os til. (H. 18. 5.). »Nis Mogensen« og E rnst Schrøder glæder sig i 
»Nordsehl. Ztg.« over Niels Kjems og Redaktør C hristiansens U dtalel
ser paa Skamlingsbanke. (H. 2.6.). Form anden for Schl.-Holst.-Bund, 
G aardejer Iwersen, M unkbrarup, siger paa Knivsbjerg, at fælles In te r
esse gør Tilnærm else mere og mere paakrævet. (H. 29. 6.). E rnst Schrø
der skriver re t forstaaende om dansk-tysk Nyorientering. (H. 31.8.). 
De tyske Landboforeningers Konsulent P. Asmussen tilraader en klar 
national Holdning, parre t med absolut Agtelse for de anderledessinde- 
de og i det hele Sam arbejde med Danskerne paa økonomisk Omraade. 
(H. 12. 8.) Nyorienteringen vinder stadig Terræn. Ogsaa Nis Mogensen, 
erkender det. (H. 7.9.). Ved det sydjydske Sam ariterstæ vne i Sønder
borg for nogen Tid siden var ogsaa Sanitetskolonnen fra Flensborg 
indbudt. (H. 15.9.). Den 27.9. skal der holdes en fælles Øvelse ved 
Krusaa. (H. 15.9.).

*) H. =  Hejmdal 1931. Av. =  Flensborg Avis 1931. L. ~  Nordsles
visk Landbrugs- og Mejeri tidende 1931. Gr. =  Grænsevagten 1931. 
Ber. =  T rykt Beretning fra vedkoihmende Institu tion  tryk t 1931.
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Ind mellem tlisse forsonlige Røster lød (1er dog ogsaa andre. Dr. 
Alnor udsendte 21 Kort om Valg, Sindelag osv., men flere af dem var 
helt vildledende. (II. 20. 6.). Tyske Kommunister agtede at demonstrere 
ved Grænsen. Det blev imidlertid forhindret af dansk saavel som tysk 
Politi (H. 3. 8.), og mod Slutningen af Aaret rejstes i Schl.-Holst.-Bund 
det gamle Krav om Flytning af Grænsen til Kongeaaen (H. 10.12.).

F æ r d s l e n  over Grænsen er livlig. I 1930 passeredes den ved 
Kollund, Krusaa, Padborg og Oksevejen af 1,200,000 Mennesker (II. 
8. 4.). Ad ulovlige Veje overskrides den ogsaa nu og da. Bl. a. viste det 
sig, at Tyskere drev ulovlig Jagt paa den fredede 0 Jordsand (H. 6. 2.)

2. Nationalt Liv.
a. D a n s k  S y d  f o r  G r æ n s e n .

Det danske A å r s m ø d e  i Flensborg i 1931 var besøgt af 4000 
Mennesker. Den slesvigske Forenings Flensborgafdeling havde mistet 
01 Medlemmer og havde nu 312, i Landkredsen var Antallet 500, i Got- 
torp Amt 284, hvilket var 69 Fremgang (H. 8.6. Av. Nr. 131.).

I den danske K i r k e  i Flensborg er der siden 1921 døbt 403 Børn, 
konfirmeret 973, ægteviet 176 Par og begravet 369 (II. 18.5., Av. Nr. 114. 
Ber. 1931.).

Af danske S k o 1 e r har Duborgskolen 354 Elever, Tarup 13, Kob
bermøllen 16, Jaruplund 12, Langbjerg 14, Ilarrislevm ark 21. Der er al
mindelig Fremgang i dem (II. 6. 5., Av. 6. 5., Dansk Skolcforcnings- og 
Duborgskolens Beretninger.). Gottorpskolens Statstilskud blev nedsat 
fra 15,570 til 13,910 M. (II. 18.8.). Alligevel kunde der indvies en Ny
bygning til den danske Privatskole i Slesvig By (Av. 17. 10., Gr. S. 
405 tf.).

Af B o g s a  m 1 in  g (i n paa Flensborghus udlaantes 44,251 Bind 
{deraf 24,8 % Faglitteratur) til 1354 Laancre. Læsesalen besøgtes af 
12,088 Voksne og 6861 Børn (Bogantallet er vokset med 2480, deraf 1568 
Gaver (Av. 1.10.) Danske Forsamlingshuse (Gr. S. 73 ff.). Det danske 
Stemmetal ved Rigsdagsvalget 14.9. 1930 gik en Del tilbage (Gr. 334 ff.).

b. T y s k  S y d  f o r  G r æ n s e  n.

13 Skoleledere og Præster i S l e s v i g  har angrebet den danske 
Skolevirksomhed i Byen. De paastaar, at Skolen optager de daarligst
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begavede Elever (H. 17.6.) Regerings- og Skoleraad Ingwersen og 
Kredsskoleraad Johannsen i Slesvig tager im idlertid Afstand fra dem, 
E rnst Schrøder ligeledes (H. 23. 6.).

I ø k o n o m i s k  Henseende staar det daarlig t til. Flensborg Skibs
væ rft m aatte lukke (H. 3.1.), og Byen m aatte hen paa Sommeren u d 
betale Lønningerne i 4—5 Rater paa Grund af Pengem angel (H. 4. 8.). 
Der oprettedes i 1930 i SI.-Holst. 1153 Ejendomme med 14,367 h a  mod 607 
med 9323 ha i 1929 (II. 31.1.). De fleste »Vereine heim attreuer Nord- 
schleswiger« h ar stillestaaende eller aftagende Medlemstal. 26 af dem 
nævnes (H. 29. 5.).

c. T y s k  i N o r d s l e s v i g .

Ved N ytaar forlod Dr. Rasch »Nordsehl. Zeitung«, vistnok af poli
tiske Grunde (H. 2.1.). Senere sluttedes alle t y s k e  F o r e n i n g e r  i 
Nordslesvig sammen til et Forbund (H. 7.10.). Et P ar Iljem m etyskere 
er utilfreds med, at Form anden for Reichsverband d. deutschen Ju 
gendherberge ved Indvielsen af Langbehnhuset paa Knivsbjerg (Av. 
8. 4.) h a r ta lt om den gamle og den nye Tid (H. 9. 4.).

V o g e l g e s a n g  h ar i 1930 ydet 85 Laan til 521,340 Kr., og »Höfe
verwaltungsgesellschaft« h a r faaet tilskødet 12 Ejendomme til 639,930 
Kr. Ia lt er der ydet 1666 Laan til 4,115,903 Kr. (H. 2.1.).

De tyske F r e m m e d m e n i g h e d e r  har i 1930 i Haderslev Amt 
boldt 101 Gudstjenester, 67 M enighedsaftener og 36 Kvindemøder i 9 
Menigheder med over 8000 Deltagere i samtlige Foranstaltn inger 
mod højst 1000 i 1925 (II. 6.1.). I H aderslev dannes en ny Fremmed- 
menighed. Det beklages af de tyske M enighedsraadsm edlem m er i alle 
Ryer (H. 8.,9.,12.10.).

I Sønderborg indviedes 24.1. en tysk P r i v a t s k o l e  (H. 27.1.). 
Der findes 11 saadanne i Aabenraa og 4 i.H aderslev Amt. I Aabenraa 
har den 317 Elever (40 Fremgang.) I Haderslev er A ntallet af Elever 
paa. den højere Privatskole vokset fra  28—30. Vilstrup har 74, Sommer
sted 57 Elever. I Slogs H erred er der 13 tysk- og 24 dansksprogede 
Skoler med henholdsvis 371 og 883 Elever (IL 16.5.) Tyskerne i Aaben
raa  kræver af Byen 9,436 Kr. Tilskud til deres Privatskole (H. 11.3.). 
Lærerkollegiet ved den tysksprogede Folkeskole i Aabenraa hævder, 
at deres danske Kolleger, der er 1:3, arbejder loyalt (H. 16.3.). Overlæ-
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rer Jepsen i A abenraa siger, a t der ikke er 20 % af Børnene, der kan 
forstaa Tysk, n aar de kommer til Skole i den tyske Kommuneskole 
(II. 19.3.).

P aa  de tyske F o l k e h ø j s k o l e r  i Rendsborg, Læk, M aarkær- 
Østerskov og Tinglev er de fleste Elever fra Nordslesvig. (Av. 31. 4.).

d. D a n s k  i N o r d s l e s v i g .

Det danske A å r s m ø d e  fandt Sted i Haderslev den 5. Juli. 
S p r o g  f o r e n i n g e n  havde 1930—31 12,635 Medlemmer (975 Frem 
gang), cleraf 6287 i Sønderjylland. Iler var A ntallet gaaet 124 tilbage, 
men norden Aa var vundet 1099. Den h a r til G rænseom raadet udsendt 
2105 Bind Bøger til Bogsamlingerne, fordelt 9395 Bind og Hæfter til 
Jul og støttet Forsam lingshuse med 8,091 Kr. sam t Arbejdet Syd for 
Grænsen med 6,140 Kr.

Sprogforeningen har nu 947 Tillidsmænd, deraf 352 hernede (H. 
12. 1., Ber. 30/31.)

S k o l e f o r e n i n g e n  havde ca. 20,000 Medlemmer, deraf 12,456 
her i Nordslesvig. Den havde støttet 282 Elever fra Nordslesvig og 81 
Syd fra (II. 6.7., Av. Nr. 155, Ber. 30—31.).

G r æ n s e f o r e n i n g e n  for Sønderborg Amt er fra 612 Medlem
m er vokset til 1325 (II. 2.2.) I hele Landet h ar Foreningen 44,785 Med
lemmer mod 42,983 i 1930. Den holdt Sendemandsmøde i Kolding 15. og 
16. 5. (Ber. 1931, Gr. S. 156 ff.).

L a n d e v æ r n e t  har haft et godt Aar, men savner dog Købere. 
Generalforsam lingen udtaler Ønsket om, at det danske Folk forstaar, 
at Landeværnets nationale Opgave h ar varigt Krav paa og fra Aar til 
Aar paakræ ver Støtte fra hele det danske Folk (II. 4. 3.).

Ved N ytaar holdtes som sædvanlig et stort U n g d o m s m ø d e  i 
Haderslev (H. 3. og 4.1.). Paa Afstemningsdagen holdtes der Fester 
rund t om i Landsdelen (II. 11. 2. ff.). Ligeledes paa. Genforeningsdagen 
(II. 16.6.)

I Tønder Amts I d r æ t s s t æ v n c i Løgumkloster 12. 4. deltager 19 
Hold (IL 8.4.). 600 frivillige Drenge gør en Tur langs Østkysten i P in 
sen (II. 26. 5.).

I Begyndelsen af April arrangerede sønderjydske M a l e r e  en Ud-
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stilling i Haderslev (H. 1. og 7.4.). I samme Maaned udstilledes sam
mesteds 60 Billeder af 4 haderslevske Malere (II. 23. 4.).

T ø n d e r h u s  er bleven ombygget for 10,967 Kr. (II. 26.3.). For
samlingshuset i Ulkebøl indvies (Av. 27.1. og 4.3.). Ny Forsamlingssal 
i Visby indvies (Av. 11.10.).

T e a t e r f o r e n i n g e n  knever, at Forsamlingshusene skal melde 
sig ind i den (II. 17. 9.).

Midt i Maj kom Kongeparret til Sønderborg paa det aarlige B e
s ø g  her nede (IT. 19.5., Av. Nr. 115 IT.). 11 unge Nordmænd besøger
Københoved og Skodborg (IT. 20. 6.). 30 svenske besøger Aabenraa (IT. 
4. 7.). 20 Deltagere i Mejerikongressen besøger Mejerier og Landbrug
her nede (IT. 24. 7.). Deltagerne i det nordiske Højskolemøde i Askov be
søger Aabenraa og Dybbøl (IT. 3. og 4.9.). Hollændere beser Afvan
dings- og Grundforbedringsarbejder her (IT. 19. og 22.9.).

Folkemaalsudvalget agier at undersøge de sønderjydske Bymaal 
{IL 6.5.).

3. Politik.
Bandersbevaîgelsen (L. S. == Landbrugernes Sammenslutning) be

gyndte efter at have dannet Sammenslutning i 12 Amter norden Aa nu 
ogsaa at faa Indgang i Sønderjylland, først i Løgumkloster (II. 4.7.). 
Paa et Møde i Rødekro valgtes Tillidsmænd (IT. 8.7.). I Løjt boykotter 
Mejeriet Damsgaard, der havde købt en tvangssolgt Gaard (IT. 15. og 
17.7.). Kyed advarer mod Boykotning (II. 24.7.). 1O0 Repra'sentanter for 
Mejerierne i Aabenraa Amt tager Afstand fra den, men opfordrer Be
styrelserne til at støtte L. S.-Bevægelsen (IL 27.7.). L. S. har 2154 Med
lemmer i Aabenraa. Amt (II. 21.8.). Den vil hindre Sparekassen i -Kri
sti ansfelt. i at bortforpagte Laue Rasmussens Gaard i Højrup (II. 22. 8. 
øg 28.8.). Kreditforeningen vil ikke forhandle, hvis der trues med Boy
kott (II. 28.8.). Institutterne vedtager at tage Kampen mod Boykottin
gen op (II. 5.9.). Boykotting af Bager Boysen i Rens maa.tle bæves (H. 
11.9., 12.9.). Man er ved at faa Betænkeligheder (TI. 19.9.).

Paa et Venstremøde i Kliplev afvistes Regeringens Kriseforslag 
(H. 23.7.). Van’dien af det drøftes (II. 3.8., 19.8.). I December drøftedes 
den sønderj. Krise i Folketinget (1-1. 11.12.).
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4. Samfundsforhold.
Nordslesvigs Befolkning er fra  1920—30. vokset med 8,6 %

(Gr. S. 13.).
I Tønder Amts Lægekreds f ø d t e s  i 1930 770 Børn, mens der 

d ø d e  296 (Ber. 1930). Aa.ret før var Tallene 810 og 362. I Haderslev 
Amts Lægekreds fødtes 1930 1095 Børn, mens der døde 584 (Ber. 1930). 
A aret før fødtes 1237 og døde 585. Haderslevs Indbyggerantal er siden 
Nov. 1930 vokset med 341 (H. 10. 12.). Tønder er fra  5609 1. 1. 31 gaaet 
ned til 5515 1.10 (Av. 10.10.).

Der er 1930 oprettet ca. 150 nye H u s m a n d s b r u g  i Sønderjylland, 
siden Genforeningen ca. 1000 (H. 3.1.). Af W erthem ine fordeltes 27.2. 
26 nye Brug og 12 Parceller (H. 28. 2.). I Bougstrup udlægges 6 nye 
Brug (H. 2. 3.). I Kassø køber Jordlovsudvalget 300 Tdr. Land (H. 16. 6.). 
Ligeledes h ar det købt Refsø med 394 ha (H. 25.3.). I Brøns h a r det 
købt ca. 100 ha (II. 4.6.). Jordlovsudvalgets U dstykning hernede k riti
seres i Folketinget (H. 9.4.). I Landstinget frem sætter Jefsen Christen
sen et Lovforslag, hvorefter de forskellige Udstykningslove ligestilles 
og Overtagelsessummen efter Loven af 4.10. skal være i Overensstem
melse med Jordens Handelsværdi. Landbrugsm inisteren afviser im id
lertid  Forslaget (H. 28.3., 31.3.). Den sønderjydske Udstykningsfor
ening har som Følge af de daarlige Tider sidste Aar kun op
re tte t én Ejendom (H. 23. 5.).

Staten m ageskifter Refsø med Haves Gaard paa Aarø. De 130 Tøn
der Land skal udstykkes (H. 1. 8.). Domænen Taaggerup med 179 ha 
blev solgt til Have, H ørregaard, for 180,000 Kr. (H. 6. 8.).

Niels Frederiksen siger, at Jorden her er for dyr. Callø paaviser, at 
det ikke er rigtigt, og Jefsen Christensen hævder, a t der til U dstykning 
m aa gives Dagens Pris for Jord (H. 6. 3.). Callø kritiserer Niels Frede- 
riksens H aandhævelse af Udstykningsloven (H. 9. 3, 10. 3.). Denne søger 
ved Husm ændenes Sendemandsmøde at forsvare sig. Ved samme Lej
lighed anker en H usm and over, at Statshusm ændene in tet Steds kan 
faa Laan (H. 15. 6.). Callø slu tter O rdskiftet med a t beklage, at Land
bruget ikke kan vente sig nogen Støtte af Jordlovsudvalget (H. 16.6.).

Laanefonden fortsæ tter med den 1/4 Million, der endnu er tilbage 
(H. 20. 3.).
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I Haderslev, Aabenraa og Tønder Am ter anm eldtes 29—30 13,163 
a r b e j d s l ø s e  og afmeldtes 11,793. I 28—29 var der tilm eldt 10,931 
(H. 26.6.). Midt i December var der over 4000 arbejdsløse i Sønderjyl
land, 2/4 Gange saa mange som til samme Tid i F jor (H. 17.12.).

D ø v s t u m m e  institu tte t overtager Stendetgaard for a t drive 
den som Lærested for døvstumme Drenge (H. 4.3.).

M onteringen af Augustenborg S i n d s s y g e h o s p i t a l  vil koste 
375,000 Kr. (H. 21. 3.).

Sønderborg Amts S y g e h u s  skal udvides for 400,000 Kr. (H. 15. 6.). 
Im idlertid  tænkes det sam m enlagt med Statshospitalet. Gennemførlig
heden af det anerkendes fra alle Sider, og M inisteriets Udvalg anser 
Sam m enlægning for m ulig allerede med de Senge, der findes (H. 1. 9., 
10. 9.). Man enes om den (II. 10.12.). I Haderslev Amt er der dannet 10 
nye Sygeplejeforeninger (Av. 6. 6.).

I Haderslev indvies et ny t A l d e r d o m s h j e m  med 25 Stuer, 
hvoraf 14 er optaget (H. 30.1.). A abenraa vedtager at bygge et for 
58,000 Kr. (H. 23. 4.). I Sønderborg* indviedes et (Av. 10. 5.).

S y g e f o r s i k r i n g e n  »Sønderjylland« h ar nu 2607 Medlemmer 
(H. 30. 3.).

Den sønderjydske U l y k k e s f o r s i k r i n g  skal afvikles. Fonden 
h a r 863,926 Kr. Form ue og Renterne beløber sig til 716,547 Kr. (H. 27. 4.).

K r i g s i n v a l i d e r n e  klager over, a t 2,220 Ansøgninger er af- 
slaaet, mens kun 821 er bleven henlagt (II. 28. 3.). Paa Generalforsam 
lingen klages over, at U nderstøttelserne siden 1922 er skaaret ned med 
ca. 2 Mill. De kræver tvungen Sysselsættelse (H. 11.5.).

Z o n e r e d n i n g s k o r p s e t  faar Stationer i Haderslev, Aaben
raa, Sønderborg og Tønder (H. 6. 5., 3. 8., 4. 8., 17. 8.).

Hovedparcellen af D o m æ n e n  W erthem ine er bleven solgt til 
Chr. Ravn fra Dons for 155,000 Kr. (H. 6. 3.).

Den nordsi. K v i n d e f o r e n i n g  h a r haft god Frem gang i Med
lem stal og Bidrag (H. 4. 6.).

I Haderslev Amt er der 14 frivillige B r a n d v æ r n  med 445 Med
lem m er (H. 29. 6.).

Den alsiske B r a n d k a s s e  for Løsøre h ar i 1930 erstattet 34,400 
Kr. Den h a r 113,000 Kr. Kassebeholdning (H. 21.9.).
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Sønderjydsk F o n d har i 1930 anvendt 218,000 Kr. til l-Ijælp. Den 
ejer endnu 2,389,839 Kr. (II. 19.12.).

Dansk Arbejdsmandsforbund erklærede S t r e j k e  i Haderslev, for
di 7 af dets Medlemmer var bleven fast ansat (II. 18., 19., 27., 28., 31. 8. 
.og 1.9.).

5. Erhverv og Økonomi.
a) L a n d b r u g .

Der er siden 1920 afvandet og grundforbedret 36,000 ha hernede 
(11. 8. 12.). Ved A f v a n d i n g e n  af Tøndermarsken er der opna a et 
gode Resultater, men der mangler Kapital til ret at udnytte den 
(H. 29. 4.). Det tyske Dige langs Vi daa en og Rudbøl Sø sprængtes som 
Følge af lang Paalandsstorm med Højvande (II. 20. 1. Av. 20. 1.). Brede- 
aadalen oversvømmedes, saa. at Vandet ved Ulstrup stod tæt op til 
Gaardene (II. 21.8.). Marskjorden gaar ned i Pris. En Fenne, der 
i Fjor kostede 81, koster i Aar kun 60 Kr. Dematen (II. 26. 3.). I M e r- 
g e l s e l s k a b e t  for Løgumkloster Omegn er der tegnet 80,000 m3 
(H. 26.1.)* Det for Vojens og Omegn ,har udkørt 109,648 m3 (II. 5.10.). 
Der er siden 1920 grundforbedret 36,602 ha med 7,315,000 Kr. Bekost
ning (L. S. 419.).

.1 o r d f o r d e 1 i n g s kommissionen har medvirket ved Ombytning 
af 5024 Parceller med 9696 ha Land (Av. 7. 6.).

Sønderjydsk Fællesledelse for Avlen af rødt dansk M a lk  e- 
k v æ g  har bestaaet i 10 Aar. Dyrene er i den Tid blcvcn mere vel
byggede, de kontrollerede Køcrs Ydeevne er steget gennemsnitlig 
25—30 kg Smør pr. Ko. Deres Antal er nu 2—3 Gange større end for 
10 Aar siden (L. S. 55, II. 15.1.). Der er 41 Kontrolforeninger. Køernes 
Antal er 13,814. Smørudbyttet 153,6 kg pr. Ko.

I Mejeriforeningen er der 132 Mejerier. De modtog rigelig 23 Mil
lioner kg Mælk mere end 1929 (L. S. 70 ff.).

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Ko er i de 10 Aar steget med 744 
kg Mælk, 0,10 pCt. Fedt og 34 kg Smør (H. 20.1.).

Fadlesledelsen af K o r t h o r n s a v l  omfatter ca. 1700 Besætnin- 
ger. Gennemsnitsydelsen for dens 25,761 Køer er 3467 kg Mælk, 3,65 
pCt. Fedt og 141,3 kg Smør. Der er 1,5 kg Fremgang i Smør fra sidste 
Aar, 15 kg i de sidste 3 Aar. (L. S. 825.). 6 Tyre ej* købt i England
HI. 2. 12.).
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D irektøren for Landbrugskam ret i Kiel, Thyssen, siger, at i Tysk
land er kun 10 pCt., i Slesv.-Holst. 24 pCt., men i D anm ark dobbelt saa 
m ange af Køernc under Kontrol (H. 31.8.).

P aa Udstillingen af j y d s k e  M e j e r i e r  naaede Sønderjylland 
11,16 Points mod 11,3 som Gennemsnit (H. 5. 3.). P aa  L a n  d s u d- 
s t i l l i n g e n  fik Haderslev Amt gennem snitlig 10,97, Sønderborg 11,25, 
A abenraa 10,82 og Tønder Amt 10,54. Landsgennem snittet var 11,09' 
(H. 13.7.).

Der er her 15 P r i v a t rn e j e r  i e r. Deres Produktion ligger i 
K valitet under Gennemsnittet. De 5 af dem ligger i Byerne. Af Resten 
ligger de 6 i Tønder Amt. Holdes de uden for Opgørelsen, kommer 
Tønder Amt ved Laboratoriets Bedømmelse op paa G ennem snitskva
litet (IL 6.3., L. S. 171.). Tønder Amt blev Nr. 1 ved en Sm ørudstiL 
ling i Tinglev (H. 7.10.).

K v æ g t u b e r k u 1 o s e n er hernede saa slem, a t kun 5—6 pCt. 
af de undersøgte Besætninger har væ ret fri for den. En Forening 
dannes til Bekæmpelse af den (II. 12.6., Av. Nr. 135.).

Der dannes en Kreatur-E k s p o r t f o r e n i n g  for Nordslesvig til 
Afsætning af Fedekvæg, foreløbig især til Belgien (H. 14.7.).

Sønder Vilstrup M e j e r i ,  der begyndte 1898, senere deltes i et 
tysk og et dansk men dog atter samledes, er nylig bleven ombygget og 
udvidet. Det begyndte 1898 med 1,8 Mill. Pund Mælk, men venter r 
A ar a t komme op paa 7 Millioner (H. 24. 8.).

Sønderjydsk S m ø r  e k s p o r t f o r e n i n g  h a r i 1930 modtaget 
73,436 Tønder Smør mod 66,161 Aaret før (H. 28.10.). Til H aderslev 
Sm øreksportforening er indleveret 26,717 D ritler Smør, 8 pCt. m ere 
end 1929 (H. 31. 10.). Sønderjydske Landm ænds Sm øreksportforening 
har m odtaget 77,685 Dritler mod 68,576 Aaret før (H. 9.11.).

Haderslev Fjerkræ avlerforening h ar nu 300 Medlemmer imod 51 i 
1920. Oprettelsen af et F j e r  k r  æ s 1 a g t e r  i er nu sikret. Der er teg
net ca. 40,000 Dyr (H. 24.3.). Det oprettedes 16. 8. Det skal ligge i H a
derslev og omfatte Sønderjylland og Vejle Amt. Der er tegnet ca. 
50,000 Dyr (IL 17.8.). Ved N ytaarstid  var der slagtet ca. 9000 (IL 31.12.),

Paa Rømø holdes endnu mange F a a r, tilsam m en 3000. I For- 
aaret (1931) var der fra Fastlandet bleven indslæbt Mund- og Klovsyge
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med Faar. Heldigvis viste det sig dog, a t ingen var blcven sm ittet. 
<H. 8,8.)

S l a g t e r i e r n e  (Haderslev og Skærbæk ikke medregnet) har 
haft en sam let Stigning af 93,861 Svin og er nu paa 360,000 (H. 2.1.). 
A abenraa h ar slagtet 87,453. Det vil oprette en Blodfoder- og Benm els
fabrik (H. 2.2.), Vojens 30,944 (II. 13.2.), Rødding 36,193 (II. 20.2.), Graa- 
sten  72,000. Det h ar 1100 A ndelshavere og skal udvide (H. 28. 2.), Søn
derborg 79,000, Tønder 22,747 (H. 30. 3.), Skærbæk 30,032, Bylderup-Bov 
25,650 (H. 8.4, Av. 8. 4.).

Oversigt gives over H ø s t u d b y t t e t  1930 (H. 25. 6.). De hjemme- 
avlede Foderenheder' er for Tiden det eneste Lyspunkt (H. 27. 6.). Suk
kerroearealet i Haderslev Amt er fra  620 Tønder Land gaaet ned til 
400 i Aar (II. 15. 5.). Engene paa  Rømø hærges for første Gang af Orm 
(H. 27.5.). Sm aaskovsforeningen for Aabenraa og Sønderborg Amter 
har nu 248 Medlemmer med 1185 ha Skov (II. 16. 7.). Af L a n d b r u g s- 
a r e a  1 e t  er siden 1920 Korn steget med 8 og Rodfrugter med 3 pCt, 
mens Brak er taget af 2, Græs i Omdriften med 1 og udenfor Omdrif
ten med 8 pCt. K ornudbyttet er forøget med 29 og Roer med godt 36 
pCt. (II. 18.9.).

Landbrugets F o r r e n t n i n g s p r o c e n t  udgjorde i 30—31 i 
Regnskabsforeningerne i A abenraa Amt 0,8 pCt. (II. 6.10., Ber.), i 
Haderslev Amt 0,75 mod 4,1 i Aaret før (II. 17. 3.), paa Røddingeg- 
nen h a r Underskuddet væ ret 74, i Als Nørreherred 94 Kr. pr. ha. 
(H. 18.8, 18.11, 16.12.).

G artner Jacobsen, A abenraa, gør F o rsø g  m ed k u n s t ig t  Lys i 
Drivhuse (IT. 27. 11.).

I første Halvdel af 1931 var Kvægudførslen til Tyskland 86,3 pCt. 
m indre end i samme Tid 1929 (Av. 9.10.).

b. I n d u s t r i  og  H a  a n d v æ r k .

H ø j s p æ n d i n g s v æ r k e t  har i 1930 frem bragt ca. 13 Millio
ner kwh, 2,3 Mill, mere end Aaret før (H. 2.1.). Produktionen er 
næsten tredoblet siden S tarten (II. 2. 6, 3. 6.). Det faar indlagt den 
største Turbine i D anm ark uden for København. Den er paa 20,000 
H estekræfter (H. 5.8.). Man undersøger Muligheden for Sam arbejde 
mellem Aabenraa og A arhus H øjspændingsværker (H. 14.8.). Høj-
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spam dingsværket har et Driftsoverskud paa 250,000 Kr. (Av. 3.6.). 
Under en Snestorm kom ca. 200 af Værkets Transform atorstationer 
ud af Forbindelse med det. Ogsaa de fleste Telefonforbindelser blev 
afbrudt (H. 5.1.).

I Tyrstrup Herreds E l e k t r i c i t e t s s e l s k a b  er Lysforbru
get steget med 15,5, Landbrugskraft med 33,7 og H aandvæ rkskraft 
med 17,4 pCt., Strømmen til Husholdning med 47,3 pCt. (II. 28.3.). I 
Sønderborg og Aabenraa Amters Elektricitetsforsyning er Strøm 
salget steget med 23,5 pCt., i M idtsønderjyllands med 36 pCt. til 
Lys, 38 til Landbrugskraft, 8,9 til H aandværk og 9,4 til Industri. 
Priserne falder ved det stigende Forbrug (II. 4.6., Av. Nr. 126 og 127.). 
Haderslev Næs’ Elektricitetsforsyning indtræ der i Højspændings- 
v a lk e t som Andelshaver (H. 11.7.). Tønder afviser Højspændings
værkets Tilbud om Strøm levering og vil udnytte Vandmøllens Kraft 
sam t købe en Dieselmotor (H. 15.18.).

Adskilligt tyder paa v a a g n e n d e  L i v l i g h e d  i flere Indu
strigrene i 1930 og i Løbet af 1931 De sam m ensluttede Teglværker 
paa Broagerland har solgt dobbelt saa mange Sten i 1930 som i 29, 
nemlig 40 Millioner (JL 31. 1.). Tønder Aktiebryggeri har 17,109 Kr. 
Overskud og giver 5 pCt. Dividende (II. 20.3.). Oljemøllen i Sønder
borg er igen kommen i fuld Drift (II. 19.5.). M argarinefabrikken 
»Bona« i Sønderborg vil udvide for 60,000 Kr. (H. 8.9.). Gram Tegl
værk skal have en Gravemaskine (11. 17.9.) I Aabenraa indrettedes 
D anm arks anden Glødelampefabrik (II. 18.9.),

Orgelbyggeriet i Aabenraa, det ældste i Danmark, fejrer i Aar 125 
Aars Fest (H. 30. 10.). I Gram brændte Tæppefabrikken. Der brændte 
for V* Million Kr. (H. 12. 11.). Et tysk Firm a ønskede a t bore efter Salt 
ved Sønderborg, hvor man mente at kunne udvinde 100,000 Tons aar- 
lig. Der frem sættes og vedtages i den Anledning en Lov om, at Sta
ten h a r Eneret til Efterforskning og Udvinding af Raastoffer i Dan
m arks Undergrund (H. 28.11., 2.12., 12.12.).

c. H a n d e l  o g  S k i b s f a r  t.

H andelsforeningerne i de 4 sønderjydske Byer advarer paa et 
Møde i Aabenraa imod at danne A k k o r  d f o r e n i n g e r  (II. 20.3.). 
Det vilde undergrave Tilliden, siger sønderjydske Købmænds Dele-
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gcretmøcle i G raasten (H. 11.5.). T rafikken paa de sønderjydske 
H a v n e  var i April K vartal paa Højde med 1930 (H. 7.10.). I Juli 
K vartal havde de paa G raasten næ r lidt Frem gang (H. 8. 12.). Aaben
ra a  Havns Indtæ gter er firedoblet siden 1921. Godsmængden er vok
set fra 55,003 til 170,930 Tons (H. 11. 4.). A abenraa Eksportm arked er 
i Opgang igen (H. 31.7.). Den sønderjydske F i s k e  r f l a a d e  over 
5 Reg. Br. T. om fatter 81 Baade paa tilsam m en 651,75 R. Br. T. og med 
827 H. K. (H. 17.12.).

d) P e n g e v æ s e n .

Nogen Frem gang var der i B a n k e r n e s  Virksomhed i 1930. 
Løgumkloster Bank gav 7% pCt. Dividende, (H. 4.2.). Folkebanken 
for Als og Sundeved 6 pCt. (H. 9.3.). Graasten Bank 8 pCt. Dens 
Omsætning er steget med 5 Millioner til 150 Millioner (H. 9. 3.). H a
derslev Bank giver 10 pCt. og har 152,664 Kr. Nettooverskud. Ind
skuddene i den er vokset med 620,000 Kr. (H. 16. 3., 18. 3.). Den nord
slesvigske Folkebank giver 7 pCt. (H. 16. 3.). I Rødding Bank er Ind
skuddene stegne med 102,000. Den giver 6 pCt. Balancen er 116,628 
Kr. (II. 27.3.). Tønder Landm andsbanks Omsætning h ar været 197 
Millioner. Dens Status er 5,761,577 Kr. (H. 13. 4.).

Ogsaa i S p a r e k a s s e r n e  voksede Indskuddene. I Frøs og 
Kalvslund H erreders Sparekasse med 222,000 til 2/4 Million (H. 1.6.), 
i Aabenraa Byes med ca. /4 Million, Tinglev 58,000, Kliplev ca. 24,000 
(II. 29.6.). I Nørborg Sparekasse steg Indskuddene fra  2,473,688 til 
2,590,473, Sparerne fra 2157 til 2216 (II. 29.7.). Løgumkloster Spare
kasse blev 110 Aar gammel (H. 13.1.). Haderslev Spareforening h a r 
ca. 800 Medlemmer. 54,000 er udbetalt i Sparepenge (H. 28. 3.).

L a a n e k a s s e n vil kun i yderste Tilfælde gaa til Tvangsauk
tion. En Del L aantagere kræ ver dog baade H enstand og V aluta
regulering (II. 16.3.). Den flyttes« 1.10. til Tønder (H. 1.7.). Dens 
Reservefond styrkes (H. 28.11.).

Sønderjyllands K r e d i t f o r e n i n g  standser Udlaanet i 5 pCt. 
Serien (H. 30. 3.). Der er seks Gange saa mange Tvangsauktioner her 
som i det øvrige Land (H. 7. 8.) I A abenraa Retskreds har K reditfor
eningen m aatte t gøre Udlæg i 30 Ejendomme (H. 1.12.). Allerede i 
Oktober havde den i hele sit Omraade overtaget ca. 50 Ejendomme

244



Sønderjylland 1931.

(H. 26.10.). Et Debitormøde svarer den, at den ikke kan anbefale 
M oratorium og Standsning af Tvangsauktioner (H. 2.11.).

H u s m a n d s k r e d i t f o r e n i n g e n ,  som h a r Laan i ca. 5000 
Ejendomme i Sønderjylland, havde den 20. 8. overtaget 5 Ejendomme, 
og i Aarets Løb vilde højst 20 af dens P an te r komme til Salg (H. 25. 8.).

I Nørreløgum fandt Sognet paa at sætte p r i v a t e  P e n g e  i 
Omløb til et Beløb af 10,000 Kr. (H. 27. 7.). Skattedepartem entet k ræ 
ver Sedlerne stem plet for 1 pCt., m indst 10 Øre (H. 28. 7., 29. 7., 21. 8.). 
Flere Steder blev de indført (H. 14.9.) men efter et P ar M aaneder 
gik Foretagendet i Staa paa Grund af V alutasituationen (H. 29. 9.).

Stor Forstyrrelse voldte det, ogsaa her, a t England gik fra G u l d 
f o d e n  og D anm ark fulgte det men ikke straks ordnede Forholdet 
(H. 21. 9. ff.).

En Bevægelse, der kaldte sig »II j e m m e v æ r n e  t«, og som k ræ 
vede S tandsning af Tvangssalg, M oratorium  og V alutaregulering 
(H. 16.3.) fik ikke synderlig Tilslutning (H. 31.3.).

e) S a m k v e m .

Med S m a a b a n e r n e  gaar det stadig tilbage. P aa Als gav de 
4,263 Kr. Underskud i Stedet for det beregnede Overskud af 4,300 Kr. 
(II. 13.6.). Driftsbestyreren ser i sit M emorandum meget pessim istisk 
paa, Banerne. A m tsraadet henlægger et Projekt om norm alsporet 
Bane til Mommark og vil paa visse Betingelser søge om højere Til
skud til M odernisering af Banerne (II. 11.7.). I Haderslev Amt ei
det værre. Der vil Underskuddet naa op til 300,000. Sogneraadsfor- 
eningen kræ ver derfor Banerne nedlagt (H. 28. 8.).

Paa S t a t s b a n e n  bliver M iddagsekspressen fra Padborg Dan
m arks hurtigste Tog (H. 23.3.).

L a n d e v e j e n e  ofres der stadig mere paa. Haderslev Amts- 
raad vedtager Vejen til Esbjerg og vil have den ført fra Nørre Hja- 
rup over Bevtoft, Nustrup, Østerlindet, Hygum. Den vil koste det 
ca. Vu Million (II. 8.1., 27.1.). Af Vejfonden faar Haderslev Amt 
210,000 Kr. til en Del store Vejarbejder (II. 16.6.). I det hele faar Søn
derjylland ca. 2,3 Millioner (II. 27.7.). Haderslev Amt vil faa 59,500 
Kr. og Sogneraadene i Amtet 313,200 Kr. Tilskud til Vejarbejder (H. 
3.9.). Kjelstrupvejen alene vil koste Amtet og Byen ca. % Million
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(II. 19.10.). Vejen fra Hjelmrode til H jordkæ r er nu færdig (H. 10.10.). 
Den fra Aabenraa til Esbjerg anses nu for sikret (H. 16.10.). Ved Lø- 
gum gaard blev en ny Bro taget i Brug (Av. 10.10.).

R u t e b i l e r n e  faar stadig større Betydning. A abenraa Auto, 
mobilselskab har haft 108,640 Kr. Indtæ gt af Befordring. Det giver 
5 pCt. Dividende (H. 21.2.).

Ved Ragebøl blev en Mand dræbt ved S a m m e n s t ø d  mellem 
Bil og Tog. Der findes alene paa Sønderborg—Tinglevbanen 30 ube
vogtede Overkørsler (II. 4.6.).

Et 100 km langt T e l e f o n k a b e l  nedlægges fra Kolding til 
Krusaa og fra Aabenraa til Sønderborg (II. 22. 4., 30.6.).

6. Kommunalt.
A a b e n r a a  u d s k r i v e r  i 1931 23,000 Kr. m indre i personlig 

Skat end i 1930 og afbetaler 480,000 Kr. Gæld (H. 29.1.). Skattepro
centen gaar fra  8 ned til 7% pCt. Der er 4588 Skatteydere (H. 26.3.). 
I H a d e r s l e v  sættes en Del Arbejde i Gang for at mildne Krisen 
(II. 4.2.). Ligningsprocenten gaar fra 7,5 ned til 7,2. Den begyndte 
for 7 Aar siden med 12,2 (H. 19.3.). Gælden er gaaet ned med ca. 
170,000 Kr. (H. 23.10.). S ø n d e r b o r g s  Budget er paa 1,181,134 Kr. 
(II. 5.2.). V andværket skal udvides for 80,000 Kr. (H. 29.5.). I T ø n 
d e  r er Skattebehovet gaaet 31,000 op, til 431,000 Kr. (H. 7. 2.). Alligevel 
gaar Ligningsprocenten fra 10,6 ned til 10,3 (II. 28.3.).

T ø n d e r  Amts Skatteudskrivning blev som Aaret før 600,000 Kr. 
(H. 25. 3.). Aabenraa Amts gik fra  560,000 ned til 520,000 Kr. (H. 25. 3.).

Haderslev Vandværk kan levere dobbelt saa meget Vand, som. der 
bruges paa de varm este Dage (II. 2.6.).

7. Menighedsliv.
I Nørborg meldte 49 Skatteydere sig ud af Folkekirken (H. 23. 4.) 

1 Sønderborg derimod, hvor Tyskerne ved sidste Valg vandt en ufor
holdsmæssig Del af Repræsentationen, fordi saa mange Danske ikke 
havde meldt sig til Valglisterne, har 2100 ny Vælgere meldt sig, saa 
a t A ntallet nu er 4500 (H. 24. 9.). I Rinkenæs er den nye Kirke snart 
færdig. Der fortælles om dens Tilblivelse (H. 18. 5.). Provst Biering i 
Sønderborg blev den 26. 4. indsat som Præ st i Dybbøl (H. 27. 4.). Den 
tyske Sognemenighed i Haderslev opfordrede Pastor P rah l i Flens-
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borg til at søge Embedet (IL 14.10.). Han lovede det (H. 15.10.) og 
blev enstem m igt indstillet. Danskerne stemte ikke. (H. 26.11.). Den 
nye Lønningslov sæ tter et P a r Hundrede Præsteem beder i 3. Klasse. 
M enighedsraadene i Sønderjylland beder om ikke a t nedsætte mange 
her nede, da Forholdene her kræver, at en P ræ st kan blive længere 
Tid paa Pladsen (H. 22. 6.).

P i n s e m ø d e t  i Tinglev var meget stort (IL 27. 5.). K i r k e l i g t  
S a m f u n d  holdt Møde i Tønder (H. 28.5., Av. Nr. 121). Sommer
mødet i Vedsted var stæ rk t besøgt (H. 14. 7.). Øst Jeypooremissionen 
overgaar til N ytaar 1932 til Dansk M issionsselskab (H. 10.9.).

8. Oplysning.
Lærerforeningerne anbefaler den nugældende sønderjydske Ord

ning med sm aa Skolekommissioner (IL 12.1.). Ved de m inisterielle 
S tandpunktprøver viser det sig, at de sønderjydske Skoler s taar meget 
sm ukt (H. 19.2.). Tønder Amt blev Nr. 2 i Genfortælling og Nr. 1 i 
Hegning (Av. 17. 2.).

I Skolerne i Tønder Amt var der
1929 1930

tyske Elever 983 1056
danske Elever 3933 4164 (Ber. 1930).

I Vesterende—Ballum indvies en ny Skole (Av. 12.10.).
I Skolerne i Slogs Herred h a r der siden 1925 været procentvis 

tysk Frem gang i B ørneantallet i Burkal, Bylderup og Tinglev Sogne 
(Av. 19.4.). Lydersholm fik en ny Forskole (IL 5.10, Av. 233).

I Haderslev Amt gik 7180 i dansk-, 460 i tysksproget Skole, af de 
sidstnævnte 371 i Byen (H. 23. 3.) (Ber. 1931). I Sønderborg Amt gik 
4639 i dansk og 678 i tysk Skole (Ber. 1931). En ny Skole indvies i 
Augustenborg (II. 19.1.). Af S t a t s s k o l e r n e  havde Sønderborg 
296 Elever, 26 bestod Studentereksam en (Ber. 31.). Haderslev havde 
314. Paa den tog 26 Studentereksam en (Ber. 31.). Tønder 204, 15 tog 
S tudentereksam en (Ber. 31.). F ra  Sem inariet i Haderslev udgik 28, 
(IL 12.6.), fra  Tønder 24 nye Lærere (H. 16.6.).

I A abenraa Amts 67 Skoler gik i 1930 5239 Børn, deraf 4502 i 
danske Skoler. Af de tysk underviste gik 635 i P rivatskoler (H. 24.4.).

I Tønder Amt er der 48 A f t e n s k o l e r  mod 38 i 1930 (H. 28. 3.).
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Noget enestaaende var, at D anm arks Lærerforening b l o k e r e d e  
Embedet i Rise, fordi Læreren var ble ven fjernet efter Forlangende 
af sam tlige Forældre, Skolekommission og Skoledirektion (II. 16. 5.).

Af hidtil 690 Elever paa Graasten L a n d b r u g s s k o l e  h ar 415 
eller 70 pCt. været fra Sønderjylland (H. 27. 7.).

Folketinget vedtog med 74 Stemmer mod 23 (deriblandt de kon
servative) at lægge L a n d s a r k i v e t  i Aabenraa (II. 12.2., 21.2., 
7.3., 13.3.). Ved 3. Behandling vedtoges det med 103 Stemmer (H. 14.3.). 
Svend A akjæ r ud taler sin Glæde over, at Sønderjylland faar sit eget 
Arkiv (H. 7.4.).

H i s t o r i s k  S a m f u n d s  M edlemsantal er vokset med 22 og er 
nu 702. Det h a r M edlemsbidrag til ct Beløb af 3800 Kr. (H. 21. 9.). H i
storisk Sam fund for Als og Sundeved h ar 153 Medlemmer og 984 Kr. 
Indtægt. (H. 26.3.).

Sønderborg B i b l i o t e k  h ar 14,000 Bind, 49,955 Udlaan til 2826 
Laanere (H. 9. 5.). Tønder Bibliotek h a r ud laan t 40,119 Bøger (H. 21. 5., 
Av. Nr. 116.). Landsbiblioteket 23,615 Bind og udlaant 53,538 til 2322 
Laanere (H. 21.5.). Rødding Bibliotek h a r 8809 Bind og 20,000 Ud
laan (H. 2.6.). I Vandrebogsamlingen er indmeldt 81 Klasser. Bog
sendingernes A ntal er nu 159 a 20 Bøger (H. 1. 6., Av. Nr. 124). H aders
lev Centralbibliotek har ud laan t 46,015 Bind. Det er 1372 Frem gang 
(H. 30.10.). Det udsender en Bogbil, der kan medtage 550 Bind. Denne 
Indretn ing h a r vakt Opsigt baade i Norden og Tyskland (H. 1.8., 
Av. Nr. 124).

Den sønderjydske T e a t e r f o r e n i n g  om fatter nu 60 Foreninger 
med ca. 10,000 Medlemmer (H. 21.5., 3. 6., Av. Nr. 117). I Tinglev gav 
Teaterforeningens Forestillinger Balance (II. 19. 5.).

A. B jerrum  h a r optegnet 9000 danske Ord i Fjolde, Svesing og 
Olderup (H. 23. 9.).

M arkus Lauesen udgiver: »Og nu venter vi paa Skib« (H. 2410.)

Professor Scheel kalder Hedeby Nordens Gibraltar. Bynavnene 
stam m er fra det svenske Herredømmes Tid (Av. 20, 2.).

9. Ret og Forvaltning.
I Hoptrup prøvede et P a r Medlemmer af Skolekommissionen at 

omstøde F lertallets Indstilling til Lærerembedet (H. 21.5.)
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A m tm and Lundby udnævnes til Stiftam tm and i Haderslev og 
Am tm and Thomsen i A abenraa til Am tm and for Aabenraa—Sønder
borg Am ter (H. 26. 5., Av. 24. 5.)

Efter mange forgæves Forsøg lykkedes det Politiet at fange Stor
forbryderen Antoni Lund Natten til 30. 8. (H. 31. 8.)

10. Pressen.
Aktieselskabet »Hejmdal« optog 44 nye Aktionærer (H. 27.6.). Ter- 

kclsen, Danebod, foreslaar Oprettelse af en Journalisthøjskole (H. 30. 7.) 
Dybbølposten overtager Sønderborg Amts Bogtrykkeri, som havde for- 
pagtet Bladet. Selskabet, der ejer Bladet, har allerede for nogen Tid 
siden nedskrevet sin Kapital fra 100,000 til 10,000 Kr. (H. 20. 8.). Mod 
A arets Slutning overtog »Modersmaalet« Driften af »Dybbølposten«, 
som havde lidt meget under Berlingske Tidendes Konkurrence (H.
6.11. ). De sønderjydske Blade tænkes registreret fra Halvfem serne op 
ril Dato. De københavnske er for en stor Del registreret fra  1864 (H.
25.11. ).

11. Personligt.
H. V. Clausen fylder 70 A ar 14.1. (H. 13.1., 13.2.). Dyke Nissen i 

Fredsted kørt over af Toget (H. 9. 2.). Den 104-aarige Fru Thiellesen 
fortæ ller sine E rindringer (H. 2. 5.). J. M. Kylling, Flensborg, død (H. 
8. 5. Gr. S. 354 ff.). Stiftam tm and H aarløv død (H. 11. 5.). Skovrøy fyl
der 80 d. 23. 6. (H. 20. 6.). Tidligere Frim enighedspræ st i A abenraa 
Knud Rosendal død (H. 1.7.). F ru  L aura  Skrum sager død (H. 22. 8.). 
Pastor Thordur Tomassen død (H. 24.8.). Gaardejer Solmer død (H. 
14. 9.). Morten Pontoppidan død i Haderslev (H. 21. 9.). Gdr. Karl Lyt- 
sen død (Av. 13. 6.). P. C. Budach, Jaruplund, død (Av. 10. 7., Gr. S. 387 f).

12. Andre Sager.
I Grusgraven ved Ketting findes stadig nye V i k i n g e g r a v e .  I 

Januar var den 14. fundet, i November den 26. (II. 24.1., 2.11.). Ved 
Brovold findes en Bebyggelse fra Vikingetiden (H. 5.10., 21.10.). Der 
findes Grave i Bostedvraa, V. Sottrup og Asserballe (H. 18.12.).

Vongshøj f r e d e s ,  og der sikres Publikum  Adgang til den (H. 16.4. 
Av. 15.4.). Lovrup Skrøb foreslaaes ogsaa fredet (H. 23. 4.). Gyvelbak- 
ken i Kollund lykkedes det ikke a t faa fredet (H. 2. 5., 20. 5.). 236,000
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Tønder Land Privatskov er i hele Landet aabnet for Publikum  (Av. 
24.5.). Sønderborg Byraad var pietetløs nok til a t ville sløjfe Broho
vedskansen for at skaffe Arbejde (H. 9. 3.). D anm ark h a r endnu 450,000 
Tønder Land uopdyrket Hede (H. 2.6.). I Sønderborg rejses en Minde
sten for Hans Norsk (H. 27. 3.). Et frygteligt Skybrud foraarsagede 
store Oversvømmelser (H. 9. 7., 10. 7., Av. Nr. 158 ff.). F irm aet Junggreen 
fejrer 4. 9. 75 Aars Jubilæum  (II. 27. 8.). I. Hæfte af Sønderjydske Sted
navne udkom m er (II. 15.9.). Træk fortælles a f Degneembedets Histo
rie  i Ensted (H. 17.10.). Ved A rnitlund, Gelsbro o. a. St. er 14 Oldtids
høje fredet (II. 19.10.). Tandslet Forsam lingshus 25 A ar gammel (H. 
21.10.). En Spillebank i Flensborg træ kker mange til sig her oppe fra 
(H. 6.11., 10.11., 16.11.). En Hval fangedes ved Aarøsund (H. 12.12.). 
Heiselberg Paulsen fortæ ller Østerløgum Sogns Historie (H. 29.12.). 1 
Tønder indvies et Rejse- og Ungdomshjem (Av. 31. 5.).
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