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I Hovedkommission hos Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 
Kjøbenhavn,

for Danmark, Norge og Sverige.



Pastor Chr. Cbristiansen,  Medelby.
£ n  talsmand for det danske sprog i Mellemslesvig.

Af
Holger Hjelholt.

1.
Indledning.1)

Ser m an på de nationale forhold i Sønderjylland i 
tiden forud for åre t 1848, så får m an et stæ rkt ind
tryk af, at det danske sprog i næsten alle finere 
kredse behandledes som »bondepige« — det danske

x) De i den følgende afhandling benyttede kilder fin
des, hvor intet andet er bemærket, i rigsarkivet. Breve fra 
Christiansen til datteren Sophie Chr. og til søstersønnen 
Jens Krog har velvilligst været mig udlånte til benyttelse 
henholdsvis af frk. Sophie Chr., Eutin, og af Krogs 
datter, frk. Julie Krog. Jeg bringer herved begge 
min bedste tak, og det samme gør jeg pastor 
N. Hjort, Hvalsø, der har stillet en brevsamling til 
hans fader, provst Hjort i Tønder, til min rådighed 
og siden har indvilliget i, at denne brevsamling overlades 
til rigsarkivet. — Ligeledes må jeg udtrykke min taknem
liglied over den velvilje, jeg ved disse studier som ved 
foregående har mødt fra direktøren for statsarkivet i 
Kiel, geheimeråd Richter, ligesom for den beredvillighed, 
hvormed jeg har fået lov at gennemgå — ganske vist uden 
nævneværdigt udbytte — pastoratsarkivet i Medelby. Den 
nuværende præst i Medelby, pastor Otto Jenssen, skylder 
jeg også de gengivne fotografier af Medelby præstegård og 
Christiansens grav. Fotografierne af fru Chr. og af Me
delby kirke er stillet til min disposition af frk. S. Chri
stiansen.
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2 Holger Iljeiholt.

sprog, der dog var landsdelens oprindelige folkesprog 
og endnu i 1848 alm uens udelukkende omgangssprog 
til langt ned mod Slien. — Mellem det danske sprogs 
stilling i Nordslesvig og i Mellemslesvig var der 
im idlertid den meget væsentlige forskel, at først
nævnte sted havde det holdt sig som kirke- og skole
sprog, og her tilkæm pede det sig ogsaa i 1840’erne 
plads som retssprog. Men i Mellemslesvig var det 
officielt a t betragte som udryddet. I Mellemslesvig 
fandtes der, som historikeren C. F. Allen 1848 skrev i 
sin afhandling: »Om sprog- og folke-eiendommelig- 
hed i hertugdøm m et Slesvig«, »et sådant topmål af 
uret og ufornuft, en sådan forsyndelse mod et folks 
naturligste og helligste rettigheder, a t m an kunde fri
stes til a t holde det for en umulighed, hvis sagen ikke 
var kun altfor vis«.

Det ligger unægtelig nær at spørge, om der blandt 
Mellemslesvigs præ ster i tiden forud for året 1848 
ikke fandtes nogen, som havde blik for den uret og 
ufornuft, der lå i, a t folkets sprog var dansk, men 
prædiken og undervisning tysk. Om der ikke fandtes 
nogen, i hvis sind det spørgsmål dukkede frem, om 
de rådende tilstande bådede folkets åndelige tarv. Var 
da alle folkets åndelige vejledere slagne med blind
hed, var de bjærgtagne af tysk væsen? Hvorfor rejste 
de sig ikke til enstem mig protest mod den tilstand, 
a t folkelig og kristelig oplysning gaves folket i et 
sprog, der ikke var dets modersmål?

Enstem mig protest! — i stedet for em sådan er det 
kun en enkelt røst fra den tid, der når vort øre. Det 
er præstens i det mellemslesvigske hedesogn Medel- 
by, C h r. C h r  i s t i a  n s e n, der sad som denne me
nigheds sjælesørger i over 30 å r — i tiden før 1848» i
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Chr. Christiansen.

tiden mellem 1848 og 1864 og i tiden efter Preussernes 
erobring af landet. Og det er på en måde en svag 
mands røst, en mand,
som det synes fuld af 
hensyn og overvejel
ser og under stæ rk 
påvirkning af sine 
aldeles overvejende 
tysksindede kalds
brødre i provstiet.
Men i hvert fald mig 
forekommer det, som 
denne røst netop på 
grund af m andens 
svaghed, hans over
vejelser og hensynta
gen virker så meget 
stærkere. Den synes 
at bryde frem inde
fra trods alt, hvad
der m åtte kunne tale for at holde den tilbage, dens 
tonefald bliver indtrængende, ja religiøst præget i 
overbevisningen om, at folkets åndelige tarv bydende 
krævede en ændring af de rådende tilstande.

2.
Genindførelse af danske gudstjenester i Medelby. 

Brev til Flor oktbr. 1839.

Christian Christiansen fødtes 14. april 1801 i 
Nordborg på Als som søn af kateket og førstelærer 
Peter Christiansen ved den derværende skole. Han 
blev student fra Odense katedralskole og gik derefter 
til Københavns universitet, hvor han i april 1826 tog

i*
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Catharina Henr. Christiansen, 
f. Dithmer.

theologisk embedseksamen med karakteren  haud 
illaud.1) Blandt sine lærere mindedes han senere sæ r
lig professor H. N. Clausen, til hvem han vel også 
kom i personligt forhold.2) Under studietiden havde 
han bl. a. tjent sit brød ved undervisning, og form ent
lig har det også været som inform ator, a t  han til
bragte året efter sin eksamen hos købmand Ahlmann 
i Gråsten.3)

I året 1827 blev 
Christiansen ordine
ret m edhjælper hos 
provst P rah l i Tøn
der, og 2 å r efter blev 
han valgt til præ st i 
det frisiske sogn 
Lindholm. Her sad 
han i 8 år, men valg
tes så i 1837 til præ st 
i Medelhy sogn (Kær 
herred, Tønder prov
sti) og fik som sådan 
kongelig konfirm a
tion 1. aug. s. år. Hvad 
der førte ham  til at 
søge Medelhy præ ste
kald, var, skriver han

selv i en indberetning det følgende å r til generalsu
perintendenten, hovedsagelig forventningen om her at 
finde rigeligere indtægter, thi Medelhy var iøvrigt

x) Se de Christiansens ansøgning om Broager præste
kald 17/9 1857 vedlagte bilag. Ansøgningen findes blandt 
embedsansøgningerne i slesv. min.s arkiv.

2) Se hans brev 29/9 1852 til H. N. Clausen. Brevet fin
des blandt Christiansens breve til Regenburg.

3) Christiansen til Regenburg 23/1 1855.
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ikke hans ønskers mål og havde aldrig været det.1) 
Et par gange senerehen prøvede han også på at 
komme til nordslesvigske sogne, men uden resultat, 
og i Medelby forblev han som præst lige til sin død, 
den 2. oktober 1869. I 1829 var han  bleven gift med 
Catharina Henriette, f. Dithmer, født 27. decbr. 1808 i 
Broager, og hustruen  overlevede ham  i mange år. Hun 
døde først 1902.2) I ægteskabet var der 4 børn, 2 søn
ner og 2 døtre. Den ene af sønnerne udvandrede til 
Amerika, og af døtrene blev den ene gift med en pa
stor Jessen i Bannersdorf på Febm ern; den anden 
datter forblev ugift og lever endnu, bosat i Eutin.

Da Christiansen kom til Medelby, var sognets 
kirke- og skolesprog udelukkende tysk, skønt folke
sproget lige så udelukkende var dansk. Men det ude
lukkende tyske kirkesprog havde dog kun en menne
skealders hævd. Det var indført af Christiansens for
mand, friseren Johannsen, der sad som præ st i Me
delby fra året 1801. Herom og om de tidligere forhold 
har Chr. på grundlag af de gamles fortællinger i sog
net givet nogle oplysninger i et brev fra 1856 til den 
daværende departem entschef i det slesvigske m ini
sterium  Th. A. J. Regenburg.3) Ifølge disse skal Jo
hannsens formand, pastor Holst (1765—1801), have 
prædiket dansk hver 4. (eller hver 3.) søndag, og 
Holsts formand igen, pastor Fabricius (1714—64) i

A) Indberetning 23. juli 1838 til generalvisitationen i 
Medelby. Generalsuperintendentens arkiv. Statsarkivet i 
Kiel.

-) Ny enkekasse nr. 14873 og den pågældende* protokol 
(rigsarkivet).

:l) Brevet er af 21/7 1856 og findes i Regenburgs sam lin
ger (rigsarkivet) i pk. »samlinger til belysning af sprog
forholdene i Slesvig«. II læg. 11.
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endnu højere grad have yndet det danske, idet han 
både af og til prædikede dansk og konfirmerede en 
del af børnene på dansk, ligesom disse børn skal have 
brugt danske katekism er. Ghr. skriver, a t i gamle 
folks erindring levede endnu den anekdote om pastor 
Faibricius, a t når han  på konfirm ationsdagen havde 
beskæftiget sig med de danske børn, skulde han have 
sagt: »kommer nu — I tydskere«. — Om forholdene 
forud for Fahricius’ embedstid havde Chr. ikke k u n 
net skaffe noget oplyst.

Når Christiansen snart efter sin em bedstiltræ
delse i Medelby begyndte af og til at holde en dansk 
prædiken og senere udvidede det til regelmæssig at 
holde dansk gudstjeneste den første søndag i hver 
måned, så var dette altså for så vidt kun en genopta
gelse af, hvad der havde været gængs forud for for
mandens, Johannsens, tid. Christiansens genopta
gelse af den danske prædiken skyldtes, efter hvad 
han selv senere gentagne gange h a r berettet, at da 
m an i Medelby hørte, at han  kunde dansk, blev han 
opfordret til engang imellem at holde en dansk præ
diken. »Opfordringen om taler han  snart som stam 
mende fra »menigheden«, smart som kommende fra 
»flere menighedsmedlemmer« eller fra »enkelte (i 
danske sogne fødte) medlemmer af menigheden«.1) 
Endnu samme år, som han  om efteråret korn til Me
delby, holdt han da sin første danske prædiken i Me
delby kirke. Han gjorde sig umage for »at tale så sim 
pelt som muligt, og hele menigheden forstod mig ret

A) Slesvigske stændertidende 1856—57 s. 990 og 1860 
s. 322 f. Christiansens visitatsberetning 20/7 1855 til biskop
pen (i dennes arkiv i statsarkivet i Kiel) og den nedenfor 
omtalte embedsindberetning fra 1846.
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godt«. Den første danske prædiken efterfulgtes snart 
af en anden, og da de danske præ dikener blev fuldt så 
godt besøgte som de tyske, gik han  over til — i over
ensstemmelse med, hvad der fandt sted i tilgræ n
sende sogne — at indrette sagen som ovenfor nævnt. 
2 gange om året holdt han  desuden dansk skriftem ål 
og kommunion, og ved de m inisterielle handlinger 
gav han de vedkommende frit valg mellem dansk og 
tysk. Der blev sunget tyske salm er også ved den dan
ske gudstjeneste.

Stødet til den danske prædikens genoptagelse i 
Medelby kom altså fra  selve sognets beboere, og at 
»danske agitatorer« havde en finger med i spillet, har 
jeg i hvert fald ikke kunnet se. I 1837 var den natio
nale kam p jo iøvrigt endnu i sin begyndelse. Kunde 
Chr. im idlertid, må m an spørge, på egen hånd ordne 
de sproglige forhold i kirken sådan som skildret? 
Måtte han ikke hertil indhente billigelse fra sine fore
satte? — Under sprogdebatten i den slesvigske stæ n
derforsamling i I860 bebrejdede gårdejer Mommsen 
netop Chr., at denne egenmægtig havde indført dan
ske prædikener i Medelby, men Chr. svarede hertil, 
a t på egen hånd havde han ikke gjort det. H an havde, 
om end kun m undtlig, givet provsten, M. Ahlmann, 
meddelelse herom .1) Chr. siger ganske vist ikke 
noget om, hvorvidt Ahlm ann også havde billiget det,

Slesvigske stændertidende 1860, s. 323. I sin ind
beretning 23. juli 1838 til general visitationen, hvor Chr. 
omtaler »sprogforvirringen« som en stor hindring for sin 
virksomhed, nævner han ganske kort, at stundom prædiker 
lian dansk. En udførligere omtale af sin fremgangsmåde 
giver han først i sin indberetning 9. septbr. 1841 til general
visitation (Generalsuperintendentens arkiv. Statsarkivet, 
Kiel).
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men at Ahlm ann i hvert fald ikke direkte havde mod
sat sig det, må dog vel ligge i bemærkningen. Til 
trods herfor ser vi dog senere — i 1841 og 184(> — 
begge kirkevisitatorer, både provsten og amtmanden, 
v. Krogh, anke over Christiansens egenmægtige frem
gangsmåde i sproglig henseende?) At Krogh har 
været såre fortørnet over denne, tør i hvert fald be
tragtes som givet.2 Men ingen af ankerne førte til, 
a t Chr. fraveg sin engang valgte fremgangsmåde, og 
måske har han også følt sig vis på, a t han vilde kunne 
finde støtte på allerhøjeste sted.

Så lid t som Christiansens genindførelse af dan
ske gudstjenester ses a t være sket i sam råd med de 
danske førere i Slesvig, lige så lidt ses dette at have 
været tilfæ ldet med det veltalende indlæg til forsvar 
for egnens danske folkesprog, som han i 1840 frem
kom med i herredets præsteforening, og som vil 
blive den væsentligste genstand, hvormed vi her skal 
sysselsætte os. Men helt uden forbindelse med de 
danske førere s-tod han i hvert fald ikke på dette 
tidspunkt. Allerede 1838 havde professor Chr. Flor 
været i Medelby for at besøge Chr., men Flor havde 
dog ikke truffet ham  hjemme. At Flors besøg ikke 
vilde have været Chr. uvelkomment, viste sig ved, a t 
Chr. dagen efter Flors besøg ilede til Flensborg i det 
håb endnu at træffe F lor dér, her opsøgte Flors ven 
herredsfoged v. W impfen for at få Flors logis 
at vide, m en da han kom til dette, var Flor lige kørt

’) Allen: Det danske sprogs historie i hertugdømmet 
Slesvig. II, s. 377.

2) Dette udtaler såle-des provst Tidemand i Tonder i 
en anbefaling af 30. okt. 1857, vedlagt Christiansens tidli
gere mrvnte embedsansøgning om Broager, s. 4, anm. 1.
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ud af byen .x) Det følgende år ses det, a t Flor h a r 
sendt Chr. en bogpakke, bl. a. bestående af et eks
emplar af Saxo og Snorre, Oehlenschlägers Erik og 
Abel og Aladdin, Holbergs Peder Pårs og 5 eksem pla
rer af Chr. Poulsens skrift om det danske sprog i 
hertugdøm met Slesvig.2) Chr. indmeldte sig for
mentlig også i den slesvigske bogforening, der samme 
år trådte i virksomhed, og der oprettedes en dansk 
bogsamling i Med'elby.3)

Den nævnte bogpakke fra Flor ledsagedes af en 
opfordring til a t meddele ham, hvilke erfaringer Chr. 
havde gjort angående den slesvig-danske sag. Denne 
opfordring imødekom Chr. i et længere brev til Flor 
af 8. oktober, et brev, hvormed Chr., som han skrev, 
havde tøvet i det håb, at han sam tidig havde kunnet 
meddele Flor noget om sine embedsbrødres syn på 
sagen. Den i Kær herreds menigheder herskende 
»sprogforvirring« var nemlig bleven sat på dags
ordenen i herredets præsteforening og skulde have 
været behandlet i M ikkelsdagskonventet, men den blev 
im idlertid udskudt til nytårskonventet. — Da Chr.s 
brev indeholder en udførlig redegørelse for de sprog
lige forhold i hans menighed, skal jeg her gengive det 
meste af det. Et par enkelte ting udelades for at 
undgå gentagelser.

»Kun 2 år ere endnu henrundne, siden jeg fra 
Lindholm i m arskegnen blev forflyttet til Medelbye«,

*) Sa Christiansens brev til Flor 8. okt. 1839. Flors 
papirer (Kgl. bibl ).

2) Efter en optegnelse af Flor er nævnte bøger sendte 
*28. aug. 1839. Flors papirer. Pk. III. Læg »Læse-bibliote- 
kerne vedk.« (Kgl. bibl.).

:î) P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede III. s. 17 
og IV. s. 71.
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sådan begynder Chr. sin redegørelse, »men tilstræ k
kelig er jeg i den tid ble ven overbeviist om, til hvor 
stor en hindring den her herskende — om jeg så må 
sige — babylonske sprogforvirring er med hensyn til 
folkets dannelse. Økonomiske forhold i menigheden 
føre det således med sig, at de allerfleste børn fra  8 
å r af — hele sommeren igjennem (det vil sige fra P å 
ske til Mortensdag) ikke besøge skolen; når hertil 
kommer, at de hjemme ikke høre et tydsk ord, men 
skolesproget dog er det tydske, så er det jo såre be
gribeligt, at den sprogkundskab, der vindes i skolen, 
hos såre mange ikke stræ kker sig såvidt, at de med 
nogen væsentlig nytte kunne læse en tydsk bog. 
Længe varer det, inden de småe komme dertil, a t de 
nogenlunde forståe lærerens tydske underholdning 
med dem; kun såre fåe bringe det såvidt, at de kunne 
med nogen færdighed tale tydsk. Og hvad der lærtes 
i skolen — hvor snart glemmes det atter, når al øvelse 
i talen bortfalder! (thi omgangssproget her er udeluk
kende dansk — og neppe eet huus i menigheden er 
mig bekjendt, i hvilket det ikke var tilfældet). Hertil 
kommer endnu, at lysten til læsning ståer naturlig- 
viis i et meget nøie forhold til den kundskab, man 
h a r til sproget, i hvilket man skal læse. Mange, der 
kunne læse ret flydende, forståe ikke sammenhængen 
i det, som de læse; — men disse kunne ligesålidt med 
nogen nytte læse danske bøger, der jo ere skrevne i 
et sprog, i hvilket de aldrig have modtaget underviis- 
ning — som de aldrig have havt øvelse i at læse det. 
Thi vistnok er omgangssproget dansk her, men kun 
naturligviis det Dem vil bekjendte patois, som tales 
af alm uen overalt i de slesvigske provindser. Det er 
im idlertid indlysende, at dette patois må være en så
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meget desto mere fordærvet eller udartet m undart, 
jo m indre det rene sprog høres eller læses.

Hvad m enigmands interesse for det danske sprog 
angåer, da ere der vistnok ikke fåe, som erkjende; 
hvor langt rigtigere det var, om skole- og kirkesproget 
her var dansk. Men der ere a tter andre, som, ledede 
af oconomiske-merkantilske hensyn, ønske, at det 
tydske sprog bibeholdes, sådanne vistnok, der ikke 
tilfulde fatte det, hvor stor indflydelse sådan sprog
blanding har på folkets dannelse i almindelighed. 
Det kan jo heller ikke nægtes, at kundskab til det 
tydske sprog er nyttig og gavnlig for Slesvigerne, isæ r 
for den — vistnok allerm indste — deel, som ifølge 
stand og håndtering komme i forbindelse med tyd
skere. Det kan ligesålidt nægtes at nogen ulempe må 
finde sted, hvor forskjellige sprog grændse til h inan 
den — nogensteds må jo dog grændsen være —; men 
efter min formening skulde m an i denne henseende 
rette sig efter folkesproget og aldrig gjøre til kirke- 
og skole-sprog, hvad der ikke er folkesprog. Som 
im idlertid forholdene nu ere, bør der vistnok med 
varsomhed gåes frem og ikke i overilelse. At for
andre kirke- og skolesproget er en sag, der naturlig- 
viis har såre store vanskeligheder og hindringer at 
kjæmpe med. Det gjæ lder kun om at blive ret enig 
med sig selv, hvad m an k a n  og t ø r  og b ø r  i om
meldte henseende gjøre. Med almindelig bifald har 
jeg indført atter her den månedlige danske prædiken, 
der i de sidste 30 års forløb ikke var holdt, men som 
dog kan ansees n ø d v e n d i g  selv for deres skyld, 
som fra andre danske sogne ere komne til dette og 
bievne boesiddende her. Ved alle m inisterialforret- 
ninger overlader jeg det også altid til vedkommende
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at bestemme, i hvacl sprog de ønske, at jeg skal tale. 
I slem forlegenhed vilde jeg im idlertid ofte være, hvis 
jeg ikke med nogen færdighed kunde tale det patois, 
Som her bruges overalt«.

3,

Drøftelsen i Kær herreds præsteforening 
om den herskende »sprogforvirring«.

Som af Christiansen i brevet til Flor omtalt, var 
sprogforholdene i Kær herred bleven valgt til emne 
for en drøftelse mellem herredets præster. Disse 
havde i foråret 1839 stiftet en forening til gensidig 
udveksling af erfaringer fra deres præstelige v irk
somhed, og det er betegnende, a t den i deres menig
heder herskende »sprogforvirring« straks sattes på 
dagsordenen. Det var meningen, at pastor P. W. 
Hansen i Hum drup skulde have indledet en drøftelse 
herom  allerede på mødet 23. septbr. 1839, men da. han 
blev forhindret fra at komme tilstede, m åtte drøftel
sen udsættes til den følgende samm enkomst — 20. 
jan. 1840. Forud for denne havde pastor Hansen la
det en afhandling om sit syn på sagen cirkulere mel
lem foreningens medlemmer, for at disse bedre for
beredte kunde deltage i drøftelsen. De præster, der 
var tilstede og deltog i denne, var foruden Hansen 
selv følgende: præsterne L. Lorenzen og I. L. Momm
sen fra Læk, hvor konventets sam m enkom ster hold
tes, Christiansen fra Medelby, A. Lassen fra Brarup, 
O. H. Lützen i Karlum, Johnsen fra Stedesand og Iver
sen fra Enge; sidstnævnte var mødets referent, der
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skulde indføre referatet i foreningens protokol.1) 
Præ sterne H inrichsen og M atthiessen, henholdsvis i 
Ladelund og Klægsbøl, var udeblevne.

Ifølge det af Iversen givne referat fremhævede 
Hansen i sin afhandling den nuværende tilstand i de 
af herredets menigheder, hvor tysk og dansk guds
tjeneste vekslede, som et uheldigt forhold (»einen 
Lebelstand«); i de dansktalende menigheder bragte 
børnene det kun med besvær og for en del slet ikke 
til a t få den rette velsignelse af den tyske gudstjene
ste. »Som et palliativ  mod den herskende sprogfor
virring var der i halvdelen af Kær herreds m enig
heder indført den skik at prædike dansk hver 3. eller 
4. søndag; men derved blev sprogforvirringen blot 
frem hjulpet endnu mere. Derfor havde han  (Hansen) 
heller ikke kunnet beslutte sig til at genindføre den 
danske prædiken i Hum drup, hvor der før ham ikke 
v a r bleven præ diket eller ta lt dansk af præsten i 25 år. 
De få indvandrede danske kunde ikke med billighed 
forlange, at der for deres skyld også oftere skulde hol
des en dansk prædiken, isæ r da denne kun vanskelig
gjorde hans arbejde for at bringe det tyske sprog, hvil
ket nu engang fra gammel tid var rådende i gudst jene-

1) Ved Iversen-s forflyttelse endnu s. å. til Nykirke i 
Angel overtog Christiansen førelsen af protokollen, og 
denne forblev efter præsteforeningens opløsning hos ham. 
Ved sit 25 års jubilæum som præst i Medel by overdrog 
han protokollen samt sit udkast i sprogsagen og et svar 
til en art. i Evang. Kirchen-Zeitung om sprogsagen til 
provst I. M. L. Hjort, der igen tilstillede Regenburg disse. 
Se Hjorts breve til R. 28/7 1862 og 28/12 1862. Protokol
len findes nu i R.s samlinger i rigsarkivet og har titlen: 
»Regeln und Verhandlungen des Karrharder Prediger
vereins«.
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sten, stadig mere til fuldkommen forståelse. For a t 
gøre menigheden stadig mere bekendt med det tyske 
sprog tilrådede han  følgende m idler: 1. a t tale tysk 
med menigheden så meget som m uligt; 2. a t opfordre 
menighedsmedlemmerne til, a t også de talte tysk med 
deres børn og 3. i særdeleshed ikke at tåle, at der blev 
ta lt dansk i skolen.«

Aftenen forud for samm enkomsten havde Chri
stiansen nedskrevet sine bem ærkninger til Hansens 
afhandling, og disse bem ærkninger, der af referenten 
Iversen betegnes som en »næsten retorisk holdt udar
bejdelse«, forelæste han  nu på mødet. Af Christian
sens indlæg findes der et længere referat i mødepro
tokollen, men det er desuden bevaret fuldstændigt i 
afskrift.1) Som motto for indlæget havde Chr. sat 
»sine ira et studio«, og han  betonede også senerehen 
i det, at det ikke var hans hensigt at ville tilføje sin 
embedsbroder mindste krænkelse. At fremhæve dette 
udtrykkeligt var vel for så vidt ikke ufornødent, da 
hans bem ærkninger unægtelig vendte en hvas brod 
mod Hansens afhandling.

Christiansen begyndte med at udtale, at han næ 
sten kunde have følt sig fristet til at antage den af 
Hansen forfægtede 'anskuelse om, a t de halvdanske 
menigheder burde gøres helt tyske, for ironisk m ent; 
thi selve Hansens foredrag indeholdt de mest slående 
beviser på, »hvor uforsvarlig vi handler, når vi hyl
der og frem hjæ lper en forkerthed, som har vundet ind-

A) En afskrift sendte Chr. selv til professor II. N. Clau
sen 1852 29/9 (brevet ligger blandt Chr.s breve til Regen- 
burg). En anden afskrift af 7/5 1840 findes i Regenburgs 
samlinger pk. »samlinger til belysning af sprogforholdene i 
Slesvig«. I læg 6. Mellem de to afskrifter er der nogle små. 
sproglige divergenser.
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pas i tidens løb«. Følgen af, at folkesproget var ble- 
ven fortrængt fra skolen ligesom for største delen fra  
kirken i herredets danske menigheder, var bleven 
den, a t måske kun den mindre del af menighedernes 
medlemmer var i stand til med udbytte a t læse en 
nyttig bog, endsige bibelen, eller i stand til tilstræ k
keligt at opfatte og forstå en prædiken. At det vilde 
have stået ganske anderledes til med folkets dan
nelse, såfrem t det fra barneårene havde m odtaget 
undervisning i sit modersmål, derom kunde ingen 
forstandig tvivle. Med hensyn til Hansens foragte
lige ytring om folkesproget i herredets danske m enig
heder: »hvilket dansk!« fremhævede Chr., at der 
mellem folkesproget her og skriftdansk ikke fand
tes anden forskel end f. eks. mellem højtysk og plat
tysk, anden forskel end den, der overalt i verden be
stod mellem en folkedialekt og det tilsvarende skrift
sprog.

Pastor Hansen havde i sit foredrag omtalt, at i 
sin første embedstid var han ofte bleven spurgt af 
folk i menigheden, om han ikke kunde prædike 
dansk, men at han ikke havde m ent at kunne imø
dekomme dette ønske. Chr. forstod ikke en sådan 
holdning. Det var jo ikke blot indvandrede, der øn
skede dansk prædiken. Hansen selv havde anført 
det som en erfaringssag, at mange m enighedsmed
lemmer, skønt de havde nydt tysk skoleundervisning^ 
fandt en dansk prædiken bekvemmere. Hansen 
krævede altså, at folket for a t kunne forstå Guds 
ord, der taltes til det, skulde beflitte sig på at lære e t 
det fremmed sprog!

Chr. gik derefter udførligere ind på de sørge
lige følger af de rådende tilstande og bemærkede om
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sin egen menighed, hvor uheldigt det her havde v ir
ket, at der forud for hans tid i et tidsrum  af 30 år hver
ken var bleven prædiket dansk eller ta lt dansk af 
præsten og sjælesørgeren til de små eller store me
nighedsmedlemmer. For tiden havde han 27 børn til 
konfirmationsforberedelse. Af disse kunde 8 læse 
tysk, forstå det læste og også temmelig godt m undtlig 
give udtryk for deres tanker på tysk, andre 8 kunde 
læse ret godt, men forstod kun for en mindre del det 
læste, og for de øvrige børn var så godt som alt, hvad 
der taltes til dem paa tysk, rent bortkastet. Han 
vidste ikke, om forholdene var bedre i hans embeds- 
brødres menigheder, m en håbede det! Men når det 
var soleklart, at de nævnte sørgelige forhold var be
grundede i, a t tysk var skole- og kirkesprog i dansk
talende menigheder, »skal vi da yderligere fordømme 
og tilintetgøre den sidste rest, som i kirkelig henseen
de endnu har holdt sig af det danske sprog? Eller 
vil vi mene med tiden helt at udrydde det danske 
sprog -hos vort folk? Men hvor vidt er m an da kom 
m et i det lange tidsrum , i hvilket der nu -er bleven 
katekiseret og præ diket tysk? Så vidt, at der ikke 
tales tysk i et eneste af de indfødtes hjem  — ikke 
engang deres børn, som oprindelig tyske kom til vor 
egn, er bievne deres m odersm ål tro. Og selv om m an 
ved klog sam virken af alle vedkommende — ved møje 
og strenghed — bragte det dertil, a t om 100 eller om 
200 år talte  folkene her i tysk tunge, vilde det da have 
været et ringe offer bragt en så stor sag, at tusinder 
er gåede uvidende som hedninger gennem livet? At 
disse, rnænd i år, er forblevne børn i forståelse og 
kundskaber, gør det ingenting, n å r blot deres bør
nebørn er bievne tyske? I så fald er der dog vel på
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jordens vide kreds ingen plet, i det m indste intet 
land, i hvilket der er blevet så system atisk arbejdet 
ben på undertrykkelsen af et folks modersmål, som 
m an  her synes a t ville det. Men hvad er sproget dog 
andet end et middel til tankernes udveksling — føl
gelig middel til dannelsens fremme — og nu  skulde 
sproget ophøjes til mål, f or hvilket manges uddannelse 
skulde ofres? Er da det tyske sprog så absolut nødven
digt for vore folk? nødvendigere for dem end for dem, 
der hor i det tilgrænsende herred? Det er nyttig t at 
lære for Slesvigeren, ligesom det er nyttigt at kunne 
forstå og tale fransk for dem, der hor ved den fran
ske gænse. Men ellers? Hviler der en forbandelse 
på det danske sprog, så at måske dumheden var 
kny tte t til det, og at det vilde være et skønt værk, 
når hele Slesvig — derefter Jylland, Fyn, Sjælland 
— og hvorfor ikke hele.Skandinavien blev germ ani
seret? Etsteds må der være en grænse — eller slet 
ingen. Men hvem h a r kaldet os til at frem hjælpe 
indtrængningen af et for vort folk egentlig fremmed 
sprog ud over den af sagens na tu r satte grænse? Og 
hvilken den af sagens natu r satte grænse er — det 
forstår sig så temmelig af sig selv, thi en større 
vranghed lader sig vel næppe tænke end den a t gøre 
<et sprog til kirke- og skolesprog, som aldrig var og 
heller ikke er folkets sprog. Hvordan sådan vrang- 
hed straffer sig — vi har erfaringen for øje.«

Overfor en af pastor Hansen frem sat ytring øm, 
a t m an i henhold til gudstjenestens anordning og ind
retning havde at betragte deres m enigheder soln 
tyske, antydede Christiansen, om m an ikke for sit 
embedes og sin sam vittigheds skyld kunde føle sig 
kaldet til om m uligt at hidføre en bedre tilstand. Og

2
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skulde man virkelig lade sig skuffe af den tale. hos 
enkelte uforstandige — selv blandt deres sognebørn 
—, at det var bedre, at børnene undervistes på tysk, 
»fordi »de kan komme videre m e d det tyske sprog?« 
hvorvidt de kom m er d e r i ,  det ser vi. Uomtvistelig 
forholder det sig således, at de fleste vilde lære me
get mere tysk ved et fjerdingårligt ophold i tysk land 
end under hele deres skoletid. Men hvad har vi i 
særdeleshed og fremfor alt at tage hensyn til? Til 
hvad andet end til, hvad  der fremmer et kristelig t op
lyst menighedsliv? Ønsker nu folket en tiltale i det 
sprog, som det forstår eller dog bedst forstår, skal vi 
da vende ryggen til sådant ønske og tale i fremmede 
tunger? Vor embedsbroder siger, at en nabopræst 
har forsikret, a t han  ikke ved, »hvorledes han s k a l  
s æ t t e  e n  g r æ n s e  for de stadig mere omsiggri
bende anm odninger om dansk sprog ved privat- eller 
rettere sygekomm unioner og øvrige lejlighedstaler« 
— sandhedens ånd vogte på mine ord, at jeg ikke si
ger noget upassende — men: efter min oprigtige me
ning. — Et af tre: enten skulde hin  præst aldrig have 
været præ st der, hvor han er det, eller han h a r ikke 
gennem tænkt, hvad han sagde, eller — hian er 
doven!«

Når pastor Hansen troede a t kunne forsvare sin 
fremgangsmåde slet ikke at ville prædike dansk 
overfor sin jordiske øvrighed, så bemærkede Chri
stiansen hertil, a t hin øvrighed jo ikke var ufejlbar, 
og havde visitatorerne præsenteret en kandidat, hvem 
det danske sprog var fuldkommen fremmed, til et 
præstekald, hvor dansk var folkesprog, havde de, 
m ildt udtrykt, ikke handlet vist. — Om de af pastor 
Hansen foreslåede m idler til menighedernes germa-
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nisering bemærkede Chr., at det første — at præsten 
talte tysk så meget som m uligt med sognebørnene — 
jo i det mindste ikke havde noget hadefuldt ved sig. 
Men ved hver forekommende lej lig-hed at opfordre 
de menighedsmedlemmer, som på nogen måde kunde 
det, til a t tale tysk med deres børn vilde med andre 
ord sige, at man forlangte, at forældrene skulde 
lære deres børn at foragte deres modersmål. Og på 
ingen måde at tåle, a t der blev ta lt dansk i skolen, 
vilde jo medføre, at m an skulde straffe den dreng, 
der tiltalte sin broder i lians moders mål! »»Alt det, 
siger vor embedsbroder, af hjæ lper rigtignok ikke det 
herskende onde i øjeblikket, men synes dog at åbne 
en bedre udsigt for kommende generationer.« Men er 
den da så tillokkende denne udsigt, hvortil vi blot 
kan glæde os, idet vi bringer en stor del af den nu 
værende slægt som offer?«

En bedre udsigt vilde m an efter Christiansens 
overbevisning åbne sig, om m an kunde bringe det til, 
at kirke- og skolesprog blev dansk i de dansktalende 
menigheder. Herpå burde m an arbejde 1. ved — med 
højere billigelse — at indføre dansk læseundervis
ning i skolerne, indtil m an med tiden helt kunde 
indføre dansk undervisning. Var denne indført, 
burde der dog bibeholdes undervisning i tysk. 2. ved 
at give folk danske bøger at læse foruden de tyske og 
3. ved efterhånden at forøge antallet af danske præ
dikener og med hensyn til øvrige em bedshandlinger 
og taler i sproglig henseende at rette sig efter de ved
kommendes ønsker, — »indtil engang de tyske salm e
bøger kan erholde deres afsked, mulig også den tyske 
prædiken, fordi alle folk blot vil høre Guds ord i 
deres modersmål.«
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Christiansens bem ærkninger fandt, hedder det i 
Iversens referat i foreningsprotokollen, i det hele for
tjent bifald. Og de efterfulgtes af en drøftelse m el
lem de tilstedeværende, der h a r så meget større in 
teresse, som den kunde udfolde sig frit uden uved
kommende hensyn til offentligheden. Foreningens 
protokol og dens indhold var jo ikke bestemt for 
denne. — At den rådende sprogforvirring var et stort 
onde, var alle enige om, og der anførtes under drøf
telsen endnu flere beviser herpå. Men efter referen
tens, pastor Iversens, mening opnåede Christiansen 
en forholdsvis letkøbt sejr derved, a t Hansen und
lod at fremhæve, hvad der måske af indre grunde 
kunde tale for enebibeholdelsen af det tyske sprog i 
de pågældende menigheder. Forgæves gjorde Iver
sen opmærksom på, at i Angel havde som følge af 
den tyske gudstjeneste dansk i m ærkelig grad i de 
sidste 20—30 år ophørt a t være folke- og om gangs
sprog, og i denne overgangstid var Anglerbonden dog 
absolut ikke bleven tilbage i åndelig dannelse. Der 
svaredes 'ham, at Angelboerne var helt forskellige fra 
de herværende beboere, og a t det derværende dansk 
også var meget mere fordærvet. — 'Hansen henholdt 
sig til fordel for det tyskes bibeholdelse kun  til den 
ydre grund, a t tysk gudstjeneste nu engang var rå 
dende og ikke vilkårlig kunde afskaffes af præsterne. 
Blev det blot tillad t at gøre det danske sprog enerå
dende, vilde han ogsaa stem me herfor. Christiansen 
mente, a t tysk ikke var påbudt, men kun efterhånden 
træ ngt ind ved tyske præster. Herimod anførtes dog 
af pastor Lorenzen, a t den tidligere generalsuperin
tendent Adler havde dadiet det, da pastor Beier i 
Karlum  havde holdt en dansk lejlighedstale, og af
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pastor Lützen bemærkedes, at da han  overfor Adler 
havde frem sat ønske om at m åtte bruge danske sal
mebøger ved den danske gudstjeneste, havde Adler 
herom spurgt et menighedsmedlem, hvilket tilfæ l
digvis ikke var en ven af det danske og havde erklæ 
ret sig derimod. Af denne forespørgsel syntes at 
fremgå, at der vilde blive taget hensyn til menighe
dens eventuelle ønsker. Pastor Lassen ytrede, at 
menighedens forkærlighed for dansk præ diken viste 
sig ved, at denne besøgtes talrigere end den tyske. 
Hansen indvendte herimod, a t dette talrigere besøg 
ved den sjældnere danske gudstjeneste vel ogsaa 
kunde skyldes en vis dovenskab. Mange, der ellers 
ikke så gerne gik i kirke, kunde undskylde sig med, 
at de ikke forstod det tyske og jo dog besøgte den 
danske gudstjeneste. Flere af de mest ansete m enig
hedsmedlemmer havde i hans menighed erklæret sig 
for det tyske. Lassen svarede herpå, at sådanne 
ytringer hørte m an kun af honoratiores, som satte et 
vist point d’honneur i at kunne tysk, det større tal af 
det menige folk var mere stem t for det danske. — 
Alle var enige om, a t under lige forhold vilde hø j
dansk hurtigere kunne blive forståeligt for de pågæl
dende menigheder end højtysk; kun  Læk og hvad 
der lå sydligere vilde ikke let lade sig danisere. Re
ferenten fremhævede, a t såfrem t folkesproget skulde 
betinge gudstjenestens sprog, m åtte også konsekvent 
Haksted, Hjoldelund, Valsbøl osv. ned til Eggebæk 
erholde dansk prædiken, hvad der heller ikke blev 
indvendt noget imod.

Af Christiansen opfordredes pastor Hansen under 
drøftelsen til at indføre dansk gudstjeneste en gang 
om måneden, men herpå vilde Hansen ikke indlade
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sig. Han vilde kun prædike dansk, i fald han så 
kunde gøre dette udelukkende. Alen hertil bem ær
kedes fra anden side, at en så pludselig lokal over
gang ikke var rådelig og vel heller ikke vilde blive 
tilladt. Iversen betvivlede, a t det var præsten tilladt 
efter eget forgodtbefindende eller efter m enigheds
m edlemmernes ønske at danisere gudstjenesten mere, 
end skik var, og frygtede for, at sligt, om det kom 
frem, vilde bevirke en påtale fra oven. Dette mente 
Chr. dog var lidet sandsynlig under den nuværende 
regering, men han holdt det for ønskeligt, at p ræ 
sterne i herredets halvdanske menigheder i fællesskab 
indgav en forestilling til visitatoriet med en redegø
relse for den sørgelige tilstand og en anmodning om 
tilladelse til at fremme det danske mere. Det vedto
ges derefter også, a t Christiansen skulde opsætte et 
udkast til en sådan forestilling, hvilket udkast efter 
a t være gennemset af Lassen skulde forelægges de 
pågældende i konventet til underskrift. Im idlertid 
var m an dog k la r over, at det danske næppe kunde 
vente nogen særlig understøttelse fra de to mænd, 
der for tiden var visitatorer. — Endelig skal af drøf
telsen endnu anføres, at m an også kom ind på 
spørgsm ålet om det tyske retssprog. Lorenzen 
gjorde nemlig den betænkelighed gældende ved ind
førelsen af dansk kirke- og skolesprog, a t retssproget 
så vilde blive folket fuldkommen uforståeligt, men 
fra anden side svaredes, at domstolene så også 
m åtte blive danske.

Som ovenfor bemærket var pastor Iversen fra 
Enge mødets referent, og hans referat er indført i pro
tokollen 3 dage efter mødets afholdelse. Ved proto
kollens oplæsning i det følgende møde, d. G. maj,
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billigedes referatet også i det væsentlige som rigtigt. 
Kun Hansen bemærkede, at han ikke havde villet 
erklære sig så ubetinget for en eventuel tilladt ind
førelse af fuldkommen dansk gudstjeneste, men vilde 
gøre en sådan afhængig af, om »man med grund kun 
de antage, at det danske sprog virkelig var folket i 
menigheden så kæ rt og dyrebart, og a t dets national
karak ter vilde blive truet ved fuldkommen indfø
relse af det tyske sprog. « Sidc-n mødet havde Hansen 
iøvrigt forespurgt sig hos høj og lav i sin menighed, 
hvorvidt der ønskedes indførelse af en dansk guds
tjeneste, og næsten overalt havde han fået benæg
tende svar, ja til dels havde man ud talt sig meget 
bestemt derimod. Christiansens bem ærkninger 
havde indeholdt så meget uventet for ham , a t han 
ikke på mødet havde været i stand til m undtlig at 
svare på alt, hvorfor han udbad sig Chr.s afhand
ling for a t kunne svare på den i et følgende møde. 
Der var så meget mere grund til endnu engang grun
dig at drøfte det dansk-tyske spørgsmaal, som der i 
»Kjøbenhavnsposten« var fremkommet den urigtige 
meddelelse, at de fire præ ster i Medelby, Karlum, 
Ladelund og Lygum (?!) hos øvrigheden havde søgt 
tilladelse til fuldstændig at indføre dansk ved guds
tjenesten, hvilken urigtige meddelelse havde forår
saget en forespørgsel fra Tønder am tshus.1)

I henhold til dette Hansens ønske kom sprog
sagen endnu engang til vidtløftig behandling i kon
ventet. Den fornyede drøftelse fandt sted ved sam 
m enkom sten d. 13. juli, hvor de tilstedeværende var: 
Lorenzen, Lützen, Hinrichsen, Mommsen, Hansen,

’) »Kjøbenhavnsposten« 5/4 1840, hvis meddelelse gen
findes i »Altonaer Mercur« for 9/4 s. ti. Sidstnævnte blad 
bragte et dementi 5/5.
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Mattbiessen, Johnsen og Christiansen. Lassen havde 
undskyldt sin fraværelse, og den hidtidige referent, 
Iversen, var i mellemtiden hieven forflyttet til Ny
kirke i Angel. I hans sted overtog Christiansen 
protokollens førelse.

Noget egentligt resu lta t kom m an im idlertid heller 
ikke ved den fornyede drøftelse til. Hansen fast
holdt sit standpunkt, at en dansk gudstjeneste hver 
3. eller 4. søndag blot fremmede sprogforvirringen, 
og han vilde ikke indrømme det danske folkesprog 
samme hellighed og ukrænkelighed som et moders
mål. Christiansen støttedes derimod i sine ræsonne
m enter k raftig t af Lützen og også af Hinrichsen i 
Ladelund. Af Lützen nævntes det tillige, at selv 
konfirm ationsundervisningen delvis m åtte ske i det 
platdanske sprog for a t finde forståelse, og at to af 
hans forgængere endnu havde konfirm eret på dansk. 
Hertil føjede Hinrichsen, at også en af hans forgæn
gere — Chr. Jepsen (1772—1823) — havde gjort dette, 
ligesom det havde været dennes m anér at blande 
tysk og dansk sammen i sine prædikener.

Sin anskuelse om det danske folkesprogs m ang
lende ukræ nkelighed motiverede Hansen med, a t 
ånds- og følelseslivet ikke udviklede sig i det danske 
sprog, men i det tyske, og herfra lod han  sig trods 
alle m odargum enter ikke rokke. Christiansen mente, 
at ånds- og følelseslivet netop m åtte udvikle sig i det 
danske sprog. Børnene kom jo til skolen uden at 
kunne noget som helst tysk, og først i 10—11 års 
alderen bragte de, der besøgte skolen flittigt, det så 
vidt, a t de nogenledes forstod læreren, når han talte 
tysk. »Men udenfor skolen hørtes der kun dansk; 
men unægtelig udviklede ånds- og følelseslivet sig
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ikke mindre, men mere i det daglige liv — i omgang 
med andre end ved undervisningen i skolen«. Visse 
kundskaber meddeltes jo nok på tysk, men de for
arbejdedes på dansk. »Tankernes og de stille bøn
ners sprog hos vore menigheders indfødte medlem
mer er åbenbart det danske sprog og det alene«. — 
Både af Christiansen og af Lützen betonedes det des
uden, at når m an ikke hos folket kunde spore nogen 
egentlig kærlighed til dets modersmål, var årsagen 
den, at m odersm ålet fra oven var bleven behandlet, 
som en så ringe ting, at der ikke engang var bleven 
meddelt læseundervisning i det.

Som det tidligere var bleven besluttet, havde 
Christiansen udarbejdet et udkast til en forestilling i 
sprogsagen til v isitatoriet, og dette udkast forelæste 
han nu på mødet. Indholdet var i det store og hele 
de betragtninger, som vi kender fra hans første ind
læg, og de frem satte forslag til at opnå bedre for
hold var også ganske de samme. I forestillingens 
slutning henstilledes hele sagen til visitatoriets mod- 
nere overvejelse.

I debatten om, hvorvidt forestillingen skulde ind
sendes, udtalte Hansen, at han  ikke vilde under
skrive den. Lützen og Hinrichsen mente, a t m an 
intet vilde opnå ved dens indsendelse, og kun John
sen støttede Christiansen, idet han  syntes, at det dog 
burde forsøges. Mommsen fandt det bedst, at sagen 
foreløbig hvilede, da der for tiden herskede så stor 
ophidselse på det sproglige område. Efter Lützens 
forslag udsattes den endelige afstemning om indsen
delsen til det følgende møde, og på dette — 9. novbr. — 
vedtoges det med stemmeflerhed, at indsendelsen skul
de udeblive. Lassen, der havde været fraværende på
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det foregående møde, udtalte sig her ligesom Lützen 
og H inrichsen og mente, at der intet vilde komme ud 
af indsendelsen. løvrigt var hans ønsker — og disse 
ønsker gjorde Lützen til sine — tilfredsstillede, om 
det 'blot kunde opnås, at der blev givet nogen dansk 
læseundervisning i skolen,-og at der blev sunget dansk 
ved de danske gudstjenester. At det danske og tyske 
sprog også frem tidig vilde bestå ved siden af -hin
anden i de pågældende menigheder, lod sig ikke 
ændre. Hansen holdt heroverfor stadig på, at m an 
m åtte tilstræbe eet sprog, og dette hævdede Chri
stiansen for så vidt også, men han kunde ikke se, 
hvordan m an skulde kunne germ anisere menighe
derne, og for den fuldstændige indførelse af dansk 
stillede der sig for tiden store hindringer i vejen, 
navnlig den, at folkestemningen ikke var en foran
dring af det bestående gunstig.

Det gjorte forsøg på at få præsterne i Kær her
red til »for deres embedes og deres sam vittigheds 
skyld« at gøre noget for at tilvejebringe en bedre 
tilstand i herredets såkaldte »halvdanske« menigheder 
strandede altså. Men at dømme efter den førte drøftel
se synes i hvert fald de tre præ ster i Brarup, Karlum 
og Ladelund slet ikke at have været sådanne, der 
savnede blik for deres dansktalende menigheders 
tarv eller var uvillige til at lempe sig noget efter for
holdene. Kun pastor Hansen i Hum dr up viser sig 
i drøftelserne åbenbart som en mand, der ikke skulde 
have været præst der, hvor han var det, — i en menig
hed med dansk folkesprog. Hvad Christiansen selv 
angik, så bragte det lidte nederlag, om m an nu vil 
kalde udfaldet sådan, ham  hverken til at fravige den 
praksis i sproglig henseende, han var slået ind på,
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og ejheller fik det ham  fra også senere hen a t skildre 
de sproglige forhold i sit sogn i overensstemmelse med 
den triste virkelighed. Ved generalvisitationen 
septbr. 1841 gav han  således overfor generalsuper
intendent Gallisen en udførlig frem stilling af forhol
dene, en fremstilling, der hovedsagelig indeholdt de 
samme betragtninger som i præsteforeningen frem 
satte, og en mere officiel lejlighed til at udtrykke sit 
syn på tingene fik han, da regeringen i 1846 ind
krævede betænkninger om de slesvigske sprog
forhold.

Indberetning 1846 om sprogforholdene og visitations- 
beretning 1847.

Ved udstedelsen af det åbne brev i 1846 kom det 
som bekendt politisk til et brud mellem slesvighol- 
stenerne og kong Christian VIII, og i national hen
seende betegnes året bl. a. ved kongens resolution 
om, at der skulde indhentes yderligere oplysninger om 
folkesproget i Sønderjylland. 3. oktbr. 1846 udgik 
der herom en skrivelse til regeringen på Gottorp fra 
det slesvig-holsten-lauenborgske kancelli. I sk ri
velsen hedder det, at undersøgelsen navnlig gjaldt de 
sogne, hvor dansk eller frisisk var folkesprog, men 
hvor tysk brugtes som kirke- og skolesprog. Det 
samlede folketal i de pågældende sogne skulde an
føres, ligesom i hvilken grad dansk eller frisisk var at 
anse for flertallets sprog. Eventuelle forandringer 
i kirke- og skolesprog i de sidste m enneskealdre 
burde oplyses, og der skulde gøres rede for, hvor 
gudstjenesten skiftevis holdtes i begge, om der var 
foreskrevet særlige bestemmelser for m inisterial-
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handlinger o. s. v. Endvidere var det at meddele, 
om der af de vedkommende var hieven ud talt ønsker 
om forandring i de bestående forhold, hvorledes så
danne ønsker var imødekommede m. m.

Provinsialregeringen anmodede ved cirkulære 21. 
oktbr. s. a. de pågældende m yndigheder om indsen
delse af de ønskede oplysninger. For Tønder am ts 
vedkommende afgaves disse ved kirkevisitatoriets er
klæring af 31. januar følgende år, og denne erklæ
ring var bilagt bl. a. med indberetninger fra prov
stiets præster. Christiansens indberetning, som jeg 
her nærm ere skal omtale, er dateret 6. decbr. 184G.1)

Christiansen begyndte sin indberetning med 
nogle historiske oplysninger om, hvordan hans for- 
m ænd i præ stekaldet havde stillet sig i spørgsmålet 
dansk-tysk, og fortsatte derefter med oplysninger om, 
hvordan han selv havde handlet fra sin embedstil
trædelse af. Hans handlem åde her er der jo ovenfor 
gjort rede for. Under omtalen af, at der to gange 
årlig holdtes dansk skriftem ål og kommunion, skri
ver han: »Netop i dag på første Søndag i december 
måned blev der prædiket dansk, efter at der ig år 
var holdt dansk skriftetale, — antallet af kom m uni- 
kanter var 182! (tallet på årets samtlige kom m uni- 
kanter andrager ca. 550). Men overhovedet m ærker 
jeg ikke, a t folk med hensyn til nadveren gør stor 
forskel på, om der tales tysk eller dansk, bortset 
rigtignok fra, at de egentlige danske ikke gerne del
tager i den tyske kommunion.« Ved m inisterialhand-

1) Pk. »Dänische Sprache« 1811—49. h. 1843—49. R. S 
læg »beretninger om sprogforholdene i de blandede di
strikter i Slesvig. 1846—47.« S. H. L. kanc.s arkiv i 
rigsarkivet.



Pastor Chr. Christiansen, Medelby. 29

linger, hvor der lodes de vedkommende frit valg, for
langte fjerdedelen dansk. Også til de danske præ di
kener blev der sunget tyske salmer. »Ved enkelte 
parentationer, (som holdes i sørgehuset) i helt danske 
familier, h ar jeg på udtrykkelig anm odning naturlig
vis gerne tilladt, a t der blev sunget dansk af tilveje
bragte danske salmebøger.« — Med den skildrede 
fremgangsmåde i henseende til sproget i og udenfor 
k irken var m an i menigheden, skriver Christiansen, 
»almindelig tilfreds, i det m indste er der ikke nået 
en eneste misbilligende stemme til m in kundskab.«

At folkesproget i Medelby udelukkende var 
dansk, og at tysk kun  hørtes i skole og kirke, beto
nede Christiansen kraftig t i sin indberetning. Der 
kunde da efter hans opfattelse heller ingen tvivl 
være om, at var dansk for et hundredår siden ble
ven kirke- og skolesprog, havde indbyggernes dan
nelsestrin  været højere. Men i m odsætning til sin 
optræ den i 1840 tog han nu ikke direkte til orde for 
foranstaltninger i dansk retning, ja  syntes nærm est 
tilbøjelig til a t ville slå sig til tåls med de rådende 
tilstande. Hvorvidt dette nu noget kan have været 
under hensyn til, at indberetningen gik til de to tysk
sindede visitatorer, er dog måske ikke helt u tæ nke
ligt. Som forholdene var, skrev han, men dog med 
henblik på den ret, som han i sin embedstid havde 
skaffet det danske, m  å 11 e begge sprog bruges ved 
siden af hinanden. Senerehen i beretningen beto
nede han imidlertid, a t vilde m an foretage en over
gang til dansk kirke- og skolesprog, vilde dette finde 
ganske bestem t og alm indelig m odstand, og at kend
skabet til tysk også var ønskeligt af hensyn til de 
kommercielle forhold, og han endte med, at der bur-
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de arbejdes hen til, a t skolen bibragte mere kundskab 
i tysk. »Blot er det en selvfølge, at det danske her 
gængse folkesprog også må blive brugt af skolelære
rfen, idet de allerfleste børn, når de bliver sendt til 
skole, hverken kender eller forstår et eneste tysk 
ord.«

Til trods for, a t Christiansens indberetning a lt
så ikke tager til orde for yderligere foranstaltninger 
i dansk retning, har provst Ahlm ann og am tm and 
Krogh dog næppe følt sig synderligt opbyggede af 
dens indhold. Som tidligere nævnt revser de i deres 
erklæring også C'hr.s genindførelse af dansk guds
tjeneste som egenmægtig, og de revser også, at Chr., 
som han skriver, præ diker enfoldigt og med brug af 
alm uesproget for at gøre sig forståelig for sin menig
hed. Prædikensproget skal ifølge deres opfattelse 
under alle om stændigheder holdes m uligst rent, det 
være nu dansk eller tysk! Et skarp t strejflys kaster 
unægtelig denne bem ærkning over forskellen imel
lem den Tønder provst og hedens landsbypræst, der, 
bekymret for, at hans sognebørn skal gå i graven 
uvidende som hedninger, søger at bibringe dem lidt 
kristelig oplysning i et dem forståeligt mål!

Ganske bestem t og almindelig m odstand, skrev 
Christiansen i sin indberetning, vilde indførelsen af 
dansk kirke- og skolesprog finde. At få dette fast
slået havde også været de to k irkevisitatorers hen
sigt, og i dette øjemed havde de til de pågældende me
nigheder ladet udgå stem m elister om, hvorvidt der 
ønskedes yderligere indførelse af dansk. Stemmeret 
tildeltes der her alle m enighedsmedlemmer, der var 
grund- og husbesiddere. Resultatet af disse sogne
afstem ninger må også siges ganske at være faldet ud
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efter visitatorernes ønske. Kun en m and i Ladelund 
— en indvandret jyde — og to i Medelby stemte for 
mere dansk, alle andre  stemte imod. Mod stem meaf
givningen kan der dog måske indvendes, a t den jo 
var ret aristokratisk. I Medelby fandtes således iføl
ge folketællingen 1845 1249 personer, bestående af 
245 familier, og på stem m elisten 1846 er der afgivet 
170 stem mer imod, 2 for mere dansk. Og at der selv
følgelig kan have været adskillige, der nok har væ
ret stem t for mere dansk, men ikke har turdet vove 
sig frem ved den offentlige stemmegivning, tør vist 
betragtes som aldeles givet. I Avntoft f. eks. hedder 
det i pastor Holms indberetning 1846, at der der fin
des 20 personer, der intet tysk forstår, og hvoraf en
kelte har ytret ønske hos ham  om en dansk prædiken 
af og til, men på stem melisten optræder der kun lu t
ter nejstemmer! Danskheden i Mellemslesvig var 
endnu ikke bleven sig nationalt bevidst eller havde 
fået mod til a t bryde ud af den herskende menings 
tryk.

Som Christiansen i indberetningen 1846 synes a t  
ville slå sig til tåls med de rådende tilstande, således 
er det også nærm est det indtryk, m an får af hans 
skildring af sprogforholdene ved general visitationen 
septbr. 1847?) Her som i indberetningen konkluderer 
han, at det vist er såre vanskeligt at skaffe bedre og 
naturligere tilstande, og når han  henviser til det 
frem skridt, som en bedre skolegang skulde bringe, 
m åtte en sådan jo virke til fordel alene for tyskhe
den! Alligevel har m an vanskeligt ved at tro, at der 
bag hans redegørelser i 1846 og 1847 (forøvrigt også

’) Beretningen er dateret 7. (?) septbr. og findes i ge
neralsuperintendentens arkiv i slatsarkivet, Kiel.
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den i 1841) for, hvor bagvendte sprogfoiholdene var 
ordnede, ikke skulde ligge samme ønsker, for hvilke 
han gav udtryk i 1840. Mon sagen ikke skulde være 
den, at han  h a r  tæ nkt sig, at ham  tilfald t opgaven 
atter og a tte r at redegøre for forholdene, som de var, 
og myndighederne tilfaldt derefter den opgave at 
handle og afhjælpe de misligheder, han så k lart 
havde afsløret?

Af Christiansens redegørelse 1847 skal jeg kun 
anføre et par ting. Ligesom i indberetningen 1846 
om taler han, at for at gøre sig forståelig prædiker 
han  »i ret enfoldigt, let fatteligt sprog«, og han til
føjer, a t hvis m an ikke kan tale let fatteligt, vil der 
kun  kunne virkes lidt ved prædiken, »ligesom også 
allerede, hvad den specielle sjælesorg angår, færdig
hed i brugen af det herværende folkesprog er at anse 
for, jeg havde lyst til a t sige en conditio sine qua non«. 
Med'ens han i indberetningen 1846 havde anslået an
tallet af dem, der ved m inisterialhandlinger forlangte 
dansk, til en fjerdedel, anslår han det nu til omkring
en tredjedel.

For a t hjælpe til en bedre sproglig forståelse i 
menigheden havde han  søgt a t fremme sansen for 
læsning — og dette gjaldt både tysk og dansk læ s
ning. Han nævner her, at han  havde købt en sam 
ling tysk religiøs litteratur, og at han  stillede flere 
tyske missionsblade, hvilke han  form entlig selv 
holdt, til disposition. Senerehen i beretningen om ta
ler han, hvordan han i forbindelse med skolelærerne 
ved frivillige bidrag havde fået tilvejebragt et tysk 
bibliotek for skoleungdommen og også til benyttelse 
for de voksne. Med hensyn til dansk læsning skriver 
han, at han  »ved den helt igennem frie gave fra det
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såkaldte slesvigske selskab i København har et ikke 
ubetydeligt bibliotek af danske bøger (ca. 300 bd., der
iblandt mange religiøse), hvilke navnlig om vinteren 
bliver meget benyttede, selv af mange, der udeluk
kende kun  havde tysk undervisning.«

Som før bem ærket fremhævede han  det vanske
lige i at gennemføre den naturlige sproglige ordning, 
en gennemførelse, der sikkert ikke kunde ske uden 
stor utilfredshed hos de pågældende: »Dels står me
nigheden — vel netop på grund af de i sproglig hen
seende rådende forhold ikke på et dannelsestrin, på 
hvilket den k lart kunde erkende, hvad der i sproglig 
henseende er det bedste for den; dels h a r  den nyeste 
tids politiske uro i det mindste for så vidt berørt me
nigheden, så at flertallet mener at m åtte holde på det 
tyske....... «

Ved generalvisitationen afgav jo også skolelæ
rerne deres beretninger, og ved visitationen 1847 
havde Medelby en ny lærer, forflyttet dertil 1845 fra 
Neum ünster. Ligesom præsten klagede denne læ rer 
også i 1847 over det uheldige i »sprogforvirringen«. 
Han bemærkede desuden, at den første sommer, han 
var læ rer der, havde han søgt ved bønner og ønsker 
ganske at udrydde det danske sprog som omgangs- 
sprog blandt eleverne, men da han snart erkendte 
sine anstrengelser her for frugtesløse, havde han 
m åttet indskrænke sig til selve undervisningen og 
læsningen. Medens denne lærer sikkert var i stand 
til at fremme det tyske, har dette næppe været m uligt 
i højere grad for adskillige andre daværende og tid 
ligere lærere. Mange var jo autodidakter, fødte i 
sognet og ligeså ukyndige i det tyske som deres bys-

3
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børn. Ved visitationen i 1844 klagede læ rer Nissen i 
Østerby, der var født i selve sognet, over de store van
skeligheder, han  havde haft med den tyske sprog
lære, skønt han  overfor denne havde været opfyldt 
af den største videbegærlighed. Morsomt er det og
så i lians indberetning 1847 at finde et dansk ord som 
»Lükke«, der naturlig t nok er løbet ham  i pennen 
trods hans forsøg på at tilegne sig det tyske klæde
bon.

5.

»En fristelses og forførelses tid«.

Om årene 1848—50 bruger Christiansen i et brev til 
Regenhurg af 23. januar 1855 udtrykket »den ulyksa
lige tid, der blev en fristelsens og forførelses tid for 
så mange iblandt os herovre —.« Heller ikke Chri
stiansen selv synes i disse å r helt at have kunnet mod
stå den stærke slesvigholstenske stemning, der be
herskede hans um iddelbare foresatte og næsten alle 
hans kaldsbrødre, og som form entlig også havde stort 
tilhold i hans menighed.

Den første fristelse, for hvilken embedsmændene 
i Slesvig udsattes, gjald t deres stilling til den provi
soriske regering, der den 24. m arts havde proklam eret 
sig i Rensborg. Denne fristelse kom im idlertid ikke 
til at foreligge for Christiansen. Ganske kort tid ef
ter oprørets udbrud kom hele Slesvig jo i kongens 
magt, og som svar på de loyalitetserklæringer, den 
af kongen indsatte regeringskom mission 10. april af
krævede embedsmændene, kunde Christiansen med
dele, a t der ikke endnu var tilgået ham  nogen opfor
dring til a t efterkomme den provisoriske regerings
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befalinger?) Om sin stilling til denne regering ud
talte han, a t af den kongelige proklam ation af 29. 
m arts, hvilken han havde læst i Altonaer Mercur, var 
han bleven overtydet om, at den provisoriske rege
ring ikke havde konstitueret sig med landsherrens 
vilje. Sin embedsed vilde han  fremtidig som hidtil 
forblive tro.

Efter slaget ved Slesvig blev de slesvigholstenske 
og tyske tropper herrer i iSønderjylland. Christiansen 
må da have bøjet sig for de faktiske magthavere. 
Provst Ahlm ann i Tønder udtalte den 3. maj overfor 
den provisoriske regerings udsendinge, a t han ikke 
havde grund til at antage, a t nogen af præsterne i 
provstiet vilde nære betænkelighed ved at anerken
de den provisoriske regering »som den for tiden høje
ste myndighed, der i landsherrens navn varetog her
tugdømmerne Slesvig-Holstens rettigheder og in te r
esser.«2) — En kongelig proklam ation af 15. decbr. 
1848 gav iøvrigt det tilsagn, a t tvungen eftergivenhed 
overfor fællesregeringen ikke vilde blive betragtet 
som et affald fra undersåtlig ed og pligt.

Med bestyrelseskommissionens installation i 
Flensborg 25. august 1849 i henhold til våbenstilstan
den af 10. juli kom im idlertid det tidspunkt, da em- 
bedsmændene i Slesvig m åtte vælge mellem slesvig- 
holstenism en og troskab mod deres svorne eder. Og 
endnu inden kommissionens tiltrædelse samlede den

J) Regeringskommissionens arkiv i rigsarkivet, pk. 
»emhedsmændenes svar på cirkulære af 10. april 1848» 
nr. 436.

-’) Bericht der ausserordentl. Regierungsbevollmäch- 
ligten für das Herzogt'hum Schleswig betr. das Verhalten 
der geistl. Beamten in der Propstei Tondern. Erstattet 4. 
Mai 1848. Statholderskabets arkiv i statsarkivet, Riel.
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stæ rkt slesvig-holstensksindede superintendent N. 
Nielsen i Slesvig de derværende gejstlige til en pro
test imod den, en protest, der efterhånden tiltråd tes 
af næsten alle hertugdøm mets gejstlige. Protesten, 
af 22. august, gik ud på, at m an stadig m åtte aner
kende statholderska-bet som den retm æssige øvrig
hed, og af dette udbad gejstligheden sig nærm ere an
visning, hvordan den havde at forholde sig overfor 
bestyrelseskommissionen. Skulde denne anvisning 
komme til at bestå i, at de burde føje sig efter besty
relseskommissionen, vilde de også gøre dette, indtil 
idet m åtte kræves af dem, at de skulde medvirke t ‘l 
Slesvigs underkastelse under Danm ark eller dets ad 
skillelse fra Holsten. Såfremt sådant krævedes, 
vilde de nægte deres medvirken.

Under denne erklæring skal også Christiansens 
navn findes.1)

At Christiansens stilling må have været såre 
vanskelig, og a t han må have væ ret s tæ rk t fristet til 
a t bøje sig for omgivelsernes tryk, er givet. Men 
overfor omgivelsernes tryk havde dog alligevel en
kelte andre af den slesvigske gejstlighed holdt stand, 
f. eks. pastor P. Otzen i Olderup, hvem kirkevisitato- 
riet ganske vist også frakendte »de nødvendige histo
riske og politiske kundskaber«, hvoraf igen forklare
des Otzens »stive og indskrænkede fastholden ved 
hine udvendige former, som h an  anser for norm gi
vende for sit forhold.«2) At Christiansens »historiske 
og politiske kundskaber« — set med slesvigholstenske

1) »Altoner Mercur« 31/8 1849 (nr. 410). Nielsen: Ma
terialien zu einer Appellation für Schleswig-Holstein und 
dessen Geistlichkeit. Slesvig 1849. S. 37.

2) Kirkevisitatoriets erklæring 9/5 1848. Statholder- 
skabets arkiv, Statsarkivet, Kiel.
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øjne — im idlertid skulde have været stort større end 
Otzens, er der intet, der tyder på, og det e r derfor 
egentlig ret uforklarligt, at han skulde have givet sin 
underskrift til en så afgjort slesvig-holstensk erklæ 
ring som den nysnævnte1). Yderligere årsag til tvivl 
finder m an i et bevaret brev fra Christiansen til su
perintendent Nielsen.

Medelby præstegård.

Dette brev er af 10. septbr.2), og det frem går af det, 
a t forud for det er der gået endnu et brev fra Chri
stiansen til Nielsen samt et svar fra denne sidste. — 
C hristiansen har været og er opfyldt af tvivl om sin 
holdning i det »højvigtige anliggende« — dette an
liggende må være det, hvormed gejstlighedens første 
erklæring sysselsætter sig — og han  har derfor søgt 
råd hos Nielsen. Denne har givet ham  lov til at ud 
tale sig om sin stilling til »den omhandlede sag«, hvad 
Christiansen derefter gør i brevet af 10. septbr. I 
dette brev, der fylder 4 tæ tskrevne sider, drøfter han

*) Den originale erklæring har jeg forgæves eftersøgt 
i statholderskabets arkiv i statsarkivet, Kiel.

-’) Det findes i N. I. E. Nielsens arkiv i rigsarkivet.
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udførligt pro og contra i spørgsmålet om gejstlighe
dens stilling til den slesvigholstenske rejsning, og 
af disse betragtninger kan m an næppe få andet ind
tryk, end at han ikke kunde billige sine embeds
brødres optræden. Han skriver bl. a., a t såfrem t en 
jævn mand fra hans menighed kom til ham  og bad 
om at få grunde fra skriften, på hvilke han kunde 
bygge tiltroen til, at en rejsning med m agt mod fyrsten 
eller en afværgen med m agt af fyrstens hensigter kun 
de anses for at være syndfri, så vilde han — Christian
sen — være i forlegenhed med: svaret. »Og dog på den 
anden side — m å jeg ikke være tilbøjelig til, ja m å 
jeg ikke være tilbøjelig til at tilskrive denne forlegen
hed min anskuelses begrænsning — en hildethed på 
min side —, da dog så mange, som jeg må betragte 
som videre komne i Kristendommen, end jeg er det, 
i visse tilfælde kalder det med magt a t sætte sig op 
mod øvrigheden rig tig t og godt og derfor glæder sig 
over de nuværende bevægelser? Eller, dersom hine 
mænds eksempel får mig til at tvivle — er det så 
tidsånden, der vil forføre mig ved de fromme?« Og 
henimod brevets slutning skriver Chr, a t med tak 
nemligt hjerte har han brugt den ham af Nielsen 
givne tilladelse til »åbent at udtale de tanker, hvis 
vægt har foruroliget mig, de tanker, for hvis skyld 
der har m anglet mig den glade tillidsfuldhed, med 
hvilken så mange i m it fædreland betragter det for
gangne og det nuværende . . . . . .  At Chr. også overfor
sine kaldsfæller eller sin provst må have givet udtryk 
for sin tvivlende holdning, frem går formentlig af hans 
udtalelse i brevet om, a t han ikke frygter for at blive 
afvist af Nielsen, sådan som han er ble ven det af an
dre, fordi han blot forebringer noget ligegyldigt og
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overfladisk, som ikke fortjener a t tages i betragtning. 
— Men skulde nu Christiansen sam tidig med, a t han 
overfor Nielsen giver udtryk for, hvordan han ikke 
kan dele sine embedsbrødres betragtninger, alligevel 
have underskrevet deres protest? I så fald kan han 
sikkert ikke siges at have handlet ganske i overens
stemmelse med sin overtydning.

Om end Christiansen im idlertid m åtte have ladet 
sig overtale til at skrive under på erklæringen af 22. 
august, så må det dog afgjort betragtes som givet, 
a t hans navn ikke findes under gejstlighedens næste 
erklæring — af 15. oktober —, der g jald t formen for 
kirkebønnen. 17. septbr. ophævede nemlig bestyrel
seskommissionen den provisoriske regerings anord
ning om kirkebønnen, der havde bestemt, at der skul
de bedes for »fyrsten og al øvrighed«. Gejstligheden 
vilde som følge heraf frem tidig have at rette sig efter 
den den 1. februar 1848 foreskrevne formel: »Gud 
velsigne vor allernådigste konge, kong Frederik 
V I I . . . .«  Men dette fandt de gejstlige vilde være at 
m edvirke til det, som de i deres forrige erklæring 
havde nægtet at ville medvirke til: Slesvigs under
kastelse under kongeriget Danm ark. Fulgte de 
formlen af 1. februar og bad for k o n g e n ,  vilde de 
herved anerkende kongen som sådan for deres lands
herre. Dette vilde være i strid med deres hidtidige 
politiske standpunkt, og derfor erklærede de ikke at 
ville ændre den hidtil fulgte formel.

Erklæ ringen af 15. oktober angives i superinten
dent Nielsens skrift: »Materialien zu einer Appella
tion für Schleswig-Holstein und dessen Geistlichheit« 
at være underskrevet for Tønder provstis vedkom
mende af de samme som den forrige erklæing med
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undtagelse af en eneste, medens derimod 2 præster, 
der grundet på bortrejse ikke underskrev erklæ rin
gen 22. august, nu havde underskrevet.

Denne angivelse kan im idlertid  ikke være rigtig. 
Den 27. oktober oversendte provst Ahlm ann Niel

sen tiltræ delseserklæ ringer fra præ ster i Tønder 
provsti og skrev sam tidig1): »Af de vedlagte bilag ser 
De, hvordan det er gået. Om præsterne på øerne 
[d. v. s.: de til Tønder provsti hørende Vesterhavsøer] 
er det ikke at betvivle, a t de alle tiltræder. Således 
vilde alle have underskrevet, med undtagelse af Chri
stiansen, (jfr. bilag [d. v. s. Christiansens nedenfor 
nævnte brev af 25. oktober til Ahlmann]), Beyer, 
Hoeck i Uge var fraværende — ellers betvivler jeg det 
ikke om ham —, Kjær, Godt, Petersen-Bjørnsen i Højst 
er død:, Skadst2) ignorerer jeg — ikke sandt?« — Dette 
resu ltat h a r næppe svaret til forventningerne, thi 
Ahlm ann tilføjer, a t under disse om stændigheder h a r 
han  foreløbig undladt a t foretage noget m. h. t. 
publikation af erklæringen og afventer Nielsens be
stemmelse herom. Den 1. novbr. offentliggjordes dog 
erklæringen i »Altonaer Mercur«, og her m angler 
også de af Ahlm ann om talte underskrifter, og 4. no
vember offentliggjordes samme sted en tiltrædelses-
erklæring af gejstlige på Vesterhavsøerne.

Nielsens meddelelse om antallet af underskrifter
på erklæringen af 15. oktbr. synes således a t m åtte 
bero på en m isforståelse, idet det heller ikke ses, a t 
de m anglende underskrifter siden er kommen til. 
For Godts vedkommende f. eks. nævner Ahlm ann

x) Brevet findes i Nielsens arkiv. 
-’) Her var F. Chr. Prahl præst.
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yderligere i et brev af 3. decbr., hvor han klager over, 
a t præsterne i provstiets danske del stadig mere og 
mere træ kker sig tilbage, a t  mod forventning h a r 
Godt ikke underskrevet den sidste erklæring. Dette 
frem går endelig også af et brev fra Godt selv til 
Ahlmann af 14. decbr., m en ganske vist frem går det 
også af brevet, at det navnlig er af hensyn til hans 
dansksindede menighed, at han h a r undladt det.1) 
For Christiansens vedkommende findes der et for 
ham meget karak teristisk  brev af 25. oktbr. til Ahl
m ann, hvori han undslår sig for a t underskrive, men 
dog stiller i udsigt, a t skulde han komme på andre og’ 
bedre tanker, vilde han  sende sin underskrift enten 
til Ahlm ann eller til Nielsen selv. At han  im idlertid 
skulde være kommen på sådanne tanker, forekom
mer i hvert fald mig temmelig usandsynligt.

Christiansen ud taler først, a t det forekommer 
ham  ganske ubegribeligt, hvorfor m an ikke skulde 
kunne følge bestyrelseskommissionens anordning, 
og fortsæ tter derefter: »Nu m å der jo dog være noget 
ved tingen, som jeg ikke gennemskuer, ellers vilde 
så mange embedsbrødre jo ikke have underskrevet 
erklæringen. Men det forekommer mig dog ikke, 
a t jeg alene på grundlag af sådan autoritetstro, uden 
egen erkendelse og overbevisning, tø r give min u n 
derskrift — og jeg beder derfor om  e n  k o r t  f r i s t ,  
om jeg på en eller anden måde n å r til den bedre ind
sigt, at jeg af samvittighedsoverbevisning kan give 
m in tilslu tn ing ---- « Henimod brevets slutning ud 
støder Chr. ret et hjertesuk: »Hvad er det dog for 
en ulykke, når m an ikke h a r  en k lar anskuelse i en

Brevet findes i Nielsens arkiv.
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sag, hvori m an skal handle. — Jeg er i tvivlens spæn
ding overhovedet u l y k k e l i g e r e ,  end jeg kan sige 
det med ord. Vel er det lettere i denne tid a t give en 
underskrift end at vægre den, at svømme mod strøm 
men er svært — og i særdeleshed for mig. Dog — 
om m iskendt — sm ædet — og hvad mere; jeg vil 
hellere ærlig følge sam vittigheden end sige noget 
imod den.«

Hvordan Christiansens holdning til oprørsrege
ringen i 1848—49 nu end har været, og formentlig 
har han i disse år i m odsætning til sine kaldsfæ ller 
så vidt gørligt holdt sig m uligst fjern fra alt, hvad 
der ikke vedkom embedet, sådan som den gamle 
generalsuperintendent Callisen i en afskedsskrivelse 
5. ju li 1848 havde anbefalet præsterne,1) så synes det 
altså, som om han i efteråret 1849 gør hæderlige for
søg på at komme op imod strømmen. Herom vidner 
for den, der forstår at læse, hans ovenfor citerede 
brev til Nielsen lige -som brevet til Ahlmann. Det skal 
også nævnes, at hans underskrift m angler under en 
af talrige verdslige og gejstlige embedsmænd i Tøn
der am t i septbr. 1849 udstedt protest mod en bekendt
gørelse af bestyrelseskommissionen angående for
bud mod at modtage slesvigholstenske kassebeviser 
i landskasserne,") og at han  heller ikke indfandt sig 
til et af provst Ahlm ann 20. decbr. 1849 sam m enkaldt 
møde i Løgumkloster til videre drøftelse af spørgs-

*) Skrivelsen er indført i Medelby pastorats reskript
bog — Callisen trængtes bort fra sin stilling af de sles- 
vigholstensksindede.

-’) Bestyrelseskommissionens arkiv 4. Add ressen und 
Erklärungen. Protesten er oversendt ved brev 29/9 fra 
amtmand A. Hansen, Tønder.
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m ålet om kirkebønnen.1) Ligeledes underskrev han 
ikke gejstlighedens protest først på året 1850 imod 
bestyrelseskommissionens såkaldte »voldsomme for
holdsregler« overfor kirken i Nordslesvig. Forøvrigt 
synes der hos adskillige af Tønder provstis gejstlige 
ikke at have været overdreven trang tilstede til at 
få deres tiltrædelseserklæring til denne protest frem 
i dagens klare lys. Provst Ahlmann skriver 25. fe
bruar til Nielsen, at der fra flere sider var ytret 
ønske om, a t tiltrædelseserklæringen ikke m åtte 
blive overgivet offentligheden gennem aviserne.

Med året 1850 oprandt jo endelig igen for loyali
tetens mænd lysere kår. Det kan næppe være an 
det, end at omslaget må være bleven h ilst med 
glæde af Christiansen, som i det nævnte brev til 
Ahlmann havde skrevet, at han vidste, hvad sindets 
nedtrykthed betød, en udtalelse, sikkert frem sat med 
henblik på det stadige tryk fra hans omgivelser i 
slesvigliolstensk retning og hans egne sam vit Ligheds
betænkeligheder ved at give efter for dette tryk.

6.

Stilling til sprogreskripterne 1851, brev til professor 
Hengstenberg og optræden i stænderne i sprogsagen.

For loyalitetens m ænd oprandt der med året 1850 
igen lysere kår, skrev jeg, og m an kunde fristes til 
a t tilføje — næsten for lyse, men forholdet må dog 
rettere betegnes på anden måde. I 1848 kom i kon
geriget den nationale og den liberale bevægelse til 
gennembrud. Med 1850 og de følgende år droges Sles
vig ind under en fra oven organiseret dansk national

Akterne herom findes ligeledes i Nielsens arkiv.
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påvirkning, og den liberale bevægelse gav sig et, om 
end ikke så stæ rkt, udslag ved den udvidede m yn
dighed, der blev stæ nderinstitutionen til del. Da 
im idlertid tyskheden fik flertal i stænderne, opstod 
der en stadig kam p mellem disse og regeringens 
dansknationale arbejde, og den hele nationalliberale 
bevægelse kom til a t virke ganske opløsende på det 
danske m onarki. Ikke med urette spurgte Christian
sen efter 1864, om ikke den egentlige opløsningskim 
var at søge i Danm arks riges grundlov af 1849.1) — 
Men overfor den nye udvikling efter 1850, der præge
des af de nationale og liberale bevægelser, var det 
måske ikke underligt, om loyalitetens m ænd fra før 
1848 m åtte komme til a t  stille sig tvivlende eller lige
frem afvisende, og dette blev også, som jeg andensteds 
h a r berørt, tilfæ ldet med adskillige. Den nye ud
vikling ændrede dag for dag træ kkene i det fædre
land eller vel rettere den stat, som de var opvoksede 
i og betragtede som deres.2)

Heller ikke Christiansen hørte til den nye ud
viklings mænd, men der var dog i den nye udvikling 
i hvert fald et træk, der bragte ham  i et ligesom in 
derligere forhold til den. Det var den ved de danske 
sprogreskripter af 1851 hidførte forandring i Mellem
slesvigs nationale fysiognomi. Hvad Christiansen 
allerede i 1840 på præstekonventet havde taget til 
orde for, det bragte sprogreskripterne i alt væsentligt 
til udførelse for hans sogns vedkommende: Dansk 
gjordes til skolesprog, men tillige bibeholdtes under-

J) Christiansen til P. Hjort 14/4 1866. P. Hjorts privat
arkiv i rigsarkivet.

") Sml. min bog »Den danske sprogordning i Slesvig 
mellem krigene« 1923. S. 215.
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visning i tysk. I kirken indførtes afvekslende dansk 
og tysk prædiken, og ved in inisterialhandlinger over
lodes der de vedkommende frit valg m. li. t. sproget.

At den hidførte forandring af Christiansen ikke 
kunde andet end betragtes som det ene naturlige, 
siger da sig selv. For dette gav han udtryk bl. a. i 
en visitatsindberetning fra 1 8 5 5 ,hvor han betegnede 
det som sit faste håb, at forandringen kun  vilde blive 
til velsignelse for menigheden. Heller ikke havde 
forandringen haft nogen foreløbig beklagelig indfly
delse på kirkebesøget, skrev Christiansen, men han 
vilde dog ikke herm ed have sagt, at den i Medelby 
hilstes med glæde: »dette vilde kun  kunne siges om
enkelte ikke i sognet fødte medlemmer af sam m e___
Man havde her og h a r  e n d n u  en s t o r  fo rk jå rlig 
hed for det tydske sprog—, i dette have jo de her 
fødte og opdragne m odtaget deres underviisning, 
navnlig  den religiøse, — i dette ere de andagtsbøger 
skrevne, som tjene til huuslig opbyggelse — hvortil 
endnu kommer, a t det i m e r c a n t i 1 s k - o e c o n o- 
m  i s k henseende a g t e s  h ø i t . . . .  «

Men også offentlig greb Christiansen lejligheden 
til at forsvare den nye tingenes tilstand.

Forholdene i Sønderjylland under det danske 
styre efter 1850 blev jo i Tyskland genstand for et 
bagvaskelsesfelttog af ganske uhørt grad, og navn
lig var det den trufne ordning på det sproglige om
råde, og hvad hermed stod i forbindelse, som det gik 
ud over. Om m an mest skal undre sig over den fræ k
hed eller den uvidenhed, der prægede den pågæl
dende tyske journalistik, ved man knap nok. Selv kir-

Beretningen findes i biskoppens arkiv i statsar
kivet i Kiel.
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kelige tidsskrifter holdt sig ikke for gode til at del
tage i det hylende kor, og en artikel i et af disse — 
den af professor E. W. Hengstenberg i Berlin ud
givne Evangelische Kirchen-Zeitung — var det, som 
kaldte Christiansen frem.

Evangelische Kirchen-Zeitung bragte i sine num re 
for 3. og 6. m arts 1852 en uunderskreven artikel: »kir
kens nødstilstand i Slesvig«, om hvilken artikel udgi
veren bemærkede, a t den skyldtes en af de få, som i 
lige grad havde holdt sig fri fra  sl-esvigholstensk som 
fra dansk partilidenskab. Denne artikel gav stødet 
til, at Christiansen i en længere skrivelse af 22. juni 
til udgiveren søgte at bibringe denne et mere uhil
det blik på den mellemslesvigske sprogordning. E t 
kort referat af Christiansens imødegåelse findes i 
Kirchen-Zeitung for 25. august under overskriften: 
»Efterretninger. Slesvig«, men selve Chr.s skrivelse 
er desuden bevaret, og en del af dens indhold skal jeg- 
her referere i forbindelse med punkter af den artikel,, 
der var årsagen til dens frem kom st1).

Christiansen begyndte sin skrivelse med at pro
testere mod, at Hengstenberg i sin forbem ærkning til 
den nævnte artikel havde betegnet Slesvig som et 
omhyggelig afspæ rret land, hvorfra det var vanske
ligt at skaffe sig pålidelige underretninger. »Med 
undtagelse af de få«, skriver Chr., »der ikke ved det 
allerhøjeste amnestipaitent har opnået tilladelsen til 
at vende tilbage, bliver der jo dog ikke tilbagevist no
gen rejsende ved grænsen, og fra  vort land tør hvem, 
som vil og kan det, uhindret rejse til udlandet — lige

J) Chr.s skrivelse i afskrift findes i Regenburgs sam
linger pk. »samlinger til belysning af sprogforholdene i 
Slesvig«, I. læg 6. Sml. s. 13, anm. 1.
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så sikkert som intet brev bliver beslaglagt på post
husene. Hvilken syndflod af efterretninger h a r  jo 
da også uhindret fundet vej til udlandet — men hvor 
sjælden sandheden uden i digtningens farveskær!« 
For forfatteren af den omhandlede artikel må, skri
ver Christiansen, den del af Slesvig, som han om ta
ler, være et terra incognita, og efter a t  have berigti- 
get forskellige m indre faktiske unøjagtigheder i a r
tiklen fortsæ tter Chr.: »De herværende sprogforhold 
er heltigennem  fremmede for ham  (artiklens forfat
ter), han  kender hverken det danske folkesprog i det 
vedkommende landom råde eller dets forhold til det 
danske skriftsprog og til det tyske; havde han  af per
sonlig erfaring kunnet bedømme de behov, over 
hvilke -han sæ tter sig til doms, a l d r i g  vilde han 
have skrevet, som sket er.« — Når det i artiklen hed, 
a t jo større vanskelighederne var, som de egne frem 
bød, hvor forskellige sprog grænsede til hinanden, 
des -omhyggeligere m åtte m an her aflytte folket dets 
behov, så fandt Chr. dette meget rigtigt, og han vilde 
gerne yderligere understrege ordet » a f l y t t e « .  Men 
når artiklens forf. hævdede, at det var denne vej, som 
blev fulgt f. eks. ved de i 1846 i Tønder provsti fore
tagne afstemninger, så samstemmede Chr. ikke gan
ske herm ed: » .. afset fra, hvordan og under hvilke 
forhold der blev spurgt, og selv om det givne svar også 
var et sikkert barometer, efter hvilket folkestem
ningens stilling vilde være at udm åle — skulde så 
vox populi stedse være vox dei, det givne folkevotum 
stedse et, der stemte med dets behov?« Til samme 
betragtning vendte Chr. iøvrigt senerehen i brevet 
tilbaga, idet han udtalte, at det utvivlsom t i intel-
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lektuel henseende gik som i etisk, at af naturen  var vi 
blinde for vore største mangler.

Christiansen gik derefter over til at skildre sprog
forholdene i sin egen menighed, og hvorledes og hvor
for han havde genindført danske prædikener. I a r
tiklen var ogsaa Medelby sogn udtrykkelig nævnt 
med fremhævelse af, at der her i 1846 kun fandtes to, 
der stem te for indførelsen af dansk. — Med rette, 
skulde m an synes, spurgte Chr., om der ikke i den 
omstændighed, at ikke en eneste beboer afholdt sig 
fra  kirkebesøget, fordi der prædikedes dansk, om der 
ikke heri lå et tydeligt vidnesbyrd om, hvor næ r 
folkesproget stod skriftlig dansk? Thi skolesproget 
v a r jo og forblev udelukkende det tyske. I de hen- 
rundne næsten 15 år, i hvilke Chr. havde været præ st 
i Medelby, var han selvfølgelig kommet til mange 
syge i menigheden: »jeg husker knap selv blot en 
eneste gang at have oplevet, at en her hjem mehørende 
h a r  ta lt med mig om sit legemlige befindende eller 
om sin åndelige tilstand  i det tyske sprog; ingensinde 
h a r jeg hørt, at en fader her ha r form anet sin søn i 
et andet sprog end i det danske, aldrig, at en moder 
h a r bedt for sine børn i et andet sprog end i det 
danske«. Men at alligevel det tyske sprog på en vis 
måde også for folket i lians menighed var bleven »det 
heiligstes klædebon«, indrømmede Chr., th i folk havde 
jo læ rt tyske bibelsprog og salmevers, og de fremme
ligste og flittigste blandt skolebørnene bragte det jo 
også til en vis kundskab i tysk. Hvordan det im id
lertid stod til blandt de børn, der på grund af hyrde
livet om sommeren kun regelmæssigt besøgte v inter
skolen, fortalte Chr. et ganske pudsigt, om end sør
geligt, eksempel på fra et af ham  nylig foretaget besøg
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i en af de såkaldte hyrdeskoler. Ved hyrdeskole for
stodes en eller to undervisningstim er, der en gang om 
ugen i m iddagstiden blev givet de børn, der ellers 
ikke kunde besøge sommerskolen. Chr. lod nu bør
nene i den omtalte skole læse dansk. Dansk læse- 
øvelse var, som han skrev, indført forrige forår i alle 
pastoratets fire skoler og med et sådant resultat, at 
i ingen af dem havde børnene nogensinde bedre kun
net læse tysk end nu dansk — og det sidste med 
bedre forståelse. Blandt de omtalte børn befandt der 
sig en dreng på 11 år fra et nabosogn, hvor folkespro
get også var dansk, men i hvis skoler der kun var 
gjort en ringe begyndelse med det danske. Da turen 
til at læse kom til vedkommende, sagde han p å 
d a n s k ,  a t  han kun kunde læse tysk. Chr. begyndte 
da straks at tale tysk med ham, spurgte, hvor gam 
mel han var, hvad han bestilte osv., men fik intet 
svar, før han igen talte dansk med ham. Til nøds 
kunde drengen læse en let tysk sætning, men 11 år 
gammel kunde han ikke engang sætte den mindste 
tyske sætning sammen. »Sådan er resultatet, hvor 
børnene bliver undervist i et sprog, af hvilket de, 
n å r de kommer til skole, bogstavelig taget — næppe 
kender et eneste lille ord, og ihvor lang tid m å så ikke 
gå hen, før de — selv blot til nøds — forstår den tysk- 
talende lærer, h v o r  s n æ v e r t  b e g r æ n s e d e  m å  
i k k e  n e t o p  d e r f  o r  u n d e r v i s n i n g e n s  g e n 
s t a n d e  b l i v e ! «

Som sprogforholdene var i Med elby sogn, var de 
jo også i de tilgrænsende sogne. Christiansen om
talte  drøftelsen i Kær herreds præsteforening i 1840 
og fremsendte til gennemlæsning sit eget bidrag til 
denne drøftelse. Selve protokollen mente han sig

4
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derimod ikke berettiget til at fremsende, skønt han  
troede, a t om professor Hengstenberg så det heri ind
førte referat af drøftelsen, m åtte han utvivlsom t nå  
til det spørgsmål, hvordan alt kunde være blevet så 
længe ved det gamle til trods for, a t præsterne den
gang havde haft så åbent øje for de skader, den 
rådende tilstand tilføjede kirken. På et sådant 
spørgsmål vidste Chr. im idlertid in tet andet at svare-, 
end at for a t  et foretagende skulde lykkes, m åtte kon
stellationerne være gunstige.

At der nu blev petitioneret om tilbagetagelse eller 
modifikation af sprogreskriptet, vilde Chr. selvfølge
lig ikke benægte, men det forekom ham, at der m ær
kedes et stænk af lidenskabelig ophidselse, når det i 
artiklen hed: »tidligere blev alle den slags tilkende
givelser tilskrevet de tyske embedsmænds indflydelse, 
disse er forjagede — og midt mellem de danske bajo
netter dukker disse op.« Artiklens forfatter vilde 
efter Chr.s mening komme i den allerstørste forlegen
hed, om han skulde svare på, hvad for tyske embeds- 
m ænd det da var, der var forjagede fra Chr.s egn. 
Men ikke så meget denne enkelte ytring turde være 
egnet til at frem kalde en følelse af uvilje som den dri
stighed, hvormed det i artik len  sagdes, at selv i de 
nordlige egne m åtte det danske sprog l æ r e s  med 
lige så stor vanskelighed som det tyske. Et sådant 
udsagn vilde i og for sig kun kunne fremkalde et 
smil hos enhver sagkyndig, men man fristedes unæg
telig til a t  tro, a t det drejede sig om en tilsigtet vild
ledelse af det tyske folk. I Nordslesvig lærte hvert 
barn lige så let dansk som på Fyn eller Sjælland, og 
Chr., der selv var opvokset i hertugdøm m ets dansk
talende del, mente sig berettiget til a t udtale sig
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herom. Tysk lærte folk derimod i almindelighed, 
vanskeligt. Chr. henstillede endnu engang, om det 
ikke havde været bedre, a t artiklens forfatter først 
havde berejst den egn, han havde gjort til genstand 
for sin beretning; sikkert havde han da ud talt sig 
mindre letfærdigt om forskellige ting.

Ligeledes med en i artik len  indeholdt udtalelse 
om, at det tilsigtedes gennem undervisningen a t ind
plante dansk sindelag i børnene, gik Christiansen i 
rette. Hvad han skriver herom, er så karak teristisk  
for hans noget afvisende og tillige vel også noget 
uforstående holdning overfor nationalitetsproblem et, 
a t det skal anføres helt: »Sindelag! tysk sindelag, 
dansk sindelag! — hvilken sønderspaltende k raft har 
ikke ligget — ja ligger endnu i dette ords begreb. Ja  
— således har det været i hertugdøm m et Slesvig — 
således er det også endnu: En siger: jeg er en tysker; 
en anden: jeg er en dansker; en tredje s tår ligesom 
vaklende i midten, kaldende sig en slesviger; — og 
alle er vi dog et lands børn, en fyrstes undersåtter, 
Hans M ajestæt kongen af Danmarks. Deres (o: Heng- 
stenbergs) meddeler vil dog vel ikke stemple det som 
en bagvendthed, at børnene i skolen lærer, hvilket 
statshele de tilhører som medlemmer, for a t om m u
ligt den deres fædre adskillende kløft så meget lettere 
kan heles i deres fremtid!«

Af hvad Christiansen nu havde fremført, mente 
han, at professor Hengstenberg m åtte forstå, hvorfor 
han m åtte tilbagevise den i artik len  frem satte 
påstand, at h e r  — i Mellemslesvig — blev der ved den 
udvidede indførelse af dansk sprog »uden sam vittig
hedsbetænkeligheder givet m indst 2 generationers 
sjæle til pris for fordærvelsen«. »Samvittigheds-
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betænkeligheden hører — efter min opattelse — den 
modsatte sfære til. Ja, Deres meddeler kan berolige 
sig; for det danske sprogs skyld vil der i den hervæ 
rende egn ikke vokse nogen slægt op, »hvis fordæ r
velse vil skrige til hiimlen mod ødelæggerne af gam 
mel kristelig tro og sæd.« Men hvilken dristighed at 
råbe et så frygteligt ord ud i verden, når m an kun 
h a r et så overfladisk, m angelfuldt kendskab til de for
hold og — personer, om hvilke m an dømmer.«

Endelig gik Christiansen i sit brev ind  på a rtik 
lens forsøg på at sværte den danske gejstlighed for 
vantro og specielt at mistænkeliggøre de i Slesvig i 
den sidste tid ansatte danske gejstlige. Hvad beret
tiger til, spurgte Chr., at tillægge de m ænd urene 
motiver, der gik hen for a t  optage den hyrdestav, som 
andre — m ildt ud trykt — lagde fra sig? Heller ikke 
forstod han, hvorfor m an i Slesvig skulde stille det 
krav, m an ingen andre steder stillede, a t de gejstlige, 
som der blev ansatte, skulde være fødte i selve Sles
vig. Og sluttelig udtalte han, a t det jo havde været 
hans hensigt ved brevet a t tilintetgøre professor 
Hengstenbergs tiltro til meddelerens uhildethed; men 
dette havde han kun villet for sandhedens skyld: 
»Han [meddeleren] skrev med sæ rligt henblik på den 
kreds, i hvilken jeg lever (til hvilken jeg im idlertid 
også regner de af provstiet Flensborgs kirkesogne, 
der grænser til m in menighed); til denne kreds har 
jeg indskræ nket mig, for a t ingen skal beskylde mig 
for fejltagelse eller m angelfuldt kendskab [til det 
anliggende], i hvilket jeg ukaldet havde taget ordet.«

Christiansen havde i sin skrivelse overladt det til 
professor Hengstenberg, om denne vilde offentliggøre 
hans imødegåelse, men Hengstenberg nøjedes som
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ovenfor nævnt med ganske kort a t referere lidt af 
indholdet i et følgende num m er af kirketidenden. 
På dette referat kan der im idlertid, så vidt ses, egent
lig ikke være noget at udsætte, og Christiansen 
bemærkede også i et brev noget efter til provst 
Aschenfeldt, at for størstedelen var han  bleven rigtig 
refereret1). Til hvad Christiansen havde fremført, 
bemærkede Hengstenberg kort, a t  hvorvidt skrift
dansk læ rtes lettere end tysk i de menigheder, hvor 
dansk var folkesprog og nu indført som skolesprog, 
vilde kun en længere erfaring kunne vise. Men 
sprogreskripterne gjaldt ikke blot sådanne menighe
der, men meget forskelligartede distrikter. Og des
uden mente Hengstenberg ikke, a t m an kunde se bort 
fra  folkestemningen ved at henvise til, a t vi af na tu 
ren var blinde for vore største m angler og behov: 
»skulde der selv ved det tyske sprog blot hæfte sig 
sædvaneinteresse, og det at ville beholde det bero på 
en blot og bar fordom, så er her folkets sårbareste 
punkt, og fordomme kan efterhånden blive over
vundne, men ikke ødelagte ved magtforholdsregler«. 
Heller ikke kunde han anse det nuværende tidspunkt 
for egnet til en saadan forholdsregel, havde den end 
holdt sig til de rent dansktalende menigheder, thi den 
optrådte sammen med en række andre, der ingenlunde 
kunde siges at være beregnede på Guds riges fremme.

’) Christiansen til Aschenfeldt 10/11 1852. Brevet findes i 
pk. »Schreiben von u. an die Generalsuperintendenten 
Aschenfeld u. Hansen in amtlichen Sachen 1850/53« Acta A 
VI Nr. 59. Statsarkivet i Kiel. — Anderledes og meget util
freds med det givne referat udtrykker Chr sig imidlertid 
senere i et brev til P. Hjort 17/1 1858.
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Mod disse Hengstenbergs bem ærkninger forekom
m er det mig, at m an egentlig ikke vil kunne gøre a lt
for mange berettigede indvendinger. Såfrem t Heng- 
stenberg virkelig gennem Christiansens ganske over
bevisende skildring var nået til erkendelse af, at i de 
mellemslesvigske dansktalende egne var fastholden 
ved det tyske sprog en blot og bar fordom, lige skade
lig i religiøs og intellektuel henseende, så skulde man 
tro, at der m åtte være mulighed for forståelse. Men 
en sådan erkendelse forudsatte den ikke, a t  man også 
på tysk side vilde være med i arbejdet på at rydde en 
sådan skadelig fordom af vejen? Selv om dette 
arbejde altså ikke medførte nogen udbredelse af »tysk 
væsen« eller udvidelse af tysk magt, men kun at de 
pågældende vildledte børn bragtes tilbage til deres 
moders favn? At de fik mulighed for en bedre m oralsk 
og intellektuel udvikling?

Christiansen havde i sin imødegåelse af »Evan
gelische Kirchen-Zeitung«s artikel udtrykkelig holdt 
sig til den del af Mellemslesvig, som han indgående 
kendte: sin egen menighed og de tilstødende sogne. 
Og hertil holdt han  sig også ved de bidrag, som han i 
de slesvigske stæ nder gav til drøftelserne om sprog
reskripterne. Ved valgene i 1854 var han bleven valgt 
til deputeret for 3. gejstlige valgdistrikt, og han gen
valgtes påny i 1861.

Den tyske m ajoritet i stænderne rettede jo navn
lig sine angreb på sprogreskripterne, og i de ordi
nære stænderforsam linger 1856—57 og I860 kom det 
til hidsige debatter herom. I begge forsamlinger greb 
Christiansen ordet under sprogdebatterne, og hans 
indlæg må sikkert regnes for a t høre til noget af det 
mest velovervejede og tillige forsonligste, der over-
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hovedet fremkom i disse debatter, hvor meningerne 
stod så skarpt mod hinanden.

De betragtninger, Christiansen i sine indlæg- 
gjorde gældende, er os naturligvis i hovedsagen vel
kendte fra hans tidligere optræden i sprogsagen. Det 
var fremhævelsen af, hvilken unatu r det dog var at 
beholde tysk som kirke- og skolesprog i rent dansk
talende sogne, og overfor det tyske partis henvisning 
til folkestemningen satte han  spørgsmålet om, hvor
vidt folket altid betænkte, hvad der tjente dets vel. 
Enkelte andre ting i hans indlæg skal dog ■ endnu 
omtales og desuden hans syn på, hvordan fred og 
forsoning m åtte kunne tilvejebringes i den sag, der i 
så høj grad skilte i den slesvigske befolkning.

I sit foredrag på præsteforeningens møde i 1840 
havde han jo bl. a. om talt den vankundighed, der 
herskede blandt hans konfirm ander på grund af den 
sørgelige ordning af sprogforholdene. For 11 af de 
27 børn, som han da havde til konfirm ationsforbere
delse, havde han  sagt, var så godt som alt, hvad der 
taltes til dem på tysk, rent bortkastet. Slet så uheldigt 
synes det im idlertid ikke a t have stået til med hans 
senere konfirmandhold. I et brev til professor H. N. 
Clausen af 29. septbr,. 1852 ytrede han, at erfaringerne 
fra årene efter 1840 frembød et noget gunstigere re
sultat; i alm indelighed havde det dog kun været den 
fjerde del af hans konfirm ander, der ikke havde 
kunnet have nogen væsentlig nyOte af den tyske kon
firmationsforberedelse, og for hvis skyld han derfor i 
hver undervisningstim e havde m åttet betjene sig af 
det danske sprog.1) Og i stænderforsam lingen 1850—

*) Brevet findes blandt C hristiansens breve t i l -R e
genbö rg.
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57 bemærkede han herom, at i de første 12 år af sin 
embedstid — d. v. s. indtil .sprogreskriptets indførelse 
— havde.han årlig m åttet konfirmere en femtedel af 
børnene »med den overbeviisning, at de hverken vilde

Medelby kirke.

være istand til at forståe 
en dansk eller en tydsk 
prædiken og hverken 
med forstand kunde 
læse eller forståe en 
tydsk eller en dansk 
bog«.1) Men nu, efter at 
dansk var blevet skole
sprog, »var tilstanden 
sandelig bleven en an
den og bedre. Børnene 
forstod nu læreren og 
præsten.« Det havde 
været let nok at foran
dre den tyske skole til 
dansk, men hvordan nu

den danske vilde kunne forandres til en tysk, sådan 
som den tyske stæ nderm ajoritet vilde, det formåede 
han ikke at begribe. Om menighedens forhold til den 
danske gudstjeneste havde han, som vi h a r set, i 
skrivelsen til Hengstenberg udtalt, a t efter at han i 
1837 havde indført danske prædikener, var der ikke 
en eneste beboer, der afholdt sig fra gudstjenesten, 
fordi der blev prædiket dansk. Om forholdet nu — 
altså efter sprogordningen — sagde han, a t han  kend
te ikke tre  medlemmer af sin menighed, »som af den

I s tæ nderfo rsam lingen  1860 sagde h a n  »henim od 
en fjerdedel«.
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grund vilde afholde sig fra gudstjenesten, fordi h an  
enten talede dansk eller tydsk«. — Medelby m enig
hed hørte altså åbenbart ikke så ganske med til de 
menigheder, hvor indførelsen af dansk prædiken, 
sådan som den tyske agitation udskreg for al ver
den, frem kaldte 'tomme k irker på de danske søndage. 
Nå, Medelby var også, efter hvad det hedder i special
visitationsberetningen for 1861 for Tønder provsti, 
b landt de sogne i provstiet, hvor der var mest k irke
ligt liv og sam virken mellem præ st og menighed.

Alligevel var folkestemningen også i Medelby 
sogn for tilbageførelsen af de gamle tilstande, og 
Christiansen indrømmede, at han  troede, m enigheden 
i det hele taget gerne vilde betale en sum, om den 
hermed kunde tilbage-købe den tidligere ordning af 
sprogforholdene. Under debatten i 1860 kom m an 
også ind på de fra Medelby sogn indsendte petitioner 
til stænderforsam lingen om tilbageførelse af de gamle 
tilstande. Det var virkelig lykkedes den tyske agi
tation at tilvejebringe et an tal af ca. 200 sådanne, m en 
Christiansen mente dog, a t der burde lægges nogen 
vægt på, at samtlige var lithographier, der kun be
høvede at underskrives, og han  fremhævede, at i den 
forrige d iæ t var der kun indløbet 47. — Også gan
ske kort efter sprogreskripternes udstedelse havde 
m an i Medelby petitionere^ om disses tilbagetagelse. 
Et andragende af 10. april 1851 til den slesvigske m i
nister bad om at m åtte beholde udelukkende tysk i 
skolen.1) Det tyske sprog var dem nødvendigt på 
grund af de økonomiske forhold, skrev de, nå r de

Andragendet findes i pk. »Sager ang. dansk og tysk 
kirke- og skolesprog 1850—60«. Slesv. min. 3. dpt. (Rigs
arkivet).
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skulde til m arked i Læk og slå en handel af med de 
holstenske hestehandlere! Fornægte, at deres mo
dersm ål var dansk, kunde de vel ikke, men det var 
platdansk, skrev de, meget afvigende fra det rene 
skriftsprog! — Ak, hvor bagvendte var dog ikke 
folkets begreber bievne ved den forviklede ordning 
af sprogforholdene gennem tiderne under det tyske 
embedsmandsvælde! Hvor langt var m an ikke fra 
Grundtvigs herlige ord om modersmålet som -hjer
tets sprog, som det sprog, der alene — talt eller 
skrevet — formåede at opvække et folk til et liv 
højere end en rent vegeterende tilstand, til et liv, 
hvor trangen til at kunne slå en god. handel af med 
en holstensk hestehandler i Læk ikke spillede en så 
overskyggende rolle.

For forholdene i sin egen menighed var det, at 
Christiansen i sine indlæg i sprogdebatterne væsent
lig gjorde rede, og i stænderforsam lingen 1856—57 
udbrød han  da også efter sin skildring af, hvordan 
det stod til i Medelby: »Flere hundrede stem mer hørte 
han nu tilråbe ham: »Kast da også blikket mod syd, 
der ere forholdene him m elvidt forskjellige fra dem, 
som Du nylig har skildret.«« Mere end 7000 petitio
ner1) var desuden gåede gennem hans hænder, alle 
angående de sproglige forhold. Gennem disse peti
tioner, navnlig dem fra de sydligere menigheder gik 
der en dobbelt klage: 1. at børnene ikke lærte tysk, 
2. at de selv — petenterne — ikke forstod dansk, 
navnlig ikke en dansk prædiken.

Hvad det første punkt angik, mente Christian
sen, at når børnene ikke lærte tilstrækkelig tysk

) Hver petition var kun underskreven af een.
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trods skolens 4 tim ers ugentlige undervisning i tysk 
og trods det, at børnene i hjem met efter petitioner
nes påstand talte tysk, så m åtte der kunne hjælpes 
lidt efter ved privatundervisning. Sådan bar man 
sig ad i Medelby, hvor de bønder, der ønskede, at 
deres sønner skulde bringes noget videre i det tyske 
sprog, lod disse i vinterm ånederne få et par tim ers 
ugentlig undervisning i tysk. Med hensyn til det 
andet punkt, a t man ikke forstod en 'dansk præ di
ken, og ar. kirkerne hver anden søndag som følge 
heraf var så godt so.m lukkede for dem, så indrøm 
mede Christiansen, at det ikke var godt, om det for
holdt sig således. Men han troede, at der kunde 
findes et middel til a t bø'de herpå. Såfrem t han selv 
f. eks. af en kreds af m enighedsmedlemmer i Me
delby var bleven opfordet til hver søndag efterm id
dag at holde en dansk prædiken, fordi de vedkom
mende ikke forstod den tyske, hvor 'hjertelig gerne 
vilde han så ikke have gjort dette, og han  kunde 
ikke tænke sig, at den kirkelige øvrighed vilde have 
lagt ham hindringer i vejen herfor. Om medlem
merne af menighederne i de sydlige d istrik ter hen
vendte sig »med den samme venskabelige begjæ
ring . . . .  til deres præst om en prædiken i det mod
satte sprog, så vilde sikkerlig en sådan bøn villig 
imødekommes.« Overhovedet lod sig, sluttede Chri
stiansen sit indlæg, meget udjævne på en fredelig 
måde ved en venlig imødekommenhed fra alle sider. 
»Det, venligt at hjælpe tilrette og lade sig hjælpe til
rette, hjæ lper ud over meget, hvori m an ellers van
skeligt skulde kunne finde sig.«

Christiansens tanker cm, hvordan en forsoning 
m åtte kunne tilvejebringes i den splittende sprog-
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sag, kan m an måske nok, hvor velmente de end var, 
beskylde for en smule naivitet. Det danske styres 
formål var jo at genfordanske det blandede di
strikt, og m an stillede sig ganske anderledes overfor 
tysk privatundervisning i Medelby, hvor den i sig 
selv kun kunde få liden betydning, end i de angelske 
sogne. Dette fremhævede den tysksindede Angel- 
bonde Hansen-Grumby med rette i et gensvar til 
Christiansen. Og heller ikke den af Christiansen 
antydede ordning af gudstjenesten havde sikkert 
nogen m ulighed for a t blive virkeliggjort; hverken 
de pågældende danske præ ster eller menighederne 
vilde vist have rak t hånd hertil. Såfremt de herrer 
præster, bemærkede Hansen-Grumby, i den grad 
vilde freden som Christiansen, da vilde det måske se. 
anderledes ud med forholdene.

Christiansens forsoningsforslag viser, at han 
ikke kunde være blind for, at forholdene i det 
blandede d istrik t var ret uensartede, og i og for sig 
kunde han også godt tænke sig m odifikationer i selve 
sprogreskripterne,1) som m an jo ellers fra dansk 
side anså det næsten for en slags helligbrøde at røre 
ved. Sin stilling til sprogreskripterne kom m er 
Christiansen dog mere udførligt ind på i en række 
breve fra årene efter 1858 til professor P. Hjort, der 
som bekendt var stæ rk t interesseret i den slesvigske 
sag og skrev en række artik ler og piecer herom,, 
hvilke han bl. a. også tilsendte Christiansen. I sine 
takkebreve herfor er det, at Chr. lader sine tanker 
om sprogsagen, nationalitetsprincip, m onarkiets po
litiske ordning o. s. v. »strømme igennem pennen«.

) S lesvigske s la n d e r tid e n d e  1860 s. 32.
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som han etsteds skriver.1) Jeg skal her anføre nogle 
af hans bem ærkninger vedkommende sprogreskrip
terne.

I et brev fra 1860 skriver han, at det er ham  
vanskeligt »at komme til en k 1 a r anskuelse, hvor så 
meget høres pro og contra«. Hertil kom, at den 
største del af Angel var ham, hvad egen erfaring an 
gik, et terra  incognita,-) og derfor kunde han ikke 
være nok ængstelig i sin dom om forholdene her3) 
At de kirkelige Forhold i Angel kunde have været 
heldigere ordnet, var lians mening, men med hensyn 
til hans egen egn var der ved sprogreskripterne intet 
forhastet.4) Han mente endda, at om få å r  m åtte det 
vist anses for hensigtsm æssigt, a t al tysk gudstje
neste afskaffedes i flere menigheder, f. eks. i hans 
egen, men således vilde sagen ikke stille sig i de 
sydligere egne.5) Da de danske indrøm m elser af 9. 
januar 1861 i sprogsagen kom — patentet om det frie 
valg af tysk eller dansk ved konfirm ationen og cir
kulæ ret om frit valg af undervisningssprog i hjem 
met —, mente Christiansen tillige, at m an for så vidt 
burde være gået endnu et skridt videre?) Det var et 
misforhold, at børn, der modtog konfirm ationsfor
beredelsen på dansk, alligevel konfirmeredes på tysk. 
Derfor burde m an have givet forældrene ret til a t 
fordre konfirm ationsforberedelsen på tysk for de børn, 
der var hieven undervist hjemme i dette sprog. Rig-

1) . Christiansen til P. Hjort 19/12 1860.
2) Chr. til P. Hjort 18/3 1860.
3) Chr. til Hjort 19/5 1861.
4) Chr. til Hjort 12/6 1860.
5) Chr. til Hjort 31/1 1858.
°) Chr. til Hjort 19/5 1861.
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tignok vilde dette have været at lægge en temmelig 
stor byrde på præsten, m en hellere m åtte præsten 
bære en dobbelt byrde end menigheden den halve. P å  
den anden side vilde Christiansen ganske vist ikke 
have retten til a t vælge tysk konfirm taion udstrak t til 
de børn, der havde fået dansk forberedelse. Sådant 
stemte ikke med konfirm ationshandlingens højtide
lighed. — I Medelby blev vist også alle børn i de føl
gende år efter konfirm ationspatentet konfirm erede 
på •dansk.1)

Christiansens udtalelser her om konfirm ations- 
patentet ligesom hans forslag om, hvordan præ 
sterne kunde tænkes a t hjælpe menighederne udover 
de ved sprogordningen frem kaldte misforhold, kan 
unægtelig ikke andet end virke tiltalende. Hellere 
vilde han, at præsterne m åtte bære en større byrde,, 
end at m enighedernes åndelige tarv skulde tage 
skade under de vanskelige forhold, som den her
skende sprogblanding og den officielle sprogordning 
nødvendig m åtte fremkalde. I P. Hjorts -betragtning, 
at en tung lod i denne m enneskealder m åtte blive de 
ældre tyskvantes, der ikke havde bøjelighed til at 
føje sig efter det retfærdige nye, kunde Christiansen 
da heller ikke samstemme: Præ sten m åtte som sagt 
bære en større byrde, for a t menigheden kom til at 
bære en lettere.2)

7.
Betragtning af den liberale og nationale bevægelse.

Som jeg forhen har betonet, hørte Christiansen 
ikke den nye udvikling efter 1848 til. Ganske vist

‘) Dette skete i h v e r t fald bade 1861 og 1863. Se Den 
danske sp rogordning  i Slesvig. S. 188.

2) Chr. til H jort 18/3 I860.
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gav hans stilling til sprogsagen og sprogordningen 
ham  tilsyneladende en vis tilknytning til det nye, og 
for en overfladisk betragtning forstærkes dette ind 
tryk vel yderligere på grund af Christiansens ret store 
påvirkelighed og hans tilbøjelighed til a t rette sig 
efter de herskende forhold. Men selv hans stilling 
til sprogsagen var dog i virkeligheden vidt forskellig 
fra de nationaldanskes. For disse gjaldt det om at 
vække den slum rende danske nationalitet i Slesvig 
til live. For Christiansen kom det an på a t få sin 
menighed i tale, så at det ord, der lød fra prædike
stolen, kunde blive forstået og gøre sin virkning. 
Ingensinde synes der hos ham at være tale om natio
nale motiver. Tidens hele nationale og liberale be
vægelse stod han, så vidt ses, ganske fjern. Og som 
han  var en fjende af Slesvigholstenismen, synes han 
ikke m indre at have været det af Skandinavism e og 
Eiderdanism e. Eiderdanism en og Slesvigholstenis- 
men holdt efter hans mening hinanden gensidig i 
live og bevirkede, a t m an ikke i fred og forsoning 
kunde bygge på det heles vel indenfor de engang fast
slåede statsretlige ram m er: det danske monarki, der 
gik til Elben, den danske h e l s t a t .

Imidlertid, det var jo nu engang de yderlig
gående partier, der gav tonen an. Mellem ejder- 
danske og slesvigholstenerne maledes de gamle hel- 
statsm ænd sønder og sammen, og tidens udvikling 
gravede det gamle danske m onarki dets grav. For 
m ellem standpunkter var der ingen plads. Det er 
derfor heller ikke til at undres over, at Christiansen 
trods den styrke, som hans stilling til sprogsagen 
unægtelig tilførte det danske parti, alligevel af de 
nationaldanske betegnedes med alt andet end ro-
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sende ord. Skau udtaler f. eks. allerede i et brev fra 
1847, at Christiansen langtfra er pålidelig,1) eg i tids
rum m et mellem krigene bruges fra dansk side skarpe 
udtryk om ham. I et brev fra 1864 skriver fysikus 
Ulrich i Tønder om Christiansen i anledning af, at. 
denne har aflagt den nye tyske provst besøg, at han  
gerne vil tro, at Christiansen er »en elskværdig mand, 
men en stor pjalt er og bliver han  ikke 'blot som 
statsborger, også som menneske.«2)

At m an fra slesvigholstensk side skulde have be
tegnet ham  med mere rosende udtryk, er vel næppe 
at tænke sig. Hvor — for a t bruge et af Christiansen 
byppig anvendt ud tryk  — blikket lidenskabelig er 
hildet, hvor partilidenskaben råder, der kan man 
ikke vente sig nogen retfærdig bedømmelse af andre 
standpunkter. — På grundlag navnlig af udtalelser 
af Christiansen i hans førnævnte breve til P. H jort 
skal jeg nu lidt nærm ere gå ind på Christiansens be
tragtning af tidens liberale og nationale røre.

Når Christiansen nægtede at gå med til det tyske 
partis krav om, at m enighederne i det blandede di
s trik t ved flertalsafstem ning skulde afgøre sproget i 
kirke og skole, så var dette jo i og for sig lidet demo
kratisk . Herover var Christiansen også selv ganske 
klar. Der lå, indrømmede Chr., en modsigelse deri, 
at folket skulde være m yndigt til a t tale m ed om re
geringsanliggender, og dog ikke m yndigt til at kunne 
afgøre, i hvilket sprog det vilde høre Guds ord og 
have sine børn undervist.3) Men at det første skulde

*) P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede VIII s. 182.
2) Ulrich til provst J. M. L. Hjort 3/6 1864. Hjorts

arkiv i rigsarkivet.
3) Chr. til P. Hjort 21/9 1860.
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være tilfældet, mente Chr. sikkert heller ikke. F o l
kets masse kunde, skrev han, lige så lid t regere sig 
selv som soldaternes masse kunde kom m andere sig 
selv. I anledning af et i en piece om holstenske for
hold indeholdt forslag om, at stæ nderrepræ sentan
terne skulde vælges på den bredeste basis, bem ær
kede han,1) at denne bredeste basis yndede han  slet 
ikke: »Hvad er lettere influeret end — den store 
mængde af — utilregnelige! Det forekommer mig 
overhovedet, a t som det m onarchiske statsliv er frem 
gået af det partriarchalske familieliv — fra begyndel
sen af, — så kan det fornuftigviis ikke gåe anderledes 
til i h iin t end i dette. Fam iliens overhoved tager de 
m y n d i g e  på råd  med, men ikke de umyndige, — 
men disse have ikke engang den rette forstand til 
a t vælge hiine.« Om nogen overvættes kærlighed til 
det dem okratiske princip kan sådanne udtalelser 
næppe siges at vidne, og i forbindelse herm ed skal 
anføres, a t han afgjort foretrak den indirekte valg
måde for den direkte. Som han meget karakteristisk  
siger: »mislighederne synes m i n d r e  ved den indi
rekte valgmåde.«

Var Christiansen ingen ven af det dem okratiske 
princip, var han det heller ikke af det nationale. Om 
dette havde han  lange diskussioner både med sin sø
stersøn Jens Krog, der i 1859 blev diakon i Grumtoft, 
og med provst J. M. L. H jort i Tønder, men uden at 
de dog kom til enighed. Både Krog og H jort tilhørte 
den nationale lejr. Christiansen betegner nationali
tetsprincippet som »denne politiske epidemi«,2) og 
han  ser k lart, i hvilken grad det strider mod de her-

x) Chr. P. Hjort 5/2 1863.
2) Chr. til P. Hjort 21/9 1860.
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skencle statsretlige forhold, og hvor revolutionært 
det er mod det bestående. Det skulde efter hans me
ning først tilkæm pe sig »sin meget tvivlsomme beret
tigelse.«1) Heller ikke synes han  a t have været særlig 
stem t for a t arbejde på skabelsen af en specifik 
dansk nationalfølelse i Slesvig. Hvad nationalfølel
sen angik, skriver han etsteds,2) så kunde den aller
m indst påtvinges eller påtræ nges; den m åtte udvik
les, danne sig: »Først og fremmest gjelder det nu 
herovre om at oplive, at styrke loyaliteten, den hen- 
givenheds- den kjærlighedsfølelse til konge og fædre
land, som kan og skal forene og forbinde alle, hvad 
enten de tale i det tydske eller i det danske tunge
mål — ja  hvor de så boe — her eller der i monar- 
chiet.«

M onarkiet! — ja, Christiansen forstod ikke eller 
rettere stod afvisende overfor, at nationalitetsm odsæ t
ningerne skulde kunne hidføre det danske m onarkis 
opløsning. Efter hans opfattelse skulde de i og for 
sig ikke kunne være til h inder for det danske m onar
kis fortsatte beståen, om m an blot fra begge sider — 
tysk som dansk — alvorligt og oprigtigt vilde sam 
arbejde til gavn for helheden, og om m an holdt sig til 
det ved kundgørelsen 28. januar 1852 givne statsretlige 
grundlag. I sine breve vender han  atter og atter til
bage til, at januarkundgørelsen 1er det faste punkt, 
hvorfra dansk politik ikke burde lade sig rokke, og 
naturlig t nok kommer han derfor til a t kritisere både 
de fra holstensk side opstillede krav, der faktisk vilde 
sprænge helstaten, og den udviklingslinie i dansk

Chr. til P. Hjort 5/2 1863.
-’) Samme til samme 19/12 1860.
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politik, der endte med novemberforfatningen i 1863. 
I anledning af den holstenske stænderforsam lings 
stilling i foråret 1861 til de den forelagte regeringsfor
slag skriver han således i et brev af 26. m arts 18611), 
a t repræ sentanterne for et besindigt folk ikke skulde 
glemme, at det gamle forhold mellem Slesvig og Hol
sten var hieven opløst med billigelse af det tyske for
bund og af storm agterne, og a t de Holsten garanterede 
rettigheder udelukkende hvilede på januarkundgørel
sen. Skulde det tyske forbund og Preussen nu billige, 
hvad Holsten fordrede, så blev ret og trak ta t tråd t 
under fødder. Holstenernes påstand om, at de enkelte 
landsdeles selvstændighed ikke sikredes tilstræ kke
ligt under en fælles forfatning, var usand. Dette 
havde, mente Ohr., agent Renck i Neum ünster påvist, 
men Rencks plan havde m an i stænderforsam lingen 
intet hensyn vist, men derimod gjort national
foreningsm anden Lehm ann til fører2). Den ulyksalige 
Slesvigholstenisme hørte nu engang til de holstenske 
ordføreres fikse ideer. — Men var Slesvigholstenis- 
men »ulyksalig«, forekom »Ejderdanismen« som sagt 
Christiansen næppe stort bedre. I breve til P. H jort 
fra første halvdel af året 1863 udtaler han gentagne 
gange sine store bekymringer, da  det blev klart, at 
regeringens politik stilede mod denne. »Hvad det 
store politiske spørgsmål angåer«, skriver han 2. juni 
1863, »da kan jeg begribe det farlige, men ikke forståe 
det m uligt gavnlige i at vige tilbage fra den statsret-

x) Brev til datteren Sophie Christ’ansen, der da op
holdt sig hos sin søster, gift med præsten i Bannersdorf på 
Fehmern.

■) Om Rencks stilling se Neergård: Under junigrund
loven II s. 464, sml. s. 164ff.

ö+
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lige grundvold, som er lagt — tilsidst bliver det dog, 
hvad der er ret, der må respecteres«. Forviklingerne 
forekom ham  kun at blive større, »jo mere der gåes 
udenom dette statsprincip [januarkundgørelsen]; men 
det hedder jo nu offentlig i landsthinget, at vi efter 
regjeringens udtalte  anskuelse måe antages at være 
komne ud over det pågjeldende politiske standpunkt 
og — »Flensburger Zeitung« h a r vel ikke så ganske 
uret, når den siger, a t en heelstatsm and nu — i natio
nalpartiernes øine næsten gjelder som — en fiende af 
fædrelandet«. Disse ytringer frem satte han i et brev 
af 5. februar 1863, og i samme brev skrev han, at om 
han kunde råde, skulde Holsten udløses af det tyske 
forbund, og der skulde arbejdes hen til a t inkorporere 
ikke blot Slesvig, men Holsten med. I en anm æ rk
ning tilføjede han, at inkorporere egentlig var et for
kert ord, thi i statslegemet var jo ikke alene Slesvig, 
men også Holsten inkorporeret. Et sådant projekt 
som dette var måske lige så gennemførligt som m angt 
et andet, mente lian.

Som Christiansen stod afvisende overfor Slesvig- 
holstenisme og Eiderdanism e, gjorde han  det også 
overfor den tanke, som striden mellem disse natu rlig  
havde frem kaldt: delingstanken. Han bruger et par 
gange med henblik på denne billedet om kong Salo
mos dom i striden mellem de to mødre om barnet og 
bemærker, a t  det jo ingenlunde var Salomos hensigt 
at ville dele barnet m idt igennem1). Im idlertid fuld
fører han egentlig ingen steder sammenligningen, og 
skulde en anden på grundlag af hans udtalelser gøre

x) Således i det ovenfor nævnte brev til datteren og i 
brev 19/5 1861 til P. Hjort.
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det, m åtte det vel næ rm est resultere i, at ganske vist 
var Danm ark Slesvigs oprindelige moder, men ved 
tidernes udvikling var Holsten blevet som en anden 
moder — plejemoder, stifmoder — eller hvad m an nu 
skal kalde det. Barnet havde derfor pligt til at stå 
m idt mellem de to og ikke afgørende slutte sig til no
gen af dem. Forsoningen lå i helstaten! Danm ark 
havde den største historiske ret, skriver Chr. et sted 
og et andet sted, a t man (Christiansen selv??) kunde 
ønske, at alle slesvigere havde Krügers nationale 
sym pathier, men dette var jo nu engang ikke tilfæ l
det.2) Man m åtte regne med de ejendommelige sles
vigske forhold, som de gennem udviklingen forelå. Og 
at udviklingen ikke havde væ ret Danm arks m oderret 
gunstig, var Chr. ganske klart, hvorom en karak teri
stisk udtalelse i et brev til Hjort af 12. juni 1860 vid
ner, og hvormed jeg her skal slutte m in redegørelse 
for Chr.s politiske og nationale syn: »Der er«, skri
ver han, »om jeg så tør sige, en naturlig  sympathie 
mellem hertugdøm m erne Slesvig og Holsteen; jeg be
trag ter disse som to træer, bundne sammen, knyttede 
altid fastere til hinanden ( af regjeringen selv) med 
fælleds institutioners bast, nu skjæres dette over, hvad 
under da, at træerne bøie sig mod hverandre ifølge
en naturlig  a ttra c tio n s k ra f t .......... E n s l a g s  — om
jeg så må sige — nationalitets-følelse — i mangel af en 
anden — er frem kaldt. Der kom m er jeg til det punkt: 
»nationalitet«! For om trent 20 å r  siden skrev — om 
jeg ikke husker feil — . ..kam m erherre Riegels til mig: 
»Slesvigerne h a r ingen nationalitet.« Dette ord har 
jeg ofte tæ nkt på. Generelt taget — der var og er i

2) Chr. til P. Hjort 12/6 1860 og 2/6 1863.
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alm indelighed ingen rigtig dansk og heller ingen 
rigtig tydsk nationalitet. Slesvigerne h a r  ikke rig
tig  kunnet juble med', når det lød »blusser din kind ei 
ved Dannem arks navn« og kunde heller ikke synge 
med: »Was ist des Deutschen Vaterland« og dog et 
slags trang til tilslutning til et større hele — men 
hvad der låe nærm est, det var da denne »zusammen- 
hörigkeit« med den deel af m onarchiet, med hvilket 
m an i århundreder havde hav t fælleds lovgivning og 
adm inistration. Hertil kommer endnu det moment, 
som ligger i den doppelte bestræbelse, som gåer gjen- 
nem begge hertugdøm m ers historie, den ene, som 
gåer ud på at forbinde dem nøiere med kongeriget, 
den anden, som gåer ud på a t løsne denne forbin
delse. Således er Slesvig bleven »hin und her ge
zerrt« . . . .  «

8.

Slutning.

Christiansens ovenfor nævnte udtalelse fra først 
på året 1863, at en helstatsm and nu næ sten i natio
nalpartiernes øjne betragtedes som en fjende af fædre
landet, m åtte naturligvis blive endnu sandere, da 
novemberforfatningen tonede det ejderdanske flag, 
og bruddet med Tyskland kom. H. F. Feilberg, der 
som præ st i Valsbøl og senere i Storevi, omgikkes me
get med Christiansen og stod i ret næ rt forhold til 
ham , m eddeler i en dagbogsoptegnelse fra janr. 1864, 
a t Christiansen betragtede novemberforfatningens 
vedtagelse som en u ret mod Slesvig. Feilberg var 
søgt over til Christiansen for at få lidt opm untring
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i den triste tid, men de kom til at forhandle politik, 
og striden mellem deres anskuelser forekom Feil
berg så stærk, a t han  skriver, »at det vist bliver sidste 
gang, vi ses i hans bus, sålænge sagerne står så usik 
kert som nu.« Feilberg tålte  ikke at høre den tyske 
tale, medens tyskerne truede hans fædrelands til
værelse.1)

Bragte 1864 således modsætningen i anskuelser 
mellem Christiansen og hans nationaldanske kalds
fæller frem i al sin skarphed, så skiltes også i rent 
ydre forstand deres veje. Medens så godt som alle 
præsterne i det blandede sprogområde ellers fordre- 
ves, hørte Christiansen til de få undtagelser, der be
holdt deres embede, og han  synes også straks fra 
første færd at have søgt føling med de nye m agtha
vere og have erklæret sig villig til at føje sig under 
deres bud. Ovenfor h a r jeg nævnt, a t han  straks skal 
have aflagt den nyudnævnte provst for Tønder 
provsti besøg, og ligeledes skal hans råd  have be
virket, a t  da sem inariet i Tønder genåbnedes af Ty
skerne under nye lærere, fik diet tilgang af 2 elever 
fra det gamle seminarium. Christiansen skal have 
lovet den ene af disse, at det ikke senere, om de 
danske a tte r kom til magten, skulde blive lagt ham  
til last.2)

Hvilke stem ninger der iøvrigt har besjælet Chri
stiansen overfor den nye tingenes tilstand, der ind
førtes, kan  jeg kun oplyse lidt om. S traks i 1864 
m åtte han se på, at det, hvorfor han så veltalende 
med m und og pen havde kæmpet: den danske under-

r) Feilberg: Storevi. Præstegardsliv i Mellemslesvig. 
Grænsevagten II arg. S. 310.

-’) Fysikus Ulrich til provst lljort 3/6 1864.
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visning i sognets skoler, at den afskaffedes, og a t 
tysk atter blev undervisningssprog. — Fra det blan
dede distrik ts beboere indsendtes der til de nye tyske 
myndigheder talrige bønskrifter om genindførelse af 
tysk kirke- og skolesprog, og også fra Medelby blev 
der i begyndelsen af april andraget herom.1) 14. april 
blev der derefter i Medelby afholdt en afstem ning 
blandt husfædrene om det fremtidige kirke- og skole
sprog, og i henhold til denne afstem nings udfald blev 
det for Medelby — ved forordningen af 8. juni — be
stemt, a t skolesproget her skulde være tysk, men 
med 4 tim ers ugentlig undervisning i dansk. For 
Jarlund skoledistrikt skulde dog det m odsatte være 
tilfældet, da flertallet her havde udtalt sig for dette. 
Men flertallet her kom dog meget hu rtig t på andre 
tanker. I slutningen af jun i indsendte »den langt 
overvejende m ajoritet af skoleinteressenterne« et an
dragende til k irkevisitatoriet om a t få samme ord
ning indført som i Medelby sogns andre skoler. Dette 
andragende blev naturligvis imødekommet, hvad der 
skete ved en forordning af 1. august.2) Kirkesproget 
i Medelby blev tysk med undtagelse af den første 
søndag i hver måned, da der skulde prædikes dansk. 
3. søndag i m åneden skulde der holdes dansk  efter
m iddagsgudstjeneste, men en sådan synes dog ikke 
a t være bleven holdt. Kirkelige handlinger skulde 
kun foretages på dansk, når vedkommende udtrykke
lig forlangte det. På udtrykkeligt forlangende var

1) Se journalnr. 315 og 320, 1864 i Tønder provstis kir
kevi, sitatorialjournal (arkivdepotet i Åbenrå).

2) Journalnr. 789, 1864 i pk. kirke visita torialakter for 
Medelby sogn (f. t. beroende på amtshuset i Tønder).
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også konfirm ander at undervise ,på -dansk?) — Om 
det tyske sprogs genindførelse i skolen foreligger 
der en ytring af Christiansen i et brev til datteren 
Sophie af 17. janr. 1865. Han indskræ nker sig her til 
a t sige, at sprogforandringen ikke er nogen vinding 
for skolerne, men a t det dog går så temmelig og næ 
sten bedre, end m an kunde vente. Det er unægtelig 
en noget m at ytring sam m enlignet f. eks. med hans 
udtalelse i stænderforsam lingen 1856—57, at han ikke 
formåede at begribe, hvordan den danske skole i Me
delby igen skulde kunne forvandles til en tysk!

At Christiansen ligeledes var blandt de præ ster 
fra den danske tid, der i 1867 aflagde den krævede 
ed til Preussens konge, siger vel næsten sig selv. I 
et brev af 14. m arts 1867 til søstersønnen Jens Krog, 
der da opholdt sig i København som hjæ lpepræ st ved 
Johanneskirken, skriver Christiansen herom  i det 
væsentlige følgende: »Vi have da — (præsterne i Tøn
der provsti) — aflagt eden (Torsdagen den ?de for 
visitatoriet — på am tshuset i Tønder): En virkelig 
eed — med oprakte fingre »Ich N. N. schwöre es so 
wahr m ir Gott helfe und sein heiliges Wort«. — Imod 
form ularen er intet a t erindre.« Efter derpå at have 
anført denne med løftet om at være kongen af 
Preussen, »min allernådigste konge og herre og det 
kongelige hus«, tro og lydig fortsæ tter han: »Det er 
im idlertid vistnok så — at m ange — meer eller m in-

Forordningen 8. juni 1864 ang. kirke- og undervis
ningssproget i forskellige sogne i Tønder provsti samt 
forordn. 1. aug. s. å ang. undervisningssproget i Jarde- 
lund skole, Medelby sogn, er aftrykt i »Meddelelser om be
givenhederne i Slesvig siden den preussisk-østerrigske 
invasion (Den 1ste novbr. 1864)« s. 127 og 137.
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dre d a n s k -  eller sl. h o l s t ,  sindede — kun under 
hjertets suk — eller i en modstræbende følelse have 
aflagt eden (— som også en — jeg mener hannoversk- 
geistlig skrev i et blad, a t han kun med tårer i øinene 
havde aflagt den). — Men skulle vi dog see »Guds fin
ger« i historien, som M artensen siger, og er kongen 
af Preussen nu  formedelst den hans våben givne seier 
bleven landets herre og konge, så er han jo fuldkom 
men berettiget til at fordre eden, og så følger den for 
embedsmændene corresponderende pligt. — Hvad nu 
særligt det geistlige embedsforhold angåer — så kan 
her det spørgsmål fremkomme — hvad præ sten næ r
mest er? — Herrens tjener ved den menighed, til 
hvilken han blev kaldet — eller statens. Hvis n æ r- 
m e s t h iin t, så kan  det ikke blive et sam vittigheds
spørgsmål — om eeden skal aflægges eller ei til lan 
dets juridiske herre, — men hvor den nægtes, der er 
det så rent en følelses sag, der foranlediger det. 
Nogle præ ster have — som du vil have læst i bladene
— nægtet a t aflægge den —, uden tvivl ligger der no
get respectabelt i den følelse, som har frem kaldt 
dette, hvad der m edfører et måske meget tungt offer, 
der dog m å bringes derfor, — og hvo turde eller vilde 
fordømme eller misbillige, hvad der således er skeet!
— Så mange collisioner fremkalde kamp og strid i ge
m yttet — hvordan der strides, seer i grunden kun  
Gud alene. Vi have i alle ting behov at bede om, at 
Vorherre vil lede og styre os vel ved sin Helligånd — 
mens vi i alle ting øve os altid deri at bevare en god 
sam vittighed for Gud og mennesker«.

I forbindelse med Christiansens ytring i brevet 
her om at se »Guds finger« i den Preusserkongens 
våben givne sejer kan det vel være rim eligt også a t
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anføre, a t han i 'breve til P. H jort efter 1864 mener a t 
m åtte anse 1864 som en naturlig  følge af nationali
tetsprincippets opståen. Under de herskende m agt
forhold m åtte i kam pen mellem Slesvigholstenisme og 
Eiderdanism e den sidste træ kke det korteste strå. 
Men trods hertugdøm m ernes tab fandt Chr., at Dan
m ark også frem tidig m åtte kunne eksistere som et 
lykkeligt land.1)

På heden, hvortil Christiansen så tidlig var kom 
met hen, virkede han  jo som tidligere nævnt som 
præst til sin død. At han, der havde levet sin barn
dom på Als, ofte h a r længtes efter en mere smilende 
og frodigere natur, kan næppe være andet. I 1857 
havde han  også, men forgæves, søgt Broager præ ste
kald, og i ansøgningen herom havde hian blandt det 
meget, der ved nævnte kald virkede tiltræ kkende på 
ham, anført »den deilige egn, der i så m ange hen
seender byder så meget, som m an i hede-egnen må 
savne og — for hvilken jeg — født og opdraget på 
Als, har en stor naturlig  forkj ærlighed«. Da han i 
høsten 1869 havde aflagt sin søstersøn Jens Krog, der 
da var bleven præst i Kerteminde, et besøg, undslap 
der ham  på hjem turen gennem Fyens herlige egn et 
suk over a t være bundet til det fattige hedesogn. 
»Hvor er dog Fyen et yndigt land«, udbryder han  i et 
takkebrev til søstersønnens hustru , »hvor sm ukt lig
ger M iddelfart og så Kolding-egnen! Det er ikke så 
ganske let at goutere Medelbye, når man kommer 
tilbage dertil fra — Paradiser«. Kun en måneds tid 
efter denne rejse — den 2. oktbr. — ram tes han  af et 
slagtilfælde, der gjorde ende på hans liv. I det syd-

h Chr. til P. H jort 14/4 1866.
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Chr. Christiansens grav på Medelby kirkegård.

østlige hjørne af Me-delby kirkegård findes hans 
grav. Han hviler lier ved siden af sin moder, og over 
graven er rejst en lav, ret uanselig granitsten med en 
tysk indskrift: Hier ruhet neben seiner M utter Chri
stian Christiansen, R itter v. D. (Her hviler ved siden 
af sin moder Christian Christiansen, Ridder af Danne
brog). Nederst på stenen står: Selig sind die Toten, 
die in  dem Herrn sterben, sie ruhen von ihrer Ar- 
beit, denn ihre W erke folgen ihnen nach. (Salige ere 
de døde, som dør i Herren, de hviler fra deres møje, 
thi deres gerninger følge med 'dem. Jolis. Åben
baring, 14. kap., 13. v.).

I M edelby-præstens hævdelse af det danske 
sprogs ret i Mellemslesvig og hans forsvar herfor, 
sådan som jeg nu i det foregående har søgt a t  skildre 
det, udgør lians optræden i Kær herreds præstefor- 
ening 1840 det naturlige højdepunkt. A tter og atter 
vender han, som vi h a r set, senere tilbage til sin op-



Pastor Chr. Christiansen, Medel-by. 77

træden her, lian gentager, varierer eller uddyber de 
da af ham  selv fremførte grunde. Da han  i 1862 
holdt 25 års jubilæum  som præ st i Medeliby, ved 
hvilket jubilæum  han  udnævntes til ridder af Danne
brog, overdrog han  på sin festdag protokollen over 
præsteforeningens forhandlinger til provst Hjort, og 
et bedre synligt vederlag for Dannebrogsordenens 
ridderkors kunde han  næppe have givet. Endnu den 
dag i dag taler den frem stilling, der i protokollen er 
givet af de mellemslesvigske sprogforhiold og deres 
indvirkning på den derværende befolknings åndelige 
liv, sit k lare og indtrængende sprog. Og n år jeg nu 
ha r søgt at få dette til at lyde også i den nuværende 
slægts øren, så h a r jeg gjort det ikke alene for at yde 
m it beskedne bidrag til forståelse af vore sønder- 
jydske folkefællers historiske udvikling, men tillige 
med henblik på, om dette sprog dog ikke skulde 
kunne virke med til engang i tiden at fjærne de 
grelle misforhold, der stadig består i de mellem
slesvigske dansktalende egne.

Holger Hjelholt.



Den finansielle Udvikling i ile sondetjydske landsdele 
1er. under ng eller Krigen.

Blandt Bilagene til den sønderjydske 
Realkreditkom missions Betænkning af 4. 
(Marts 1926 findes en (Redegørelse for den 
finansielle Udvikling i de sønderjydske 
Landsdele før, under og efter Krigen med 
særligt Henblik paa Realkreditforholdene, 
som frembyder særlig Interesse, fordi der i 
Redegørelsen paa Grundlag af et omfattende 
Materiale gives en Frem stilling af, hvor
ledes Krigen og Genforeningen h a r indvirket 
<paa vort Hovederhverv, Landbrugets økono
miske Stilling. Redegørelsen, der er ud ar
bejdet af Amtmand Kr. Refslund Thomsen 
under Medvirkning fra forskellig sagkyndig 
Side, gengives efterstaaende med Am tm an
dens Samtykke.

For at komme til Klarhed over det Spørgsmaal, 
som det er Kommissionens Opgave at undersøge, vil 
det form entlig være af Interesse a t have Rede paa, 
hvorledes Gældsforholdene indenfor Landbruget i 
Nordslesvig specielt Prioritetsgælden, har udviklet sig 
under de store økonomiske Omvæltninger, som var 
en Følge af Krigen og Genforeningen.

Ved A arhundredskiftet begynder en økonomisk 
Opgangstid, navnlig for vor Landsdels Hovederhverv, 
Landbruget. Det stigende Udbytte genopliver Drif-
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tigheden efter F irsernes og Halvfemsernes Stagna
tion, og dette i Forbindelse med den fornyede Tilgang 
af Landboungdom skaber en forøget Efterspørgsel ef
ter Landejendomme. De stigende Ejendom spriser af
føder a tte r  en forøget Gældsstiftelse, som delvis h id 
rører fra Ejendomsoverdragelser, men for en væsent
lig Del fra Laan til Iværksættelse af F rem skridt og 
Forbedringer i Driften. De sidste Aar før Krigen er 
en udpræget Byggetid, og sam tidig sker der en be
tydelig Udvidelse af Besætningerne og en gennem
gribende Forbedring af Jordkulturen.

Den hjemlige Opsparing kunde ikke stille de her
til fornødne K apitaler til iRaadighed. Den aarlige 
Tilvækst i de nordslesvigske Pengeinstituters Ind
skudsm idler beløb sig til 5—6 Millioner Mark, hvoraf 
noget over Halvdelen falder paa Sparekasserne. Men 
medens Bankerne var i Stand til a t løse deres Opgave 
uden i nævneværdig Grad at lægge Beslag paa frem 
med Kapital, formaaede Sparekasserne ikke at til
fredsstille den stæ rke Efterspørgsel efter faste Laan 
fra Landbrugets Side. Til Dækning af det nordsles
vigske Landbrugs Realkreditbehov krævedes derfor 
betydelige Kapitaltilførsler sydfra.

Den største Rolle i denne Forbindelse spiller de 
to Landkreditforeninger i Kiel: »Landschaftlicher 
Kreditverband für die Provinz Schleswig-Holstein« og 
»Schleswig-holsteinische Landschaft«. »Kreditver
band« var oprettet i 1882 paa nordslesvigsk In itia 
tiv, og endnu ved Krigens Udbrud havde denne For
ening langt den største Del af sit Udlaan i de 'fire  
nordslesvigske Kredse. I de sidste Aar før Krigen 
fik ogsaa »Landschaft« en ret betydelig Tilgang af 
Laan fra Nordslesvig.
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K r e d i t f o r e n i n g s l a a n  i n o r d s 1 e s- 
s l e s v i g s k e  L a n d e j e n d o m m e : 1)

Ultimo Ultimo Ultimo
Kreditforeninger 1909 1911 1914

Mill Mk. Mill. Mk. Mill. Mk.
Kreditverband 35,1 38,4 54,—
Landschaft ? 16,1 27 —

Tilsammen: ? 54,5 81,—

Desuden indestod i nordslesvigske Landejen
domme Laan fra Hypotekbanken »Preussische Zen- 
tralbodenkreditaktiengesellschaft« i Berlin, Spare
kasser i Holsten, W estfalen og Hannover og enkelte 
tyske Stiftelser og Forsikringsselskaber sam t Rente
gæld henholdsvis Laan i nordslesvigske Renteejen
domme fra Rentebanken i Stettin, Höfebank i Kiel 
og Landbrugm inisteriet. Hvor store Midler disse 
Institu tioner med Domicil sydfor den nuværende 
Grænse har stillet til Raadighed for Realkreditten i 
Nordslesvig, lader sig ikke med Sikkerhed oplyse. 
Deres samlede Beløb ved Krigens Udbrud anslaas 
skønsmæssig til 20 Millioner Mark.

De Laanekapitaler, som sydfra tilflød det nord
slesvigske Landbrug, anvendtes for en ikke ringe Del 
til Indfrielse af Pantegæ ld til hjemlige Sparekasser 
og private K reditorer og bidrog saaledes til en F or
øgelse af de nordslesvigske Pengeinstitutters Virke
m idler og en Forskydning i Sparekassernes Udlaan 
fra I. til II. Prioritet.

Gennem Nordslesvigsk Kreditforening, som op
rettedes i 1910 med en indbetalt Stam kapital af 830,000

x) Tallene omfatter ogsaa Udlaanet i Tønder Sønder- 
Amt, derimod ikke i den Del af Flensborg Amt, som kom 
til Danmark.
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Mark, tilførtes der desuden Landsdelen nogen Kapi
tal nordfra, som anbragtes mod II. eller III. P rioritet 
i Landejendomme for at hjæ lpe unge, uformuende 
danske Landm ænd i Vej. I samme Retning virkede 
en Del af de danske Sparekasser, som derved gjorde 
en værdifuld Indsats til Løsning af en betydnings
fuld national og social Opgave.

I de sidste 10 Aar før Krigen fandt ogsaa de smaa 
Andels-Spare- og Laanekasser, som tilhørte »Verband 
der schleswig-holsteinischen landw irtschaftlichen Ge
nossenschaften« i Kiel, en ret betydelig Udbredelse, 
navnlig i Aabenraa og Sønderborg Amter. Derved 
paaførtes der de gamle Sparekasser en Konkurrence 
om Sparemidlerne, som yderligere skærpedes der
ved, at Bankerne og de kom m unale Kredssparekasser 
ved Oprettelse af F ilialer og Agenturer søgte at drage 
Kapitalen til sig, sam t ved Bankernes Rentepolitik.

Af fremmede Midler er endnu at nævne, hvad de 
i Nordslesvig oprettede Filialer af tyske Banker med 
Domicil sydfor den nuværende Grænse skyldte til 
Hovedsædet. Schleswig-holsteinische Bank i Hu
sum havde i 1914 5, W estholsteinische Bank i Heide 
(nu Altona) 2 Filialer i Nordslesvig.

Filialer af
Indskud I Gæld til 

Hovedsædet
Tilgodehavende 
hos Hovedsædet

Ult. 1913|uit. 1914 
4000 Mk.'1000 Mk.

filt 1913 
1000 Mk

Ult. 1914 
1000 Mk

Ult. 1913 
1000 Mk.

Ult. 1914 
1000 Mk.

Schl.-Holst. Bank | 
og !

Westholst. Bank j

i
12.120 ' 16.407

J &.G1G
3 882 108

i1

671

Tilsvarende Oplysninger om Schlesw.-holsteini- 
scher Bankvereins Filial i Tønder h a r det des-

6
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værre ikke været m uligt at fremskaffe, og det er 
heller ikke bekendt, hvad Den tyske Rigsbank skyldte 
eller 'havde tilgode i Nordslesvig i 1914.

Bevægelsen i de nordslesvigske Pengeinstitutters 
Indskudsm idler før og under Krigen frem gaar af føl
gende Tal:

Indskud i nordslesvigske Pengeinstituter.

Ultimo
Sparekasser
Mill. Mk.

Hjemlige
Banker

Mill. Mk.

Filialer af to 
tyske Banker 

Mill. Mk.

Andels-
kasser

Mill. Mk.

1905 63,8 14,4 1,3
1906 ' 66,2 16,3 1.7
1907 68,7 18,3 2,2
1908 Î 72,1 19,0 2,4
1909 75,1 20,8 2,8
1910 ca. 79,0*) 23,4 9 3,4
1911 -  82,0 26,8 ? 4,2
1912 -  85,0 29,0 9 ?
1913 i -  86,0 30,2 12.1 ?
1914 -  89,0 33,0 16,4 ?
1915 -  98,0 43,5 19,6 ?
1916 - 108,0 49,7 26,8 ?
1917 - 127,0 67,0 35,0 ?
1918 .  152,0 87,0 44,9 ?
1919 -  182,0 186,0 100,7 ?
1920 - 213,0 230,0 ?

Ved Verdenskrigens Udbrud kan Stillingen paa 
det nordslesvigske K apitalm arked herefter opgøres 
saaledes:

*) Fra 1909 er Tallene for Sparekassernes Vedkom
mende udfundne ved Beregning paa Grundlag af en Un
dersøgelse af 26 større Sparekasser, som repræsenterer 87 
pCt. af Indskudskapitalen.
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Hjemlige Midler.

Pengeinstituter
Indskud

Mill. Mk.

Indbetalt 
Grundkapi

tal og 
Reserver 
Mill. Mk.

Til
sammen

Mill. Mk

Frem
mede
Midler

Mill. Mk.

Xordsl. Sparekasser.. , . ca. 88 ca. 7 ca. 95 _
„ Andelskasser .. „ 7 — „ 7 ca, 1
„ Banker............. „ 33 „ 6 „ 39 „ 1
„ Kreditforening. — „ 1 „ 1 „ 2
„ Filialer af tyske

Banker............. „ 15 — „ 15 » 5
Kreditforeninger i Kiel — — „ 80
Hypotekbank i Berlin,

tyske Sparekasser osv. — » 20

ca. 143 ! ca. 14 I ca. 157 | ca. 109

Af fremmede Midler var med en rund Sum 100 
Millioner Mark anbragt mod Hypotek i Landejen
domme i Nordslesvig. Derimod er det ikke bekendt, 
hvor stor en Del af de hjem lige Pengeinstitutters 
Virkem idler Landbruget har lagt Beslag paa; men 
m an skønner, at det vil være et lignende Beløb som de 
fremmede Midler, ca. 100 Mill. Mk., hvoraf henved 
Halvdelen var Hypoteklaan fra Sparekasserne og 
Nordslesvigsk Kreditforening.

For 22 større Sparekasser, for hvilke der fore
ligger Oplysninger om Udlaanet mod Hypotek i fast 
Ejendom, udgjorde Hypoteklaanene ca. 80 pCt. af 
Indskudskapitalen:

Ultimo
Samlet 
Indskud 

Mill. Mk.

udlaan mod 
Hypotek 
Mill. Mk.

Udlaan mod 
Hypotek i pCt. 
af saml Indskud

pCt.

1913 68,0 54,4 80,0
1914 70,2 55,8 79,5

6+
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Gaar m an ud fra, at Forholdet mellem Indskud 
og Hypoteklaan er det samme for de øvrige Sparekas
sers Vedkommende, skulde a ltsaa  80 pCt. af de nord
slesvigske Sparekassers samlede Indskud i 1914 eller 
ca. 70 Millioner Mark have været udlaant mod Pant 
i fast Ejendom og deraf formentlig godt 40 Millioner 
i Landejendomme.

Hertil kom mer endnu de private Midler, som in- 
destod i Landejendomme, hovedsagelig Restkøbesum
m er og Arveparter. Det er m eget betydelige K apita
ler, der her er Tale om; men det er vanskeligt at 
danne sig et paalideligt Skøn over Størrelsen af disse 
Behæftelser. B ankdirektør Hübbe anslaar det sam 
lede Beløb af private Hypoteker i Nordslesvig inch 
Laan fra Kirkekasser, Stiftelser, Legater osv. til 80— 
100 M illioner Mark. En Undersøgelse af Grundbø
gerne for 16 Landsogne, spredt over hele Nordslesvig, 
og for 3 Gader i en nordslesvigsk Købstad har givet 
følgende Resultater:

Pantegæld pr. 31. December 1914
1702 Landejen

domme 571 Huse 157 Købstad
i 16 Landsogne ejendomme

Mill. Mk. pCt ÎMill.Mk. ipCt.l Mill. Mk. i pCt.
Kreditforeningerne
i Kiel..................

Andre Institutioner
11,62 38 — —

sydfor den nuvær. 
Grænse............... 2,18 7 0,05 3 0,15 4

Nordsi. Sparekasser 
og Andelskasser.. 

Nordsi. Banker og
4,«4 16 0,55 36 1,35i 36

Bankfilialer (for 
Størstedelen Sik
kerhedshypoteker) 

Andre hjemlige In
l,n5 5 0,13 9 0,36 9

stitutioner og pri
vate Midler......... 10,40 34 0,80 52 1,91 51i

30,59 ;100 1 1,53 100 3,77 j|100
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Med Hensyn til Behæftelsen af Landejendomme 
er at bemærke, at Gælden til Kreditforeningerne var 
relativt større i Haderslev Amt end i de øvrige nord
slesvigske Amter, medens paa den anden Side Spare
kasserne gjorde sig forholdsvis stæ rkest gældende 
som R ealkreditinstitu tter i Sønderborg Amt.

Kreditforeningslaan i Landejen
domme i Nordslesvig ultimo 1911

Mill. Mk. Forholdstal

Haderslev Amt ................ 28,9 53
Aabenraa A m t.................. 7,2 13
Sønderborg Amt................  ; 6,5 12
Tønder Amt........................ ' 11,9 22

1 54,5 . 100

i

Prioritetsgæld i Landejendomme i 
7 Sogne i Haderslev og 3 Sogne i 

Sønderborg Amt ultimo 1914
Haderslev Amt Sønderborg Amt
Mill. Mk. pCt. Mill. Mk. pCt.

Kreditforeningerne i Kiel... 6,10 45 2,43 29
Andre Institutioner sydfor 
den nuværende Grænse... 0,93 7 0,33 4

Nordslesvigske Sparekasser 
og Andelskasser............... 1,30 10 2,20 27

Nordslesvigske Banker og 
Bank-Filialer.................... 0,66 5 0,44 5

Andre hjemlige Institutioner 
og private Midler............. 4,39 33 2,91 35

13,38 i 10O 8,31 100

For saa vidt, som m an tør drage Slutninger fra 
dette M ateriale til hele Landsdelen, h a r de private



8() Ivr. Ref si und Thomsen.

Hypoteker før Krigen udgjort en Tredjedel af den 
samlede i Landejendomme indestaaende Gæld og 
Halvdelen af Pantegælden i Købstadejendomme og 
Huse paa Landet. Den indprotokollerede Gæld til 
Bankerne, mest i Form af Sikkerhedshypoteker, for
deler sig ligeledes jæ vnt paa de forskellige Amter, 
nemlig med 5 pCt. for Landejendomme og 9 pCt. for 
Købstadejendomme og Huse paa Landet. Med Hen
syn til Kreditforeninger og andre Institu tioner med 
Domicil sydfor den nuværende Grænse er der der
imod en re t betydelig Forskel at notere, idet Laanene 
fra disse Institu tioner i Haderslev Amt udgør over 
Halvdelen af den paa Landejendommene indproto
kollerede Gæld, men kun en Tredjedel i Sønderborg 
Amt. Her falder til Gengæld godt en Fjerdedel af 
den samlede Pantegæld paa Sparekasserne mod kun 
en Tiendedel i Haderslev Amt.

Det nordslesvigske Landbrugs samlede P rioritets
gæld kan  herefter om trentlig opgøres saaledes:

I-Iypoteklaan sydfra ca. 95 Mill. Mk.
Nordslesvigske Sparekasser og Andels

kasser 40 » »
Nordsi. Banker og Bankfilialer - 10 » »
Andre hjemlige Institutioper og private

Midler 75 » »

lån  ca. 220 Mill. Mk.

Krigen gjorde en brat Ende paa den blomstrende 
økonomiske Udvikling, som karakteriserer de sidste 
Fredsaar.

Det første Krigsaar bragte ingen væsentlige For
skydninger i det nordslesvigske Landbrugs Økonomi.
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Den rige Høst, som stod paa M arkerne i August 1914, 
blev bjerget og Driften holdt i Gang. Selv om det 
skortede paa Driftsledere og Arbejdere, havde Land
bruget i Kvinderne og de gamle og helt unge Mænd 
og Børnene en Reserve af Arbejdskraft, som gjorde 
nogenlunde Fyldest, og Jorden var ge-nnemgaaende i 
en saa god Gødningskraft og Renhedstilstand, at den 
kunde give Udbytte ogsaa uden tilstræ kkelig  Behand
ling og Gødskning.

Man kom saaledes, tvunget af Omstændighederne, 
ind paa en Rovdrift, som efterhaanden forvandlede en 
Del af de i Jorden nedlagte K apitalværdier til Penge- 
kapitaler, og denne Udvikling fremskyndedes ved, at 
det til Opretholdelse af Folkeernæringen blev nødven
digt at gøre Indgreb i Besætningerne og P rodukt
beholdningerne, og at der hverken stod indført Kraft
foder eller Kunstgødning til Raadighed. Allerede 
paa et tidligt Tidspunkt blev Svinebesætningerne me
get stæ rk t reducerede, og eftersom Tiden gik, tyndede 
Tvangsafleveringerne ogsaa slemt ud i Kvægbesæt
ningerne.

Denne Mobilisering af Realværdierne afspejler sig 
i de nordslesvigske Pengeinstituters Regnskaber. I 
det første Krigsaar er der ingen nævneværdige For
andringer at spore, Opgørelserne pr. ultimo 1914 ud
viser i det store og hele kun normal Tilgang i Ind
skudsmidlerne. Men fra 1915 sæ tter den begyndende 
Likvidation sit Præg paa Sparekassernes og navnlig 
Bankernes Regnskaber.

Da Priserne paa Levnedsmidler blev holdt nede 
paa et Niveau, som ikke levnede Landbruget nogen 
Fortjeneste, men nærm est gjorde den alm indelige 
Drift urentabel, kan m an gaa ud fra, at den stærke
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Stigning i Pengeinstituternes Indskud under Krigen 
ganske overvejende skyldes Mobiliseringen af de i 
Landbruget bundne «Realkapitaler. Kun de forholdsvis 
faa Landmænd, som slog ind paa .Dyrkningen af 
Grøntsager eller und'erhaanden solgte Levnedsmidler 
til Aagerpriser, profiterede af Krigsforholdene. Først 
mod Krigens Slutning, da den almindelige Moral 
slappedes og Pengene sank i Værdi, faar den 
stedse stigende Strøm af Indlaan i Sparekasser og 
Banker delvis K arakteren af Krigsgevinst og Infla
tionsværdier. I hvilket Omfang dette er Tilfældet, er 
det selvfølgelig um uligt at paavise.

Ogsaa indenfor Handel og H aandværk foregaar 
der i Krigsaarene en tilsvarende Udvikling. Drifts
kapitalen gøres flydende, idet Varebeholdningerne 
svinder og efterhaanden forvandles til Penge. Man 
skal dog ikke komme ind paa en nærm ere Udred
ning af disse Forskydninger, dels fordi Forholdene lig
ger meget forskelligt fra Branche til Branche og dels 
fordi det, ud tryk t i Penge, formentlig ikke betyder 
næ r saa meget, som den tvungne Rovdrift indenfor 
Landbruget.

Hvorledes anvender Landbruget nu de betydelige 
Pengemidler, som bliver disponible? Størstedelen 
gaar enten direkte eller ad Omveje ind i Pengeinsti - 
tuterne som Indskud, derimod ikke, som m an kunde 
være tilbøjelig til a t antage, som Afdrag paa Gæld. 
Bønderne har aabenbart villet holde de frigjorte Ka
pitaler disponible til Genrejsning af Driften efter Kri
gens Slutning.

I 18 større Sparekasser, for hvilke der foreligger 
fuldstændige Oplysninger fra 1913 til 1920, h a r Bevæ
gelsen paa de forskellige Konti været saaledes:
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Ultimo J
Indskud
Mill. Mk.

Udlaan 
mod 

Hypotek 
Mill. Mk.

'Udlaan mod 
Gældsbevis
Mill Mk.

Banktil
godehavende

Mill. Mk.

1913 61,7 50,0 10,4 0J
1914 63,7 51,3 10,8 1,2
1915 : 70,5 51,4 12,6 3,8
1916 j 79,3 48,5 15,8 6,1
1917 89,4 46,4 20,4 8,8
1918 104,2 44,4 25,5 13,5
1919 ; 125,1 20,3 31,5 46,5
1920 ’: 148,4 7,3 33,3 77,3

Indtil Udgangen af 1918 er der en langsom Ned
gang i Udlaanet mod Hypotek, men en stæ rk Stig
ning i Udlaan mod Gældsbevis. Dette sidste m aa 
ikke opfattes som Udtryk for en stigende Laane trang 
i Befolkningen, men skyldes særlige Forhold, navnlig 
Laan til Kommuner. De løse Gældsforhiold afvikles 
efterhaanden, Købmændenes og Haandværkernes Bog- 
fordringer gaar ind, og ogsaa disse Penge 'havner, da 
de kun i ringe Grad kan finde Anvendelse i Forretn in
gen, i Pengeinstituterne. Man mener ogsaa, at en Del 
Landm ænd allerede i Krigens Tid har begyndt at op
købe Kieler-Pantebreve til Dækning af deres Kredit
foreningsgæld uden dog a t benytte dem til Indfrielse 
af Laanet.

Efter Vaabenstilstanden skifter Billedet atter.
M arkinflationen og Udsigten til Genforening med 

D anm ark stillede Erhvervene og Pengeinstituterne 
overfor nye Problemer, som der m aatte tages Stil
ling til.

Aaret 1919 karakteriseres ved en hidtil ukendt 
Pengerigelighed, som driver Indskudene i Sparekas
ser og Banker op i fantastiske Højder. Denne Over-
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flod af Penge skyldes dels det stæ rkt stigende P ris
niveau, dels V alutatransaktioner. Nu afvikles ogsaa 
den faste Gæld baade til Kreditforeninger, Spare
kasser og private Kreditorer. Midlerne hertil laanes 
for en væsentlig Del hos Banker i det gamle Land, 
og derfor tager Likvidationen af de faste Gældsforhold 
først Fart i Grænseegnene for derefter a t brede sig 
til hele Landsdelen. I mange Sparekasser indfriedes 
over to Tredjedele af Hypoteklaanene i Løbet af et 
Aar, og sam tidig var de private Kreditorer, som fik 
deres Laan tilbagebetalt, henviste til at sætte Pengene 
i Sparekasser og Banker.

Overfor denne enorme Tilgang af Kapital, som 
yderligere øgedes ved Kapitalflugten sydfra, m aatte 
de nordslesvigske Pengeinstituter se sig om efter nye 
Anbringelsesmuligheder. Allerede i de sidste Krigs- 
aa r havde Sparekasserne m aatte t indsætte en ikke 
ubetydelig Del af deres disponible Midler paa Folio i 
Bankerne, og efter V aabenstilstanden antager Spare
kassernes Indlaan i Bankerne et saadant Omfang, at 
disse hen paa Sommeren 1919 nægter at modtage flere 
Penge. Sparekasserne m aa derfor ligesom Bankerne 
lade deres overskydende Midler gaa sydpaa som Ind
skud i tyske Storbanker eller anbringe dem som Laan 
til tyske Kommuner eller i tyske Værdipapirer.

Det er let nok at se nu, a t denne forcerede Likvi
dation af Gældsforholdene, som for en væsentlig Del 
foregik ved Hjælp af Kronelaan, h a r været meget 
uheldig, og Sparekasserne og Bankerne gjorde alle
rede paa et tidligt Tidspunkt Forsøg paa at hæmme 
denne Trafik eller i hvert Fald begrænse den til Ind
frielse af Pantegæld til tyske Pengeinstitutter, dels 
af Hensyn til de Vanskeligheder, den beredte Penge-
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institu tterne, dels med en frem tidig V alutaregulering 
for Øje. Men naar m an sæ tter sig ind i Grundejernes 
Stilling og betænker, at det var den alm indelige Me
ning, a t M arken vilde rette sig igen, naar Forholdene 
atter blev normale i Tyskland, kan m an ikke fortænke 
de nordslesvigske Bønder i, at de søgte a t udnytte den 
lave M arkkurs til Konvertering af deres Gæld. Fryg
ten for en alm indelig Valutaregulering paa Debito
rernes Bekostning bar ligeledes virket som en Spore 
til hurtigst m uligt at bringe de gamle Gældsforhold 
ud af Verden. Man kan derfor forstaa, a t  Bønderne 
indlod sig paa disse Transaktioner. De h a r ikke søgt 
Spekulationen, m en er bleven drevet ind i den. Der 
var forøvrigt ikke m indre Spekulation og Risiko ved 
a t vente end ved at handle. De Markejere, som i Til
lid til M arkkursens Stigning eller en V alutaregu
lering til ,Pari h a r ladiet deres Mark staa  hen, ha r haft 
endnu mindre Glæde af deres Passivitet end Grund
ejerne af deres H astværk med at faa Kronelaan.

Den Valutaregulering, vi fik i Henhold til Lov 
Nr. 297 af 28. Juni 1920, svarede ikke til M arkkredito
rernes Forventninger. Navnlig ansaa m an det for en 
stor Uretfærdighed, a t  Debitorerne fik Lov til at be
holde den Gevinst, som de havde paa Kreditorernes 
Bekostning. Men under Indtryk af de følgende Aars 
økonomiske Udvikling lader Kravet om Skadesløs
holdelse af Kreditor ved Debitor sig ikke opretholde, 
og selv Hovedtals-manden for M arkejernes Krav, Hr. 
Direktør Hübbe, m aa i Dag indrømme, at Grundejerne, 
som Forholdene h a r udviklet sig, ikke vilde have 
kunnet bære denne Byrde. Herom hedder det i Ha
derslev Banks Jubilæ um sskrift: »Set fra et økonomisk 
S tandpunkt vilde Debitor i de fleste Tilfælde sikkert
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heller ikke mere være i Stand til at holde Kreditor 
skadesløs, da en meget stor Procentsats af Grund
ejerne i Mellemtiden ha r faaet saa store Hæftelser 
paa Ejendommene, a t en Tillægsbelastning af den her 
nævnte Art vilde trykke dem fuldstændig i Knæ«.

Det m aa derfor hilses med Taknemlighed, at Sta
ten paatog sig hele Byrden ved Valutareguleringen. 
Denne tilførte Landsdelen 441/-’ Million Kroner i Kapi
talerstatn ing  og aarlige Rentetilskud til en K apital
værdi af 14 Millioner Kr. En betydelig Del af Kapital- 
erstatningen indgik som Indskud i de sønderjydske 
Banker, der som Følge af, a t Staten havde stillet an 
selige Kronebeløb til deres Raadighed, straks havde 
kunnet begynde en betydelig Udlaansvirksom hed, 
medens Sparekasserne var fuldstændig lam m et efter 
M arkmiseren.

Nu bagefter kan m an ligeledes se, a t det var en 
Fejl, hvad der dengang blev anset og paaskønnet som 
en særlig Begunstigelse, at Ansøgerne om Valutagodt
gørelse fik Lov til a t beholde deres Mark til en Kurs 
af 71/4. Da saa godt som alle disse M arkkapitaler er 
bleven værdiløse, er der alene paa  denne Konto tab t 
15—20 Millioner Kroner. Og paa samme Maade gik 
det med Størstedelen af de øvrige M arkform uer i Søn
derjylland. Folk kunde ikke blive rede til a t skille 
sig af med dem, medens de endnu havde nogen Værdi, 
og endda daarligt nok bekvemme sig til at benytte 
dem til Betaling af Gæld. Dertil vilde m an hellere 
laane Kroner i det gamle Land.

De fleste Kronelaan er stiftede paa en Tid, da 
Kursen var mellem 30 og 40. De blev optaget i kon- 
gerigske Banker, ganske overvejende mod Veksel og 
ved M'edvirkning af sønderjydske Pengeinstituter,
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som endosserede Vekslerne. For at tilvejebringe en 
Oversigt over Omfanget af disse Laan foretog »Ud
valget for Afhjælpning af de med Kronemøntens Ind
førelse i Sønderjylland forbundne Vanskeligheder« i 
Januar 1920 en Undersøgelse, som gav følgende Re
su ltat:

Kronelaan ultimo 1919.

134 Banker 
og

Sparekaasscr 
Mill. Kr.

211 Banker 
og Spare

kasser 
Mill. Kr.

66 Banker 
og Sparekasser

Mill Kr.

Veksler........................ 32,38 0 ingen Oplysn.
Kassekredit................ 2,77 0 »
Laan mod Kaution ell.

Haandpant................. 5,68 0 »

SamletLaanesum... || 40,83 0

Renten incl. Provision var, for saa vidt som den 
e r oplyst, gennemgaaende 71/2—8 ipCt. p. a. Men blandt 
de Pengeinstituter, som ikke har givet Oplysninger, 
vil der findes adskillige Banker, navnlig i Nærheden 
af Grænsen, som har taget indtil 12 pCt. Desuden 
blev der optaget Kronelaan hos Privatfolk, delvis til 
Aagerrenter.

En stor Del af de Kapitaler, som ved Krigstidens 
Rovdrift var unddraget Landbruget, er ved Markens 
Sam m enbrud gaaet tabt, og Genrejsningen og Omlæg
ningen af Driften efter Genforeningen krævede saa 
stort et Arbejde og slugte saa store Summer, at der 
derved paaførtes Landbruget en betydelig Forøgelse 
af dets ved Konverteringen fra Mark til Kroner stæ rkt 
reducerede Gæld. I samme Retning virkede en hel 
Række af uheldige Omstændigheder. Genforeningen 
trak  længere ud, end m an havde regnet med. Der
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løb derfor store Vekselrenter paa Kronelaanene. Kur
serne paa slesvig-bolstenske Pantebreve blev ved den 
stærke Efterspørgsel fra Nordslesvig til Indfrielse af 
Kreditforeningslaanene drevet op i en Kurs af 120r 
og da de danske Kreditforeninger i August 1920 be
gyndte at optage Virksomheden i Sønderjylland, stod 
Kurserne paa deres Obligationer i 75. Bestræbelserne 
for at bringe Ejendommene paa Fode igen efter Kri
gens Vanrøgt har ligeledes paa mange Maader været 
ledsagede af Uheld og tabbringende, idet enten Ud
byttet eller Priserne paa Salgsprodukterne ikke sva
rede til de anvendte Produktionsom kostninger. I 
Tiden mellem V aabenstilstanden og Genforeningen 
havde de nordslesvigske Bønder tildels Udgifter i 
Kroner og Indtæ gter i Mark. I Foraaret 1920 ind
købtes Kunstgødning og Saakorn til høje Priser i 
Danm ark, Saakornet ved Fælleslandboforeningens 
M edvirkning og paa Kredit til Efteraaret. Men da 
Efteraaret kom, faldt Priserne. I 1921 havde vi den 
værste Tørke, som vi har oplevet i Mands Minde, og 
den virkede pa-a Grund af Jordens daarlige Kultur- og 
Renhedstilstand ulige mere ødelæggende her
nede end i det gamle Land. Paa den lette Jord av
ledes der praktisk talt intet, og navnlig Græsserne 
led overordentlig store Tab. I det Aar fik m ange 
sønderjydske Landm ænd et Knæk, som de siden ikke 
har forvundet. I 1922 kom det store Prisfald som 
Følge af Kronestigningen. I 1923 var Sommeren me
get vaad og Høsten derfor saa sen og vanskelig, a t 
en Del Korn blev staaende paa Marken og meget 
bjerget i en daarlig Tilstand. 1 1925 h a r Deflationen 
— ligesom i 1922 — trykket Priserne saa siæ rkt, at 
Resultatet tiltrods for et udm ærket Høstudbytte for
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de fleste Landbrugere er bleven et betydeligt Drifts
underskud, og sam tidig er Landsdelen — for anden 
Gang siden Genforeningen — bleven hæ rget af Mund- 
og Klovesygen, som har paaført Landbruget -meget 
alvorlige Tab.

Dertil kommer, at det har vist sig vanskeligere, 
end m an havde regnet med, a t bringe Jor-d og Be
sætninger op paa fuld Ydeevne. Dette gælder ikke 
m indst om Mælkeydelsen, som var gaaet meget langt 
ned under Krigen. Først i 1924 er Mælkemængden 
pr. Ko naaet op paa samme Højde som i 1913.

Et Udtryk for, hvad der er sat ind paa a t bringe 
Produktionen paa Fode igen, har vi i følgende Tal:

Husdyrbestanden.
ii

1913

1000 i
! Stk. i

i I
1921) ! 1924 Pris i

pr.Stk. ;

Kr !

Fremgang i
Antal 
fra 192' 
1000
Stk.

Værdi 
0 til 1924

Mill.
Kr.

1000 I 
Stk.

1000 ! 
Stk. :

Hornkvæg----
1

254 218 232 400 14*) 5,6
S v in ............... 218 108 271 75 163 12,2
Høns............... 355 408 942 2 534**) 1,1

Samlet Fremgang... 18,9

For Hestenes Vedkommende har der været en 
lille Tilbagegang fra 1920 til 24. (ca. 2000 Stk.)

*) Hele Fremgangen falder paa Malkekøerne.
**) Af Forøgelsen falder en Del paa Ikke-Landbrug.
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Indleveret Mælkemængde paa 142 sønderjydske Mejerier.

Mælke
mængde ialt 

Mill, kg

Mælkemængde pr. Ko

kg Forholdstal

1913 ca. 184 2644 100
1919 ,, 40 ? ?
1920 ,, n o 1422 56
1921 „ 145 1820 69
1922 „ HO 2060 78
1923 205 2431 92
1924 235

1
2661 100

Høsten.

Høstudbytte i
Millioner Foderenheder

1920 290

1922 390

1923 470

1924 480

Det er sandsynligt, at Opgørelsen for 1920 ligger 
for lavt, da m an i Krigens Tid — af Frygt for Ud
skrivninger — havde vænnet sig til a t skønne lavt. 
Men Forøgelsen af Høstudbyttet fra 1920 til 1924 ud
gør m indst 100 Millioner Foderenheder og repræsen
terer en Værdi af 10—15 Millioner Kroner. Dette 
Resultat er naaet ved en bedre Jordbehandling,
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Grundforbedring og navnlig ved forøget Anvendelse 
af Kunstgødning.

Men Produktionen skulde ikke alene sættes op 
efter Krigstidens Nedgang, den skulde tillige delvis 
lægges om efter de nye Afsætning-svilkaar, hvilket 
ligeledes har nødvendiggjort en betydelig Anvendelse 
af Kapital. (Svineavlen efter dansk Mønster krævede 
saaledes baade Udvidelse af Staldene og Opførelse af 
moderne Slagterier. Samtidig har Landsdelens Elek
trificering lagt Beslag paa store Kapitaler, alt ind
befattet ca. 50 Millioner Kr.

Ogsaa indenfor Kvægavlen m aatte m an tilpasse 
sig efter de nye Forhold og ligesom i det gamle Land 
lægge Hovedvægten paa M ælkeproduktionen. Tidli
gere havde det sønderj ydske Landbrug med Afsæt
ningen sydpaa for Øje tillige været indstillet paa en 
betydelig Kødproduktion, for hvilken de naturlige 
Betingelser var særdeles gunstige, navnlig i den vest
lige Del af Landet. Der har paa dette Omraade gjort 
sig nogen Fam len gældende: en Del er gaaet over fra 
Korthorn til Malkekvæg, m en det store F lertal har 
søgt a t oparbejde iKorthornsbesætningernes Mælke
ydelse med Bibeholdelse af Opdræt. Omlægning af 
Besætningen er forbundet med ikke ringe Omkost
ninger, og Kødproduktionen har, som allerede nævnt, 
i flere Aar bragt meget betydelige Tab. I 1921 og 25 
kunde Fedekvæget ved Salg i E fteraaret ikke ind
bringe, hvad det havde kostet som m agert i For- 
aaret.

Dertil kom mer Forholdenes hele ekstraordinære 
K arakter og den af de stadige Svingninger i Penge
nes Værdi betingede Usikkerhed. Inflationen og den
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lette Adgang til Penge i 1919 og 1920 fristede til Ud
videlse af Forbruget og til dristige Dispositioner, som 
senere bragte Tab og dermed en Forøgelse af Gælden 
og Rentebyrden. Det samme gentager sig under den 
ny Inflation i 1923 og 24. De berettigede Bestræbel
ser for a t bringe Produktionen op paa Højde med 
Landbruget i det gamle Land forceredes frem af In- 
flationsaarenes Prisstigning, som syntes a t give Løfte 
om et godt Udbytte. Men naar Forbedringerne var 
gennemført, kom Deflationen og nedsatte Værdien og 
Udbyttet af den anvendte Kapital, medens Gælden 
forblev uform indsket.

I al Almindelighed kan m an sige, a t Landsdelens 
og specielt Landbrugets økonomiske Genrejsning har 
krævet større Ofre, end det ved Genforeningen var 
til at forudse, saaledes a t Resultatet er bleven en 
stæ rk Forøgelse af Landbrugets Gæld fra Aar til Aar.

Der er af Kommissionen indsam let et meget be
tydeligt M ateriale til Belysning af Landbrugets 
Gældsforhold. Idet m an med Hensyn til Enkeltheder 
vedrørende disse Undersøgelser her skal nøjes med 
at henvise til Tabellerne og de disse ledsagende Be
m ærkninger, skal m an forsøge at give et sam m en
træ ngt Billede af Gældsforholdene under Benyttelse 
af dette M ateriale og de iøvrigt foreliggende Oplys
ninger:

Tilvæksten i Kredit- og Hypotekforeningsgælden 
i sønderjydske Landejendomme frem gaar af følgende 
Tal:
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Kredit- og Hypotekforeningernes Udlaan 
i Landejendomme (Hovedstol)

31/a
1921
Mill.
Kr.

8’A 
1922
Mill.
Kr.

a7a
1923
Mill.
Kr.

"A
1924
Mill.

Kr.

87s
1925
Mill.
Kr.

37l2
1925
Mill.
Kr.

Kreditforeninger: 
Sønderjyllands........... 40,8 72,0 88,9 98,1 105,9 112,2
Vest-og sønderj.1) . . . . 7,0 20,0 26,0 30,5 33,5 36,0
Jydsk Husmands....... 1,1 9,1 14,0 17,2 20,1 99 4

Tilsammen... |i 48,9 101,1 i 128,9 145,8 159,5 170,6

Hypotekforeninger: 
Jydsk Land................ 0,7 2,5 2,8 2,9 3,4 3,9
Husmands ................ 1i — 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

Tilsammen. . . 0,7 2.8 3,2 3,3 3,8 4,4

Kredit- og Hypotek
foreninger Ialt....... 49,6 103,9 132,1 149,1 163,3 175,0

Til ovenstaaende Oversigt (bemærkes, at Tallene 
for Jydsk H usm andskreditforening og Hypotekfor
eningerne tillige om fatter Laan i jordløse Huse. Naar 
disse Laan bringes i F radrag  med 7 M illioner Kr., an
drager det sønderjydske Landbrugs Gæld til Kredit
foreninger og Hypotekforeninger pr. 31. December 
1925 168 Millioner Kr. i Hovedstol, og* Restgælden vil 
være ca. 2 M illioner m indre end Hovedstolen, altsaa 
166 Millioner Kr. Dette Tal stem m er ret godt overens 
med R esultatet af den af S tatistisk Departement fore
tagne Undersøgelse af Gældsforholdene i Landdistrik
terne i de sønderjydske Landsdele, og n aar Hensyn ta-

Tallene for Den vest- og sønderjydske Kreditfor
enings Udlaan pr. 31. Marts er udfundne ved Beregning, 
da Regnskabsaaret i denne Forening følger Kalenderaaret.

7*
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ges til, at denne Undersøgelse er foretaget pr. 15. Ok
tober og kun om fatter 90—95 pCt. af Landej endom- 
mene. Dette er i endnu større Grad Tilfældet, naar 
samtlige Ejendomme i Landdistrikterne tages under 
et.

Ved Udgangen af Aaret 1925 udgjorde den sam 
lede Kredit- og Hypotekforeningsgæld i de sønder
jydske Landsdele 224 Millioner Kroner (Hovedstol), 
som fordeler sig med følgende Beløb paa de enkelte 
Foreninger:

Sønderjyllands Kreditforening .................... 126,3 Mil!
Vest- og sønderjydsk K reditforening............. 36,0 »
Husmandskreditforeningen ...........................  22,4 »
Ny jydske Købstadkreditforening.................... 18,3 »
Jydsk Grundejer-Kreditforening ................  11,0 »
Kreditforeningen for industrielle Ejendomme 2,0 »

Kr.
»
»
»
»
»

Ialt .. 216,0 Mill. Kr.

Jydsk Hypotekforening...................................... 3,6 » »
Jydsk Landhypotekforening ...........................  3,9 » »
Husmandshypotekforeningen .......................  0,5 » »

Ialt . . . .  8,0 Mill. Kr.

Kreditforeninger og Hypotekforeninger ialt 224,0 Mill. Kr.

Dertil svarer en Restgæld paa ca. 221 Mill. Kr. 
Det sønderjydske Landbrugs Kreditforeningsgæld

er mere end fordoblet siden 1914. Dette Forhold er 
dog ikke Udtryk for Tilvæksten i Landbrugets sam 
lede Pantegæld, idet der indenfor andre Kreditor- 
grupper er en endog meget betydelig Nedgang at no
tere. Sparekassernes Hypoteklaan er saaledes redu
cerede til en Tredjedel i Sammenligning med 
Tiden før Krigen, og de private Pantekreditorer spil
ler heller ikke paa langt næ r den Rolle som i 1914.
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Til Oplysning om de sønderjydske Sparekassers 
Virksomhed i Tiden efter Genforeningen tjener føl
gende tabellariske Oversigt:

Samlet
Indskud

1000 Kr.

Re
server
1000
Kr.

Udh
mod
Hy-

potek
1000 Kr.

lan
mod

Gælds
bevis

1000 Kr.

Netto-tilgode-
havende

hos
Bank

og Spare
1000 Kr.

Netto
gæld
til

,er
kasser
lOOn
Kr.

31/3 1921 
Aabenraa A m t... 2728 8 1793 393 566
Haderslev A m t... 4595 235 2496 2131 56
Sønderborg Amt.. 4441 25 2197 956 1024
Tønder A m t....... 2246 96 287 1647 187

De sønderjydske I 
Amter ialt......... | 14010

1
364 6773 5127 1833

31/3 1922 1
Aabenraa Am t... 3274 23 2289 483 577
Haderslev A m t.. .1 9489 553 5060 3821 368
Sønderborg Amt.. 8043 101 5129 1757 364
Tønder A m t....... 3748 128 868 2776 127

De sønderjydske 
Amter i a l t ....... 1j 24554 805 13346 8837 1436

31/3 1923
Aabenraa Amt... 4086 51 2547 739 654
Haderslev Am t... 10735 647 7801 3985 273
Sønderborg Amt.. 10321 209 7367 1775 1253
Tønder A m t....... 4290 202 1307 3288 195

De sønderjydske I 
Amter ia lt ....... | 29432 1109 19022 9787 2375
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i
Samlet

Indskud

1000 Kr.

Re
server
1000
Kr.

U d la a n Netto-
tilgode-
havende

hos
Bank 

og Spare
1000 Kr.

Netto
gæld
tilier

‘kasser
1000
Kr.

mod
Hy

potek
lOOOKr.

mod
Gælds
bevis . 

lOOOKr.

31/3 1924
Aabenraa Amt. . . 3668 72 2558 937 15
Haderslev Amt. .. 10881 695 6148 i 4668 150
Sønderborg Amt.. 10783 325 8081 i 1933 56
Tønder A m t....... 4880 359 1835 3468 69

De sønderjydske j 
Amter ia l t ....... j 30212 1451 18622 11006 40

31/3 1925
Aabenraa Amt . . . 3847 88 2434 863 ii 534
Haderslev Amt... 12400 830 6797 1 3992 504
Sønderborg Amt.. 11874 374 7931 2767 328
Tønder A m t....... 5080 351 2085 2969 3

De sønderjydske ' 
Amter ialt......... 33201

1
1643 ,

1
19247 10591 1363

pr. 1. -September 1925.

Ogsaa for Sparekassernes Vedkommende synes 
der a t være en ret god Overensstemmelse med Stati
stikken over Gældsforholdene, naar m an tager i Be
tragtning, at en Del af de i foranstaaende Oversigt 
som Udlaan mod Gældsbevis opførte Beløb tillige er 
sikrede ved Pan t i fast Ejendom, medens paa  den an 
den Side Tallene for Udlaan mod Hypotek ogsaa om 
fatter P riorite tslaan  i Købstadejendomme. Det søn- 
derjydske Landbrugs indprotokollerede Gæld til 
Sparekasserne kan form entlig ansættes til ca. 17 Mil
lioner Kroner.
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Med Hensyn til de sønderjydske Bankers og 
Bankfilialers Udvikling siden 1920 henvises til de 
Oplysninger, som herom er indeholdt i Bilag XII. I 
denne Forbindelse skal kun nævnes, at Bankernes 
samlede Udlaan i Form af K assekrediter og paa Kon
tokurant ved Udgangen af 1924 beløb sig til 110 Mil
lioner Kroner. Heraf falder efter et løst Skøn ca. 
Halvdelen paa Landbruget, og af dette Beløb vil an 
tagelig ca. 40 Millioner være sikrede ved Skadesløs
brev i faste Ejendomme. Ifølge den store statistiske 
Undersøgelse skal Bankernes Udlaan mod Pant i 
Landejendomme kun beløbe sig til 23,5 Mill. Kr.; m en 
hertil m aa lægges Størstedelen af de som Laan mod 
Sikkerhedshypotek opførte 13,3 Millioner, ligesom det 
stadig m aa erindres, at det af S tatistisk Departement 
bearbejdede Materiale ikke om fatter alle Landejen
domme, men kun 90—95 pCt. af disse.

Af private Midler skal ifølge S tatistikken inde- 
staa 39,2 Mill. Kr. i de sønderjydske Landejendomme. 
Da der i de til Brug for Opgørelsen udsendte Skemaer 
ikke h a r  været en særlig Rubrik for Laan fra offent
lige Institu tioner (Overformynderiet, Laanekassen for 
Sønderjylland osv.), vil en Del af de herhen hørende 
Gældsposter være opført under »Private«.

Et yderligere Bidrag til Belysning af dette 
Spørgsmaal giver den tidligere om talte Undersøgelse 
af Grundbøgerne for Ejendommene i 16 Landsogne 
(Bilag XVIII) sam t for et Antal Ejendomme i en af de 
sønderjydske Købstæder.
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Pantegæld pr. 31. December 1925.

1702 Land
ejendomme 571 Huse 157 Købstad

ejendomme
Mill.
Kr.

i 16 Ls 
1 pot.

tndsogr
Mill.
Kr.

le
pCt. Mill.

Kr. ; pCt.

Kredit- og Hypotek
foreninger ............. 23,84 62 1,03 41 2,54 48

Sparekasser...............
Banker (Skadesløsbre

2,20 6 0,23 9 «',46
i

9

venes Paalydendej 5,83 15 0,59 23 1.42 ; 27
Andre Institutioner.. 0,78 2 0,14 6 0,14 1 2
Private Midler. . . .  . 5,84 15 0,52 21 0,75 14

Tilsammen 38,49 100 2,51 100 5,31 100

Dersom m an fra de 16 Sogne tør drage Slutninger 
med Hensyn til hele Landsdelen, vil de i sønderjydske 
Landejendomme indestaaende private Midler udgøre 
ca. 40 Millioner Kroner.

Den af S tatistisk Departement foretagne Under
søgelse giver en ganske tilsvarende Fordeling af Gæl
den efter Kreditorgrupper for Landejendomme.

Indprotokolleret Gæld for 
12688 Landbrugsejen

domme pr. 15. Oktober 1925

Mill. Kr. 1 pCt.
Kredit- og Hypotekforeninger..... 160,1 63
Sparekasser...................................... 16,9 7
Banker og Sikkerhedshypoteker... 36,8 15
Private Midler (og o ffen ti. Institu i

tioner) ...................................... 1 39,2 15

!! 253.0 100
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Overensstemmelsen med Undersøgelsen af Grund
bøgerne i 16 Sogne er umiskendelig, og for Ikke-Land- 
brugsejendomme i Landdistrikterne gælder det sam 
me m. H. t. Sparekasser og Banker. Derimod ligger 
Tallene for Kredit- og Hypotekforeningslaan forholds
vis noget højere end i Sognestatistiken og tilsvarende 
lavere for private Laan.

Gaar man et Spadestik dybere i Undersøgelsen, 
viser det sig, at Gennemsnitstallene for hele Lands
delen dækker over ikke ubetydelige Forskelle fra 
Amt til Amt, ligesom i 1914 indtager Sønderborg Amt 
en Særstilling ikke alene med Hensyn til Gældens 
Størrelse, men ogsaa hvad angaar Gældsposternes 
Fordeling paa de forskellige Kategorier af Kredit- 
torer. Her udgør Landbrugets samlede Behæftelse, 
ogsaa naar Hensyn tages til Aftægternes Kapital
værdi, en langt m indre Del af Ejendomsskylden end 
i de øvrige Amter. Takket være Jordens Bonitet, 
Ejendommens Størrelse og hele Driftsform har Bøn
derne i Sønderborg Amt og navnlig paa Als, haft bedre 
Betingelser for a t overvinde Overgangstidens Vanske
ligheder og m odstaa Tidernes Tryk end deres Kalds- 
fæller i den øvrige Del af Sønderjylland. Sønderborg 
er da ogsaa det eneste Amt, i hvilket Landbrugets 
indprotokollerede Gæld — at dømme efter Under
søgelsen af de 3 Sogne — i Dag ikke er større i Kro
ner end 1914 i Mark.

K arakteristisk for Sønderborg Amt er endvidere 
den Omstændighed, a t Sparekasserne i langt højere 
Grad end i de øvrige Amter har været i Stand til a t
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gøre en Indsats paa Realkredittens Omraade, idet 
Sparekasselaanene her udgør 16 (efter Sogneunder
søgelsen 17) pCt. af Landbrugets samlede Pantegæld 
mod 7 (henholdsvis 6) for hele Landsdelen.

Den grundbogsmæssige Undersøgelse af P an te
gælden i de 16 Sogne bekræfter med de ovenomtalte 
Forbehold Resultaterne af den af S tatistisk Depar
tem ent efter Ejernes Opgivelser udarbejdede Opgø
relse. De enkelte Sogne kan være mere eller m indre 
heldigt valgte som typiske Repræsentanter for det 
paagældende Amt, men en Sam menligning Sogn for 
Sogn med den store Undersøgelse viser en saa god 
Overensstemmelse, at m an m aa være berettiget til 
paa dette Grundlag a t foretage en Opgørelse af det 
sønderjydske Landbrugs indprotokollerede Gæld pr. 
15. Oktober 1925.

Kendskabet til Bankernes Balancer stadfæster 
for Depot- og K autionslaanenes Vedkommende den 
store Undersøgelses Resultater: Det er m aaske ikke 
tillad t herfra uden videre at drage Slutninger m. H. t. 
Paalideligheden af de om Vekselgæld og anden Gæld 
givne Oplysninger; men efter stedkendte og sagkyn
dige Mænds Mening antages ogsaa denne Del af Ma
terialet at svare ret godt til de virkelige Forhold.

P aa  Grundlag af de saaledes ved S tatistisk Depar
tem ents Undersøgelse, ved Detailundersøgelsen af de 
16 Sogne og de om Sparekassernes'og Bankernes Ud- 
laan tilvejebragte Oplysninger kan Landbrugets sam 
lede indprotokollerede og ikke indprotokollerede Gæld 
pr. 15. Oktober 1925 i store Træk opgøres saaledes:
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Den indprotokollerede Gæld:
Kredit- og Hypotekforeninger (Restgæld) ca. 166 Mill. Kr.
Sønderjydske Sparekasser - 17 » »

» Banker og Bankfilialer - 40 » »
Andre Institutioner og private Midler - 46 » »

Tilsammen: ca. 269 Mill. Kr.

Den samlede indprotokollerede Gæld er altsaa ste
get fra ca. 220 'Mill. Mk. i 1914 til ca. 270 Mill. Kr., hvil
ket falder godt i Traad med -Resultaterne af den 
grundbogsmæssige Undersøgelse af Pantegæ lden i de 
16 Sogne pr. 31. December 1914 og 31. December 1925, 
hvis Paalidelighed efter den Maade, paa  hvilken Ma
terialet er tilvejebragt, ikke kan omtvistes.

Ikke ind-protokolleret Gadd.
Depotlaan ca. 7 Mill. Kr.
Kautionslaan 8 » »
Vekselgæld 8 » »
Anden Gæld - 21 » »

Tilsammen: 44 Mill. Kr.

Det sønderjydske Landbrugs Gæld skulde saaledes 
ialt andrage godt 310 Mill. Kr.

Til Belysning af Spørgsmaalet, hvorledes den 
samlede indprotokollerede Gæld i de sønderjydske 
Landsdele h a r udviklet sig siden Genforeningen, fore
ligger der følgende Oplysninger fra Grundbogskonto
rerne:
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Aar Indførte Hypoteker 
Mill. Kr.

Udslettede
Hypoteker

Mill. Kr.
Nettotilvækst

Mill. Kr.

1920 76,5 0,8 75,7
1921 160,6 13,3 147,3
1922 79,7 14,6 65,1
1923 64,8 15,6 49,2
1924 48,7 16,4 32 3
1925 70,1 21,6 48,5

500,4 82,3 418,1

Den samlede indprotokollerede Gæld i Byerne og 
paa Landet i Sønderjylland udgør herefter, n aar m aji 
fradrager 2 (Mill. Kr. for Laan i offentlige Ejendomme, 
nom inelt 416 Mill. Kr., som om trentlig fordeler sig 
med følgende Beløb paa nedenstaaende Grupper af 
Kreditorer:

Kredit- og Hypotekforeninger (Hovedstol) 224 Mill. Kr. 
Sønderjydske Sparekasser ca. 22 » »
Banker (Skadesløsbrevenes Paalydende) » 100 » »
Andre Institutioner » 10 » »
Private » 60 » »

416 Mill. Kr.

Den hertil svarende effektive Pantegæld vil ligge 
noget under 400 Millioner Kr.

Vil man i store Træk danne sig et Helhedsbillede 
af den organiserede Kapitals Virkem idler i Sønder
jylland efter Kapitalens Hjemsted, kom mer man til 
følgende Resultat:
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Institutioner

Hjemlige Midler
Frem
mede
Midler

Mill. Kr.

Ind
skud

Mill.
Kr.

Indbetalt 
Grund

kapital og 
Reserver
MilL Kr.

Til
sammen

Mill. Kr.
Sønderjydske Sparekasser 
og Andelskasser pr. 31. 
3. 1925 ........................... ca 35,0 ca. 3,0*) ca. 38,0

Sønderjydske Banker pr. 
31. 12. 1924 .................. 44,7 8,5 53,2 ca. 25

Filialer af københavnske 
Banker pr. 31.12 1924 .. 12,2 12,2 „ 62

Laanekassen for Sønder
jylland,Overformynderiet, 
Sparekasser og Forsik
ringsselskaber i det gamle 
Land,Statsboligfonden og
Staten ...........................

Kredit- og Hypotekf. pr. 
31. 12. 1925
1) solgte Obligationer .
2) Resten usolgt: deraf
a) deponerede af Interes

senterne for Laan hos 
NationalbankensFilial 
i Kolding..................

b) ca. 18Mill. Kr. depone
rede for Laanisønder- 
jydskePengeinstituter

c) ca 4 Mill. Kr. i aabent 
Depot i Bankerne . . .

d) Resten,ca.5Mill.Kr.**) 
antages at bero hos 
Interessenterne,

7**)

„ 15**)

„ 185

„ 5

ca. 110 ca. 292
Ialt ca. 400 Mill. Kr.

*) Reserverne alene 1,6 Mill. Kr. Garantikapitalen 
skønsmæssig ansat til 1,4 Mill. Kr.

**) Skønsmæssig ansat.
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De hjemlige Indskudsm idler er, naar Mark om
regnes til Kroner efter Pari-Kurs, i Forhold til 1914 
gaaet tilbage fra ca. 130 til 92 Millioner Kroner. Hele 
Nedgangen falder paa Sparekasserne, hvis Indskud er 
dalet fra 78 til 33 Mill. Kr., medens Bankernes og 
Bankfilialernes Indlaan fra Befolkningen sam tidig 
er steget fra 43 til 57 Mill. Kr. Her staar vi ved det 
springende P unk t i Realkreditspørgsm aalet i Søn
derjylland. Det er Manglen paa Sparekapital til Ud- 
laan mod I. og II. P rioritet i faste Ejendomme, der 
gør Forholdene saa vanskelige. Hvad denne Tilbage
gang betyder for Realkreditten i de sønderjydske 
Landsdele, forstaas først tilfulde, naar den ses paa 
Baggrund af Udviklingen i de nørrejydske Nabo
am ter og paa Fyn:

Sparekasseindskud 
i Millioner Kroner

31. 3.1909 31. 3.1914 31.3.1924

De sønderjydske Amter........... ca. 65,0 ca. 78,0 30,2
Vejle og Ribe Amter................  1 49,7 59,4 122,5
Odense A m t............................... 78,4 117,7 229,8

Er Landsdelen praktisk ta lt blottet for Spare
kasseindskud, er den til Gengæld rigelig forsynet med 
Bankmidler. De hjemlige Indlaan i vore Banker og 
Bankfilialer er forøget med 14 Mill. Kr., og den Kapi
tal, som udefra gennem Bankerne er stillet til Raa- 
dighed for Erhverslivet i Nordslesvig, er sam tidig 
steget fra 6 til 87 Millioner Kroner. Vor Gæld til 
Laanekassen for Sønderjylland, Statsboligfonden, Sta
ten, Overformynderiet, Sparekasser og Forsikrings
selskaber i det gamle Land vil nogenlunde svare til,



Pen finansielle Udvikling i de sønderj. Landsdele. 111

hvad vi før Krigen skyldte til Institu tioner af samme 
og lignende Art med Domicil sydfor den nuværende 
Grænse. Vore Pengeinstituters hjemlige Virkem idler 
udgør godt og vel 100 Mill. Kr. og de fremmede Mid
ler, naar undtages Kredit- og Hypotekforeningslaan, 
ligeledes noget over 100 Mill. Kr. Gælden til Kredit- og 
Hypotekforeninger, som nu om fatter baade By- og 
Landejendomme, andrager ialt 224 Millioner Kroner 
mod 72 Millioner i 1914. Af disse 224 Mill. Kr. Obliga
tioner, hvis kontante Værdi i Dag ligger om kring 175 
Mill. Kr., er formentlig ca. 40 Millioner Kr. paa søn
derjydske Hænder, deraf 18 Millioner belaant i 
hjemlige Banker og Sparekasser og 5 Millioner i 
N ationalbankens Filial i Kolding, medens Resten dels 
er solgt i Sønderjylland*) dels henligger usolgt og 
ubehæftet for Interessenternes (Regning. Af de usolgte 
Obligationer er kun  de i N ationalbankens Filial i 
Kolding belaante 5 Millioner opført i Oversigten. For 
saa vidt de er belaant i hjemlige Pengeinstitutter, 
vil Laanenes Beløb findes b landt de til Indskud osv. 
i Banker og Sparekasser svarende Udlaan, medens 
de Obligationer, som er ubehæftede i Interessenter
nes Eje, i denne Forbindelse kan betragtes som ikke 
udstedte.

Naar m an ser paa den Udvikling, som er skitse
ret i det foregaaende, m aa m an under Hensyn til de 
store Omvæltninger, som har fundet Sted, erkende, 
at Erhvervene i de sønderjydske Landsdele og ikke 
m indst Landbruget ha r haft store Vanskeligheder at

*) Sønderjydske Banker og Sparekasser ligger for 
egen Regning inde med ca. 3 Mill. Kr.



112 Kr. Re-fslund Thomsen.

kæmpe med i de siden Genforeningen forløbne Aar. 
Det har været en i vide Kredse udbredt Opfattelse, at 
disse Omvæltninger, særlig M arkvalutaens Sammen
brud, skulde have tilført Landejendomsbesidderne en 
saa betydelig Fordel, at de nu skulde være forholds
vis velstillede baade i Sammenligning med Forhol
dene i det gamle Land og med Tiden før Krigen, at 
den passive Kapitals Repræsentanter havde lidt 
ganske overordentlig under M arkkatastrofen, kunde 
der jo ikke være Tvivl om. Den gunstige Bedøm
melse af det sønderjydske Landbrugs økonomiske 
Stilling viser sig dog efter det ved de foretagne Under
søgelser oplyste ikke at holde Stik. Som der er gjort 
udførlig Rede for i tidligere Afsnit af denne Undersø
gelse, er Konverteringen af Landbrugets Gæld fra 
Mark til Kroner ikke sket paa saa fordelagtige Vil- 
kaar, som det alm indeligvis er antaget. En stor Del 
af M arkgælden fra Tiden før Krigen er bleven ompla
ceret til et forholdsvis højt Kronebeløb. Hvad der 
im idlertid har bragt Gælden op paa den Højde, den 
har i Dag, er de ugunstige Vilkaar, under hvilke 
Landbruget efter Krigen har m aatte t gaa i Gang med 
Arbejdet paa Ejendommenes Istandsættelse, Besæt
ningernes og Inventarets Komplettering og hele Drif
tens Genrejsning og Omlægning efter de nye Afsæt- 
ningsvilkaar. Dette store Arbejde har, som oplyst, 
krævet en meget betydelig Kapitalanvendelse og -med
ført en foruroligende Vækst af Landbrugets Gæld fra 
Aar til Aar.

Forsaavidt man heraf vil drage den Slutning, at 
der er disponeret uforsvarligt, m aa denne Opfattelse 
dog i det store og hele siges at bero paa en Fejlta



Den finansielle Udvikling i de sønderj. Landsdele. 113

gelse. De nordslesvigske Landm ænd m aatte gøre en 
Indsats for at faa gennemført en til de forandrede 
Forhold svarende Drift af deres Ejendomme. De 
fulgte i saa Henseende de Raad, som fra all ? Sider 
blev givet dem; de kunde ikke se, at den Kapital- 
anbringelse, de foretog, vel var rigtig under Forud
sætning af et stabilt Pris- og Valutaniveau, men som 
Forholdene har udviklet sig, m aatte blive tabbrin- 
gende. Der vil, hvor der af en hel Landsdels Befolk
ning tages fat paa saa store Opgaver, altid va>re 
enkelte, der disponerer over Evne. Saadanne Til
fælde kan ogsaa paavises i Sønderjylland; men i det 
store og hele m aa m an mene, at den K apitalanbrin
gelse, som har fundet Sted efter de givne Forudsæt
ninger, var fuldt forsvarlig.

Ved Undersøgelsen af den paa Landejendomme 
indprotokollerede Gæld i de 16 Sogne kommer man 
til det Resultat, at denne, n aa r m an omregner Mark 
til Kroner efter P arikurs og ser bort fra  Kredit
foreningsobligationernes Kurs og Rentefod, fra Tiden 
før Krigen indtil nu er steget med 42 pCt. Der har 
utvivlsom t ogsaa i det gamle Land fundet en betydelig 
Gældsstigning Sted i «det samme Tidsrum. Forholdsvis 
betyder en procentvis lige T ilvæ kst i Gælden dog mere 
i de sønderjydske Landsdele, da det tyske Prisniveau 
for Landejendomme i 1914 laa højere end det danske. 
Efter de om Prioritetsgælden før Krigen foreliggende 
Oplysninger var denne oven i Købet særlig høj i Nord
slesvig.

Det Billede, som Tallene giver af det sønderjydske 
Landbrugs Gæld, er derfor ikke lyst, i hvert Fald 
mørkere, end m an paa Forhaand vilde være tilbøjelig

8
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til at antage. Forholdene ligger forskelligt fra Amt 
til Amt, fra Sogn til Sogn og fra Ejendom til Ejen
dom, men det kan ikke benægtes, at der findes et for
holdsvis stort Antal af stæ rkt forgældede Landm ænd, 
i Særdeleshed blandt dem, der har købt Ejendom eller 
forceret Omlægningen og Gennemførelsen af en inten
siv Drift under Højkonjunkturen.

Men selv om Helhedsbilledet ikke er lyst, vilde 
det være urigtigt a t betegne Stillingen som faretru
ende for Landbruget i sin Helhed. Hvad specielt 
Sam menligningen mellem Gælden nu og Gælden før 
Krigen angaar, m aa det erindres, at Ejendommene 
ikke alene er ført tilbage til samme Tilstand som tid 
ligere, men delvis betydelig forbedrede. Pengenes 
Værdi er ogsaa m indre end før Krigen, saa den 
samme Behæftelse i Penge betyder ikke den samme 
Bebyrdelse, da Ejendommenes Værdi, baade Brugs- 
og Handelsværdi, er større end før Krigen. Naar m an 
derfor alene ser paa Gældens Størrelse i Forhold til 
Ejendommenes Værdi, maa Gældsbyrden vel nok 
betegnes som taalelig. Men anlægger m an Rentabili
tetssynspunktet, bliver Billedet mørkere. Indtæ g
terne er utvivlsomt større end før Krigen, m en Udgif
terne er steget relativ t endnu mere. Dette gælder for 
Tiden ikke Foderstoffer og Kunstgødning, id'et disse 
ganske vist ud trykt i Korn er dyrere end før, men 
derimod ikke udtrykt i Smør og Flæsk. Men Udgif
terne til Haandværksfrem bringelser og overhovedet 
til alle Redskaber og M askiner og M aterialer, som 
repræsenterer en høj Arbejdsværdi, tynger uforholds
mæssigt. Skatterne er høje, de faste Afgifter til 
Elektricitetsselskaberne andrager forholdsvis store
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Beløb, ogsaa for den enkelte Ejendomsbesidder, og 
Gældsrenten til Banker og Sparekasser er gennem- 
gaaende saa høj, a t det væsentlig forringer Udsigten 
for en rentabel Drift. Det m aa derfor betegnes som i 
høj Grad paakrævet, at der skabes Mulighed for en 
Omplacering af den mest trykkende Del af Landbrugs
gælden, saaledes at det sønderjydske Landbrug faar 
billigere og roligere Penge at arbejde med, end det for 
Øjeblikket har.

Kr. Reislund Thomsen.



Helligkilder i Sønderjylland
Ved August F. Schmidt.

I det følgende skal gives en kortfattet Oversigt 
over de hellige Kilder i Sønderjylland, som det er 
lykkedes mig a t finde Optegnelser om. Det er m it 
Haah, a t ingen væsentlige, positive Træk om de en
kelte Kilder er oversete. I de udførlige Noter vil m an 
se, hvorfra Oplysningerne er hentede, men det vilde 
være m ærkeligt, om der ikke skulde kunne findes end
nu flere trykte Meddelelser om Sønderjyllands Kilder 
end dem, jeg har fundet og her offentliggør. Hoved
parten af de utrykte Optegnelser om Kilderne er hen
tede fra D a n s k  F o l k e m i n d e s a m l i n g s  Arkiv 
1906/31 (forkortet til D. F. S....... ), hvortil nye Oplys
ninger og Rettelser bedes send’t.

Selvom Helligkildestoffet fra Sønderjylland er 
mindre indholdsrigt end fra de fleste andre danske 
Egne, saa indeholder det dog de samme Grundm oti
ver som andet dansk Helligkildemateriale, lige
som m an ogsaa i Sønderjylland har dyrket Helligvæl
dene med samme Tro og Inderlighed som i det øv
rige Danm ark. Derfor turde m an mene, at det maa- 
ske kunde være af nogen Interesse — og til Gavn for 
Lokalhistorikere og Helligdomsforskere — at faa 
frem draget i overskuelig Form, hvad der m aatte 
findes om Helligkilderne vedrørende Sønderjylland.
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Kilderne bliver i det følgende nævnte i samme Ræk
kefølge som Sognene i Traps Danm ark (1. Udg. 1864).

F i n k e s  K i l d e  ( H a d e r s l e v )  findes ved 
»Bøndergaardene« i den nordvestlige Del af Haders
lev. Nogle bilder Børnene ind, at de nyfødte Børn 
er forvandlede Frøer fra Finkes Kilde1). 1781 m ed
deles, a t Vandet aldrig fryser i denne Kilde2). Ind
til for ca. 50 Aar siden var Finkes Kilde om sat af 
Kampesten. Derefter — vel m idt i 1870’erne — blev 
den m uret op af Brændsten. Da Kilden er 6—7 Me
ter dyb, m aa den jo siges at være en Brønd. I 1870’erne 
var der en Karm om den, og Vandet stod saa højt, a t 
m an kunde tage det op um iddelbart med Spanden. 
En Snes Aar senere blev der sat en Træpumipe i Brøn
den og denne, der nu var ret frønnet, blev for en 
halv Snes Aar siden ersta ttet af en Jernpumpe. 
Kilden gav tidligere meget rigeligt Vand. Det over
flødige Vand løb langs med Gaden (nu »Bøndergaar
dene«) og ned ad Renden (nu kaldet »Brøndgade«) og 
blev af Beboerne opfanget i sm aa m urede eller sten- 
satte Beholdere ud for deres Huse. Det opfangede 
Vand blev dog vist kun brugt til Rengøring, medens 
man til Mad hentede Vand i selve Kilden. Vandet 
er godt og k lart med en behagelig, mild Bittersm ag. 
Det sæ tter ved Kogning saa godt som slet ingen Ke
delsten. Boringer nedenfor Kilden, bl. a. ved Fugl
sangs Bryggeri, har taget det meste Vand' fra Kilden.3)

»F r  u e n s h u 1« ( H a d e r s l e v  H., g 1. H a d e r s- 
1 e v) N. V. for Dyringkær (Trap4 IX, 100).

*) D. F. S. 1906/31: 3002. Slesv. Søndagsbi. 17./12. 1922.
2) Danske Atlas VII, 144.
3) Velvilligst medd. af Pastor Thade Petersen 1925.
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H e l l i g  K i l d e  ( H a d e r s l e v  Herred, A a- 
s t r u p  Sogn) fandtes i et Engdrag »Helligmai« og 
var en meget besøgt Sundhedsbrønd — meddeler 
Danske A tlas1) 1781.

H e l l i g  K i l d e  (S d r. T y r s t r  u p Herred, 
F j  e l  s t r u p  Sogn) fandtes i Anslet (Trap4 IX, 88).

»P i l t e k æ r «  (S d r. T y r s t r u p Herred, A l l e r  
Sogn) paa Kirkegaarden, var i sin Tid anset som en 
hellig Kilde2).

H e l l i g  K i l d e  (G r a m  Herred, S o m m e r- 
s t e d Sogn) paa Kirkegaarden, var en anse.t Læge
domskilde. Sagnet fortæller, at førend Sommersted 
Kirke blev bygget, var Stedet helligt3). Mange Men
nesker skal være blevet helbredte af denne Kildes 
Vand. Kilden vanhelligedes af en skurvet Hest, som 
blev vasket i den. 1921 var Kildens Sted endnu syn- 
lig4).

H e 1 1 i g v a n d s k i 1 d e n ( G ra m  Herred, N u- 
s t r u p  Sogn) fandtes ved Gaarden Skodsbjerg østlig 
i Bæk Kommune. Kilden brugtes til at helbrede syge 
Mennesker og K reaturer ved. Kilden, der nævnes i 
Jordebogen fra 1794, skal endnu have rigeligt Vand5).

H e l l i g v a n d  (G ra m  Herreel, G r a m  Sogn) 
fandtes VSV. for Enderupskov Kirkebakke mellem 
to Gravhøje. Vandet løb fra Kilden ned i Gelsaa.

J) VII, 144, Trap (1864) I, 52. R. Haupt: Bau und Kunst- 
denkmäler der Provinz Schl.-II. (1887) I, 341. Slesv. 
Sdgbl. 17./12. 1922. Trap4 IX, 128.

2) Haupt I, 342. Trap4 IX, 78.
3) iMüllenlioff: Sagen, Märchen und Lieder der Herzt. 

Schleswig, Holstein und Lauenburg 1921, 112. Haupt I, 376
4) Slesv. Sdgbl. 17./12. 1922.
5) N ørgaard : F ra  N ustrup  Sogn 1902, 33. Slesv. Sdgbl. 

17./12. 1922.
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Denne ansete Lægedomskilde besøgtes St. H ansaften 
af Folk langvejs fra, endog helt fra Ringkøbing. Pot
ter, Kar og Tøj ofredes til Kilden ved Besøget. Kilden 
vanhelligedes af en Pottem ands skurvede Hest1). En- 
derupskov Kirke (Hellig Thøgers Kirke) byggedes ef
ter Sagnet af en rig Mand, som i Forvejen havde byg
get en Kirke Nord paa, til Tak for, at hans to Børn, 
en Dreng og en Pige, var bievne helbredte ved Vask- 
ning i Helligvandet her. Kirkens Opførelse kan maa- 
ske lægges til første Halvdel af det 12. A arhundrede2). 
Mærkeligt nok synes noget af den oprindelige Hellig- 
kildes Anseelse at være gaaet over paa det noget læn
gere mod Vest flydende Kildevæld »æ S i g« eller »æ 
P e v v e l« .  Omkring 1830 plejede m an St. H ansnat 
a t hente Vand fra »æ Sig«. Muligvis er »æ Sig« 
(»æ Pevvel«) identisk med det i Danske Atlas VII, 
176 nævnte »H e 11 i g v a n d«, »som over 100 Aar har 
været i Anseelse blandt Almuen, og er bleven flittig 
søgt St. Hans Aften«.

H e l l i g  K i l d e  (samme Sogn) ved Jenning ved 
den gamle Landevej fra  Gramby til Kastrup i Hjørnet 
af Haven til et lille Hus, er nu helt glemt, men besøg
tes til omkring 1820. Vandet i Kilden er meget vel
smagende3).

K a a s t k i 1 d e ( F r ø s  og K a  1 s 1 u n d Her
red, L i n t r  u p Sogn) paa Mejlby Mark ansaas for 
hellig. En sort Hund og en hvid Dame paa en hvid

9 -D. F. S. 1906/23: 30G1 (utr. Afhandling af J o h a n  
Z e r 1 a n g)

2) F ra  Ribe Amt 1912, 352 ff. Trap I, 75. Nissen Ramten
II. Sprogf. Almanak 1900, 19. Slesv. Sdgbl- 17./12 1922.
D. F. S. 1906/31.

3) D. F. S. 1906 31 (Opt. 1922).
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Hest færdedes ved Kilden1). Kildenavnet har næppe 
anden Betydning end »den opkastede Kilde«.

H e l l i  g v a n d  ( N ø r r e  R a n g s t r u p  Herred, 
T o f t l u n d  Sogn) fandtes paa Korsbjerg Mark 
Nordvest for Toftlund (1768: »Paa Stenderup Mark 
Norden for Byen«)2) og var en berømt hellig Kilde, 
der besøgtes af mange. 1581 blev opstillet en F a t
tigblok ved den; Pengene brugtes til Kirken og Sog
nets fa'ctige. Blokken stod ved Kilden til d. 20./12. 
1708, »da ingen siden kom til dette Helligvand«. 
Kilden er nu fyldt med Jord.

F a t t i g k i l d e n  ( H v i d d i n g  Herred, A r- 
r i 1 d Sogn) fandtes i Midten af det 19. Aarhundrede 
tæ t ved Vejen mellem Arrild og Honning ved nogle 
Fattighuse under en Stikkelsbærbusk i en Have. 
Kilden, der var et lille stensat Hul, besøgtes af og 
til, ligesom Vand hentedes derfra til syge og døende 
og desuden benyttedes det til Øjenvand og til F lasker, 
hvori m an havde hensat Igler, som forhen fandtes 
næsten i ethvert Hjem i Tilfælde af Sygdomme. Søg
ningen af Fattigkilden betragtedes af mange som et 
Udslag af Overtro3). Arrild er Helligkildespecialisten 
J. V. N i s s e  n-R a m  t e n s Fødesogn. Nissen-Ram- 
ten, f. 1835, d. 1902, blev 1859 Lærer i Ram ten i D jurs
land. Sine sidste Leveaar helligede han helt til 
Nationalmuseets Tjeneste, idet han  i 1880’erne og 
1890’erne berejste det meste af Jylland og samlede

D D. F. S. 1906/31: 3057. Hejmdal 11./2. 1925. Hans Pile- 
gaard og Aug F. Schmidt: Fra Lintrup Sogn (Aabenraa 
1925), 60.

2) Sønderj. Aar-b. 1913, 158; jfr. Danske Atlas VIT, 182. 
Slesv. Sdgbl. 17./12. 1922.

3) Nissen-Ramten III. Sprogf. Aim. 1900, 20. Slesv. 
Sdgbl 17./12. 1922.
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Oplysninger om hellige Kilder, Oldtidsminder, Ruiner 
og Voldsteder. I et stort H aandskrift i National
museets 2. Afdeling findes hans Beskrivelse over 255 
jyske hellige Kilder, hvoraf dog kun 3 er sønder
jyske. I Sprogforeningens Alm anak 1897 og 1909 
har han skrevet om Helligkilder og Sagn fra  Sønder
jylland. Som M edarbejder ved Nationalmuseet hav
de Nissen-Ramten stor Betydning.1)

H e l l i g  K i l d e  ( H v i d d i n g  Herred, S k æ r- 
o æ k  Sogn) fandtes tæ t Vest for Padborg Huse, og 
kendtes endnu af gamle Folk 1915. Kilden besøgtes 
St. H ansnat af fremmede og syge.2̂

H e l l i  g v a n d s k i l d  e n  [»Hellig Kilde«, Danske 
Atl.] ( S lo g s  Herred, H o s t r u p  Sogn) findes i 
Landsbyen Rørkjær i en Have ved den første Gaard 
til Højre for Vejen, inden m an kom mer til Rørkjær 
fra  Tønder. Gaarden blev efter en Brand 1839 op
ført p aa  Bakken ved Kilden, der h a r givet Gaarden 
Navn. M arken paa den anden Side Vejen hedder 
»Helligvandsfenne«. 1923 blev der foretaget R epara
tion ved Vejen nedenfor Kilden, hvorved m an da 
kunde se, a t der tidligere havde været gravet og 
fyldt Jord ned i Kildens Omgivelser, da Jordlagene et 
bestemt S'«:ed var vidt forskellige. Ved Kilden var 
opstillet en Jernblok med Pengebøsse til omkring 
1820.’ 1845 var endnu en Pæl ved Kilden. Museet i 
Kiel undersøgte Stedet for »en 30 Aar siden« (1921) 
for at finde Blokken, men uden Resultat. Blokken 
siges at være forsvundet omkring 1845—50. I Danske

*) Se Fra Randers Amt 1925, 1 ff.
2) Jfr. Danske Atlas VII, 191. D. F. S. 19C6/31: 3089. 

Slesv. Sdgbl. 17 /12. 1922.
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A tlas1) meddeles, a t Kilden »for 50 Aar siden (o: 
1731] blev stæ rk t besøgt af syge og Krøblinge« — 
isæ r med Nytte »i bidsige Febere. Nu hører m an 
slet ikke til nogen derved sket Helbredelse«. Kilden 
søgtes af syge, især St. H ansaften til omkring 1870. 
En rig Borger i Tønder lod sin lille Søn, som var ble
vet ilde tilredt af en Ged, bade i Helligkilden og 
lod ham drikke af dens Vand. I Kilden er fundet 
Skillinger. Den pyntedes i Tavshed St. H ansnat 
med Urter og Kranse.2) Kilden vanhelligedes, fordi 
en Soldat (eller »ugudelig«) badede sin skabede 
Hest i den. I »Flensborg Avis« d. 25. April 1921 fin
des en Artikel om Helligvandskilden i Rørkjær, hvori 
der gives en Skildring af et Kildebesøg m. m. hen 
lagt til denne Kilde. I Virkeligheden er Hovedpar
ten af nævnte Artikels Indhold tagéi fra Fr. Baks 
Beskrivelse af »En tu r til en hellig kilde«3) (Hellig
korskilde i Sk j ørping i Himmerland) og kan alts aa 
ikke have noget med Rørkjærs hellige Kilde at gøre.

H e l l i  g v a n d  s k i l d e n  (S d r. R a n g  s t r u p  
Herred, H e l l e v a d  Sogn) fandtes paa en lyngklædt 
Bakkeskrænt ved Byen Hellevad, der m aa have faaet 
sit Navn efter et »helligt Vadested«, som vel ogsaa 
m aa have haft Forbindelse med den hellige Kilde, 
der besøgtes St. Hansaften. Vand hentedes ogsaa 
derfra til syge Mennesker?) Det eskulde i saa Til-

x) VII, 294.
2) Trap. I, 157. Müllenhoff 1921, 112. E. T. Kristénsen: 

Danske Sagn III, Nr. 1077. D. F. S. 1906/31, B. 26: 3131. 
Slesv. Sdgbl. 31./12. 1922.

3) Trykt i Bania IV 1897, 181 ff. Jfr. Trap4 IX, 90.
4) Jfr. J. V. Nissen-Ramtens Humoreske herom i 

Sprogf Aim. 1897, 55 ff., smsts. 1900, 20 ff; Haandskrift II.
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fælde være under Tag inden Solopgang. De besø
gende drak af Vandet og vaskede sig deri. I en 
jernbeslaaet Blok ved Kilden ofre-des Pengegaver. 
Sagnet siger, at Hellevad Kirke er bygget af saadan- 
ne Gaver. Hos Evald Tang Kristensen1) meddeles, 
at Blokken tømtes af de fattige Munke fra Løgum
kloster. Munkene kaldte sig selv fattige, men var 
ellers uhyre rige. Kilden faldt sammen omkring 
1870, da m an gravede efter Gulvsand i Bakken ved 
den. Kildehullet var ellers omsat af lange, kløvede 
Spaaner, og højt frodigt Græs voksede omkring Ste
det og viste den overflødige Vandmængde paa Bak
keskræ nten. Vandet i Kilden var meget k lart; 
ovenpaa det svømmede en Del Andemad — meddeler 
Nissen-Ramten. Kilden er nævnt 177G af Søren Abild- 
gaard, der i sin Dagbog noterer: »Norden Byen er en 
langtrækkende høj Brink, paa vis (!) vestlige Ende 
er en Sundheds Kilde«2). I »Danske Sagn« meddeles, 
a t  Kilden vanhelligedes af en syg Hest.

H e l l i g  K i l d e  (S d r . R a n g s t r u p  Herred, 
0 . L ø g u m Sogn) fandtes paa Bardelund Bakke ved 
Hovslund. Denne hellige Kilde er nu forsvundet.3) 
Sydøst for Lerskov fandtes R o l a n d s  K i l d e ,  der 
dog vist ikke har været anset som hellig.4)

K a p e 11 a n  - D a m  ( R is e  Herred, L ø j t  Sogn) 
fandtes i Skoven Lønholt. I Skoven Sillehole, sam-

J) Danske Sagn IV, Nr. 12. Lorenzen: Rejseskildrin
ger, 55.

2) Son dj. Aarb. 1900, 154. Endvidere Danske Atlas 
VII, 241. Trap. II, 347. Moclersmaalet 19./12. 1911. Slesv. 
Sdgbl. 31./12. 1922.

3) Sprogf. Aim. 1900, 104 ff. D. F. S. 1906/31: 3204. 
Danske Sagn IV, Nr. 12. Lorenzen: Rejseskildrin

ger, 55.
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me Sogn, er en K i l d  e, som kunde helbrede V atter
sot og Koldfeber.1) Saa sent som i 1880 er der end
nu  blevet hentet Vand herfra. Kilden er paa P ræ 
stens Mark i Vi-Døffel (o: hellig Pyt, Lavning). Sag- 
ne>t melder, at Næssekongen Bars blev døbt i denne 
Kilde af en Munk fra Løjt Kloster. K j e 1 d s K i 1 d e 
paa Løjtkirkeby Nørregade b a r næppe været hellig. 
Den h a r sit Navn efter en Kjeld Krag, der skal have 
givet Kirken stort Jordegods. — Paa Barsø er næ r 
ved M unkedalen B o y  B a a d s  K i l d e ,  der nok hel
ler ikke h a r været hellig. — I Skebjerg Skov, Stollig. 
(samme Sogn) stod til 1856 et m ærkeligt Træ (Ahortf), 
ved hvis Rod der udsprang e n  K i l d e ,  som brugtes 
af syge, ligesom Junker Viggos Vand paa Varnæs 
Kirkegaard.2)

H e l l i g v a n d s k i l d e  ( R i s e  Herred, R i s e  
Sogn) findes paa Præ stegaardens Mark.3)

H e l l i g  K i l d e  ( L u n d t o f t  Herred, F e l s t e d  
Sogn) med Fattigblok fandtes ved Tumbøl?)

J u n k e r  e l l e r  R i d d e r  V i g g o s  V a n d  
( L u n d t o f t  Herred, V a r n æ s  Sogn) er en Vand- 
samling i et Hul ca. 2 Alen oppe paa Stamm en af et 
Ahorntræ (Ær) paa Varnæs Kirkegaard. Vandet 
nød stor Anseelse i Omegnen paa Grund af sine 
helbredende Egenskaber. Det siges aldrig at 
slippe op. Sagnet fortæller, at Junker (Ridder) Viggo 
skal have bygget Kirken, og han skal sammen med 
sin Brud ligge begravet under det store Træ ved

j) D. F. S. B 26. Slesv. Sdgbl. 31./12. 1922.
2) Se Chronich des Kirchspiels Løjt ved Pastor An

dresen; Degn C. N. Gammelgaards Beskr. af Varnæs.
:l) Indb. t. Stednavneudvalget 1912.
*) Müllenhoff 1921, 112. Slesv. Sdgbl. 31./12. 1922.
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Kirkens østlige Ende. Viggo skal dog være begravet 
mange Aar efter hende. Han m aatte nemlig, som 
Straf for sit Overmod, gøre en Rejse til den hellige 
Grav og kom først som Olding tilbage og satte sig 
paa sin Bruds Grav og døde efter med sine Læber 
at have suget et Hul i Træet, hvorudaf der rindede 
Vand, som slukkede hans Tørst. Endnu skal der i 
Hullet stadig findes Vand1). I N utidstraditionen for
tælles, at Vandet i Træet er Ridder Viggos Taarer.

»St. K i r s t e n  p a a  B j e r g e t «  ( L u n d t o f t  
Herred, R i n k e n æ s  Sogn) var en berømt hellig 
Kilde, der besøgtes til den nyere Tid2).

H e l l i g  K i l d e  (A ls  Nr. Herred, N o r d b o r g  
Landsogn) fandtes ved Thinghøj næ r Landsbyen 
Holm. Kilden besøgtes af mange syge, der drak af 
og vaskede sig i Vandet. Besøgene skal være Skyld 
i Holms Oprindelse. En Variant af Sagnet fortæller, 
a t i H e 11 e s ø  i Nærhed af Holm havde »Gudinden« 
nedlagt hellig Kraft, hvorfor mange M ennesker val
fartede til Stedet — og Holm byggedes3). Sagnet, der 
sikkert er fra  nyere Tid, lyder i høj Grad uægte, og 
jeg tro r ikke, man uden videre tør fæste a lt for stor 
Lid til det.

K o n g e n s  K i l d e  (V is  Herred, B o v  Sogn) 
fandtes paa Oldemorstofts Eng tæ t ved H araldsdal. 
Navnene skal hentyde til Harald Klak, som i et Slag- 
skal være blevet overvundet der. En Variant fortæl-

Fr. Fischer: Slesvigske Folkesagn 1880, 62 f. Trap 
II, 361. Lorentzen: Rejseskildringer, 59. Danske Sagn III, 
Nr. 1911—12. Slesv. Sdgbl. 31./12. 1922. Fotografi i D. F. S.

-) Trap II, 359, Sprogf. Aim. 1800, 24.
3) Möllenhoff 1921, 112. J. Raben: Folkesagn fra Als

og Sundeved 1923, 50 f.
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1er, a t en Kong Valdemar har vandet sin Hest i denne 
Kilde; deraf Navnet.1)

Mellemslesvig.
G r ø n n e k i 1 d e ( F l e n s b o r g )  er en gammel 

Stenbrønd paa Havretorvet, hvortil Storken bringer 
de smaa Børn, og fra Kilden fisker Mødrene dem op. 
En Søndag, naar Folk gaar fra  Kirke, skal der kom
me et Vildsvin og rode ved en Sten ved Grønnekilde. 
Naar Stenen er løsnet, skyder en tyk V andstraale 
frem af Jorden og vokser til cn rivende Strøm, som 
skyller Byen bort.2)

M ø 1 r ø y (Ny Herred, S t e n b j e r g  Sogn) »et 
par Bøsseskud fra Wolsrøy By« er en Kilde, hvis 
Vand er »befundet at være m ineralsk, men er dog i 
Sognet meget elsket«.3)

H j o r t e  h o r n s b r ø n d e n  eller H o r n b r  øn- 
d e n  (G o t t o r p  Amt) ved Frederiksberg (en Bydel 
af S l e s v i g )  ansaaes tidligere for helbredende. 
Sagnet fortæller, a t Hyrder og Jægere i gamle Dage 
samledes ved en Kilde, hvorfor der efterhaanden op
stod en Landsby om kring denne. En Dag tørrede 
Kilden ud og Folkene stedtes i stor Nød. Ved N atte
tid gik en af Jægerne ind i Skoven for om m uligt at 
skaffe Hjælp. Efter lang Tids Søgen saa. han pludse
lig ganske nær ved sig en hvid Hjort med gyldent 
Gevir. Han lagde straks an, men fik Medlidenhed

J) Trap II, 465. D. F. S. 1906/31: 3271. Slesv Sdgbl. 
31./12. 1922. I-Iejmdal 9.12 1925; smign. Müllenhoff 1921, 112 
(Niehuus o: Nyhus, Bov ,Sogn).

2) Müllenhoff 1921, 111. Hans Rasmussen: Sonder- 
jydske Sagn 1899, 75. Slesv., Sdgbl. 31./12 1922.

3) Danske Atlas VII, 388. Müllenhoff, 112. Slesv. Sdgb1. 
31 /12. 1922.
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med Dyret, sænkede Buen og gik hjem. Næste Dags 
Morgen fandt m an et gyldent Gevir ved Kilden, som 
nu gav Vand igen. Hjorten saaes aldrig mere. For 
det gyldne Gevir kunde der bygges en statelig Brønd.1)

H e l l i g  K i l d e  (S 1 i s Herred, S ø n d e r  B r  a- 
r  u p Sogn) havde knyttet et berømt M arked til sig. 
M arkedet »holdtes Tirsdagen, Onsdagen og Torsdagen 
efter Jacobi«2) og den der med forbundne Kirkemesse 
holdtes St. Jacobs Dag den 25./7. M arkedet var en 
stor Folkefest for hele Angel, saa det »endog besøges 
af Grever og Adelsmænd«. Man havde en Tidsregning 
derefter, f. Eks. »8 Dage efter Brarup«. Ugen hed 
»Brarup Uge«.2) Brarup Marked er endnu meget 
stort.

T h o r s k i l d e  [»Tordeskyel«] (S t r  u k s t r u p 
Herred, H a v e t o f t  Sogn) ved Torsballe var i gamle 
Dage en besøgt Helligkilde, og ha r i den hedenske 
Tid m aaske været viet til Guden Thor.3)

L æ g e d o m s k i 1 d e (H u s u m Herred, S v a v- 
s t e d Sogn) ved Svavsted fandtes Aar 1G13. I Begyn
delsen besøgtes den meget, men den tabte dog snart 
sit Ry.4)

Müllenhoff 110 t. Hans Rasmussen, 76. Slesv. Sdgbl. 
31./12. 1922.

2) Danske Atlas VII, 651. Trap II, 531. Slesv. Sdgbl. 
31./12. 1922. Lorentzen: Rejseskildringer, 183. Dr. H. i 
Skizzer 1855, 38 ff.

3) Ser. Rer. Dan. VI, 578 Müllenhoff, 112. Trap II, 512. 
Slesv. Sdgbl. 31./12. 1922.

4) Trap I, 247. Slesv. Sdgbl. 31./12. 1922.



Den sidste kamp for modersmålet 
i skolen.

4 aktstykker,
m eddelt af H. L a u s t e n  T h o m s e n .

Den 18. december 1888 udstedte overpræsidenten 
for Holsten og Slesvig en bekendtgørelse, hvorefter 
der med som m erhalvaaret 1889 skulde indføres ude
lukkende tysk skoleundervisning med undtagelse af 
ugentlig fire tim er i religion i alle nordslesvigske al
mueskoler. Der indsendtes paa Vælgerforeningens 
in itiativ  en petition med over 10,000 skoleinteressen- 
ters underskrifter til regeringen om ophævelse af an
ordningen. Sagen fremdroges i synoder og landdag, 
alt forgæves.

E t tydeligt billede af, hvilken utilfredshed, ja 
hvilken sorg der voldtes ved bekendtgørelsen, vil 
m an faa af efterfølgende ansøgninger om at beholde 
den meget sparsomme dansk-undervisning i det 
m indste i et enkelt lille skoledistrikt. Ansøgningerne 
og svarene paa dem gengives, som de er skrevne, 
paa tysk. Ansøgningernes forfatter er »Den nord
slesvigske Skoleforening«s senere m angeaarige kas
serer, gaardejer H i n r i c h T h o m s e n  i Roost, og 
forøvrigt taler dokum enterne for sig selv.
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Roost bei Arrftd, ,Propstei Törninglehn, 
Kreis Hadersleben, den 18. Dezbr. 1890.

An
die Hohe Königliche Regierung, Abteilung für 

Kirchen- und Schulwesen,
in Schleswig!

Die gehorsam st unterzeichneten 3 Hofbesit
zer (Hinrich Thomsen, Hans Rostgaard Evald 
und Peder Ennem ark) der Schulgemeinde Roost 
beantragen hierdurch ehrerbietigst:

»Die Hohe Königliche Regierung wolle gefälligst ge- 
»statten und verfügen, dass (mit Rücksicht auf § 6 
»des h e u t e  vor eben zwei Jahren, am 18. Dezbr. 
»1888 vom Königlichen Oberpräsidenten erlassenen 
»Anweisung für den U nterricht in den nordschleswig- 
»schen Volksschulen«) vom 1. Januar 1891 an die Re- 
»ligionsunterricht i n  d e r  S c h u l e  z u  R o o s t n u r  
»a H e i n  in der dänischen Sprache gegeben und dass 
»auch Dänischlesen und Schreiben in 2 S t u n d e n  
»w ö c h e n t l i c h  geübt werden soll«.

W enn eben w ir 3 unterzeichneten Schulinteres
senten m it diesem Anträge hervortreten, dann hat 
dies seinen Grund, aus Folgendem leicht ersichtlich: 
Die hiesige Volksschule wird jetzt von 19 — sage 
Neunzehn — schulpflichtigen Kindern frequentiert. 
Von diesen 19 schulpflichtigen Kindern sind 10 — 
also die grössere Hälfte — Kinder der Unterzeichne
ten (Thomsien 3, Evald 3, Ennem ark 4). Die Eltern 
von 7 Kindern sind dänische U nterthanen (Tischler 
Olesen 4, K äthner Möller 3) und die letzten 2 Kinder 
haben in der Nachbargemeinde Rurup ihre Heimath, 
bezahlen hier Frem denschulgeld und können also

9
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garnicht in Betracht kommen, obwohl die Eltern die
ser beiden Kinder, wie w ir wohl behaupten können, 
m it unserem  Anträge gänzlich einverstanden sind. 
Da die Väter der 7 Kinder dänische U nterthanen sind, 
dann haben sie in dieser Sache auch nicht m itzuspre
chen; doch, ohne sie gefragt zu haben, können wir ver
sichern, dass auch sie m it unserer Bitte einverstan
den sind. W ird das rekapitu liert, ist Resultat, dass 
wir 3 gehorsam st Unterzeichnete Grund und m orali
sche Berechtigung haben — auch sind w ir alle 3 Mit
glieder des Kirchen-Kollegiums — den vorerwähnten 
gehorsam en Antrag zu stellen. Die Königliche Regie
rung kann  uns keine bessere, schönere W eihnachts
bescherung oder Neujahrsgabe schenken, als den An
trag  bewilligen, und haben w ir auch die sichere Hoff
nung, dass er bewilligt werden wird. Im Namen un
seres Heilandes, des K inderfreundes bitten wir: »las
sen Sie uns doch unsere Religion unbeschnitten in 
unserer alten Sprache behalten, wie w ir es i m m e r  
seit E inführung des Christenthum s gehabt. Beden
ken Sie doch, dass es für uns eine sehr harte Strafe 
ist, wenn z. B. unsere Kinder in der Schule lernen 
sollen, zu Gott im Himmel in  einer Sprache zu beten, 
welche die m eisten Eltern gar nicht verstehen kön
nen.« — W enn die Hohe Königliche Regierung sich 
denken wollte, dass z. B. in den Jahren 1851—1863 die 
damalige dänische Regierung angeordnet hätte , dass 
in der S tadt Schleswig, Kiel, Altona u. s. f. in den 
Volksschulen n u r  in Dänisch m it Ausnahme von 
wöchentlich 4 Religionsstunden — und auch sogar 
wöchentlich 2 Stunden Religion auf Dänisch — Unter
richt ertheilt werden sollte — ja, dann erlauben w ir
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uns allergehorsam st zu behaupten, ebenso in dem
selben Umfange wird jetzt h i e r  Deutsch eingeführt, 
und noch strenger, denn w ir sind ja  doch n u r 23 
Jahre m it Preussen vereinigt, w ährend in  der Zeit 
1851—1863 z. B. die Stadt Schleswig u. s. w. in Jah r
hunderte un ter Dänem ark gestanden.

W ir bitten nochmals: »Erfülle unsere Bitte!« 
Es konnte eine Menge von Gründen angegeben wer
den für unseren Antrag, wie w ir befürchten Zurück
gehen der Religiosität, der Sittlichkeit, als Folge der 
Religionsunterricht in der deutschen Sprache, wie 
Gefahr vorhanden in m ancher Beziehung vorliegt, 
was unser Kirchenvorstand und Kirchenkollegium 
zu jeder Zeit bezeugen können, w ir wollen aber dar
auf verzichten, indem  wir zuletzt erklären, dass w ir 
nicht bezweifeln, dass die Hohe Königliche Regierung 
uns eine gute und gerechte Regierung sein will.

A llerunterthänigst

H inrich Thomsen.

H. R. Evald.

P. Ennem ark.

Schleswig, den 24. Dezember 1890. 
Königliche Regierung.

J. Nr. II 17102
Auf das Gesuch vom 18. d. Mts. erw idern 

w ir Ihnen m it dem Anheimstellen der M itthei
lung an die beiden M itunterzeichner dessel
ben, dass w ir n icht in der Lage sind, Abwei
chungen von den Vorschriften in den nord-
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schleswigschen Volksschulen vom 18. Dezem
ber 1888 zu gestatten.

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen

Schow.

An
den Hofbesitzer
H errn H inrich Thomsen 

W ohlgeboren
in Roost

frei bei Arrild.

Roost bei Arrild, 5. Januar 1891.
Kreis Hadersleben, Regierungsbez. Schleswig.

An
Se. Excellenz,
(den Herrn M inister der geist
lichen p. p. Angelegenheiten 

in  Berlin.

Unterthänige Eingabe des Hof
besitzers Hinrich Thomsen
in Roost, betreffend
Ert'heilung des U nterrichts in
der hiesigen Volksschule.

Ueber der in oben bezeichneten Sache 
erlaubte der allergehorsam st Unterzeich
nete, nebst 2 Nachbarn, sich unterm  18ten 
Dezember 1890 m it einem gehorsamen Gesu
che an die Königliche Regierung in Schles
wig zu wenden. Eine Abschrift des fragl. 
Gesuches lege ich allergehorsam st bei.
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Die Hohe Königliche Regierung in Schles
wig hat m ir unterm  24. v. Mts. einen abschlä
gigen Bescheid, aber ohne alle Motivierung, 
ertheilt. Auch eine Abschrift dieses Be
scheids füge ich bei.

Allergehorsamst wende ich mich nun — 
auch im Namen der M itunterzeichner des Ge
suches vom 18. Decbr. 1890 — an Ew. Excellenz 
m it der unterthänigen Bitte »Ew. Excellenz 
wolle verfügen, dass in der Schule zu Roost 
die Religionsunterricht n u r  in der däni
schen Sprache gegeben und dass w ö c h e n t 
l i c h  i n  2 S t u n  d e n Dänischk sen und 
Schreiben geübt werden soll«.

In der »Anweisung für den U nterricht 
in den nordschleswigschen Volksschulen vom 
18. Dezbr. 1888« (Amtsblatt der Königl. Reg. 
zu Schleswig pro 1888 St. GO, Nr. 1240, Seite 
G29) wird im § G die Regierung erm ächtigt, 
Ausnahm en zuzulassen, und eben m it Bezug 
auf diesen § hatten  w ir uns vertruensvoll 
an die Königliche Regierung gewandt, m it 
der Ueberzeugung, dass eben dieselbe i n  d e r  
L a g e  w a r, Abweichungen gestatten zu kön
nen. Aus dem Bescheide vom 24. Decbr. 1890 
haben w ir gesehen, dass wir uns geirrt haben, 
und deshalb wende ich mich jetzt u n t e r t ä 
nigst an Ew. Excellenz. Ich bitte und bean
trage um unserer Kinder willen: »Erhöre u n 
sere Bitte!« — Gründe weiter anzuführen 
werde ich jetzt unterlassen, es liegen so viele 
ernste vor; Ew. Excellenz werden sie eben so 
gut kennen, wie w ir h ier in Nordschleswig,
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und als ein schlichter B auer’hoffe ich, dass 
mein Antrag nicht vergebens sein soll.

U nterthänigst

H inrich Thomsen, 
Hofbesitzer.

Berlin, den 2. Mai 1891.
M inisterium

der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten.

U. III. A. Nr. 627.

Auf die Eingabe vom 5. Januar d. J. erwi
dere ich Ihnen, bei Rückgabe der Anlagen, 
dass Ihrem  Gesuche, den Religionsunterricht 
in der Schule zu Roost nu r allein in der dä
nischen Sprache 'ertheilen zu lassen und zu 
gestatten, dass wöchentlich in zwei Stunden 
dänischlesen und dänischschreiben geübt 
werde, nicht stattgegeben werden kann.

Zedlitz.
An

den Hofbesitzer
H errn Hinrich Thomsen 

in Roost.



Valget til Haderslev Kredsdag
den 4. Maj 1919.

I.
Revolutionen i Tyskland i 1918 medførte en De

m okratisering af alle Valgbestemmelsefr; Socialister
nes Program krav om lige og direkte: Valgret for alle 
Mænd og Kvinder over 20 Aar blev om sat til Virkelig
hed. Først blev disse Krav gennemført for Rigsda
gens og Landdagens Vedkommende og derefter for 
Kredsdagene og Kommuneraadene. De nye Bestem
m elser om Valg og Sam mensætning af Kredsdagene 
udstedtes i Form af en Forordning med Lovkraft den 
18. Februar 1919 (G. S. S. 23). Ifølge denne Forord
ning bortfaldt de større Grundejeres Valgforbund, 
saa at kun Købstædernes og Landkom m unem es 
Valgforbund blev tilbage. Fordelingen af M andater
ne mellem dem skete som hidtil efter Folketal; der
ved fik Landkom m unerne de M andater, som de stør
re Grundejere h idtil havde siddet inde med. Købstæ
dernes Kredsdagsmænd valgtes af Byraadene uden 
M agistraten. Landkom m unernes Kredsdagsmænd 
valgtes ved direkte Valg efter Forholdstalsvalgm eto
den, den d’Hondt’ske Methode. Valgene til Kredsda
gen skulde senest finde Sted den 4. Maj.

Medens de nævnte formelle Valgretsbestemmel
ser virkede ensartet i hele Tyskland henh. Preussen, 
traad te  der for Nordslesvigs Vedkommend'e een Fak-
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tor til, som satte  sit Særpræg paa  Stemningen, nem
lig Udsigten til Genforeningen med Danmark. Den 
nationale Stemningsbølge overskyggede ald'ôles de i 
sig selv betydningsfulde demokratiske Frem skridt, 
som den nye Tilstand medførte. De blev taget dels 
som en Selvfølgelighed, dels som en Forberedelse til 
det kommende danske Styre. Udsigten til den kom
mende statsretslige Forandring virkede som noget 
Uundgaaeligt paa den tysksindede Befolkning, saale- 
des at den allerede nu gjorde sit Bo op; derved lette- 
des Overgangen til de nye Forhold.

II.

Ved Kredsdagsvalget i 1912 havde Danskerne er
obret det sidste M andat i Landkom munernes Valg
forbund; ved de senere Valg var der ikke sket nogen 
Forskydning i national Henseende. Stillingen var 
a ltsaa  denne: Tyskerne sad inde med de 5 Købstads- 
m andater og de 10 M andater, som de større Grundeje
re raadede over, medens Danskerne raadede over de 
10 M andater fra Landkom munerne.

Ved Byraadsvalget den 2. M arts 1919 havde Dan
skerne i Haderslev vunden de 16 af 30 M andater og i 
Christiansfeld 4 af 7. Det var derfor givet, at Dan
skerne vilde faa Flertal indenfor Købstædernes Valg
forbund. Da Tyskerne indenfor Landdistrik tet kun 
kunde faa. et ubetydeligt M indretal, vilde den nye 
Kredsdags Sam mensætning blive et Modstykke til 
den gamle: nu vilde Tyskerne blive født Mindretal.

Under disse Auspicier fandt Kredsdagsmødet den 
31. Marts Sted, i hvilket der skulde træffes nærm ere 
Bestemmelse om Kredsdagsvalget.
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Kredsudvalget konstaterede, at der af Kredsda
gens 25 M andater faldt 5 paa Købstæderne og 20 paa 
Landkom m unerne og foreslog, a t hele Kredsen skul
de danne eet V algdistrikt til Valg af disse 20 Kreds- 
dagsmænd. Herimod opponeredes der fra  dansk Side, 
idet der ifølge Forordningen af 18. Februar skulde 
(dannes V algdistrikter med m indst tre Kredsdagsm an
dater og kun ses bort herfra, hvis en Dannelse af Valg
d istrik ter ikke var mulig. En Undladelse af en De
ling ansaas for ulovlig. Man foreslog derfor en De
ling i 6 Valgdistrikter. Det tyske F lertal vedtog dog 
Kredsudvalgets Forslag. En Deling af Kredsen i 
V algdistrikter vilde muligvis have medført, at der 
slet ingen tysk Kredsdagsmand. var bleven valgt fra 
Landkredsen. Det var dog ingenlunde Hensigten 
med det danske Forslag, at ville udelukke Tyskerne 
og for a t m arkere dette, tilbød Danskerne under For
handlingen at ville gaa med til en Deling af Kredsen 
i to D istrikter: i Østeramt og Vesteramt, men heller 
ikke dette Forslag kunde Tyskerne acceptere.

Kredsdagsbeslutningen kom til a t lyde:

»Kredsdagen beslutter imod Stemmerne fra 
Landkom munernes Kredsdagsmænd i Henhold til 
Kredsudvalgets Forslag:

1. Antallet af de Kredsdagsmænd, som skal væl
ges i Haderslev Kreds, fastsættes til 25, hvoraf 
der falder 5 paa Købstædernes Valgforbund og 
20 paa Landkom m unernes Valgforbund;

2. til Valget af de 20 Kredsdagsmænd, som falder 
paa Landkom munernes Valgforbund, forenes 
alle Kredsens Kommuner og G odsdistrikter til 
eet Valgdistrikt«.
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III.

Valget af de 5 Kredsdagsmedlemmer, som tilkom 
Haderslev Købstad og Christiansfeld Flække, var in
direkte,. Valget skete paa den Maade, at Byraadets 
og Flækkeforsamlingens Medlemmier traadte sammen 
til en Valgforsamling, som under en selvvalgt For
m ands Ledelse foretog Valget ved at stemme paa 
i Forvejen godkendte Lister; Opgørelsen fandt Sted 
efter den d’Hondt’ske Méthode.

Der var indgivet tre Lister: en dansk Liste: Liste 
Nielsen, en socialdem okratisk Liste: Liste Grünért 
og en tysk Liste: Liste Dr. Meyer. Den danske og den 
socialdem okratiske Liste havde erklæ ret Listefor
bund.

Den danske Liste opstillede følgende K andidater:

1. Købmand Julius Nielsen, Damager,
2. Tandlæge Jonathan  Smith, Nørregade,
3. Møllersvend Anton Houborg, Slotsgade 14,
4. Dyrlæge Jakob Hansen, Christiansfeld,
5. Snedkerm ester Friedrich Adolphsen, Storegade,

Af denne Liste var de to førstnævnte h idtil valgte 
som Kredsdagsmænd for Landdistrikterne. Ved de 
forandrede Valgbestemmelser mistede de deres Valg
barhed for Landets Vedkommende. Da Haderslev 
Købstad nu for første Gang kunde sætte danske 
Kredsdagsmænd ind i Kredsdagen, var m an enig om, 
a t sætte dem først paa Listen, Det tredje M andat 
kunde Danskerne ogsaa. besætte, hvorimod det fjerde 
og femte rimeligvis vilde tilfalde Tyskerne. Om dette 
tredje M andat kom der til at s taa  en Kamp i Gruppe
mødet, idet baade Arbejderne og Christiansfelderne
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krævede deres Mand sat ind som Nr. 3. Da ingen 
vilde s taa  tilbage, afgjordes Sagen ved Lodtrækning. 
Derved kom Arbejdernes Repræsentant: Møllersvend 
Houborg til at staa  som Nr. 3, medens Dyrlæge H an
sen, Christiansfeld, blev Nr. 4. Den femte pPlads an- 
saas som haabløs, men dens Indehaver kom alligevel 
senere ind i Kredsdagen, da Julius Nielsens Mandat 
bortfaldt ved hans Død.

Købstædernes Kredsdagsmænd skulde vælges af 
en Valgforsamling, som bestod af Byraadene uden 
M agistraten; Valgforsamlingen skulde selv vælge sin 
Formand. For Haderslev Købstads Vedkommende 
var det utvivlsomt, at Borgmesteren som født Medlem 
af M agistraten ikke kunde deltage i Valget: derimod 
var det tvivlsomt, om Borgmesteren i Christiansfeld 
kunde vælge. Christiansfeld havde ingen M agistrat, 
men den Politimyndighed, som i Haderslev laa ved 
M agistraten, sad Borgmesteren i Christiansfeld alene 
inde med,. Ud fra  dette Synspunkt m aatte man fra
kende Borgmesteren i Christiansfeld Valgret. Sagens 
praktiske Betydning var den, at Borgmesterens 
Stemme vilde sikre Tyskerne to M andater, mens de 
ellers kun  vilde faa eet. Derfor blev man paa dansk 
Side enig om at frakende Borgmesteren Stemmeret 
med den ovenfor anførte juridiske Begrundelse.

Valghandlingen, som fandt Sted paa Raadhuset 
Søndag den 4. Maj 1919, Efterm iddag Kl. 3, forløb pro
grammæssig. Den danske Byraadsgruppes Form and 
blev valgt til at lede Valghandlingen. Fra dansk Side 
blev der protesteret imod. a t Borgmesteren i Chri
stiansfeld deltog i Forhandlingen; fra tysk Side hæv
dede m an hans Valgret; ved Afstemningen forkaste-
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•des hans Valgret; Borgmesteren krævede saa en 
skriftlig Protest mod hans Udelukkelse tilføjet Valg
protokollen. I denne hedder det:

»Herved m aatte tilbagevises af Valgforstanderen:
1. Flækkeforstander Borgmester Achtnich fra  Chri
stiansfeld, fordi han efter Valgbestyrelsens Mening 
ikke var valgberettiget. Herr Achtnich erklærede: 
Jeg protesterer imod m in Tilbagevisning. Jeg er ble
ven forskriftsm æssig indbudt og anser mig for valg
berettiget«.

Afstemningen gav følgende Resultat:

Liste Nielsen Liste Grünert Liste Meyer 
20 Stemmer 5 Stemmer 12 Stemmer

V algresultatet blev opgjort den 10. Maj under Le
delse af Valgkommissæren for Købstæderne: Borg
mester Dr. Schindelhauer. Valgkommissæren og det 
tyske Medlem af Valgbestyrelsen ansaa Borgmester 
Achtnichs Udelukkelse for uberettiget, mens de dan
ske og det socialdem okratiske Medlem var af m odsat 
Anskuelse. Ved Fordelingen af M andaterne kom det 
til Lodtrækning mellem den danske og den socialde
m okratiske Liste; d'erved vandt den danske Liste. 
R esultatet blev som Følge deraf, a t den danske Liste 
fik fire K andidater valgte, den tyske een, derimod d'en 
socialdem okratiske Liste slet ingen.

IV.
Som nævnt, vedtog Kredsdagens tyske Flertal, 

a t hele Landkredsen skulde danne eet Valgdistrikt, 
for derigennem a t  skaffe det tyske M indretal de bed
ste Chancer for at faa. nogle valgt. K andidatlisten 
m aatte  derfor omfatte hele Kredsen. For a t lette Op-
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stillingen af Kandidaterne og for at faa en retfærdig 
Fordeling af Kandidaterne paa hele Kredsen, vedtog 
den danske Gruppe, at lægge det i Kredsdagen forka
stede Forslag om Deling af Kredsen i 6 D istrikter til 
Grund for Kandidatopstillingen. I hvert af disse Di
s trik te r skulde der samm enkaldes til Møder, som 
skulde udpege Kandidaterne i den Rækkefølge, de 
vilde have dem valgt. Af disse D istriktslister skulde 
saa  selve Hovedlisten sammensættes.

Denne ensartede Opstilling truedes en Tid lang af 
Krav, som stilledes fra Sønderjydsk Arbejderfor
enings Side. For at bevare den nationale Front over
for Tyskerne enedes m an efter flere Forhandlinger 
om, at 3 Repræsentanter for denne Forening skulde 
sættes paa  Listen paa sikre Pladser. Det overdroges 
til et Udvalg, bestaaende af Tandlæge Smith, Gdr. 
J. H. Schmidt og Gdr. N. Thuesen, at ordne Række
følgen af K andidaterne paa  Hovedlisten. Udvalget 
gik frem paa  den Maade, a t det tog de 6 første af Di
striktslisterne, derefter de 3 Arbejderforeningsrepræ
sentanter, dernæst de øvrige tidligere Kredsdags- 
mænd og fordelte de sidste 7 Pladser, hvoraf de 4 an- 
saas som sikre, ved Lodtrækning.

Den danske Liste kom derefter til a t se saaledes
ud:

1. Gdr. Erik Efsen, Halk,
2. Gdr. Nis Thuesen, Skovrup,
3. Gdr. J. H. Schmidt, Vojensgaard,
4 Gdr. Johan Nissen, Strandelhjøm ,
5 Gdr. Kloppenborg Skrumsager. Københoved,
6. Bygmes.er Nis T im m trm ann, Kastrup,
7. Arbejder,Hans Ebbesen, Djemæs,
8. M eje.ibestyrer Mads C. Jessen, Høgelund,
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9. Boghandler Niels Hansen, Toftlund,
10. Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa,
11. Møller Marius Top, Branderup,
12. Gdr. Peter Lassen, Rødding,
13. Gdr. Bejer Hostrup, Høgsbrogaard,
14. Gdr. Johannes Brandorff, Højrup,
15. Farver Magne Hansen, Jels,
16. Forpagter Jens Høyer, Billeslund,
17. Gdr. Jef. Gotthardsen, Hjortvad,
18. Gdr. Jørg. From, Fjelstrup,
19. Gdr. Ludvig Hybschmann, Favshjerg,
20. Gdr. Peter Tønder, Birkelev.

Fra tysk Side opstilledes ligeledes en Liste paa 20 
Kandidater, hvoraf valgtes:

1. Gdr. Carl Koch, M ariegaard,
2. Gdr. ,Peter Hjorth, Østergasse.

Valget va.r denne Gang direkte. Afstemningen 
fandt Sted i 77 D istrikter. Der afgaves paa den dan
ske Liste 13,279 Stemmer, paa den tyske Liste 2005 
Stemmer. I Henhold dertil erklæredes 18 af den dan
ske og 2 af den tyske Liste for valgt. Resultatet blev 
altsaa, set fra et dansk Standpunkt, endnu bedre end 
m an havde haabet.

Hele Kredsdagen havde a ltsaa  følgende Sammen
sætning: 22 Danske og 3 Tyske. Dermed var det gi
vet, at Kredsens Forvaltning for Frem tiden vilde bli
ve ledet af de danske Kredsdagsmænd; i Særdeleshed 
af dem, som kom til at sidde i Rredsudvalget.

J. S m i t h .



El Par Bidrag til Seodemllands Hislorie 
eher 1864.

Ved

H. P. H a n s s e n .

I.
En Retskendelse.

Der fandtes ingen politisk Organisation i Søn
derjylland før i 1888, da den nordslesvigske Vælger
forening blev stiftet.

Men der fandt et intim t Samarbejde Sted mel
lem en Række selvkaarede Førere, som repræsente
rede alle Strøg af Nordslesvig og sad inde med Be
folkningens Tillid hver paa sin Egn.

Nedenstaaende Retskendelse giver Oplysninger 
om, hvem der tog In itiativet og fattede de afgørende 
politiske Beslutninger i Aarene omkring 1870:

I m N a m e n  d e s  K ö n i g s.
In U ntersuchungssachen 

wider
den Buchhändler Sabroe hier & Consorten 

wegen Übertretung des § 12 der Verordnung 
vom 11. März 1850 betreffend die Verhütung 
eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung 
gefährdenden M issbrauchs des Versamm- 
lungs- und Vereinigungsrechts,

ha t das Königliche Am tsgericht II in seiner Sitzung; 
vom 4. Januar 1870, an welcher Theil nahmen,
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Hr. Ober-Amtsrichter v. Stemann, 
der Gastw irth Erichsen und 
der Kornhändler Claus Petersen

als Schöffen 
beide heute 
vereidigt

als Gerichtsschreiber, der Sekretair Quitzow 
als Polizeianwalt Hr. Bürgerm eister Lüders,

in Erwägung
1, dasz es durch die stattgehabte Verhandlung fest

gestellt worden, dass am 3. Septbr. v. J. im 
Locale der »Harmonie« Gesellschaft zu Hadersle
ben eine Versammlung stattgefunden hat, in wel
cher die in dem Blatte »Dannevirke« vom Sonn
abend den 4. Septbr.v. J. abgedruckte, den Artikel 
5 im Prager Frieden betreffende Adresse be
schlossen worden ist, ohne dasz von dieser Ver
samm lung eine Anzeige bei der hiesigen Polizei
behörde gemacht worden w ar;

2, dasz es somit k lar ist, dasz in der beregten Ver
sam m lung eine öffentliche Angelegenheit erörtert 
und berathschlagt worden ist;

3, dasz die Verordnung vom 11. März 1850 über die 
Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ord
nung gefährdenden M iszbrauchs des Versamm- 
lungs- und Vereinigungsrechts im § 1. verfügt:

»Von allen Versammlungen, in welchen öffent
liche Angelegenheit erörtert oder berathen 
werden sollen, ha t der Unternehm er minde
stens 24 Stunden vor dem Beginne der Ver
sam m lung unter Angabe des Ortes und der 
Zeit derselben Anzeige bei der Ortspolizei zu 
machen«;

und dasz es im § 12 eben derselben Verordnung 
heiszt:

»Wenn eine Versammlung ohne die in § 1 vor-
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geschriebene Anzeige stattgefunden hat, so 
trifft den Unternehm er eine Geldstrafe von 5 
bis 50 Thalem  oder Gefängnisstrafe von 8 Ta
gen bis zu 6 Wochen. Derjenige der den Platz 
dazu eingeräum t ha t und jeder, welcher in 
der Versammlung als Vorsteher, Ordner, Lei
ter oder Redner aufgetreten ist, ha t eine Geld- 
husze von 5 bis 50 Thalern verwirkt.«

Diese Verordnung auch in der Gesetzsammlung 
für die Königlichen Preussischen Staaten vom 
Jahre 1867 Nr. 62 in gesetzlich vorgeschriebener 
Weise publicirt worden ist:
dasz es ferner im § 338 des St. G. B. heiszt:

»hat Jem and mehrere Uebertretungen began
gen, so kommen die säm m tlichen dadurch be
gründeten Strafen zur Anwendung.«

4, dasz durch die stattgehabten Verhandlungen und 
durch das eigene Geständniss der betreffenden 
Angeklagten festgestellt ist:

a, dasz der Gutsbesitzer Nicolai Ahlm ann auf 
W erthemine, der Tabacksfabrikant Jens Peter 
Junggreen in Apenrade und der Buchhändler 
Theodor Sabroe in Hadersleben nicht nur als 
U nternehm er der zur Frage stehenden Ver 
Sammlung fungirt haben, sondern auch in der
selben als Redner aufgetreten sind; m ithin sich 
in beiden Beziehungen nach dem angeführten 
§ 338 des St. G. B. strafbar gemacht haben.

b, dasz der frühere Advocat Salicath sowohl den 
Platz zu der fraglichen Versammlung einge
räum t hat, als auch in derselben als Redner auf
getreten ist, m ithin sich ebenfalls einer zweifa
chen Uebertretung schuldig gemacht hat;

c, dasz folgende Angeklagte nur als Redner in
io
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der m ehrerw ähnten Versammlung aufgetreten 
sind nam entlich:
1, der Rédacteur Hans Rudolph Hiort Lorenzen 

in Hadersleben;
2, der Dr. med. Paul Anton Madvig daselbst
3, der Rentier Jes Andreas Detlefsen daselbst
4, der Rédacteur Jacob Claudius Pingel in Son

derburg
5, Hofbesitzer Christian Nielsen in Weibeck;
6, Gutsinspector Raunsöe in Gram;
7, der frühere Küster Peter Jörgensen in Mum- 

m ark ;
8, der Müller Jens Frederik R idderm ann W ie

land in Gram;
9, der Hofbesitzer Hans Lassen in Lysabild;

10, der Hofbesitzer Peter Skau in Bockshave;
11, der Gutsbesitzer Hans Tellus Möller auf 

Gammelgaard;
12, der Rédacteur C. A. Willemoes in Flensburg;
13, der Buchhändler Gustav Johannsen in Flens

burg;
14, der Hofbesitzer Hans A. Krüger in Beftoft.

d, dasz der Hofbesitzer C hristian Hanssen auf 
Nörremölle und der Ziegeleibesitzer Chr. Calle- 
sen auf Posekier zwar bei der beregten Ver
samm lung gegenwärtig gewesen sind; es je
doch nicht festgestellt ist, dasz dieselben sich 
an der Versammlung in gesetzwidriger Weise 
betheiligt haben,

für Recht erkannt:
1, die Angeklagten, Gutsbesitzer Nicolai Ahlmann,

Fabrikan t Jens Peter Junggreen und der Buch
händler Theodor Sabroe werden als Unternehm er 
der Versammlung vom 3. Septbr. 1869 ein Jeder 
in eine Geldbusze von 5r, welche event, durch eine 
8 tägige Gefängnisstrafe abzubüszen ist, und
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weil sie als Redner in der gedachten Versamm
lung aufgetreten sind, ein Jeder in eine, event, 
durch eine 2 tägige Gefängnisstrafe zu ver- 
hüssende, Geldbusze von 5r verurtheilt; auch 
schuldig erkannt, die Kosten ein jeder m it 4r 
an die R edaktur des Am tsgerichts zu erlegen.

2, Der Angeklagte, der frühere Advokat Salicath, 
wird weil er den Platz zu der Verhandlung am 3. 
Septbr. 1869 eingeräum t hat, in eine event, durch 
eine 2-tägige Gefängnisstrafe zu verbüssende 
Geldbusze von 5r und weil er als Redner in der 
Versammlung aufgetreten ist in eine event, durch 
eine 2-tägige Gefängnisstraffe zu verbüssende
Geldbusze von 5r verurtheilt; auch schuldig -er

kannt, an Kosten 4r an die Redaktur des Amts
gerichts zu erlegen.

3. die Angeklagten
1, der Redakteur Hans Rudolph Hiort Lorenzen 

in Hadersleben,
2, der Dr. med. Paul Anton Madvig daselbst;
3, der Rentier Jes Andr. Detlef sen daselbst;
4, der R edakteur Jacob Claudius Pingel in Son

derburg;
5, der Hofbesitzer Christian Nielsen in Weibeck;
6, der Gutsinspektor Raunsoe in Gram;
7, der frühere Küster Peter Jörgensen zu Mum- 

m ark;
8, der Müller Jens Fried. Ridderm ann Wie

land in Gram;
9, der Hofbesitzer Hans Lassen in Lysabild;

10, der Hofbesitzer Peter Skau in Bockshave;
11, Gutsbesitzer Hans Tellus Möller auf Gammel- 

gaard;
12, der Redakteur C. A. Willemoes in Flensburg;
13, der Buchhändler Gustav Johannsen daselbst;
14, der Hofbesitzer Hans A. Kryger in Bef toft;

io*
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werden Jeder, weil sie in der Versammlung am
3. September v. J. als Redner aufgetreten sind, in 
eine event, durch eine 2-tägige Gefängnisstrafe 
abzubüssende Geldstrafe von 5r verurtheilt, auch 
jeder schuldig erkannt, 2r an Kosten an die 
Redaktur des Am tsgerichts zu erlegen.

Dahingegen werden
4, der Hofbesitzer Christian Hanssen auf Nörmölle 

und der Ziegeleibesitzer Chr. Callesen auf Pose- 
kier freigesprochen und die sie betreffenden Kos
ten niedergeschlagen.

V. R. W .
Ausgefertigt Hadersleben im Königlichen Amts

gericht I. den 4. Januar 1870.
G. v. Stemann.

II.
En Protokol.

Under den haarde Edskamp, der førtes i Sønder
jylland fra Slutningen af Halvfjerdserne, blev der af
holdt et Vælgermøde i Gram den 20. August 1881. Af 
en Deltager i Mødet — saavidt jeg har kunnet faa 
oplyst Gaardejer H. T h o m s e n ,  Roost — blev der 
optaget følgende Protokol over Mødet, som her aftryk
kes, fordi den giver et godt Billede af den Tids indre 
Brydninger:

Vælgermøde i Gram Slotskro den 20. August 1881.
Efter Indbydelse fra de H errer Skrumsager, Kjø- 

benhoved, og Arnum, Bovlund, havde der til det 
ovennævnte Møde, der som offentligt Møde var an
meldt for Politiet og derfor overværet af en Gendarm, 
indfundet sig 75 Mænd fra alle de forskellige Sogne i 
Haderslev Vesteramt. Mødet aabnedes Kl. 10 
1. Form iddag af Indbyderen Skrum sager, Kjøben-

hoved, der først takkede de Mødte, fordi de saa
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talrig t var efterkommen Indbydelsen, og dernæst, 
under Henvisning til 17. M artsmødet i Vojens og 
de der tagne Bestemmelser, gjorde Rede for Hen
sigten med dette Møde i Dag, nemlig høre Be
folkningens eller rettere Forsam lingens Udtalel
ser over, hvad den mente om Stillingen med 
Hensyn til det forestaaende Rigsdagsvalg, og om, 
hvad der var bleven forhandlet paa Vojensmødet. 
Han foreslog dernæst Hörlück, Rurup, til Ord
styrer, og Forsam lingen valgte ham  enstemmig 
dertil ved Akklamation.

2. Hörlück, Rurup, erklærede, at han med Tak 
modtog Hvervet som Ordstyrer, takkede for den 
Tiltro, man viste ham, og bad om Overbærenhed, 
hvis han ikke skulde være Hvervet voksen. Han 
opfordrede Enhver, der ønskede at udtale sig, a t 
bede ham  om Ordet, og Ordet gaves først til

3. Kloster, Rødding, søgte at eftervise, at Vojens
mødet ikke havde været og ikke kunde betragtes 
som noget offentligt Møde, da Indbydelsen til det 
ikke var sket offentlig. Han lagde derfor ikke 
stor Vægt paa, hvad der var bestemt ved dette 
Møde.

4. Skrumsager, Kjøbenhoved, forklarede, at han 
ikke heller ansaa Afgørelsen ved Mødet i Vojens' 
for normgivende, men at han og Arnum  derfor 
havde indbudt til Dagsmødet, for a t se og høre, 
hvorledes Forsam lingen, der vel nok kunde 
betragtes som repræsenterende Befolkningen, 
vilde stille sig til Sagen, og om den ønskede de 
Bestemmelser, der vare tagne i Vojens, videre 
fremmede, eller om den vilde forkaste, hvad der 
var afgjort.

5. Jacobsen, Brønsmølle, foreslog, under Henvisning 
til et Forslag, der for nogle Dage siden var frem-
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kommet i »Dannevirke«, om det ej var passende 
at vælge en Mand af hver Kommune, og de saa 
samledes til et stort Møde, for at faa et korrekt 
Indtryk af Folkestemningen, og han vilde ønske, 
at de Kommuner, der ikke hørte til 1ste Valg
kreds, men hvor man ogsaa før havde valgt paa 
Krüger, ogsaa skulde tages med.

6. Arnum, Bovlund, talte om de Mødtes Antal ved 
Aabenraa Mødet for Vesteregnen, a t de kun 
havde været meget faa, at han derfor ikke lagde 
videre Vægt paa Udfaldet af samme Møde eller 
paa den Afstemning, hvorimod han havde prote
steret, der til Slutning var foretaget. Han 
foreslog Lassen, Lysabild, som Kandidat til Rigs
dagen efter Krügers Død og motiverede For
slaget.

7. Jacobsen, Brønskjærm ark, iuen+e. at det ved 
Aabenraa Mødet var slaaet fast, a t Krüger ikke 
burde genvælges, og spurgte, om denne Afgø
relse ikke fremdeles skulde staa  ved Magt; for 
hans P art ansaa han den for afgørende.

8. Lund, Kjøbenhoved, var villig til at tiltræde 
Arnums Forslag at vælge paa Lassen efter K rü
gers Afgang, men kun paa den Betingelse, at 
Lassen tilfredsstillende skulde afgive en offentlig 
Erklæring.

9. Skrumsager, Kjøbenhoved, svarede Jacobsen, 
Kjærm ark, at paa det lille Møde i Vojens var 
afgjort, at Krüger skulde gjenvælges. Paa Mø
det i Aabenraa havde han ikke været tilstede. 
Denne Forsamling’ i Dag var indkaldt paa Basis 
af Vojens Mødet, og derom vilde han gjerne høre 
de Tilstedeværendes Mening, nemlig først om 
Krüger burde gjenvælges.

10. Thomsen, Roost, vil ubetinget have Krüger gjen-
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valgt; men finder det rim eligst, a t m an dernæst 
enes om en Reservekandidat for ham, hvis han 
muligvis pludselig skulde gaa bort.

11. Lund, Kjøbenhoved, var af Thomsens Mening.
12. L. Jensen, Reisby, talte imod at gjenvælge Krü

ger, han vilde ikke støtte Arnums Forslag for 
Lassen og kunde ikke forstaa,, at man kunde 
tænke paa ham, saaledes som han  havde stillet 
sig til Edsspørgsmaalet, m an m aatte da hellere 
søge en anden Kandidat, muligvis Junggreen.

13. Hörlück, Rurup, vilde først have klaret, om K rü
ger skulde vælges eller ej.

14. Jensen, Reisby, mente, a t Mødet ikke var »offent
ligt« nok til, at m an kunde tage Beslutning derom.

15. Refslund sen., Bovlund, havde forstaaet Indby
delsen saaledes, at Skrum sager og Arnum 
ønskede at faa en Mening om Folkestemningen, 
og at de Mødte kun kunde give deres egen per
sonlige Mening tilkjende, men at de ellers intet 
M andat havde til at optræde i Folkets Navn.

16. Jacobsen, Brønskjærm ark, fastholdt, a t det ved 
A abenraa Mødet var afgjort, at Krüger ikke 
skulde vælges igen, og det vel endog med 2/3 af 
de der afgivne Stemmer, a ltsaa  med stort Flertal, 
og det havde været et rig tig t »offentligt« Møde, 
hvor hele Nordslesvig havde været repræsen
teret.

17. Thomsen, Roost, mente, at hvis Junggreen ikke 
havde sam m enkaldt Mødet til Aabenraa men f. 
E. til Gram, havde Flertallet uden al Tvivl cg 
m aaske endog 9/10 af de Tilstedeværende stem t 
for Krügers Gjenvalg.

18. Jacobsen, B rønskjæ rm ark, antog, at Pladsen 
ikke kunde gjøre noget til Sagen.

19. Lund, Kjøbenhoved, talte for, at det bedste var, 
at man søgte at opnaa Enighed.
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20. Jacobsen, Brøns Mølle, stemte deri med den fore- 
gaaende Taler, men m aatte som den bedste Ldvej 
fastholde at faa en Delegeret valgt for hver Kom
mune at disse da kunde samles til et stort Møde; 
de m indre Møder lagde han ikke stor Vægt paa.

21. Hansen, Vodder, talte for og mente, a t der gerne 
kunde tages Beslutning i Dag.

22. Appel, Rødding, syntes, at det burde klares, om 
Forsam lingen vilde slutte sig til det i Vojens 
vedtagne, event, som Resultat vedtage en Be
slutning, som de 5 i Vojens valgte kunde holde 
sig til, n aa r de samledes med Delegerede fra Als 
og Sundeved.

23. Jensen, Reisby, havde ikke-rig tig  Tillid til de 5 
Mænd, der var valgt i Vojens, i det m indste havde 
han ingen Tillid til Friis, Eisbøl, og Sabroe, Ha
derslev, det var derfor bedst ikke at godkende 
Vojensmødet.

24. Refslund sen., Bovlund, mente tværtimod, a t m an 
skulde vedtage, at de Valgte i Vojens skulde 
fremme Sagen, der burde jo dog nogen til a t tage 
sig af Sagen.

25. Jacobsen, Brøns Mølle, talte imod 17-Mandsfor- 
samlingen i Vojens og dens Competence, isæ r 
naar det i Aabenraa d. 2. Aug. afgjorte ikke 
skulde staa.

2G. Skrumsager, Kjøbenhoved, talte for a t faa at 
vide, om Forsam lingen syntes, at Komiteen fra 
Vojens skulde fremme Sagen eller Komitevalget 
annuleres. Han mente, at Forsam lingen godt 
kunde bestemme derover.

27. Jacobsen, Br ønsk j ær m ark, talte for et Møde af 
Valgmænd, af alle danske Valgmænd. Forsam 
lingen i Dag ansaa han for incompetent.

28. Hansen, Kastrup, gav dernæst et k la rt Foredrag
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over Anledningen til Mødet i Vojens, hvortil han 
var den ene Indbyder, og forklarede godt og tyde
ligt, hvad Meningen med det paa Vojens vedtagne 
var. Han forelagde tilsidst Forsam lingen det 
Spørgsmaal til Afgørelse, om den vilde godkende 
Vojensmødet og det der vedtagne — det var paa 
ingen Maade vedtaget, at Junggreen skulde ud
peges som Reserve for Krüger — eller forkaste 
og der approbere det.

29. Jacobsen, Brøns Mølle, talte imod Sagen i det 
Spor, som Indbyderne ønskede den fremmet, 
talte om Referatet i »Dannevirke« med Hensyn til 
Junggreen, anbefalede denne og talte godt for 
ham.

30. Jensen, Reisby, talte imod, at Bestemmelse toges 
her med Hensyn til Krügers Gjenvalg og mente, 
at mange f. E. Thomsen, Roost, tog altfor megen 
Hensyn til Krügers Person og hans personlige 
Ønsker.

31. Thomsen, Roost, gjorde Jensen, Reisby, opm ærk
som paa, at det just var for Sagens og ikke for 
Personens Skyld, at Krüger burde gjenvælges, og 
det kunde enhver, der vilde, vistnok ogsaa indse.

32. Arnum, Bovlund, vilde have at vide, om de Fem 
m aatte rejse til et Møde med Delegerede fra Als 
og Sundeved eller ej, og da helst paa et v i s t  
Grundlag, som her blev bestemt.

33. Jacobsen, Kjærm ark, talte  for Valget af en Mand 
med det levende Ord, ikke for Krüger.

34. Kloster, Rødding, talte saavel imod Mødet i Dag 
som imod Mødet i Vojens — derimod for Mødet 
i Aabenraa, navnlig hvad Competence angaar, — 
og han talte for Junggreen.

35. Skrumsager, Kjøbenhoved, talte og bad om a t 
faa et Resultat.
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36. Jacobsen, Brøns Mølle, fremkom med det Æ n
dringsforslag, at Skrum sager og Arnum skulde 
indbyde til et offentligt Møde. Han anbefalede 
Junggreen og forklarede, naturligvis kun efter 
de Oplysninger, han var i Stand til a t give, hvor
for Junggreen nu havde erklæ ret sig villig til at 
modtage Valg og før havde nægtet det.

37. L. Jensen, Reisby, gav atter et Par Ord til Bedste 
som Anbefaling for Junggreen.

38. Lund, Kjøbenhoved, vilde ikke have en bestemt 
Kandidat fastslaaet i Dag, han vilde faa Skrum s
ager og Arnum givet Fuldm agt til i Overens
stemmelse med Vojensmødet at forhandle videre 
og foretage forberedende Skridt.

39. Refslund sen. Bovlund talte i lignende Aand.
40. Jacobsen, K jærm ark, talte a tte r imod Vojens Mø

det og den der valgte Kommites Compétance.
41. Physant, Langetved, mente, at m an godt kunde 

faa de 5 i Vojens valgte H errer til at foretage for
beredende Skridt, og det drog sig nu om, om man 
vilde have Bud med dem til Alsingerne og Sun- 
devedderne.

42. Thomsen, Roost, mente, at Diskussionen nu 
havde varet længe nok, og at Ordstyreren gjerne 
kunde lade afstemme over, hvad Indbyderne øn
skede.

43. Jensen, Rejsby, vilde slet ikke have afstemt.
44. Hørlilck, Rurup, lod nu som Ordstyrer afstem 

me over, »om Forsam lingen vilde anerkjende Val
get af de to Mænd, Skrum sager og Araum, fra  
Vojensmødet og »have Bud« med dem«.

Dette vedtoges af Forsam lingen med overvæl
dende M ajoritet, nemlig med alle Stemmer 
imod 8.

45. Skrumsager, Kjøbenhoved, udtalte, at de paa
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Mødet i Vojens valgte vilde bygge videre paa, 
hvad de ved Mødet i Dag havde erfaret og siden 
erfarede om Stemningen, og gjentagende bad 
han de Tilstedeværende om at udtale dem.

46. Appel, Rødding, talte om, at det nu vel næ r
mest burde fastslaas, om Forsam lingen vilde 
have Krüger eller en anden valgt, det være sig 
Junggreen eller Lassen eller muligvis en anden.

47. Jacobsen, Brøns Mølle, afgiver den Erklæring, at 
han  ha r m isforstaaet Afstemningsemnet, at han 
ogsaa nok vil »have Bud« med de 5, og at han 
tiltræ der Majoriteten.

48. Skrumsager, Københoved, vilde gerne have no
get bestemt, hvortil han og Arnum kunde holde 
dem.

49. Appel, Rødding, kan kun optræde personlig ved 
en mulig Afstemning, navnlig paa Grund af en 
foregaaende Udtalelse af Kloster med Hensyn 
til Stemningen for Junggreen i Klosters Omgivel
ser, thi. Appel, der jo dog var fra samme Egn, 
havde ikke m ærket til nogen saadan Stemning.

50. Arnum, Bovlund, mente, at. alle kun var mødte 
personlig; men Skrum sager og han vilde gerne 
have et Tillidsvotum af Forsam lingen.

51. Refslund sen., Bovlund, kunde stemme, ikke alene 
for sig selv men for alle, som han havde talt 
med om denne Sag i hans Egn, nemlig for at 
vælge paa Krüger.

52. J. Schultz, Harreby, udtalte som sin Overbe
visning, at Krüger burde dø som Rigsdagsmand, 
men at man jo kunde udse hans event. Efterføl
ger, maaske Junggreen.

53. Lund, Kjøbenhoved, talte for Krüger og hans 
Program.

54. Jacobsen, Brøns Mølle, holdt en lang Tale imod
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Krügers Gjenvalg. Han vilde ikke have Krü
gers Person tillagt saa stor Vægt, han vilde 
have en Mand valgt, der kunde møde i Berlin; 
han fandt det uhørt, og aldrig før var i noget 
Land, hvor Parlam entarism en var indført, noget 
saa upraktisk  forekommet, at m an vilde vælge 
eller valgte en Mand til Folkets Talsm and, der 
var syg, og aldrig kunde indtage sin Plads.

55. Skrum sager, Kjøbenhoved, ønskede Afstemning 
foretagen over det Punkt, om m an vilde have 
Krüger gjenvalgt eller ej.

56. Hørliick, Rurup, lod derover afstemme, og det 
vedtoges med alle imod 11 Stemmer, a t Krüger 
skulde vælges igen.

57. Skrumsager, Kjøbenhoved bad nu Forsam lingen, 
om den vilde udtale sig med Hensyn til en Re
servekandidat for Krüger, og muligvis nævne 
Personer, som den fandt egnede til at være Krü
gers Efterfølger, hvilket m aaske ikke var saa li
getil, især da, saavidt Skrum sager vidste, der 
ikke fandtes en bestemtMand, om hvem det kunde 
siges, at »han var et Hoved højere end alt Folket«. 
I et længere og vel motiveret Foredrag forelagde 
han nu dette Spørgsmaal til nærm ere Eftertanke 
og henviste til Lassen, Lysabild. —

58. Jacobsen, Brøns Mølle mente, at det ikke var rig
tigt og heldigt a t vælge Lassen efter Krügers Af
gang, th i hvis Lassen nedlagde M andatet som 
Landdagsm and, vilde Alsingerne og deres Med
vælgere jo kun atter vælge en Mand, der ligesom 
Lassen var villig til a t aflægge Eden. —

59. Hansen, K astrup vilde ubetinget have en bestemt 
Erklæ ring fra Lassen — dertil skulde Skrum s
ager og Arnum vende. —

60. Jensen, Reisby kaldte det Vægelsindethed a t 
vælge Lassen og holdt paa Junggreen.
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GI. Hansen, Kastrup, mente, at Lassen kunde være 
ligesaa god som Junggreen.

G2. Jacobsen, K jærm ark, fandt en stor Forskjel paa 
Junggreen og Lassen og udviklede, hvorfor han 
holdt paa Junggreen.

G3. Skrum sager holdt paa at faa en fast og bestemt 
Erklæring af Lassen, saa kunde han nok vælge 
paa ham.

64. Jensen, Reisby, fandt det misligt a t stole paa Las
sens Overgang, som han kaldte det, nemlig fra 
Edsaflæggelsens Standpunkt og til Krügers Pro
gram.

65. Kloster, Rødding, var imod Lassen og for Jung
green.

66. Lund, Kjøbenhoved, mente, det vilde være det hel
digste, om Lassen, som Reservekandidat, mødte 
ved Mødet, som Skrum sager og Arnum skulde 
med til, og der udtalte sig. —

67. Kloster, Røding, mente, at han kunde holde Valg
møder rund t om og der udtale sig og lade sig in : 
terpellere. —

68. Lund, Kjøbenhoved, kunde ligesaa godt stemme 
paa Junggreen som paa Lassen og syntes bedst 
om Lassen.

69. Arnum, Bovlund, anbefalede Lassen, da vi der 
kunde vente med Sikkerhed, at Vælgerne fra Als 
og Sundeved var villige til at gaa med. Han ud
talte  sig imod Referatet i »Dannevirke« om 
Vojensmødet, men det hed sig, at Stemningen der 
havde været meget for Junggreen, efter hans Me
ning var det ikke sandt. —

70. Skrum sager, Kjøbenhoved, skønnede ligesom 
»Dannevirke«.

71. Jacobsen, Brøns Mølle fandt det ikke passende at 
holde paa Lassen for ikke a t udsætte ham  for F ri
stelse, til at form aa ham  til at afgive en Erklæ-
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ring med Hensyn til Edsspørgsm aalet, der maa- 
ske kunde være i Strid med hans eget Indre.

72. Skrum sager, Kjøbenhoved: Forslaget med Lassen 
var fremkommet fra  Folk, der staar Lassen meget 
nær, og naar de ikke tog i Betænkning a t anbe
fale ham, kunde vi for den Sags Skyld godt følge 
med. —

73. Lund, Kjøbenhoved, bragte paa Bane, at der end
nu kun var ta lt om Lassen og Junggreen, og at 
der muligvis kunde findes en 3die Kandidat. —

74. Jensen, Reisby, syntes ikke om en 3die Kandidat, 
han mente, to var tilstrækkelig. —

75. Lund, Kjøbenhoved, mente, at det var rigtigst og 
vigtigst at den udpegede Reservekandidat havde 
Folket med sig, og muligvis kunde der gerne 
foreslaas en passende Mand, som ingen tænkte 
paa, og det var godt at høre Udtalelser derom .—

76. Appel, Rødding, holdt Lassen for a t være ligesaa 
god som Junggreen; han holdt ubetinget først paa 
Krüger, og over denne sin Opfattelse gjorde Ap
pel Rede for Forsam lingen i et større Foredrag, 
der fulgtes med stor Interesse og hilstes med Bi
fald.

77. Hansen, Kastrup, henledte Opmærksomheden paa 
Cahesen, Posekjær, »om Krügers event. Efterføl
ger og anbefalede at ofre denne Mand en Tanke

78. Thom sen, Roost, og ligeledes
79. Lund, Kjøbenhoved, syntes godt om Callesen og 

anbefalede ham.
80. Hansen, Kastrup, talte endnu for Callesen og 

mente, at han ene kunde være paa  sin Plads i 
Rigsdagen og ogsaa var vel skikket til a t være 
Krügers Efterfølger.

81. Kloster, Rødding, og ligeledes
82. Jensen, Rejsby, vilde ikke have Callesen.
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83. Skrumsager, Kjøbenhoved, talte om, at Forhand
lingerne nu vel gjerne kunde afsluttes. —

84. Refslund sen., Bovlund, vilde have, a t der skulde 
afstemmes over, om der i »Dannevirke« skulde 
gives en offentlig Beretning om Mødet, for at det 
ikke skulde gaa her med et m uligt Referat, som 
det var gaaet med Vojensmødet.

85. Hørliick lovede som Ordstyrer, at der nok skulde 
komme et Referat, lille men korrekt, til »Danne
virke.« —

8G. Skrum sager talte  endnu engang, foranlediget af 
de foregaaende Udtalelser, om Forhandlingerne 
paa Mødet i Vojens.

87. L. Jacobsen, Brøns Mølle, anbefalede Skrum sager 
og Arnum  ved det forestaaende Møde (Timands- 
møde i Aabenraa) at virke hen til, at et offentlig, 
alm indeligt Valgmøde blev afholdt. —

88. Skrum sager erklærede, at noget Bindende vilde 
ikke blive afgjort, a t det i alt Fald enten paa den 
ene eller anden Maade vilde blive Folket forelagt 
til Godkjendelse eller Forkastelse.

89. Lund, Kjøbenhoved, mindede endnu engang om, 
a t det kunde være godt, om Reservekandidaten 
helst mødte ved et Møde og klarede sin Stilling.

90. Skrum sager: »Ja, n aar Krüger ikke skal vælges, 
men ellers finder jeg det upassende, at hans ud
sete Efterfølger holder Valgmøder, saa længe 
Krüger er vor Mand og lever«. —

91. Jacobsen, Brønskjærm ark, talte  endnu engang om 
Krüger og imod hans Valg. —

92. Skrumsager, Kjøbenhoved, og dernæst
93. Physant, Langetved, svarede kort derpaa, og slu t

telig gav
94. Skrum sager en kort Melding eller Tegning over 

R esultatet af Mødet i Dag og erklærede Forhand
lingerne for afsluttede og Mødet for hævet.
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95. Hørldck, Rurup, Ordstyreren, takkede for den 
Orden, der havde hersket under Mødet og for For
samlingens Tillid til ham, og udbragte et Leve for 
H. A. Krüger, der af Forsam lingen besvaredes 
med et nifoldigt kraftig t Hurra.

Mødet havde varet i samfulde ^ i 2 Timer uden 
nogen Pavse, og flere af de Herrer, der gjenta- 
gende havde Ordet, især begge Indbyderne, Appel 
Rødding, og Jacobsen, Brøns Mølle, udviklede de
res Anskuelser udførligt og i længere Taler.
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Den dansbe Fredsdelegations Reise 
til Paris og London i 1919-

Dagbogsoptegnelser.
Af H. P. H a n s s e n.

Fredsdelegationen bestod af 4 Repræsentanter 
îor de fire store politiske Partier, Landstingsm and 
A 1 e x a n d e r F o s s for det konservative Folkeparti, 
Folketingsmand N. N e e r g a a r d  for Venstre, da
værende Forsvarsm inister P. M u n c h  for det rad i
kale Venstre og Landstingsm and C. V. B r a m s n æ s 
for Socialdemokraterne, de hidtilvæ rende nordsles
vigske Repræsentanter for Sønderjylland, H. D. 
K l o .p p e n b o r  g-S k r u m s a g e r, N i s  N i s s e n  og 
H. P. H a n s s e n, samt Redaktør A n d r e a s  G r a u  
som Medlem af Mellemslesvigsk Udvalg, dertil Etats- 
raaderne H. N. A n d e r s e n  og E. G l ü c k s t a d t  
som særlig sagkyndige i økonomiske Spørgsmaal.

Efter at der paa et Par forberedende Møder i 
U denrigsm inisteriet var opnaaet Enighed om Be
handlingen af det sønderjydske Spørgsmaal paa 
Fredskonferencen, fastsattes Afrejsen til Torsdag den 
27. Februar 1919, Klokken 3 Eftermiddag. Til den 
fastsatte Tid gik vi ombord i 0. K.’s Motorskib »Fio- 
nia«. Med dette Skib skulde jeg i August Maaned 
1914 have foretaget en Rejse til Siam, men da jeg en 
Maaneds Tid før var paa Baldersbæk efter Indbydelse 
af Landstingsm and Holger Petersen for at modtage 
nyttige Vink vedrørende Rejsen, kom Østerrigs Ul-

41
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tim atum  til Serbien, og dermed var jeg k lar over, 
a t Rejsen m aatte opgives.

E tatsraad  H. N. Andersen modtog os, bød os vel
kommen ombord, og anviste os selv vore Kahytter. 
Klokken 3 stod vi ud af Frihavnen. Mens vi gik op 
ad Øresund, gav E tatsraaden os Reglerne for Maalti- 
derne og anviste os vore Pladser ved Bordet. Ved 
41/-’ Tiden passerede vi Kronborg. Det havde storm et 
s tæ rk t i de foregaaende Dage, men nu var Stormen 
ved at lægge sig, og vi mærkede ikke videre til Sø
gangen, da vi stod ud i Kattegat.

Overrejsen var meget behagelig. Vi samledes til 
alvorlig Forhandling et Par Timer hver Form iddag 
og hver Eftermiddag og drøftede indgaaende alle de 
Spørgsmaal, der efter vor Mening kunde komme til 
Forhandling paa Fredskonferencen.

Vi besluttede a t rette en Henvendelse til den 
franske Presse straks efter vor Ankomst til Paris og 
udarbejdede en Fællesudtalelse, som fik følgende 
Ordlyd:

»Den d an sk e  D elegation rep ra îsen te re r de fire sto re 
P a r tie r  i den danske  Rigsdag, de slesvigske R ep ræ sen tan 
te r rep ræ sen terer baade N ordslesvig og M ellem slesvig. Alle 
se r  de paa Løsningen af det slesvigske Spørgsm aal med 
sam m e Øjne; det danske Folk er som andre Folk delt i 
politiske P a r t ie r  m ed vidt forskellige A nskuelser om indre 
S pørgsm aal, m en i denne Sag s ta a r  d isse P a r tie r  enige. 
D elegationen er kom m et for overfor F redskonferencen  a t 
give U dtryk  for denne Enighed nu, d a  det danske  F olks 
Ønske om G enforening kan ventes v irkeligg jo rt som Følge 
af de A llieredes Sejr.

D et fæ lles Ønske, d e r sam ler det danske Folk i Konge
riget og i Slesvig, er, a t den nye G rænse skal drages i 
O verensstem m else med F olkenes S elvbestem m elsesret paa  
G rund lag  a f  en fri F o lkeafstem ning . Vi ønsker, a t denne 
A fstem ning for N ordslesvigs Vedkom m ende skal foregaa 
sn a re s t m ulig t, efter a t Landet er røm m et af tyske Trop-
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per, og a t N ordslesvig skal be trag tes som en H elhed ved 
A fstem ningen.

I F lensborg  og de øvrige m ellem slesvigske D istrik te r, 
for hvis V edkom m ende der overfor K onferencen af D an
m ark s B epra ',sentanter er frem sat Ønske om A fstem ning, 
ønsker vi, at denne A fstem ning skal foregaa kom m une- 
vis, og a t den ska l finde Sted 8 U ger efter a t disse Egne 
er røm m ede for tyske Tropper. N aar vi ønsker, at der 
skal van’e en F rist, er det, for a t det fornødne O plysnings
arbe jde  kan foregaa, m en vi ønsker, at F ris te n  ikke skal 
vare læ ngere end d ertil nødvendigt, da der i B efolkningen 
i disse Egne er et stan-kt Ønske om en snarlig  Afgørelse 
a.f dens Skæbne.

Vi n æ re r  den fuldeste T illid  til, a t F redskonferencen  
vil s ik re  en Afgørelse af det slesvigske Spørgsm aal i O ver
ensstem m else m ed Selvbestem m elsesre tten , der for dette 
Spørgsm aal s V edkom m ende a llerede i 1866 p aa  F ra n k rig s  
In itia tiv  er fasts laae t ved P rag fredens A rtikel 5. Spørgs- 
m aa le t ligger saa k la rt, a t vi h aab er paa en sn a rlig  Afgø
relse. Det vilde van*e en sto r Glande for de danske Sles
vigere og for bele de t danske Folk, om B eslu tn ingen  om 
A fstem ningen i Slesvig kunde blive taget allerede ved den 
forestaaende P ræ lim inæ rfred , og A fstem ningen finde Sted 
sn a re st m uligt efte r denne. Og vi h aa b e r da, at O verd ra
gelse til D anm ark  a f  de Egne, som i H enhold til A fstem 
ningen m a a tte  b live genforenede m ed D anm ark , vil kunne 
ske s tra k s  efter A fstem ningen, uanse t om ikke alle de 
S pørgsm aal, d er ande t S teds skal ordnes, til sin Tid er 
afgjorte .

D anm ark  ønsker G enforeningen m ed alle, der tæ n k er 
og føler D ansk, m en ønsker ikke a t have indenfor sine 
G ræ nser en sam le t tysk  Befolkning, der e r s tæ rk  nok til 
a t  skabe en tysk  Irréden tism e og bringe B rud  paa den 
nationale  Enhed, d e r  h a r  væ ret D anm arks Lykke.

Vi føler os forvissede om, a t F redskonferencen  vil 
m odtage disse vore Ø nsker m ed Velvilje.«

Særlig indgaaende og omhyggeligt drøftede vi 
Vælgerforeningens Forslag til Afstemningsregler. Vi 
vedtog til Slut enstemmigt at tilstille Fredskonferen
cen følgende Forslag:

)
n
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I.
»N ordslesvig opfattes som en Helhed, hvis B efolkning 

ved at stem m e med Ja eller Nej tilkendegiver, om den vil 
genforenes m ed D anm ark.

I F lensborg og de and re  D istrik te r i M ellemslesvig, 
hvorfra  Ønske om A fstem ning frem kom m er, finder saad an  
A fstem ning Sted kom m unevis, saaledes a t A fstem ningen i 
hver enkelt K om m une tages som vejledende G rundlag  ved 
A fgørelsen af ( iram sen

II.
S tem m eret ved disse A fstem ninger faa r alle over 20 

A ar gam le Mænd og K vinder, h jem m ehørende i A fstem 
n ingsom raadet, som

a) er født i H aderslev, A abenraa, Sønderborg, F lensborg  
og T ønder A m ter,

h) eller h a r  b a ft fast Ophold inden for disse A m ter siden 
den 1. Ja n u a r  1900,

c) eller er født i de næ vnte Amter, m en udvist af de h id 
til v a 'rende M yndigheder.

III.
S tem m eretten  udøves sk riftlig t under Form er, der 

s ik re r  hver enkelts frie V iljesytring. M yndighederne m aa 
ikke øve nogen Indflydelse paa A fstem ningen. E nhver 
stem m er i den K om m une, hvor lian h a r  h jem m e, de u d 
viste i den Kom m une, hvor de ved U dvisningen havde 
hjem m e.

IV.
A fstem ningsom raadet m aa, før A fstem ningen foretages, 

væ re røm m et af de tyske Tropper, for F lensborgs og de 
øvrige m ellem slesvigske D istrik te rs  V edkom m ende m indst 
8 Uger før A fstem ningen S am tidig  m ed Røm ningen in d 
s a t te s  der en blandet K om m ission, som er ud ruste t m ed 
tils tra 'k k e lig e  M agtm idler til at sørge .for, at O plysn ings
arbe jdet kan foregaa frit og u fo rsty rre t, saa a t en re tfæ r
dig A fstem ning kan finde Sted. Da de h id tilvæ rende F o r
valtn ingsm ynd igheder i s to r U dsm ykning  m ødes med Mis
tillid  af den danske Befolkning, bem yndiges den blandede 
K om m ission til paa B egauing af m indst 20 Vælgere i 
L andkom m uner og A m tsd istrik te r, m indst 200 Vælgere i 
Kredse, at fra tage disse F o rva ltn ingsm ynd igheder den u d 
øvende Magt og insda 'tte  en anden i Stedet.
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V.
Ilos den danske B efolkning i F lensborg  og .M ellemsles

vig og i vide K redse af B efolkningen i N ordslesvig findes 
den O pfattelse, a t det er nødvendigt, a t F lensborg  og de 
m ellem slesvigske A fs tem n ingsd is trik te r besæ ttes af a l li
erede eller n eu tra le  T ropper m indst 6 Uger, for A fstem 
ningen finder Sted.«

De økonomiske Spørgsmaal drøftedes ligeledes 
indgaaende, og det vedtoges at frem sætte følgende Ud
talelse overfor Fredskonferencen:

»I det Øjeblik, P rinc ipperne  for det dan sk e  Slesvigs 
Til.bagegivelse til D anm ark  ska l fastsæ ttes, b liver det nød 
vendigt a t træ ffe en O rdning af de finansie lle  Forbold, 
som  k n y tte r  sig dertil.

D anm ark  er af den Mening, a t  det vilde vane urei- 
fa 'rdigt, liv-is det ved Inko rpo rationen  skulde kom m e til a t 
lurre cn Del af de ubvre U dgifter, som den p reussiske Mi
litarism e b a r  paa lag t den danske B efolkning i Slesvig. Der 
er jo i V irkeligheden ingen Tvivl om, a t disse U dgifter 
ikke b ar skabt p roduk tive  V æ rdier i denne P rovins, som 
tvæ rtim od i de forløbne A ar h a r  m a a tte t betale uhyre  
S k atte r for at b id rage  til O pretholdelsen  af det preussiske 
Begi m en te.

D anm ark  er a ltsa a  a f  den M ening, a t det vilde væ re en 
re tfæ rd ig  O rdning af d e t finansielle  Spørgsm aal a t fast
sæ tte, a t der skal tilbagebeta les T yskland  en Del af de 58 
Mill., som D anm ark  m odtog i 1865 som det Beløb, der re 
præ senterede dets K vota-A ndel i L andets sam lede S ta ts 
gæld p a a  d e t T idspunk t, saaledes a t  denne Del sæ ttes i 
F orhold  til dels den Folkem æ ngde, dels det L andom raade, 
som vender tilbage til D anm ark . Dog m aa der til denne 
Sum begges V andien a f  de S ta tsak tiv er, som de T errito 
rier, der ska l inkorporere-s, h a r  erhvervet siden 1864. A k
tive r af rent m ilita 'r  N atu r bør dog i alle T ilfæ lde ikke ind
befattes deri.

O verfor de sam lede Krav, der kan  s tilles i O verens
stem m else m ed d e t foregaaende, og hvis endelige F a s t
sæ ttelse bør u n d erk astes  A fgørelse af en hertil af de a l li
erede og associerede M agters F redskonference nedsat Kom
m ission, kan  D anm ark  paa sin  Side stille  de betydelige 
F ordringer, det h a r  paa  T yskland, F ord ringer, som sand-
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synligvis langt overstiger det Beløb, som D anm ark  paa sin 
S ide vil have a t betale. De h id rø re r væ sentlig  fra folke
re tss trid ig e  H and linger fra T ysk lands Side.«

Endelig drøftedes Optionen og de dermed i For
bindelse staaende Forhold.

For at undgaa Minefaren løb vi op med Norges 
Kyst til Højde af Bergen, gik derfra over imod New
castle, ned med den engelske Kyst, kastede Søndag 
Efterm iddag Anker ved Themsens Munding og naa- 
ede Mandag Formiddag Klokken 10 til B o u 1 o g n e. 

Undervejs havde vi daglig modtaget traadløse
Telegramm er og var derigennem underrettet om Ud
viklingen af den M inisterkrise, der i disse Dage var 
udbrudt hjem me i Danmark. E tatsraaden var den 
første paa Dækket om Morgenen, stadig i godt Lune 
og meget underholdende. Samværet ombord var me
get behageligt. Der var rig Lejlighed til at drøfte alle 
Tidens brændende Spørgsmaal, og der var megen 
Sagkundskab repræsenteret i Fredsdelegationen.

Da vi ankom til Boulogne, var det Regnvejr. Vi 
m aatte ligge i Havnen til Klokken 2 og spiste endnu 
vor sidste Frokost ombord, før vi forlod vort herlige 
Skib, der skulde videre til Colombo efter Kopra. I 
Havnen var alt idel Travlhed. Det vrimlede med 
kinesiske Kulier, der var ansat som Havnearbejdere, 
da Franskm ændene laa ved Fronten. Klokken 3 afgik 
Iltoget til Paris. Der blev stillet tre Kupeer til Freds
delegationens Raadighed. Rejsen gik over Amiens, 
hvor vi saa stærke Spor af Kampen, nedskudte Byg
ninger og Tusinder af G ranathuller udover M arkerne 
paa begge Sider af Banen.

Den 3. Marts Klokken 8 Aften ankom vi til Paris, 
hvor vi paa Banegaarden blev modtaget af den dan-
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ske Gesandt, Kammerherre B e r  n h  o f t, hele den 
danske Legation, Professor V e r r i e r, H. V. C 1 a u- 
s e n og flere. Vi blev indlogerede i tre Hoteller. De 
to E tatsraader i Hotel Meurice, de danske Parlam en
tarikere og Andreas Grau i Hotel Cotinental, Klop- 
penborg-Skrumsager, Nis Nissen, Fuldm ægtig Laage 
Petersen fra Udenrigsm inisteriet, som ledsagede De
legationen, og jeg i Hotel Deux Mondes. Vi udsendte 
Henvendelsen til den franske Presse og mødtes efter 
Aftale i E tatsraad Andersens Salon i Hotel Meurice 
Klokken 9^  Aften.

Forhandlingerne begyndte med, at Kammerherre 
B e r n h o f t afgav en Beretning om Sagens Stilling.Den 
21. Februar havde han i Overensstemmelse med Uden
rigsm inisteriets Instruktion, som atter var i Over
ensstemmelse med Vælgerforeningens Resolution af 
17. November 1918, ført Sagen frem for den belgiske 
Kommission. Direktør L a r o c h e  i det franske Uden
rigsm inisterium  havde Dagen efter Forhandlingerne 
sagt: »Den danske Frem stilling var Æ rligheden og 
Redeligheden selv«. Amerikanerne havde været sæ r
deles velunderrettede, men havde erklæret sig enige 
med os, hvad ligeledes Englænderne havde gjort. 
P i c h o n og T a r d i e u repræsenterede Frankrig i 
Kommissionen. Tardieu var særlig indflydelsesrig 
og syntes ligeledes at være enig med os. Japanerne 
og Italienerne havde derimod ikke udtalt sig endnu. 
Amerikanerne havde erklæret, at Grænserne m aatte 
sæ ttes saaledes, at der ikke skabtes nye Irredentaer. 
Efter at Forhandlingerne var sluttet, havde Pichon 
spurgt, om ingen ønskede yderligere Oplysninger.

L a n s i n g havde spurgt, hvorledes vi havde 
tæ nkt os Ordenens Opretholdelse, naar Tropperne tog
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Dort. Efter at dette Spørgsmaal var besvaret, havde 
Lansing endvidere spurgt, om vi havde tæ nkt os, at 
Slesvig vilde blive givet tilbage uden de tyske Skatte
byrder. Dette Spørgsmaal var blevet besvaret med 
Ja. Lansing havde endelig spurgt: »Vil dette ikke 
være en stæ rk Opfordring til Tyskerne om at stem 
me dansk?« Dernæst havde han spurgt om Fri
sterne. Det var af Kommissionen blevet antydet, at 
det m aatte betragtes som ønskeligt, at der fastsattes 
en 6 Maaneders Frist, inden Afstemningen fandt Sted 
i Mellemslesvig, og ligeledes, a t Landet blev rømmet 
for tyske Tropper i et Bælte sydfor Afstemnings- 
linien.

Fredsprælim inærerne, fortsatte Bernhoft, vil bli
ve fastsat 12 Dage fra Dato i Trier. Kommissærerne, 
som skal lede Afstemningen, vil blive udnævnt af 
Fredskonferencen.

Til disse Meddelelser af Kam merherren sluttede 
sig en livlig Drøftelse. Delegationen opfordrede ham 
efter tidligere Aftale til at være dens Ordfører overfor 
Kommissionen og til i denne Egenskab at ordne en 
Sammenkomst med den, sam t søge at skaffe sig 
Underretning om, hvilke Spørgsmaal, Kommissionen 
især kunde ønske besvaret. Delegationens næste 
Møde blev fastsat til Tirsdag den 4. Marts, Klokken 3 
Eftermiddag.

Tirsdag den 4. Marts 1919.
Tilstede var i E tatsraad  Andersens Salon Klokken 

3 Eftermiddag hele Delegationen, Kammerherre 
Bernhoft og Magister H. V. Clausen.

Kam merherren meddelte, at Kommissionen vilde 
modtage Delegationen Torsdag den G. Marts, Klokken 
10 Formiddag, i Udenrigsm inisteriet. Det havde end-
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nu ikke været ham m uligt at faa oplyst, hvilke 
Spørgsmaal der vilde blive Delegationen forelagt, 
men han vilde fortsætte sine Bestræbelser. Vi drøf
tede derefter endnu en Gang P unkt for Punkt de 
vedtagne Afstemningsregler, som paany iblev god
kendt. E tatsraad  Andersen havde endnu ikke faaet 
Forbindelse med Englænderne og Amerikanerne, 
men vilde fortsætte sine Bestræbelser. Næste Møde 
fastsattes til Onsdag den 5. Marts Klokken 3 Efter
middag i E tatsraad Andersens Salon.

Onsdag den 5. Marts 1919.
Delegationen, Kam merherre B er nhof t og H. V. 

Clausen samledes som aftalt. Bernhoft meddelte, at 
han havde talt med de am erikanske Medlemmer af 
Kommissionen. De fandt ikke, at der var Grund til 
at afgive en ny Frem stilling af Spørgsmaalet. Det 
kunde betragtes som afgjort, at der blev Afstemning 
i begge Omraader. Man ønskede særlig Oplysning 
om Fristernes Længde og om Besættelsen af Landet.

A l e x a n d e r  F o s s  meddelte i Tilslutning der
til, at han havde haft Lejlighed til at tale med et an
det Medlem af Kommissionen, som havde spurgt, om 
Danm ark var interesseret i, at Svenske og Nord- 
mænd fik Sæde i den Kommission, der skulde lede 
Afstemningen, og endvidere, hvorfor m an ikke fra 
dansk Side ønskede Afstemning helt ned til Slien. 
Dertil havde han svaret, a t der ikke var fremkommet 
Ønsker fra Befolkningens Side syd for den af Bern
hoft dragne Afstemningslinje. Skulde Befolkningen 
i Sydslesvig afstemme, vilde det desuden efter hans 
Mening afføde en for de nordligere D istrikter skade
lig tysk Agitation. Vedkommende havde desuden 
talt om Afstemningsreglerne og billiget, at Besæt-
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teisen ikke omfattede Slesvig By. Han havde ytret, 
a t  man næppe vilde sende Tropper, men nøjes med at 
sende et Par Krigsskibe. Alexander Foss havde be
nyttet Lejligheden til ogsaa a t bringe det finansielle 
Spørgsmaal paa Tale. Der var ikke blevet indvendt 
noget imod, at man tog Statsgælden fra 18(>4 som 
Udgangspunkt, men m an havde henvist til, at dette 
Spørgsmaal vilde blive overvist til Finanskom m issio- 
nen.

E tatsraad  H. N. A n d e  r s e n  meddelte, at han 
havde været i Forbindelse med Englænderne, hvem 
han i Forvejen under et Ophold i England havde 
overgivet et af Udenrigsm inisteriet udarbejdet Me
morandum . De ønskede den Gang, at vi vilde gaa 
længere imcd syd ned mod Kanalen og til Gengæld 
for, at vi var blevet skaanet for Krigens Rædsler, 
overtage en Del Byrder her. Han havde oplyst, a t 
dette vilde være farligt for D anm ark og hævdet, at 
Danm ark som Kanal-Vogter vilde blive en Skuffelse 
for de Allierede. Fra engelsk Side gik m an nu, som 
han havde kunnet konstatere, ud fra de Synspunk
ter, som Kam merherre Bernhoft havde gjort gæl
dende overfor Kommissionen.

Dr. M u n c h tog bestemt Afstand fra enhver 
Tanke om at udstræ kke Afstem ningsom raadet til 
Dannevirke-Slien. Dertil bemærkede E tatsraad A il
d e  r s e n, at der endnu var Understrøm ninger tilstede, 
som stilede længere syd paa, men at han dog havde 
faaet det bestemte Indtryk, at Afgørelsen vilde falde 
i Overensstemmelse med de af Kammerherre Bern
hoft frem satte Ønsker.

N e e r g a a r d :  Den nationale Enhed, som hidtil 
har været D anm arks Styrke, maa absolut ikke bry
des. Dette m aa vi bestemt hævde.
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Dr. M u n c h  oplæste et Udkast til de Udtalelser, 
som Kam m erherre Bernhoft efter Delegationens 
Ønske og paa dens Vegne skulde frem sætte overfor 
Kommissionen. Udkastet blev, hvad Indholdet an
gik, godkendt af Delegationen, mens Kammerherren 
selvfølgelig kunde bruge den Form, som han fandt 
mest passende.

E tatsraad A n d e r s e n :  Vor Hovedopgave m aa 
nu være at underbygge Kam m erherrens Udtalelser 
og at styrke hans Autoritet, saa det staar k lart for 
alle, a t han har hele Nationen bag sig.

Det vedtoges endnu, at vi den følgende Søndag 
skulde paa en B iltur til Reims og m uligvis tillige til 
Noyon.

Torsdag den (i. Marts 1919.
Efter Aftale mødte hele Delegationen Klokken 

9,40 i Hotel Meurice, hvor der holdt 3 Biler, som 
hurtig t førte os til det franske Udenrigsm inisterium . 
Vi kørte ind i Gaarden, hvor Vognene gjorde Holdt, 
gik der paa op ad Trapperne og blev vist ind i et Par 
Ventesale, som var meget pragtfuldt udstyret, alt var 
holdt i rødt og Guld.

Efter at have ventet et Kvarters Tid blev vi af en 
A djudant ført ind i Forhandlingssalen til den saa- 
kaldte belgiske Kommission. Det var en lang, smal 
Sal med et hesteskoform et Bord. Midt foran Tvær
bordet præsiderede T a r d i e u  med Amerikaneren, 
Professor H a s k i n s paa sin højre og Englænderen, 
Sir E y r e  C r o w e  paa sin venstre Side. Ved Siden 
af Sir Eyre Crowe sad det andet engelske Medlem af 
Kommissionen, Professor H e a d 1 a m M o r l e y .  Ved 
højre Side af Professor Haskins sad det andet ame- 
rikanke Medlem, S. D. E m b i c k. Paa venstre Side
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af Bordet sad Direktøren i det franske Udenrigsm ini
sterium , L a r o c h e ,  tö Japanere og en Belgier, paa 
højre Side to Italienere. Tilstede var endvidere som 
Sekretær Englænderen C a r n e g i e .

Kammerherre B e r n h o f t forestillede os enkelt
vis, inden Forhandlingerne begyndte, og Tardieu 
gav os alle Haanden, før vi satte os. Vi fik Plads an
vist mellem begge Længdeborde. I første Række sad 
Bernhoft og Munch, derefter Foss og Neergaard, H. 
P. Hanssen og E tatsraad  Andersen, Bramsnæs og 
Kloppenborg-Skrumsager, H. V. Clausen og Glück
stadt, Nis Nissen og Andreas Grau.

Før Forhandlingerne aabnedes, tog Tardieu et 
Cigaretfoderal frem pg bød de nærm estsiddende en 
Cigaret, selv tændte han  ogsaa en. Derpaa fik Kam
m erherre Bernhoft Ordet for a t afgive den aftalte Be
retning, i hvilken han konstaterede Rigsdagens og 
den tilstedeværende Delegations fuldstændige Enig
hed med Hensyn til de Synspunkter, der i Mødet den 
21. Februar var blevet gjort gældende overfor Kom
missionen.

Der rette-des derpaa af Kommissionen en Del 
Spørgsmaal til os, som forekom mig meget forstan
dige, og som viste, at Kommissionen havde indgaa- 
ende Kendskab til Sagen. Mens vi svarede, var der 
mange P ar kloge, forskende Øjne rettede mod os. Seer
lig interesseret var aabenbart Am erikaneren Profes
sor H a s k i n s, som øjensynlig var godt inde i Forhol
dene. Da vi saaledes helt uforberedt under Drøftel
sen af Afstemningsreglerne motiverede Forslaget om 
at fatsætte Fristen- for Bosættelse i Afstemningsom- 
raadet til den 1. Januar 1900 med Henvisning til 
Voldspolitikken, spurgte han straks: »Hvorfor 1900,
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Køllerpolitikken begyndte jo dog 1898«. Vi m aatte 
saa forklare, at Udvisningerne fortsattes i de første 
Aar, og at der først kunde regnes med en deraf fol
gende Indvandring fra 1900. Ogsaa L a r o c h e ,  titu 
lær Minister og Direktør i det franske Udenrigsm ini
sterium, lagde under Forhandlingerne indgaaende 
Kendskab til Forholdene for Dagen. Mange af Spørgs- 
maalene blev rettede til mig. Laroche spurgte 
især om M indretallenes Stilling, da dette var 
et principielt set meget vigtigt Spørgsmaal med Hen
blik paa de mange svævende nationale Spørgsmaal. 
Han spurgte specielt, hvilke G arantier Danm ark 
kunde byde med Hensyn til den frem tidige’Behand
ling af et eventuelt tysk M indretal indenfor Rigets 
Grænser. A l e x a n d e r  F o s s  svarede: »De Garan
tier, der ligger i Danm arks frie Forfatning og frisin
dede Lovgivning, særlig hvad Kirke- og Skolespørgs- 
m aal angaar.« Spørgsmaalet blev derefter udsat, 
idet vi blev opfordret til at præcisere dette nærm ere i 
en skriftlig Erklæring. Det samme var Tilfældet 
med Optionsspørgsmaalet. Vi blev ligeledes, hvad 
det angik, efter en kort Drøftelse opfordret til a t frem 
sætte et skriftligt Forslag. Da Forhandlingerne slut
tede, gav Tardieu os alle Haanden til Afsked.

Klokken 1 var en Del af os indbudt til Frokost 
hos Bernhoft. Tilstede var af Delegationen: Alexan
der Foss, Neergaard, Kloppenborg-Skrumsager, Nis 
Nissen og jeg, endvidere Form anden for Senatets 
udenrigske Udvalg, Vicomte de Cornudet, Direktør 
Laroche, Magister H. V. Clausen, Professor Verrier og 
Franz von Jessen.

Efter Frokosten kom Neergaard og Clausen i 
Sam tale om fransk Kunst. Jeg afbrød dem og bad,
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da jeg ikke selv taler Fransk, Neergaard om at ind
lede en Sam tale med Laroche om Forholdene i Nord
slesvig. Dette gjorde han. Jeg blev ogsaa draget 
ind i Samtalen, idet Franz von Jessen kom til og til
bød sig som Tolk. Vi drøftede derfor Forholdene ret 
indgaaende, og Laroche billigede, saavidt vi kunde 
skønne, i det hele vore Synspunkter og gik blandt 
andet, som Mellemslesvigsk Udvalg ønskede, ind paa 
a t afkorte den oprindeligt paatæ nkte 6 Maaneders 
F rist mellem Afstemningerne i Nordslesvig og Mel
lemslesvig.

Om Aftenen var jeg indbudt til Middag hos 
F r a n z v o n  J e s s e n ,  som boer i en køn lille Villa i 
Udkanten af Byen. Tilstede var endvidere: Alexan
der Foss, Neergaard, Direktør Prior og Forfatteren 
Johs. Jørgensen. Franz von Jessens nydelige lille 
franske Soldaterbarn, som han havde taget til sig, ef
ter at Faderen var falden, sang for os. Sam talen var 
meget livlig. Franz von Jessen rettede stærke An
greb paa Regeringen og ligeledes paa den saakaldte 
Oktoberadresse. Da han  under Angrebene citerede Ud
talelser af den tidligere franske Gesandt i København, 
Conty, og tog hans P arti overfor Professor Høffding, 
med hvem Gesandten havde haft et Sammenstød,, 
greb Alexander Foss ind og sagde hvast, a t  af de to 
Mænd foretrak han Høffding, idet han tilføjede en 
meget skarp Bem ærkning om Conty. Neergaard slu t
tede sig til Alexander Foss og tog ligeledes Professor 
Høffdings Parti.

Franz von Jessen overgav Neergaard Kopier af to 
vigtige Telegrammer, som under Krigen fra Paris var 
blevet afsendt til ham  og E tatsraad Andersen, men 
som de ikke havde modtaget. Han troede, a t Tele-
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gram m erne var blevet undertrykt af Censuren. Neer- 
gaard vilde undersøge dette nærmere. Baade F ranz 
von Jessen og P rior hævdede, at Regeringen var 
meget daarligt anskrevet i Frankrig. Johs. Jørgen
sen stemte i med og stadfæstede dette.

Fredag, den 7. Marts 1919.
Om Formiddagen aflagde Madame de Quirielle, 

(Jaques de Coussange) mig en Visit paa m it Hotel. 
Vi talte ene sammen i en Timestid; liun var me
get elskværdig og medgørlig. Hun sagde, a t saavidt 
hun kunde se, var ingen frem staaende dansk Politi
ker Tilhænger af Dannevirkelinien. Dette stadfæste
de jeg.

Alexander Foss, Neergaard og Dr. Munch aflagde 
imens en Visit hos Udenrigsm inister P i c h o n ,  som 
de fandt meget velvillig stemt. Han havde ytret, at 
han  fandt de danske Krav meget moderate, men at 
han meget vel forstod Ønsket om at bevare National
staten og at blive fri for tyske Elem enter i større An
tal indenfor Rigets Grænser.

Klokken (> Eftermiddag havde Delegationen en 
Sammenkomst, hvor vi affattede og enstemmig god
kendte følgende Beretning om Forhandlingerne med 
den belgiske Kommission den (>. Marts:

» K o m m i s s i o n e n  s O r  d f ø r e r u d ta le r  først, a t  
det, m an ønsker, er a t gøre forskellige Spørgsm aal.

G e s a n d t e  n oplæ ser U dtalelsen  paa D elegationens 
Vegne.

O r d f ø r e r e n :  Er alle enige om G ræ nsen for det 
egentlige N ordslesvig? Der svares ja.

O r d f ø r e r e n :  Er der ogsaa Enighed om G ræ nsen 
for A fstem ningsom raadet i M ellem slesvig?

G e s a n d t e n :  Ja, denne G ræ nse g aa r  saa  lang t m od 
Syd, at der læ ngere mod Syd slet in te t G rundlag  er for 
danske S tem ninger.
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O r d f ø r e r e n :  »N aar ønskes A fstem ningen i N ord
slesvig«? S var: U den F ris t, sa a sn a rt A fgørelsen er faldet. 
»Ja, m en E vakua tionen  tager ogsaa Tid.« Ja, vel 8 Dage. 
»Og V alg listerne og lignende.« S var: M an kan  sige 14 
Dage ia lt

O r d f ø r e r e li: »N aar ønskes A fstem ning i M ellem 
slesvig?« 8 Uger efter R øm ningen. »Men der ska l ogsaa 
F rist til Røm ningen.« Ja, navn lig  i F lensborg , vel en 14 
Dage. Den sam lede Tid angives da til 10 Uger. Selve 
R øm ningen behøver nem lig  ikke m ere Tid i M ellem sles
vig, m en A gita tionen  k ræ v er nogen Tid. De tyske T ropper 
i F lensborg  opgives til 4000.

O r d f ø r e r e n  spu rg te  om det økonom iske M ellem 
værende. Den, udarbejdede E rk læ rin g  oplæ stes O r d f ø 
r e r e n  siger, a t det hø rer ikke under denne K om m ission; 
lian anbefaler a t sende den  til K onferencens P rä s id e n t 
med A nm odning om Forelavggelso for det finansie lle  Ud
valg.

O r d f ø r e r e n  spørger om O ptionsregler. I)et næ v
nes, at m an  ønsker gensid ig  O ptionsret i to Aar, a t alle, 
født i det O m raade, der kom m er til D anm ark , vil kunne 
optere fer D anm ark ; alle, der h a r  h jem m e i de tte  Om
raade, for T ysk land ; de opterende skal tage Bopæl i det 
Land, de væ lger; fast E jendom  kan  bevares i det andet 
Land, Løsøre indføres to ldfrit, de bør beskyttes mod Skat- 
tepaa læ g  ved U dvandringen . Redegørelse loves.

A fstem ningsreg lerne oplæses af G esandten. Man 
s ta n d ser ved forskellige P unk ter.

D e n  a m e r i k a n s k e  D e l e g e r e d e :  »A fstem nin
gens F rihed  betyder vel hem m elig  A fstem ning?« Ja.

D e n  a m e r i k a n s k e  D e l e g e r e d e :  »H vorfor 
G rauisen ved 1900, ikke ved 1898, da K øllerpolitikken be
gyndte?« Svar: K øllerpo litikkens stø rre  B etydning  fra  
1900. G rundkøb, Subventioner, U dvisning af T jenestefolk, 
Indvand ringen  til F lensborg, desuden F laad es ta tio n e r i 
F lensborg  og Sønderborg.

D e n  a r n e  r i k a n s k e D e l e g  e r e d e :  Ja, det er t i l 
stræ k k e lig  B egrundelse, spørger dog, om der er Tal for 
I nd va nd ringen. »N e j.«

Med H ensyn til Røm ningen spørges, om der ønskes 
R øm ning kun  i A fstem ningsom raadet eller ud derover. 
Der svares: en halv  Snes K ilom eter sydligere for af und- 
s-aa R ivninger. »Er der T ropper der?« Nej, m en det bor
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hindres, at der kom m er. D erved fo rsv inder jo ogsaa A r
bejder- og S o ldate rraadenes Indflydelse.

O r d f ø r e r e n :  »Er det ønskeligt, a t  F o rv a ltn in g en  i 
S lesvig  By fjernes?« E fter K onference m ed H anssen og de 
andre  -Sønderjyder svares, a t  d e r  in te t Ønske er derom , d e t 
kan sn a re s t volde V anskeligheder, idet S ocia ldem okra
terne vil blive ophidsede ved O pløsningen af A rbejder- og 
S o ldaterraadene.

O r d f ø r e r  e n spørger, om det ikke er bedre, at de 
tyske M yndigheder fjernes i hele  A fstem ningsom raadet i 
•Stedet for kun  de Steder, hv o r de t forlanges. E fter Kon
ference m ed Sønderjyderne svares: Nej; det v irk er ophid
sende, der m ang ler P ersoner. Nogle S teder kan d e r  sæ t
tes danske K ontrollører. Der spørges om A ntalle t af S tem 
m esteder i M ellem slesvig, .svares 140. Dér næ vnes d en  
M ulighed, hvor P ersoner savnes, a t tage dem  fra  N ord
slesvig; i F lensborg  næ vnes A dvokat R avn  som  T ilfo ro rd 
net: det tilføjes, at P ersonspø rgsm aale t kan  drø ftes med 
den danske Regering.

O r d f ø r e r e n  spørger, hvorledes m an tæ nker sig 
den m ilitæ re  O rdning. Der er en vis M odsigelse m ellem  
A fstem ningsreg lernes sidste P u n k t og den O pfattelse, der 
her h a r vaîret frem m e, siger han. Vi svarer, a t d e r i Dele 
af B efolkningen, som angivet i vedkom m ende P u n k t, er 
en Tro paa, at B esæ ttelse vil vise sig nødvendig, m en a t vi 
an tager, som det frem gaar af M otiverne til A fstem nings
reglerne, at det vil væ re tils træ kke lig t, a t der er et eller 
flere O rlogsskibe paa F lensborg  F jord , h v o rfra  d er i givet 
T ilfæ lde vil kunne landsæ ttes et D etachem ent. O r d f ø 
r e r e n  spørger, hvorm ange det da sku lde være. Der 
nævnes, at f. Eks. 500 vilde væ re tils træ kke lig t.

O r d f ø r e r e n  spørger: Ø nsker m an, a t d e r i den 
blandede Kom m ission, d e r skal lede A fstem ningen, er 
danske og tyske R ep ræ sen tan ter. Svar: Der lægges ikke 
Ya>gt -paa, a t de er M edlem m er af K om m issionen, m en d er 
bør væ re saad an n e  som raadgivende Sagkyndige.

O r  d f ø r e r e n spørger, om m an  i den b landede Kom
m ission, ved Siden af de a llie rede  R epræ sen tan ter, ønsker 
N orske og Svenske. Der svares Ja.

U nder D iskussionen herom  frem hæ ves fra  vor .Side 
s la n k t det ønskelige i, a t d e t hele afgøres ved P ræ lim i- 
nau-freden, og a t  L andet s trak s  efter A fstem ningen over- 
g aar til D anm ark. Da dette begrundes m ed Rekvisitio-
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nerne, svarer O r d f ø r e r e n ,  at disse hører jo op med 
Evakuationen. Vi svarer hertil, at Befolkningen ønsker 
meget snart at faa sine Forhold ordnede, og at det er øn
skeligt, at den danske Forfatning, der skal ændres, hurtigt 
kommer i Orden. O r d f ø r e r e n  spørger da, om det kan 
ske, naar Nordslesvig er overleveret, før Mellemslesvig 
kommer: Ja, det, der hiiver tilbage, bliver Valglovsspørgs- 
maal, de kan tages for sig.

O r d f ø r e r e n  spørger, om man tænker sig Ga ran
tier for de tyske Minoriteter, og d e t  f r a n s k e  U d e  n- 
r i g s m i n i s t e r i u m s  R e p r æ s e n t a n t i d e n  b e l 
g i s k e  K o m m i s s i o n  gør opmærksom paa, at det har 
Interesse af Hensyn til Kongressens almindelige Grund
sætninger. Vi svarer, a t saadanne Garantier formentlig 
ikke er nødvendige, der tænkes anvendt samme Love som 
i Danmark; der er Undervisningsfrihed; der vil kunne 
blive i alt Fald private Skoler med tysk Sprog. Den al
mindelige danske Lovgivning vil antagelig være tilstræk
kelig Garanti. Det nævnes, at Danske Syd for Grænsen 
bør behandles tilsvarende, men vi undgaar at stille det 
op som en Tanke om gensidig Forpligtelse og fremsadter 
følgelig intet Ønske om at faa det fastslaaet i Aftalerne. 
Vi lover skriftligt at præcisere Opfattelsen med Hensyn til 
Garantier for Minoriteterne.«

Jeg var i Forvejen blevet opfordret til at udar
bejde et U dkast til det Forslag om Optionsreglernes 
Affattelse, som Kommissionen ’havde ønsket. Jeg fo
relagde og motiverede nu Forslaget, der blev vedta
get en bloc, blandt andet med den vigtige Bestem
melse, a t de efter den 1. Oktober 1918 tilflyttede Per
soner — hvorimellem der var mange tvivlsomme 
Elementer — kun skulde have dansk Indfødsret ef
ter særlig Bevilling. Forslaget havde følgende Ord
lyd:

»Retten til at optere i Løbet af 2 Aar efter Afstemnin
gen bliver gensidig anerkendt.

Enhver, der er født i den Del af Slesvig, som tilbage- 
gives til Danmark, har Ret til at optere for Danmark.
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Enhver, der er bosat i den Del af Slesvig, som kom
mer tilbage til Danmark, bar Ret til at optere for Tysk
land.

F aderens O ption gæ lder ogsaa for hans B ørn u n d e r 
18 Aar.

De Personer, som efter 1. Oktober 1918 har bosat sig i 
den Del af Slesvig, som kommer tilbage til Danmark, kan 
ikke opnaa Indfødsret uden særlig Tilladelse.

Optanterne skal tage Bopæl i den Stat, for hvilken de 
har opteret. Det vil stau dem frit for at bevare deres 
Ejendomme, som er beliggende i den »Stat, hvor de før Op
tionen var bosat. De faar Ret til at indføre deres Løsøre 
toldfrit i det Land, for hvilket de bar opteret. De skal 
have Lov til at medtage deres Formue til Trods for Ud
førselsforbud og uden at* erhugge de Afgifter, der rammer 
Formuen ved Udførselen.

Aftenen tilbragte vi som sædvanlig sammen. Vi 
var under Opholdet i Paris skiftevis Gæster i h inan 
dens Saloner.

Efter Forslag af Alexander Foss besluttede vi der
efter at besvare Kommissionens Spørgsmaal vedrø
rende G arantier for Behandlingen af eventuelle tyske 
M indretal saaledes:

»I Besvarelsen af et Spørgsmaal, der blev stillet af 
Kommissionens Formand, bar de danske Delegerede den 
Ære at meddele følgende:

De Delegerede er enige om, at Foreningen af det dan
ske Slesvig med Kongeriget bør foregaa saaledes, at alle 
den danske Stats fremtidige Borgere behandles efter de 
samme liberale og demokratiske Principper og skal nyde 
de samme Rettigheder. Heraf følger saaledes, at de tyske 
Mindretals naturlige Ret til a t bruge deres eget Sprog 
bliver respekteret. De Delegerede konstaterer navnlig, at 
den frie Skole er et Princip, som altid er blevet fulgt i 
den danske Lovgivning.«

Lørdag den 8. M arts 1919.
Om Efterm iddagen var E tatsraaderne Andersen

og Glückstadt, Alexander Foss, Neergaard og jeg in-

12*
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viteret til The hos Franz von Jessen sammen med 
Chefredaktøren for »Le Temps«, H e r b e t t e .  For
inden aflagde Dr. Munch, Neergaard og jeg en Visit 
hos Form anden for Deputeretkam m erets Udvalg for 
udenrigske Anliggender, F r a n k l i n  B o u i l l o n ,  
en meget ilter Herre. Han fandt til at begynde med 
vore Krav altfor moderate og rettede i Forbindelse 
hermed overordentlig stærke Angreb paa Tyskerne. 
Ingen Tysker, sagde han, m aatte i de første Menne
skealdre sætte sin Fod paa fransk Jord. De var For
brydere og Spedalske. Her greb Neergaard ind øg 
bemærkede tørt, at ud fra de* Synspunkter, han  her 
gjorde gældende, m aatte han antagelig kunne forstaa, 
a t vi Danske ikke ønskede at faa et større Antal Ty
skere indenfor Rigets Grænser, men foretrak at be
vare N ationalstaten. Denne Bemærkning faldt i god 
Jord. Han lo, gned sig i Hænderne og sagde, at det 
kunde han forstaa. Men da vi saa fortalte ham, at vi 
vilde til Soissons og Reims for at se Ødelæggelsens 
Vederstyggelighed med egne Øjne, fik 'han et nyt Ra
serianfald og sluttede med: »Det er rigtigt, at De ta 
ger derud, De vil saa med egne Øjne kunne overbevise 
Dem om, at disse Barbarer har forvandlet store Dele 
af Nordfrankrig til en Ørken. Men de skal bøde for 
deres Skændselsgerninger«, og atter udstødte han de 
frygteligste Trusler.

Vi blev opholdt længere af ham, end vi havde 
ventet, og Neergaard og jeg fik en Chauffør, der ikke 
var lokalkendt, da vi vilde køre videre ud til Franz 
von Jessen. Vi ankom derfor med henved en Times 
Forsinkelse. Det øvrige Selskab var allerede samlet. 
H e r  b e t t e  drog mig straks ind i en livlig Samtale. 
Han talte godt Tysk, og vi førte derfor Underholdnin-
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gen paa dette Sprog. Efter at have rettet nogle 
•Spørgsmaal vedrørende Nordslesvig spurgte han 
mig indgaaende om Stemningerne og Strøm ningerne 
i Tyskland. Han ønskede at vide, om der var stæ rk 
Stemning for Oprettelsen af et selvstændigt Slesvig- 
Holsten, af et selvstændigt Hannover, og om der var 
andre partikularistiske Strøm ninger i Tyskland. Jeg 
udtalte, a t saavel i Hertugdømmerne som i Hanno
ver fandtes der for Tiden ret stærke partikularistiske 
Strømninger, og at W elferne i Hannover siden 18G7 
uafbrudt havde været repræ senteret i (Rigsdagen.

Hvad Sønderjylland angik, fandt Herbette ogsaa, 
at vi var mere moderate med vore Fordringer, end de 
Allierede i Grunden ønskede. Men, tilføjede han 
med et fint Smil, »vi gaar ved Bedømmelsen af disse 
Forhold vel nok for meget ud fra vore egne In ter
esser. Jeg finder, at Deres Standpunkt, som m aa dik
teres af danske Interesser, set fra dette Synspunkt, 
m aa betegnes som rigtigt.«

Ved vor Sam menkomst havde Franz von Jessen 
meddelt mig, at der var kommet en Telefonmedde
lelse til mig fra Kam merherre Bernhoft om, at jeg 
skulde møde ham  paa Quai d ’Orsay ved Porten lige 
overfor Invalidebanegaarden Klokken G,55, da Direk
tør L a r o c h e  i Udenrigsm inisteriet ønskede Oplys
ninger om forskellige Forhold af ham, H. V. Clausen 
og mig.

Da jeg ikke var stedkendt i Paris, og Tiden var 
knap, tilbød Jobs. Jørgensen, som deltog i Sammen
komsten hos Franz von Jessen, at ledsage mig derhen, 
et Tilbud, som jeg modtog med Tak.

Udenfor Udenrigsm inisteriet var der samlet en 
stor Folkemængde, Kommissærerne havde lige af-
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slu ttet deres Arbejdsdag, og Bilerne kom i hurtig 
Rækkefølge ud af Gaarden. Kam merherre Bernhoft 
kom sammen med H. V. Clausen, og lige som vi vilde 
gaa ind ad Porten, kørte Marschal Foch forbi i sin 
Bil. Bernhoft gjorde mig opm ærksom  paa ham. Vi 
gik op i et Venteværelse, hvor vi traf den serbiske Ge
sandt, som Bernhoft forestillede for os. Da Bernhoft 
ytrede: »Nu faar vi meget snart vor Sag ordnet i 
Overensstemmelse med vore Ønsker«, udbrød Serberen 
med et dybtfølt H jertesuk: »Ak, kunde jeg bare sige 
det samme for Serbiens Vedkommende.«

Han blev først kaldt ind. Vi m aatte vente imens, 
og Klokken blev henved 71/.,, før vi kom ind. Vi for
handlede derefter i en Times Tid med Laroche. Han 
sad ved et Skrivebord, der var fyldt med Papirer, og 
bad os tage Plads i tre Lænestole, som var hensat ved 
det. Derpaa tog han  et m askinskrevet Aktstykke 
paa en halv Snes Foliosider frem og begyndte at give 
os nogle Meddelelser.

»Kommissionens Indstilling er nu færdig«, sagde 
han, »men jeg ønsker endnu at drøfte et og andet 
med Dem, inden jeg afgiver den. Kommissionen har 
besluttet at drage Rømningslinien sydom Slesvig 
By«. Om den videre Forhandling nedskrev Kam
m erherre Bernhoft, H. V. Clausen og jeg i Fælles
skab en Beretning i Venteværelset um iddelbart efter, 
at Forhandlingerne var sluttet. Denne Beretning 
lød med enkelte Tilføjelser efter Hukommelse saale- 
des:

»Vi har besluttet«, sagde Laroche indledende, »at 
Overpræsidenten, Regeringspræsidenten, Landraa- 
derne, Overborgmestrene etc. skal rømme Landet 
nordfor Rømningslinien, inden Afstemningen finder
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Sted.« Dette »etc.« ønskede vi fjernet og i Stedet 
for nøje angivet de Myndigheder, der tidligere var 
Udøvere af Politimyndigheden«. Jeg foreslog Politi
m esteren (2. Borgmester) i Flensborg, Borgmestrene 
og Am tsforstanderne. Dette blev indføjet. »Solda- 
terraadene skal opløses«, fortsatte han, »og de Med
lem mer af dem, der ikke h a r  hjemme i Nordslesvig, 
skal rømme Landet, ligeledes Medlemmer, som er 
hjemmehørende i Nordslesvig, men er traad t i Funk
tion efter den 1. Marts 1919. Nye Arbejder- og Sol- 
daterraad m aa ikke oprettes«. Han oplæste der
efter Afstemningsreglerne, som i alt væsentligt fal
der sammen med vort Forslag. Stemmeret faar her
efter:

a. alle, som er født og bosat i Afstemningsomraadet.
b. alle, som har været bosiddende i det før den 1. Ja

nuar 1919;
c. alle, som er blevet udvist af de hidtilværende

Myndigheder.

Efter mit Forslag, som jeg motiverede med en 
Henvisning til dem, der var gaaet over Grænsen 
under Krigen, noterede han  yderligere:

d. alle, som har taget m idlertidigt Ophold i Danm ark
under Krigen, men er hjemmehørende i Af
stem ningsom raadet.

Der skal stemmes i Kommunerne. Udtrykkene 
Nordslesvig og Mellemslesvig bruges ikke, da de 
ikke er præcise nok. Men det nordslesvigske Af- 
stem ningsom raade gaar til den af Vælgerforeningen 
fastsatte Linie og det mellem-slesvigske Afstemnings
o m rå d e  derfra ned til den af Kam merherre Bern- 
hoft fastsatte Grænse for dette Omraade.
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Laroche ønskede derefter at drøfte Optionsspørgs- 
m aalet med os. Der er fastsat en 2 Aars Frist at 
regne fra Afstemningsdagen. Alle, som bor i det 
afstaaede Omraade, kan optere for Tyskland. Alle, 
som er født i det afstaaede Omraade, men opholder 
sig udenfor dette, kan optere for Danmark. Over
flytning af Løsøre kan ske som foreslaaet. Faderens 
Option er gyldig for Børn under 18 Aar. Personer, 
som har bosat sig i Afstem ningsom raadet efter den
1. Oktober 1918, kan ikke faa dansk Indfødsret uden 
ved særlig Bevilling. Optanterne skal bosætte sig i 
den Stat, for hvilken de h a r  opferet. Det s taar dem 
frit for at bevare deres faste Ejendom i den Stat, 
hvori de har haft Ophold før Optionen. De kan tage 
deres Formue med sig ud af Tyskland uden at betale 
særlige Skatter eller Afgifter.

Rømningen af Tropper og civile Myndigheder 
skal finde Sted sene-st 10 Dage efter, at Præ lim inæ r
freden er undertegnet. Afstemningen i Nordslesvig 
skal foretages senest 3 Uger efter Rømningen. S traks 
efter Bekendtgørelsen af Afstemningens Udfald og 
inden Fastsæ ttelsen af den endelige Grænse er Dan
m ark berettiget til a t besætte Nordslesvig med sine 
civile og m ilitæ re Myndigheder.

I Mellemslesvig finder Afstemningen Sted 5 Uger 
efter Afstemningen i Nordslesvig. Grænsen fast
sættes af de Allierede efter Indstilling af den Inter
nationale Kommission, hvis Forslag bestemmes af 
Afstemningen under Hensyntagen til økonomiske 
og geografiske Forhold (Vandløb, Veje, Baner). Naar 
Grænsen i sine Hovedtræk er fastsat af de Allierede, 
■men forinden den er udstukket i Marken, er Dan
m ark berettiget til at besætte det Omraade, som til-



Fredsdelegationen i Paris og London i 1919. 185

deles det, med sine civile og m ilitære Myndigheder. 
Sam tidig vil Tyskland atter kunne besætte det røm 
mede Omraa.de. Tyskland afstaar derefter alle sine 
Suverænitets-Rettigheder i det afstaaede Omraade til 
Danmark.

Kommissionen skal bestaa af 3 Allierede, et 
norsk og et svensk Medlem. Den vil faa danske og 
tyske Raadgivere og skal træde i Funktion samtidig 
med, at Rømningen finder Sted.

Jeg forsøgte at faa indføjet en Bestemmelse om, 
at de nye Øvrighedspersoner skulde udnævnes efter 
Forslag fra dansk nordslesvigsk Side. Men dertil 
svarede Laroche, at man ikke ønskede dette, da 
noget lignende i saa Fald m aatte gælde for Tyskerne 
for de tysktalende D istrikters Vedkommende, men at 
der selvfølgelig vilde blive taget vidtgaaende Hensyn 
til de danske Raadgiveres Forslag.«

Efter at Beretningen var nedskrevet, gik vi hver 
til sit. Kam merherre Bernhoft vilde endnu samme 
Aften afsende en Chifferdepeche til København. H. 
V. Clausen gik hjem, og jeg tog ene tilbage til Hotel
let. Vi var alle tre meget oprøm te og tilfredse, fordi 
vore Ønsker var blevet opfyldt. Da jeg kom til Ho
tellet, var Klokken godt 9. Neergaard, Bram snæs, 
Professor Verrier, Kloppenborg-Skrumsager, Nis Nis
sen, Andreas Grau og Lützhöft Nielsen — som var 
P rivatsekretæ r hos Alexander Foss — sad endnu ved 
Aftensbordet, men vilde lige rejse sig. Da jeg med
delte Resultatet, blev der alm indelig Glæde. Vi 
trak  os tilbage til vor Salon. Neergaard forlangte 
Champagne og talte, henvendt til Verrier, for 
Frankrig. »At m an dog skulde opleve det! At man 
dog skulde opleve det!«, blev han ved med at gentage.

Omraa.de
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»Jeg var 10 Aar, da Ulykken brød ind over os i 
1864 og har følt den dybt og smerteligt. At man dog 
skulde opleve det!« Jeg talte for Professor Verrier, 
Nis Nissen for Elsass Lothringen. Stemningen var 
bøj.

Søndag, den 9. Marts 1919. 
B iltur over Soissons og Reims. Jeg tog min

Rejsekappe paa og satte mig foran hos Chaufføren for 
bedre at kunne nyde Udsigten. Vi var 4 Biler i 
Følge, Delegationen fuldtallig paa E tatsraaderne 
Andersen og Glückstadt nær, Harald Scavenius med 
Frue, H. V. Clausen med Frue og Direktør Prior. Vi 
startede Klokken 7 Morgen. Vejret var graat, en Tid 
lang taaget, Landskabet smukt. Det varede ikke 
længe, før vi saa de første Spor af Krigen. Først 
Skyttegrave, Lejre, Artilleristillinger, saa nedbrudte 
Huse. M arkerne var næsten overalt tilsaaet med 
Vintersæd og saa godt ud. Vi mødte Soldater alle 
Vegne, ogsaa mange farvede Tropper. Am erikanerne 
var stæ rk t repræsenteret. Efterhaanden som vi næ r
mede os Soissons, blev Sporene af Kampen tydeligere, 
mange Krigergrave og Dækninger udgravet i Vej
kanterne, nedskudte og splintrede Træer, lange Ræk
ker af Skyttegrave, Granater, Patronkasser og Patro 
ner i T itusindvis strøet ud langs Vejene og meget 
mere viste, hvor Kampen havde raset. Vi naaede 
Soissons Klokken lO1/-» og spadserede hen til Kirken, 
som tydelig nok havde været Skive for A rtilleriet og 
næsten var helt ødelagt. Hele Kvarteret omkring 
Kirken var en Ruinhob, Byen var øde, der stod endnu 
kun ganske enkelte Huse, deriblandt et Hotel, hvor vi 
spiste Frokost i et Værelse, der bar synlige Spor af 
Kampen. Saa gik det videre efter Reims. Et Par
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Steder undervejs gjorde vi Holdt ved Slagm arker og 
Lejrpladser. Vi samlede Hjælme, Vaaben og P atro 
ner op, som endnu laa  paa  Valpladserne i Massevis. 
Jeg tog blandt andet en Gasmaske med mig, men 
glemte den uheldigvis senere paa Hotellet i Epernay. 
Reims mindede mig om Pompeji — en død By — før 
Krigen havde den 115,000 Indbyggere, nu knap 5000. 
K irken var meget ram poneret. Der var rømmet et 
sm alt Spor benåd Gaden, til begge Sider laa alt i 
Ruiner. Mellem disse Ruinhobe kørte vi a tter ud af 
Byen. Vognene skulde have ført os tilbage til Paris 
igen, men Klokken var bleven mange, og Chauffø
rerne erklærede, a t det var for sent, og at der bestod 
strenge Forskrifter. Vi blev da enige om at køre ned 
til Epernay og tage med Toget Klokken 7 derfra. I 
Epernay, hvor vi havde en god Times Ophold, spiste 
vi til Middag og rejste saa Klokken 7 tilbage til Paris, 
som vi naaede ved 10 Tiden. Det havde været en me
get bevæget og indholdsrig Dag.

Mandag, den 10. Marts 1919.
Om Formiddagen tog Dr. Munch og jeg hen til

Direktøren for Krigsfangevæsenet, hvor vi efter Af
tale traf Professor Verrier. Vi vilde forhandle med 
Direktøren om de sønderjydske Krigsfanger for sna
rest m uligt at faa dem hjem sendt. Vi blev vel mod
tagne. Direktøren var flink og imødekommende. Nu 
da Grænsen for Afstem ningsom raadet kunde betrag
tes som fastlagt, vilde Hjemsendelsen snart kunne 
begynde. Det vilde gaa hurtigst, hvis Clemenceau 
dekreterede, a t Fangerne skulde hjemsendes. Efter 
Aftale med mig havde Professor Verrier allerede et 
Par Dage før indgivet en Rapport til Clemenceau og 
i den foreslaaet, a t alle i Afstem ningsom raadet hjem-
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mehørende Fanger skulde sendes hjem saa tidligt, a t  
de kunde deltage i Afstemningen. Vi m eddelte Direk
tøren dette, og han raadede os derefter til personligt 
a t søge Foretræde hos Clemenceau og foredrage ham 
Sagen. Skønt der næppe vilde være Udsigt til, at han 
kunde modtage os, da hans Tid var uhyre stæ rkt op- 
taget, telefonerede Direktøren derhen for at aahne os 
Vejen. Generaladjudanten svarede, at Clemenceau 
ikke var tilstede, men at han allerede havde' læst 
Profesor Verriers Rapport og paa den skrevet; D e t  
s k e  s a a l e d e s .  Sagen kunde dermed betragtes 
som ordnet.

Da vi tog bort fra Direktøren, besluttede vi a t 
fortsætte vore Bestræbelser for hurtigst m ulig t at faa 
Fangerne hjem. Professor Verrier mente, at de burde 
sendes hjem  med et fransk Krigsskib. Han havde 
allerede bragt dette i Forslag paa ledende Sted, og 
hans Forslag var blevet modtaget med Velvilje, selv 
vilde han i saa Fald ledsage Fangerne. Da vi efter 
Hjemkomsten aflagde Beretning og drøftede Sagen* 
med Delegationen, mente E tatsraad  Andersen: im id
lertid, at dette vilde gaa for langsomt. Han tilbød a t  
sende »Russia« til F rankrig efter Fangerne og Dele
gationen, hvis Sagen kunde ordnes saa hurtig t, at vi 
kunde føre Fangerne med os hjem.

Klokken 1 var Delegationen indbudt til Frokost 
hos P r i n s  G e o r g  a f G r æ k e n 1 a  n d. Paa Alex
ander Foss og Bram snæs nær, som var optaget af For
retninger, havde vi alle modtaget Indbydelsen. Vi 
kørte derhen i 3 Biler med E tatsraad  Andersen i 
Spidsen. Prinsen boede i en Villa udenfor Byen, som 
Prinsessen, født Bonaparte, havde arvet efter sine 
Forældre. Prinsen, en høj, rank  Mand med kraftige
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Ansigtstræk, jævn og ligefrem i sin Optræden ta
ler korrekt Dansk. Han modtog os paa Trappen. 
Vi blev ført ind i en Salon med tilstødende Arbejds
værelse og straks inddraget i en livlig Samtale. Det 
viste sig, at Prinsessen, som har tilbragt sin Barn
dom og Ungdom i Frankrig  og senere i en Aar- 
række levet med sin Mand paa Kreta, til vor Forbav
selse ogsaa talte Dansk, omend ikke fuldt saa kor
rekt. Hun tog Plads i en Sofa mellem Dr. Munch og 
Nis Nissen og førte en meget livlig Sam tale med dem. 
Klokken P /2 gik vi til Bords. Prinsessen sad mellem 
E tatsraad Andersen og Dr. Munch, Prinsen mellem 
Neergaard og mig. Ved Bordet fortalte Prinsen os 
mange Træk fra Kreta. »Politikerne«, sagde han, 
»er der, som alle Vegne, Ulykken, — Danm ark selv
følgelig undtaget«, tilføjede han og bukkede sm i
lende for os. Han fortalte, at han sammen med Kong 
Christian X havde været ombord paa »Dannebrog» 
udenfor Kolding Fjord, da Krigen udbrød. De havde 
da drøftet Krigens eventuelle Udfald, og han havde 
udtalt Ønsket om, at han, naar Freden blev sluttet, 
m aatte kunne ride ind i Sønderjylland. Dette vilde 
nu, haabede han, gaa i Opfyldelse.

Efter Frokosten kom jeg i. livlig Samtale med 
Prinsessen, som viste sig meget interesseret i søn- 
derjvdske og danske Forhold og rettede mange 
Spørgsmaal til mig. Sam talen gled ind paa Sønder
jydernes Deltagelse i Krigen. Da hun hørte, at Nis 
Nissen havde været med, opfordrede l\un ham til at 
fortælle hende noget om sine Oplevelser.

E tatsraad  Andersen betegnede sig selv som hjem 
me i Huset og var det øjensynlig ogsaa. Han blev 
modtaget og behandlet som en kær gammel Slægt-
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ning. Børnene, en Søn og en Datter, sunde og kraf
tige Børn, som saa opvakte ud, kom ind og hilste og 
var tydeligt nok fra tidligere Tid velkendt med Etats- 
raaden. Hvad der glædede os alle, var at modtage 
et stæ rkt Indtryk af Pvinsejparrets varm e Følelse 
overfor Danm ark, som gav sig Udtryk paa mangfol
dige Maader, ikke m indst i deres indgaaende Kend
skab til det danske Sprog og danske Forhold i det 
hele taget.

Klokken 71/2 var jeg indbudt til Middag hos Kam
m erherre B e r n h o f t .  Tilstede var af Delegationen; 
E tatsraaderne Andersen og Glückstadt sam t Dr. 
Munch, endvidere den norske Gesandt, Baron Wedel- 
Jarlsberg, den svenske Gesandts Frue, Grevinde 
Ehrensvärd, Legationsraad Engelsted og Frue og en 
Slægtning af Kam merherren. Efter Bordet gik 
Sam talen meget livligt. Den norske Gesandt var vel 
underrettet og meget underholdende. Overfor mig 
roste han Kam merherre Bernhoft i høje Toner. »Han 
dér har Mod, ser De«, sagde han, idet han pegede 
paa Kam merherren. Der blev talt meget om den 
tyske Spionage, Tyskernes Færd i Amerika og deres 
Grusomheder i Belgien, som havde vakt en uhyre 
Forbitrelse i Frankrig. Tyskerhadet slog os under 
Opholdet i Paris i Møde alle Vegne. Det var dybt, og 
m an sagde, at det vilde blive varigt. Men Tiden vil 
vel ogsaa her vise sig som den store Læge. Etats- 
raad  Andersen talte med mig om Købet af en Ejen
dom ved Alssund. Vi blev enige om Ønskeligheden 
af at afholde et Forhandlingsmøde, hvortil hele Dele
gationen skulde indkaldes, den næste Dags For
middag.
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Tirsdag, den 11. M arts 1919.
Vi samledes om Form iddagen i Hotel Meurice, 

udvekslede Meninger og aflagde Beretninger. Det 
blev besluttet, at vi skulde gøre et alvorligt Forsøg 
paa a t faa Krigsfangerne fra Afstem ningsom raadet 
med os hjem. E tatsraad  Andersen vilde i saa Fald 
lade »Russia« gaa over efter os. Vi drøftede indgaa- 
ende de finansielle Spørgsmaal, som E tatsraaderne 
Andersen og Glückstadt vilde arbejde videre med. 
Før vi gik fra hinanden, oplæste E tatsraad  Andersen 
et Brev fra den tidligere engelske Gesandt i Konstan
tinopel, som efter Paalæ g af B a l f o u r  indbød De
legationen til a t være den engelske Regerings Gæ
ster under Opholdet i London.

Vi 4 Sønderjyder var blevet indbudt til Middag 
Klokken 8,15 paa Hotel Majestic af de engelske Med
lemmer af den belgiske Kommission, men endvidere 
var vi indbudt til Aften hos Professor Verrier. Vi 
besluttede derfor at dele os, saaledes at Andreas Grau 
og jog gik til Englænderne, Kloppenborg-Skrumsager 
og Nis Nissen derimod til Professor Verrier. Ind
bydelsen udgik fra H e a d l a m  M o r l e y ,  fra hvem 
jeg modtog et længere Brev. Da hverken Andreas 
Grau eller jeg kunde tilstræ kkeligt Engelsk til at føre 
en Sam tale paa dette Sprog, hvor Ordene skulde vejes 
nøje, havde vi i Forvejen henstillet til Headlam 
Morley, om Sam talen ikke kunde føres paa. Tysk, og 
vi havde faaet Meddelelse om, a t der ikke var noget 
til H inder herfor, da baade han og Sir E y r  e C r  o- 
w e beherskede det tyske Sprog.

Vi blev i Hotel Majestic modtaget af Krim inal
politiet. Hotellet er rent engelsk, her bor ogsaa 
Lloyd George og de øvrige engelske Statsm ænd. Vi
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m aatte i Forhallen gøre Rede for, hvad vi vilde, og 
lade vore Navne indføre i en Bog, inden vi kunde 
gaa videre. Vi blev derefter modtaget af C a r- 
n e g i e, der havde fungeret som Sekretær den Dag, 
Delegationen mødte for Kommissionen. Senere kom 
Morley, en ældre, høj, mager Mand, noget sjusket i sin 
Paaklædning, og Sir Eyre Crowe, som struttede al’ 
Energi. Begge havde sjæ ldent kloge Øjne. En fjerde 
Englænders Navn husker jeg ikke. Han blandede sig 
ikke i Sam talen og trak  sig tilbage um iddelbart efter 
Middagen. Ved Bordet havde jeg Sir Eyre Crowe 
paa min højre og Headlam Morley paa min venstre 
Side. Andreas Grau sad med Morley paa sin højre 
og Carnegie paa sin venstre Side. Sam talen var me
get livlig. Morley talte især med Grau om Danne- 
virke-Linjen og søgte a t udforske, om der ikke var 
M odsætninger tilstede, som Delegationen søgte at 
skjule, om der ikke var mange Danske, der vilde have 
Dannevirke-Linien, og om det ikke havde været rig 
tigere a t udstræ kke Afstem ningsom raadet dertil. 
Andreas Grau bestred dette under Henvisning til, at 
der ved Afstem ningsom raadets Fastsæ ttelse var ta
get Hensyn til alle Ønker fra Befolkningens Side om 
at deltage i Afstemningen. Min Samtale med Sir 
Eyre Crowe var overordentlig interessant. Han ud
talte sig meget aabent om alle Forhold. Nu og da 
indskød Morley en Bemærkning. Efter Bordet tog 
han livlig Del i Samtalen.

Sir Eyre Crowe forskede først ligesom Herbe tte 
hos Franz von Jessen efter separatistiske Bevægelser 
i Tyskland. »Frankrig ser med Bekymring ud i 
Fremtiden«, sagde han. »Vi» skærer nu den preussi
ske Ørns Kløer meget stæ rkt tilbage, men vi ved, at
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de vil vokse ud igen. Hvor meget vi end svækker 
det tyske Rige ved Grænserne, borttager det dog ikke 
Frygten for, at Tyskland atter vil rejse sig og paany 
kræve Revanche. Vi maa derfor søge a t svække 
Preussen ved at forebygge, at dets Overvægt indenfor 
Riget ogsaa frem tidig bliver bestemmende for Rigets 
Politik. Preussen vil blive svækket stæ rkt ved Po
lens Genoprettelse. Det kan betragtes som afgjort, at 
Danzig vil tilfalde Polen, som vil blive stort og 
stæ rkt, og ligeledes a t Nordslesvig vil tilfalde Dan
mark. Men dette er ikke nok. Det m aa betragtes 
som ønskeligt, at der udskilles særlige Stater af 
Preussen indenfor Rigets Grænser«. Dermed kom 
han ind paa Spørgsmaalet: Hvad er der af separati
stiske Bevægelser i Tyskland. Jeg henviste til Wel- 
ferne i Hannover, som lige siden 18(>7 uafbrudt h a r 
været repræsenteret i den tyske Rigsdag, til Slesvig- 
Holstenerne, som atter kræver et selvstændigt Slesvig- 
Holsten, og til de partikularistiske Bevægelser, der 
efter Sam m enbruddet spores i Rhinlandene. De Op
lysninger, jeg kunde give ham  om disse Forhold, faldt 
øjensynlig i god Jord. »Tyskerne m aa nu under
skrive alt, hvad vi kræver«, var Omkvædet i hans 
Udtalelser, »men vore Krav bør være forstandige og 
have en vis indre Berettigelse«, tilføjede han.

Sam talen gled over paa den m ilitæ re Situation. 
»Vi har oplevet frygtelige Tider« sagde han. »Første 
Gang i August 1914. Vd havde da ikke blot opgivet 
Kanalhavnene og Paris, men ogsaa Bordeaux. Alle 
Englands Tilførsler var i Tiden før Marneslaget ind
stillede paa Marseille. Vi troede ikke, før M arnesla
get var slaaet, at Bordeaux kunde holdes. Anden 
Gang var under Foraarsoffensiven i 1918. Hvorfor

IB
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gik Tyskerne ikke videre frem? Vejen var jo aaben? 
Vi var sprængt fra hinanden. Det var frygtelige Øje
blikke. Tyskernes Gennembrud vilde selvfølgelig 
ikke have ændret Krigens endelige Udfald, men det 
vilde have udskudt Afgørelsen i Maaneder, m aaske i 
Aar.« Jeg henviste til, a t Tyskernes Kræfter var ud- 
tømt, da de naaede Amiens, og gav et Referat af, 
hvad. en preussisk General havde meddelt os i den 
tyske Rigsdag om Aarsagen til, at Fremstødet var 
ebbet ud. Situationen var, sagde jeg, som naar et 
P ar Brydere m aa holde inde, fordi begges Kræfter er 
udtømt.

Ligesom de fleste andre frem staaende Stats- 
mænd, som vi her kom i Berøring med, rettede ogsaa 
Sir Eyre Crowe voldsomme Angreb mod Tyskerne. 
Han fortalte mig, a t hans egen Mor var tysk — en 
Søster-til Admiral v. Holtzendorff — og at hans Sø
ster var gift i Berlin, — hende hørte han nu aldrig  
fra —, men Slægtskabsforholdet mildnede ikke hans 
haarde Dom. Tyskerne havde øvet utrolige Forbry
delser, sagde han, og Straffen vilde ikke udeblive. De 
anede endnu ikke, hvor om fattende et M ateriale 
Englænderne sad inde med. I Am erika havde baade 
B e r n s t o r f f  og D e r n b u r g brugt Metoder, som 
trodsede enhver Beskrivelse. M aterialet vilde senere 
blive offentliggjort, og saa  vilde det tyske Folk m aa
ske dog endelig faa Øjnene op. Da h an  om talte 
Bernstorffs Virksomhed i Amerika, indskød jeg den 
Bemærkning, a t Grev Bernstorff, efter hvad han selv 
havde m eddelt mig under en Samtale i det tyske 
Udenrigsm inisterium , havde været udset til Leder af 
den tyske Fredsdelegation. Dertil svarede Sir Eyre 
Crowe, at dette viste, hvor lidt Tyskerne endnu for-
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stod deres Stilling. Hvis han efter alt, hvad der var 
forefaldet i Amerika, var kom met til Paris som Leder 
af Fredsdelegationen, vilde han  være blevet jaget ud 
af Byen.

Jeg spurgte om Kejserens Skæbne. »Folket k ræ 
ver ham  udleveret og stillet for en Domstol«, sagde 
han. »Personlig er jeg af den Mening, at en Kom
mission bør undersøge alt, fremlægge Akterne for 
Offentligheden og overlade den Dommen, og at der 
saa ikke bør foretages mere imod ham. Men jeg tror 
ikke, a t denne Opfattelse vil sejre. Folket kræ ver 
med stigende Styrke, at han  skal stilles for en Krigs
ret og dømmes.«

Om Grev B r o c k d o r f f - R a n t z a u  sagde han, 
at han var klogere end Grev Bernstorff, men at det var 
helt uforstaaeligt, a t han sluttede sig til den nuva;- 
rende Regering. Dette viste tydeligt nok, a t der ikke 
var Tale om en System forandring i Tysklands Uden
rigspolitik. Der.paa tydede ogsaa Tysklands vedva
rende Propaganda i Spanden, Rumænien og andre 
Lande. I Rumænien havde de Allierede i disse Dage 
opsnappet Flyveskrifter, som opfordrede til en bol
sjevistisk Revolution. P aa  enkelte Eksem plarer 
fandtes det østerrigske Udenrigsm inisterium s Stem
pel. Propagandaens Forbindelse m ed Tyskland var 
endnu ikke konstateret, men utvivlsom t tilstede. 
Det var skandaløst, at Tyskland saaledes vedvarende 
ødslede Millioner ud til den udenlandske Propa
ganda.

Fuldm ægtig Laage-Petersen havde Dagen før 
meddelt Delegationen, at han  under en Samtale med 
Englænderne havde faaet det Indtryk, a t m an fra 
Ententens Side paatæ nkte at ordne Sagen saaledes,

13+
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àt der m aatte afsluttes en dansk-tysk T raktat ved
rørende Afstaaelsen. Jeg spurgte under Henvisning 
hertil Sir Eyre Crowe, om der laa noget til 'Grund 
for denne Meddelelse. »Nej«, svarede han, »det kan 
der ikke være Tale om. Der foreligger Præcedens i 
Venetiens Afstaaelse til Frankrig. Sagen vil blive 
ordnet paa denne Vis. Der vil ganske vist foreligge 
en Række Enkeltheder, som m aa ordnes, men som 
ikke kan optages i .Fredstraktaten. Derfor vil det 
blive nødvendigt, a t der nedsættes særlige Kommis
sioner, som ordner dem. Disse Kommisioners Ned
sættelse bestemmes i Fredstraktaten.«

Efter Middagen hos Englænderne tog Andreas 
Grau og jeg ud til Professor V e r r i e r, hvor vi fandt 
et talrig t Selskab, deriblandt alle Delegationens øv
rige Medlemmer. Verriers Hustru, Sønner og en Dat
ter var tilstede. Modtagelsen var meget hjertelig. 
Jeg fik im idlertid ikke ta lt meget med ham ved denne 
Lejlighed, da Alexander Foss straks trak  mig ind i 
Professorens Arbejdsværelse for at læse en Artikel 
om Kanalspørgsm aalet i »Le Temps« for mig. A rtik
len var tydeligt nok stæ rkt paavirket af min Sam
tale med Herbette hos Franz von Jessen. I Selskabet 
traf jeg atter Madame de Quirielle og vekslede 
nogle Ord med hende.

Onsdag, den 12. Marts 1919.
Da Fredsdelegationen for et Par Dage siden af

lagde et Besøg i Versailles, kunde Alexander Foss, 
Neergaard og jeg ikke deltage i Turen, fordi vi var 
optaget af vigtige Forretninger. En -dansk Mand, 
Købmand Davidsen, havde nu stillet os sin Bil til 
Raadighed til en Tur til Versailles, som skulde fore- 
gaa i Dag. Neergaard blev im idlertid forhindret i
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sidste Øjeblik, fordi han sammen med Dr. Munch 
skulde deltage i en Sammenkomst med Lord Robert 
Cecil for at drøfte Danm arks Stilling til Folkenes 
Forbund. Alexander Foss og jeg tog derfor ene af
sted og havde en dejlig Tur. Vi kørte gennem St. 
Cloud, saa Udsigten over Paris fra Terrassen og an
kom til Versailles ved 10-Tiden, hvor vi hørte, at 
Slottet først var aabent fra Klokken 1. Vi spad
serede da et P ar Timer i den herlige Park, spiste 
derefter Frokost i Byen og besaa senere Slottet. Der 
var under alt dette rig Lejlighed til at udveksle Me
ninger om udenrigske og hjemlige politiske Forhold. 
Jeg fandt Alexander Foss vel informeret paa alle 
Omra.ader. Vi kom hjem ved 4-Tidcn. Under vor F ra 
værelse var Krigsfangesagen blevet fremmet videre. 
Der var blevet arrangeret en Visit hos en General, 
der havde med Fangevæsenet at gøre, og jeg skulde 
have været derhen sammen med Dr. Munch og Pro
fessor Verrier. Da Nis Nissen tog derhen i m it Sted, 
havde jeg dog ikke forsømt noget.

Om Aftenen gav Delegationen en Middag for Kam
m erherre Bernhoft, Legationsraad Engelsted med 
Frue, Pressechef Krabbe, H. V. Clausen med Frue, 
Franz von Jessen, den norske Gesandt Baron Wedel- 
Jarlsberg, Professor Verrier og Frue, Hr. og Fru de 
Quirielle, Bankdirektør Prior — jeg husker i Øjeblik
ket ikke flere. —

Dr. Munch bød Velkommen og erklærede, at der 
ikke skulde holdes Taler. Den norske Gesandt til
lod sig dog straks den Bemærkning, at det var meget 
tvivlsomt, om dette Forbud vilde kunne overholdes. 
Senere brød han det og talte for Sønderjyderne og 
Sønderjylland. Jeg fulgte hans Eksempel og rette-
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de først en Tak til de nordiske Folk for den Sym
pati, de havde vist os, og som Taleren havde givet 
saa varm t Udtryk. Dernæst takkede jeg Kammer
herre Bernhoft, til hvem jeg rettede nogle hjertelige 
og anerkendende Ord, og endelig rettede jeg en Tak 
til Frankrig  og de tilstedeværende Franskm ænd, idet 
jeg sluttede med et: Leve Frankrig. Kort efter hæve
des Bordet, men vi blev endnu længe sammen og 
havde det meget hyggeligt.

Torsdag, den 13. Marts 1919. 
Opbrud fra Paris. Vii tog afsted ved Middagstid.

Den danske Legation og andre Danske, deriblandt 
Franz von Jessen med sin lille Soldaterpige var mødt 
paa Banegaarden for a t tage Afsked med os. Vi fik 
overrakt Blomster, og jeg modtog som Gave fra 
Oberstinde Andersen en dejlig Silkefane. Vi kørte 
derefter i Pullm anvogn til Boulogne ad samme Vej, 
som vi var kommet til Paris, men denne Gang i straa- 
lende Solskin. Overfarten Boulogne-Folkestone gik 
let. Der var Mængder af Officerer og uniformerede 
Damer ombord. Vi spadserede først paa Dækket, 
men da det blev koldt, 'bænkede vi os i Kahytterne, 
hvoraf to udelukkende var stillet til vor Disposition. 
Landgangen i Folkestone gik ligeledes glat. Vore 
Pas blev efterset og fundet rigtige. Derefter rejste 
vi videre i Pullmanvogne. Vi ankom til London ved 
10-Tiden og blev m odtaget paa Banegaarden af Hr. 
Synge, en høj Embedsmand i Udenrigsm inisteriet, 
og af den danske Gesandt, Kam m erherre C a s  t e n 
s k  i o 1 d, som førte os til Vogne, der stod rede til at 
køre os til Carlton Hotel, hvor vi fik Værelser anviste.



Fredsdelegationen i Paris og London i 1919. 199

Fredag, den 14. Marts 1919.
Da vi om Morgenen kom ned fra vore Værelser,

blev det meddelt os, at Regeringen havde stillet 3 Bi
ler til vor fri Disposition. Vi 4 Sønderjyder kørte om 
Formiddagen en Tur ud gennem Byen og tilbage gen
nem Hyde Park. Derefter samledes Delegationen til 
en fælles Frokost paa Carlton Hotel. Om Efterm idda
gen foretog vi a tter en Køretur, denne Gang forbi 
Tower, Parlam entet og rund t i Byen. Om Afte
nen Klokken 71/-* gav E tatsraad  Andersen en Middag, 
hvortil foruden Delegationen Kam merherre Casten- 
skiold og Direktør Madsen-Mygdal var indbudt. Ved 
Kaffen havde jeg en længere Samtale med Kammer
herren, af hvem jeg fik et godt Indtryk.

Lørdag, den 15. Marts 1919.
Om Formiddagen kørte vi en Tur i Byen. Efter

Frokost blev vi Klokken 1 modtaget i 'Udenrigsmini
steriet af Lord C u r z o n. E tatsraad  Andersen, som 
tydeligt nok stod paa en meget fortrolig Fod med 
Lorden, fortalte mig bagefter, at han havde lært ham 
at kende for mange Aar siden, da han  som ung Mand 
var kommet til Siam. Senere havde han truffet ham 
som Vicekonge i Indien. Lord Curzon er en høj, smuk 
Mand med et fint, glatraget Ansigt, let skaldet .paa Is
sen med langt H aar strøget ned bag Ørerne og i Nak
ken. Mest paafaldende var hans rolige, forskende 
Øjne. Vi blev forestillede af E tatsraad Andersen. Ha.n 
gav os alle Haanden og hilste os med et: How do you 
do. Derefter satte vi os i en Rundkreds om hans Skri
vebord, E tatsraaden nærm est i'en Lænestol. Det meste 
af Tiden førte han  Ordet. Lorden ønskede os til 
Lykke med, at vi nu atter kom tilbage til Danm ark. 
Vi bukkede og takkede. Efter 10 M inutters Forløb var
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Audiensen forbi — en engelsk Udenrigsm inister liar 
meget at gøre — og Lorden gav os atter Haanden til 
Afsked.

Vi kørte hjem til Hotellet, klædte os om og gik 
Klokken 3 med E tatsraad  Andersen i Spidsen t:l det 
kgl. Slot, hvor D r o n n i n g  A l e x a n d r a  vilde 
modtage os i Audiens.

I Forhallen blev vi modtaget af en ældre Hof
dame, som kunde tale lidt dansk, derpå a kom en 
meget gammel, krum bøjet Hofmand, støttende sig 
til en forsvarlig Stok. Han drog E tatsraad Andersen 
og Alexander Foss i Samtale. I Hallen var der op
stillet Buster af Kong Christian IX og Dronning Lou
ise. En høj Officer, ældre Mand i Khakiuniform  og 
meget um ilitæ risk i sin Holdning sluttede sig til. Saa 
gik Turen til de indre Gemakker. E tatsraad  Ander
sen blev først kald t ind, derpaa den danske Delegation 
og tilsidst vi 4 Sønderjyder. Jeg blev ved min Ind
træden af E tatsraad Andersen forestillet for Dronnin
gen, som drog mig ind i en Samtale om Forholdene. 
Hun var desværre meget tunghør, talte noget stivt 
med engelsk-tysk Akcent, men ellers korrekt Dansk 
og udtrykte sin store Glæde over, at vi kom tilbage til 
Danmark. Dronningen udtalte sam tidig Haabet om, 
at Ejderen atter m aatte blive D anm arks Grænse. Hen
des varme Følelser og Troskab mod Danm ark og hen
des store Pietet overfor Forældrene og hele den kgl. 
Slægt var rørende. Mens jeg stod og talte med Dron
ningen, hørte jeg gentagne Gange E tatsraad  Ander
sen sige til Prinsesse Victoria, der stod lige bag ved 
mig: »Nu m aa De tale Dansk, Prinsesse Victoria, nu 
m aa De tale Dansk, der er flere af Delegationen, som 
ikke kan tale Engelsk«. »Jeg kan ikke, jeg taler saa
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daarligt«, svarede Prinsessen hver Gang. — E tatsraa- 
den følte sig ogsaa her som hjemme. Han blev be
handlet som en gammel kæ r Onkel. Vi m aatte alle 
indskrive vore Navne i en Bog, som Dronningen lagde 
frem. Hun førte mig hen til et lille Bord, hvorpaa der 
stod forskellige M iniaturer og Antikviteter, som hun 
havde arvet efter sine Forældre og andre kære 
Slægtninge. De havde aabenbart meget . stor Værdi 
for hende som Slægtsmmder. Under Sam talen fik jeg 
blandt andet Indtryk af, hvor afholdt Prins H a n s  
havde været ved det engelske Hof. Efter en halv 
Times Forløb trak  vi os tilbage. Baade Dronningen 
og Prinsesse Victoria rakte os Haanden til Afsked.

Søndag, den 16. Marts 1919.
I 4 af Regeringen til vor Raadighed stillede Biler

foretog vi en overordentlig interessant B iltur til W ind
sor og Maidenhead. Jeg tog Plads hos Chaufføren for 
bedre a t nyde Udsigterf og fik af hende, det var en 
Dame, Besked om et og andet under Farten. Turen 
førte os gennem dejlige frugtbare Egne ind i de store 
engelske Parkanlæ g med herlige gamle Ege, som 
omgiver W indsor. Vi kørte ind paa Slotspladsen og 
blev yderst høflig modtaget. Vor Ankomst var ven
tet, og vi blev ført omkring i de prægtige Repræsen
tationslokaler, hvor der var store Billedgallerier med 
mange fremragende Kunstværker. Derpaa spadserede 
vi i Haven og beundrede den 3 engelske Mil lange 
snorlige Alle, der fra Haven førte ud gennem den her
lige Park. E tatsraad  Andersen fortalte, a t han sid
ste Sommer havde været Gæst hos det engelske Kon
gepar herude, hvor det levede under meget borgerlige 
Forhold. F ra W indsor kørte vi videre gennem her-
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lige Parker og Skove til Maidenhead, hvor vi spiste 
Middag. Ved 4-Tiden var vi a tter tilbage i London 
efter a t have tilbragt en herlig Dag.

Mandag, den 17. Marts 1919. 
Delegationen var indbudt til Frokost i den danske

Klub, men Nis Nissen og jeg forvildede os i Byen og 
kom derfor ikke med. Klokken 5 var vi indbudt til 
The bos K am m erherre Castenskiold, hvor den 
danske Koloni i London var samlet. Jeg stiftede her 
flere interessante Bekendtskaber, deriblandt med 
Skibsreder S ir W i l l i a m  P e t e r s e n ,  som har 
været engelsk Statsborger i 40 Aar og betragtes 
som den rigeste Dansker derovre. W illiam Petersen 
fortalte mig, a t han havde været en personlig Bekendt 
af Lord Kitchener, om hvem han i en længere Samtale 
fortalte mange interessante Træk. Gesandten bød os 
velkommen. Han havde kort Tid før haft Besøg af 4 
sønderjydske Krigsfanger og meddelte os det Ind
tryk, deres Fortæ lling havde gjort paa ham . Jeg tog 
derefter Ordet og bragte Englænderne en Tak for de
res udm ærkede Bistand og for den Venlighed, hvor
med de havde m odtaget os. I m in Tale fik jeg end
videre Lejlighed til a t udtale min Glæde over det 
stærke Sammenhold, som vi havde fundet mellem 
Danskerne i England, et lignende Sammenhold havde 
vi ikke fundet i Paris. Men dette hænger rnaaske 
sammen med, at Danm arks livlige H andelsforbin
delse med England har skabt en fast bosiddende 
Koloni i London, medens Danskerne i Paris mere er 
Fugle paa Træk.

Tirsdag, den 18. Marts 1919.
Vi afrejste i Pullm anvogne fra London til New

castle og gik om bord i Det Forenede D am pskibssel-
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skab'-s S/S »Moses Melchior«. Ved 1-Tiden kastede vi 
los og gik ned ad Floden. Det var en dejlig Nat. Vi 
spadserede en Times Tid paa Dækket og gik saa til 
Køjs. Ud paa Morgenen blæste det stæ rk t op, og da vi 
stod ud i Vesterhavet, havde vi en Brandstorm . »Mo
ses Melchior« var sam m enlignet »Fionia« en lille 
Skude som arbejder svært i Søerne. Paa de to 
E ta tsraader næ r blev vi derfor i Køjerne hele Dagen.

Torsdag, den 20. Marts 1919. 
Storm en lagde sig, og Søen blev roligere. Jeg gik

allerede op paa Dækket om Formiddagen, og lidt efter 
lidt blev Selskabet a tte r fuldtalligt. Ud paa Efter
middagen fik vi Norges Kyst i Sigte. Efter at Mør
ket var indtraadt, saa vi H irtshals’s Fyr og ved Mid
natstid  passerede vi Skagen. Vi passerede talrige 
svenske Fiskerkvaser, som havde Lanterne tændt. Fy
rene blinkede, Himlen var stjerneklar, og vi saa et 
herligt Nordlys, som sendte S traalebundter helt op 
til Zenit.

Fredag, den 21. M arts 1919. 
Vejret var nu blevet godt. Vi passerede Anholt

og gik i M agsvejr ned over Kattegat. Det klarede mere 
og mere op, og i herligt Vejr stod vi ned ad Sundet. 
Ud paa Eftermiddagen naaede vi København. Da vi 
løb ind i Havnen, saa vi fra Dækket Kongen, Dronnin
gen og en af de unge Prinser ved Anløbsstedet. Vi 
steg i Land. Kongen hilste straks paa E tatsraad  An
dersen og de andre Herrer, som han kendte. Etats- 
raaden forestillede os derefter for Kongen, som veks
lede nogle Ord med os. Vi tog derefter til vore Ho
teller og mødtes senere i Udenrigsm inisteriet for at 
aflægge Beretning.



204 II. P. Hanssen.

Det havde været vor Hensigt at rejse hjem om 
Søndagen, m en Fredsdelegationen blev tilsagt til 
Audiens hos Kongen om Mandagen. Vi blev derfor i 
Byen Mandagen over. Kongen hilste meget hjerteligt 
paa os og udtalte sig bevæget om sin Bedstefader og 
hans Fortæ llinger om Sønderjylland, der tidligt havde 
gjort et dybt Indtryk paa ham. Han udtalte 
overfor mig, at den Tid nu forhaabentlig endelig var 
forbi, da man m istænkte Kongehuset for at være 
tysksindet. Hans Bedstefader havde i sin Tid lidt 
meget under denne Mistanke. Jeg svarede, at al 
Mistanke i den Betning sikkert forlængst var fjernet, 
og at vi tværtimod under vor Berøring med Konge
husets Medlemmer i Paris og London havde faaet det 
stærkeste Indtryk af den rørende Kærlighed, hvor
med Kong Christian IX’s Børn og Børnebørn om fatte
de Danmark.



I l  Heimicb Raimond Bannasns Erindiinûer.
I Uddrag ved Dorthea Baumann.

F o rfa tte ren  af disse E rindringer, T ran sla tø r 
B aum ann , der døde i K øbenhavn 1912, v a r født i 
R endsborg 1839, som Søn af en M ilitæ rlæ ga, der i 
1848 blev D anm ark  tro. F aderen  garn isonerede 
siden i forskellige slesvigske Byer, som Sønnen 
saaledes laude at kende. Sit K endskab til det 
rige F lensbo rgerm ilieu  i F y rre rn e  skyldte ban  
derim od sin Moder, der var D atter af en Køb
m and  Jensen der i S taden, og Søster til A gent 
H einrich  Jensen, hvis store 1 landelsgaard  sk il
dres nedenfor. T illige var M oderen beslæ gtet 
m ed an d re  store flensborgske P atric iersla îg ie r 
som E sm archs og C hristiansens.

Det er kun  et kort U ddrag af E rind ringerne , 
der bydes her. F o rfa tte ren  nedskrev  dem  paa 
sine gam le Dage for a t fornøje sig selv. U dgi
veren haab er im id lertid , a t  deres F riskhed  og 
k la re  F re m stillin g  ogsaa kan  fornøje andre. Ude
lad t er i første Ihvkke S kildringen  af Livet i K ø
benhavn, hvor D rengen opholdt sig fra 1848 - 
m edens F aderen  som M ilitæ rhvge fulgte A rm éen 
Dermvst tillige adsk illige A fsnit, der valsen tli g 
kun havde In teresse for F am ilien  e ller af and re  
G runde ikke skønnedes egnet til Offentliggørelse:.

I den gamle, historiske By ved Ejderen, paa hvis 
ene Byport, den som fra Neu werk paa Flodens søndre 
Bred førte ind paa Øen, det oprindelige Rendsborg, 
var indm uret en ældgammel Sten med Indskriften: 
Finis Imperii Romani, voksede mine Sødskende og jeg 
■op og lienlevede vore tidlige Barndomsdage dels i
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vort kærlige, lykkelige Hjem, dels i Guds frie N atur; 
Fæstningens høje Volde og de smukke, skyggefulde 
Alleer ved deres Fod afgav de herligste Tum lepladser 
for Børn, ikke at tale om Floden, naar Vinteren, ofte 
i flere Maaneder, havde slaaet sin Isbro hen over -den.

Efterhaanden som de havde naaet den passende 
Alder blev mine Sødskende sat i Skole; min Uddan
nelse derimod blev, jeg ved egentlig ikke hvorfor, be
troet en ung Præst, til hvis gavlsm ykkede Bolig i 
A ltstadt paa Ejderøen jeg hver Dag travede med min 
Tornyster paa Ryggen. Pastor Lau var en stille, 
elskværdig Mand, der forholdsvis h u rtig t bragte mig 
temmelig vidt hen ad Kundskabens Vej, og saavel 
hans milde Ansigt som hans Studereværelse med de 
tætfyldte Boghylder staar endnu k la rt og tydeligt i 
m in Erindring.

Paa slige gamle Gavlhuse, hvis enkelte Etager 
springer noget frem over de underliggende og med 
udskaarne Bjælke-hoveder, var A ltstadt temmelig rig, 
og de gav ofte Fæstningens smalle Gader et m alerisk 
Præg, et P ræ dikat m an derimod ikke kan give 
Rendsborgs Omegn. Jordbunden er for største Delen 
flad, sandet og hedeagtig og kan kun ved omhyggelig 
K ultur bringe et godt Udbytte, hvorom de talrige 
Gartnerhaver nord og syd for Floden bar Vidne. For 
os Børn var Omegnen herlig, fordi der var saa m ange 
Steder, hvor vi om Sommeren kunde tilbringe Aft
nerne. Rothenhof mod Nord bød paa ypperlig Tyk
m ælk serveret i grønne Mælkefade med b lankt po
lerede Messingringe, ofte gav det ogsaa Jordbær; paa 
Aukrug og Schützenhof mod Syd drak vi The til det 
medbragte Smørrebrød og de hjem mebagte Kager, og 
med Baad tog vi over det brede Ejderbassin til Fa-
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m ilien Kobrock, hvor vi spiste til Aften under de 
klippede Linde foran Husets brede Facade tæ t ved 
Baadebroen. I Nærheden ligger det store Jernstø
beri Carlshütte som vi Børn om fattede med den stør
ste Interesse, ikke blot Fabriksbygningerne, i hvilken 
vi ofte saa de rødglødende M etalmasser flyde fra 
Smelteovnen ind i de talrige Forme, men ogsaa 
Ejerens, Hr. Hollers blomsterrige Have, hvis store 
Drivhuse for os var som straalende Eventyr. Vore 
Fødselsdage, der heldigvis alle faldt i Sommeren, 
blev, naar vi ikke var bortrejst, næsten altid fejrede i 
en lille, ikke langt fra Byen liggende Skov, Nobis- 
krug, hvor vi og vore unge Gæster morede os udm ær
ket med Leg og Dans, medens Mor og nogle Damer 
sam t hendes højre Haand, Line Misch, paa lange 
Borde dækkede op med den m edbragte Aftensmad og 
den obligate Rødgrød.

Alle disse fornøjelige Udflugter hørte med til det 
daglige Brød. Til Søndagsfornøjelserne hørte der
imod hyppigt Besøgene i Elsdorf, om trent en Mils Vej 
mod Nord, hos vore Forældres kære Venner, Skov
rider Møllers. Her tumlede vi os ret af Hjertens 
Lyst samm en med Stedets Børn i Haven, Plantesko
len og den anselige Skov om Gaarden; en fangen 
Ørn, som fo’r hvæsende mod Fængslets Gitter, naar 
vi nærmede os, fandt vi selvfølgelig meget in ter
essant.

I de øvrige Somre inden 1848 tilbragte vi for det 
meste en M aanedstid i Flensborg hos min Morbror, 
Agent Heinrich Jensen. Med største Spænding imø- 
desaa vi Børn den Eftermiddag, der skulde bringe 
Onkel Heinrichs store lukkede Rejsevogn, forspændt 
med smukke kraftige Heste og kørt af vor særlig gode
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Ven, den statelige Kusk i m ørkeblaat Livré med røde 
Opslag og blanke Knapper, med den stribede Vest, de 
gule Skindbukser og skinnende Kravestøvler, i vore 
Øjne en pragtfuld Fremtoning, der fudkommen- 
gjordes af den høje Hat med Kokarde. Hestene ble ve 
bragt i Stald, Vognen i Skur og Kusken til et solidt 
Maaltid i Køkkenet, hvor han overlegent lod sig be
undre af vore Piger.

Kufferterne vare allerede om Formiddagen under 
Mors Tilsyn bievne pakkede af Line Misch, et i vort 
Hjem næsten uundvæ rligt Væsen, fordi hun var ufor
lignelig i sin Omhu for os Børn og i a t værne om 
Mor; da hun desuden havde faaet en god Opdragelse, 
blev hun snarere betragtet som en kæ r Slægtning 
end som et Tyende, og vi var inderlig bedrøvede, da 
hun  forlod vort Hjem for at ægte en velhavende Køb
mand i Hamborg.

Morgenen efter Ankomsten, præcis Kl. 7, rullede 
Vognen op for vor Bolig, Kufferterne spændtes bag- 
paa, min store Bror indtog den m isundte Plads oppe 
hos Kusken, medens Mor, Line Misch og vi to andre 
Børn okkuperede det Indre af Vognen, hvis Magasi
ner var vel forsynede med Proviant til den lange 
Køretur paa om trent 12 Timer. For os Børn var den 
alt andet end lang, dertil var vi altfor optagne af, 
hvad vi saa undervejs. Særlig glædede vi os til at 
holde Bast i de anselige Kroer, som i de Tider med 
passende Mellemrum laa langs Hovedlandevejen gen
nem Hertugdømmerne. Med Glædesraab kørte vi ind 
i den rummelige Rejsestald, hvis Porte blev lukkede, 
for at Hestene ret kunde udhvile i det halvmørke 
svale Rum.
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Med hvilken Appetit fortærede saa vi Børn den 
m edbragte Proviant, enten i en af Kroens lavloftede 
Stuer eller i et af Havens Lysthuse. Naar Hestene 
havde udhvilet, fortsattes Rejsen, og hen paa Efter
m iddagen øjnede vi de forgyldte Vejrhaner paa Flens
borgs Kirker og ikke længe efter rullede vi ind ad 
Porten paa Onkel Heinrichs Ejendom.

Onkel var allerede Enkemand, før jeg kom til 
Verden, men hans Hus bestyredes af Navn — den 
egentlige Bestyrelse var i Husholderskens Hænder — 
af hans Datter K atharina, der efter faa Aars Æ gte
skab havde m istet sin Mand, Vinhandler Kroli. Se
nere hen i Tiden ægtede hun  Ritmester Barnekow 
og opnaaede at blive Kam merherreinde inden sin Død. 
Onkels to andre Døtre var gifte henholdsvis med 
E tatsraad, Apellationsraad Francke i Kiel og med 
Bankdirektør Esm arch i Flensborg, Broder til den be
rømte Læge, Gehejmeraad Esmarch, gift med P rin 
sessen af Augustenborg, den nuværende tyske Kejser
indes Faster. Disse to Brødre var Halvfætre til Mor. 
Af Sønnerne var den ældste, Andreas, en flink Mand, 
som med Dygtighed bestyrede sit store Jernstøberi i 
Byens nordlige Forstad, det saakaldte Neustadt, de 
to andre Peter og Chritian var optagne i Faderens 
Forretning.

Mor og vi Børn beboede altid den samme Lejlig
hed paa tre rummelige Værelser i Ejendommens 
Tværfløj. Onkel Heinrichs Hus var nemlig meget 
stort, men som i saa mange Huse fra fordums Dage 
laa Værelserne meget spredt, og der var i den Grad 
ødslet med Plads, at en moderne Bygmester vilde 
korse sig tre Gange. Hovedfløjen mod Gaden og

h
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Sidefløjene mod den første Gaard, den saakaldte Her- 
skabsgaard, bestod af to meget høje Etager, hvor
imod Tværfløjen mellem første og anden Gaard inde
holdt tre lavere. F ra  Porten førte en Fløjdør og en 
halv Snes Trappetrin op i den ualm indelig store 
Forstue, i hvis Baggrund en bred Trappe med svære 
Egetræs Balustre førte ovenpaa. Væggene i dette 
store Rum var fra øverst til nederst og tæ t op ad h in 
anden behængt med gamle Malerier i forgyldte Ram
mer; største Delen var sikkert Kopier efter italienske 
og nederlandske Arbejder, m uligen fandtes ogsaa 
originale Sager derimellem. Hvad de nu end h a r  
været, saa gjorde Forhallen med alle disse M alerier 
et imponerende Indtryk. Tilvenstre, ud mod Gaden, 
laa den store Dagligstue, hvis Vægge var tæ t be
hængte med Kobberstik i Glas og Ramme, medens 
Værelset ved Siden af, kaldet M usikstuen, var prydet 
med gamle, hollandske Malerier, forestillende N ature 
morte, saasom Fade med Østers, halvskrællede Citro
ner, Sølvtallerkener og vinfyldte Pokaler, Blomster og 
Frugter, Vildt og Fisk, af den Slags Billeder, som 
findes i alle Samlinger.

Fra Forstuen førte en lille Trappe op til to Port
værelser, som var et helt Museum. Der opbevaredes 
nemlig ikke blot alle Slags Delikatesser som Choko
lade, Konfekt, tørrede Frugter, vestindisk Peberm yn
tesukker og meget andet, men desuden en Mængde 
sælsomme Sager fra Ostindien, Kina og andre fjerne 
Lande, hjem bragte af K aptajnerne paa Onkels Skibe. 
Desuden var paa Borde henstillet to Barkskibe for 
fulde Sejl. Tilhøjre for Forstuen laa to store Værel
ser paa tre Fag ud mod Gaarden. Det ene kaldtes 
Spillestuen, fordi det ved Selskaber benyttedes til
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Kortspil. Det næste var Onkels Soveværelse, udsty
ret med megen Komfort. I disse to Værelser saas 
hverken M alerier eller Kobbertik; ovenover et tem 
melig højt Panel dannede Tapeterne Værelsets De
koration i Form af store Prospekter af fjerne Lande. 
Jeg husker især den lange, ubrudte Væg lige overfor 
Vinduerne i Spillestuen; den var prydet med en 
storartet Udsigt fra  en Havn i Levanten ud over H a
vet med dets talrige Skibe og Kystens m aleriske 
Bjerge. Den livfulde Staffage i Forgrunden med 
turbanklæ dte Østerlændinge i rige Dragter, halv
nøgne, sorte og brune Lastdragere, Frugtsælgere, 
store Vareballer, Dromedarer, M ulæsler o. s. v. for
talte de herligste Eventyr. Slige mærkelige Tapeter, 
der paa en Maade erstattede Gobelins og, saa vidt jeg 
ved, stammede fra F rankrig  — Motiverne til dem 
var sikkert ofte hentede fra Joseph Vernets talrige 
Havnebilleder, — ser m an nu aldrig mere.

P aa den anden Side af Onkels Soveværelse laa en 
Trappe, som fra Kælderen førte op til de tre Lejlig
heder i Tværfløjen; den nederste var Kusine K atha
rinas meget kostbart udstyrede Privatvæ relser; Mel
lemetagen var Gæstelejlighed ligesom den øverste. 
Kælderetagen optoges af det store Køkken, Forraads- 
kamrene, Vinkælderen og af de forskellige Værelser 
til Tyendet.

Ved dette m aa jeg dvæle et Øjeblik. Onkel Hein
rich m aa i sin Ungdom have været en smuk Mand, 
derom vidner det Portræ t, som nu ejes af m in Bro
der, men eftersom Aarene gik, blev han  ligefrem styg, 
og hans vældige Øjenbryn gav ham  et barskt Udseen
de, der dannede en m ærkelig Modsætning til hans 
venlige Sind og store Elskværdighed mod os Børn.

14*
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Var han nu som ældre alt andet end smuk, saa vilde 
han saa vidt m ulig være omgivet af kønne Menne
sker, og det var alm indelig bekendt i Flensborg, at 
det ikke nyttede at søge Tjeneste hos den gamle 
Agent uden at have et fordelagtigt Ydre.

I Hovedfløjens øverste Etage laa ud mod Gaden 
den store Dansesal, hvis Vægge og Loft var beklædte 
med Stukarbejde, dannende Guirlander af Løvværk 
og M usikinstrum enter; paa Vinduespillerne og korre
sponderende med dem paa Bag- og Sidevægge var 
indm uret Spejle fra Loft til Gulv, saa at Salen, naar 
Kronerne og Lam petternes Lys var tændt, afgav et 
meget festligt-Skue. De to Værelser i Sidefløjen, 
ovenover var Spillestuen og Onkels Soveværelse, 
blev kun benyttet ved selskabelige Anledninger, væ
sentlig som Spisestuer. I denne Etage, over det ene 
Portværelse, fandtes ud mod Gaarden ogsaa Onkels 
private Kontor. — Selve Handelskontorerne havde 
Plads i en anden Ejendom, hvor Onkel havde en 
stor Sukkerfabrik. I den første Gaard, langs Nabo
husets Mur, fandtes en Springbrønd, hvis klare Vand 
ad flere Bassiner og Rør førtes gennem de andre 
Gaarde ud i Fjorden. I den anden Gaard, til hvilken 
en Port i Tværfløjen førte, laa store Pakhuse og den 
begrænsedes af en ny Tværbygning, der indeholdt en 
Oliemølle. Efter a t have passeret dennes Gennem
kørsel, kom man ud i en tredje Gaard, der afsluttedes 
af Vognremiser og Hestestalden. Gennem denne, i 
hvilken der stedse herskede en hollandsk Renlighed, 
kom man ud i en lille Blomsterhave, for Enden af 
hvilken der rejste sig en større Pavillon, til hvis 
rummelige Indre en høj Trappe førte. Denne Havesal 
var udstyret med gamle Møbler, og dens tre Glasdøre
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gav Adgang til en bred af Pavillonens fremspringende 
Tag overskygget Terrasse, fra hvilken m an havde fri 
Udsigt til den skønne Fjord. I denne Sal blev E fter
middagskaffen ofte drukket. Skildringen af Onkel 
Heinrichs Hus kan give en Idé om, paa hvilken Fod 
Indehaverne af de gamle Handelshuse i Flensborg den 
Gang levede.

Flensborgs Beliggenhed ved den dybe, skovkran
sede Fjord er ualm indelig smuk, og de høje Banker 
paa Nordsiden med de m ange Haver, Vindmøller og 
Ruinerne af det gamle Duborg bidrage meget til det 
maleriske Skue, Byen frembryder, set fra Vandet. 
Flere Steder var Købmandsgaardenes Pakhuse byg
gede saa tæ t op til de stejle Banker, at man for at 
komme til Ejendommens Haver først m aatte stige op 
til Pakhusets øverste Loft, hvorfra saa en Dør førte 
ud til en over den smalle Kløft kastet Bro, for Enden 
af hvilken Havelaagen fandtes. Var nu end Adgan
gen til Haven lidt besværlig, isæ r for ældre Folk, be
lønnedes man til Gengæld ved den prægtige Udsigt 
over By og Fjord. Flensborgerne var i det Hele ikke 
bange for lidt Anstrengelser; saaledes var der i ad
skillige Haver anbrag t Platform er i høje, gamle Elme
træer, op til hvilke solide Trapper med adskillige Af
satser førte, og disse Platform er, som var omgivne af 
et skærm ende Rækværk, var saa rummelige, a t vi 
ofte sad 12 Mand høj om de paa Plankegulvet hen
satte Borde, nydende samtidig den gode Aftensmad 
og den smukke Udsigt.

Moder var beslægtet med næsten alle de ansete 
og velhavende Fam ilier. Hendes ene Søster var gift 
med Dr. med. Wilh. Valentiner, hendes anden med 
Godsejer Lorentzen til W aschersleben og Collund, der
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tillige ejede Kupfermühle. Fra W aschersleben kørte 
vi om Aftenen gerne tilbage til Byen i Gaardens store 
lysegule Karosse, hvis Fading hang i brede Remme, 
et helt Eventyr fra det 18. Aarh.s Slutning.

Den største og prægtigste af alle Flensborgs Ha
ver var de tvende, der tilhørte Tante Agent, som vi 
kaldte hende, Onkel Heinrichs Svigerinde og Enke 
efter den rige Agent Christiansen. Hun beboede om 
Vinteren et lille Palæ paa tre Etager i Byens Hoved
gade, Sommeren tilbragte hun paa Stuhrsche Mühle 
lidt nordfor Flensborg, til hvilken der hørte en Have 
paa henved en Snes Tønder Land, anlagt som engelsk 
Park. Tante Agent var meget smuk, og som Datter nf 
franske Em igranter førte hun sig med yndefuld An
stand. Derfor egnede hun sig ogsaa udm æ rket til i 
sit Hus, det største og rigeste i Flensborg, at modtage 
Christian VIII. og Caroline Amalie, naar Kongeparret 
paa Rejserne til Søbadet Wyck paa Föhr opholdt sig 
nogle Dage i Flensborg. Fremfor Palæet i Hoved
gaden foretrak M ajestæterne ofte en større Pavillon 
med adskillige Værelser i den saakaldte »Christian
sens Have« oppe paa Bakkerne bagved Privatboligen. 
Denne Have indeholdt foruden flere m urede Pavillo
ner, dybe Grotter af Kalksten med indemurede 
Spejle, Damme med Guldfisk, der kom til Fodring, 
naar der ringedes med en Klokke, omgitrede Gaarde 
med Daadyr, store Voliérer med Pappegøjer, Paafugle 
og andre befjedrede Skabninger.

En pirrende Modsætning til al denne Herlighed 
dannede vore Besøg ved Fam iliegraven paa den næ r
liggende Kirkegaard.

Den v ar an lag t i en Høj som et stort, af K am pe
sten opført G ravkam m er, ned til hvis m assive G itter-
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port en Trappe fra begge Sider førte. Gennem Gitte
ret kunde vi stirre ind paa de anselige, med sort 
Klæde betrukne og med M etalprydelser forsirede Ki
ster, der gemte Resterne af vore Oldeforældre, Bed
steforældre og andre Medlemmer af Slægten. Den 
Gang Mor var død, kom der fra  Flensborg Opfordring 
om ogsaa at føre hendes Kiste til denne Fam iliegrav, 
men Far foretrak at lade hende jordfæste paa G arni
sons K irkegaard i København. Medens vi, ikke uden 
en vis Gysen, stirrede ind i Gravkammeret, udmalede 
vi os levende den m ærkelige Begravelseshøjtidelig
hed, hvormed den Gang i Flensborg »fornemme« 
Folks Kister førtes til Graven; dette foregik om Af
tenen ved Fakkelskær, hvilket m aa have taget sig 
højst fantastisk  ud.

Vore Besøg ved Fam iliegraven endte næsten altid 
med, at vi pludselig, som grebne af en panisk Skræk, 
fløj op ad Trapperne og i vild Flugt styrtede ud af 
K irkegaarden ned til Onkel Heinrichs venlige Hjem.

En ejendommelig Kontrast til denne fine Dame 
dannede hendes Mands djærve Søster, som vi kaldte 
Tante Sæb, fordi hun bl. a. ejede en stor Sæbefabrik. 
Denne myndige Dame, der var Enke for anden Gang, 
bestyrede sin store Forretning med megen Dygtighed, 
men hun hyldede vist det gamle Ord: det er ikke godt 
for et Menneske at være ene; thi en skønne Dag, hun 
havde fornylig fyldt 70, indfandt hun sig paa det Kon
tor, hvor hendes 30-aarige Bogholder sad bøjet over 
sit Arbejde, tog Plads ved Pultens anden Side og 
sagde aldeles forretningsm æssigt: »Jeg har besluttet 
at gifte mig, Berg« — saaledes hed han  — »og kan De 
gætte med hvem?« Næh, det kunde han  ikke. »Med 
Dem; nu er Klokken 12, jeg henter Deres Svar Kl. 1;



216 Dorthea Baumann.

— siger De Nej, har dette ingen Indflydelse paa De
res Stilling hos mig, vi er lige gode Venner for det«. 
Med disse Ord sejlede Tante Sæb ud af Kontoret og 
overlod Berg, der af Forbavselse var lige ved at tabe 
Næse og Mund, til forskelligartede Betragtninger. 
Ligesom Kontorets Ur slog 1, stod Tante Sæb i Døren 
og forlangte Svar. Dette lød tilfredsstillende, og Berg 
avancerede i Løbet af en Time fra Bogholder til 
Chef for den store Forretning. Faa Dage efter stod 
Brylluppet, det unge P ar havde jo intet at vente efter, 
og i henved 10 Aar levede Tante Sæb glad og i bedste 
Forstaaelse med sin unge Mand. Ved hendes Død 
blev han hendes Universalarving, men Herligheden 
varede ikke længe, Aaret efter laa han i sin Grav og 
hele den store Formue gik, til stor Æ rgrelse for hen
des Familie, over til fattige Degnefolk ude paa Heden.

Det gamle Ord: »Menneskets Herlighed er som 
Græssets Bloster, de blom strer i Dag, i Morgen de 
visne«, rinder mig i Hu, naar jeg tæ nker paa den 
Skæbne, der ram te disse stolte Handelshuse. Hver
ken Onkel Heinrichs eller Grandonkel Christiansens 
Sønner fortsatte deres Fædres store Virksomhed, de 
forstod kun at ødsle Penge bort, ikke at tjene dem, og 
inden denne Generation uddøde, var Form uerne 
svundne bort, og de fleste af dem henviste til Under
støttelse af det betydelige Fideikommis, som den 
gamle Christiansen og Onkel Heinrich oprettede i de
res Velmagts Dage, skøndt de begge paa Grund af de
res Rigdom egentlig fandt det latterligt. Onkel Hein
rich kom sikkert til en anden Anskuelse, da han faa 
Aar før sin Død selv nød godt af denne Fam iliestif
telse, fordi hans Hus styrtede i Grus under den store 
Pengekrise i Hamborg 1857.
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Begyndelsen til Nedgangen i den Christiansenske 
Formue, skyldtes for en Del Tante Agents store Patrio 
tisme i Krigsaarene. Lige efter Krigens Udbrud 1848 
lod hun for egen Regning sine vidtløftige Pakhuse 
indrette til Lazaretter, hvor hun sammen med sine 
Døtre og Svigerdøtre tog Del i de Saaredes Pleje; i 
hendes Privatbolig havde Hærens Øverstbefalende 
og højere Officerer stedse fri Station. Alt dette 
slugte jo enorme Summer, og under sit Ophold i Kø
benhavn Vinteren 1849 forærede hun  Regeringen et 
stort Barkskib med dets kostbare indiske Ladning, 
der paa Hjemrejsen var ankre t op paa Rheden. Hun 
udtog kun nogle Kister Silke, hvis Indhold hun for
ærede os og andre Slægtninge, der besøgte hende paa 
Hotel Phønix, hvis hele første Etage hun havde le’jet 
til sig, sin store Familie og Tjenerskab.

For denne storlaaede Gavmildhed mod Fæ dre
landet blev Tante Agent, hendes Datter Sofie Bauditz 
og hendes Søn A ndreas’ H ustru Catharina, f. Schmidt, 
af Frederik VII dekoreret med Kongens kronede Nav
netræk i Brillanter, at bære paa venstre Skulder i en 
Ordensroset.

Alt her i Livet har en Ende, ogsaa vore Sommer
besøg i det skønne Flensborg, hvorom Minderne end
nu efter mer end et halvt Aarhundrede staa saa vid
underlig klare og uforglemmelige. Kun mellemfor- 
nøjede saa vi den store iRejsevogn a tte r køre op for 
Døren, den skulde jo bringe os tilbage til Rendsborg, 
hvor Livets triste Alvor i Form af Skole og Lektier 
ventede os. At vi ogsaa der var ualm indelig lykke
lige Børn i et kæ rligt Hjem, havde vi i Afskedens 
bitre Øjeblikke selvfølgelig ikke Tanke for.
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I alle disse saa lykkelige Aar havde vi Børn selv
følgelig ingen Anelse om de fjendtlige Følelser mod 
Kongeriget Danm ark, som i Hertugdøm m erne vok
sede sig stæ rkere og stærkere for hver Dag, men som 
man i København ignorerede, i hvert Fald manglede 
den rette Forstaaelse af, indtil den ulmende Il'd slog 
ud i O.prørets klare Flam m er den 24. Marts 1848. P rin 
sen af Noer og en m indre Militæraf-deling, som han 
bragte med sig, førtes under Storm klokkernes Klem
ten til den nærliggende Paradeplads, hvorhen Garni
sonens Officerer og de civile Embedsmæn-d kaldtes 
ved Ilbud.

Da Forsam lingen var tilstræ kkelig stor, oplæste 
Prinsen en Beretning om, at der i København ligesom 
i flere andre Hovedstæder paa den Tid var udbrudt 
Oprør og Kong Frederik fængslet. Derfor havde 
Prinsens Broder, Hertugen af Augustenborg overta
get Regeringen i Hertugdømmerne, indtil Oprøret i 
København, hvorfra det sikkert vilde brede sig over 
hele Kongeriget, var dæmpet, og Kongen atter indsat 
i sine Rettigheder.

I den Anledning opfordredes Officererne og de 
civile Embedsmænd til a t indfinde sig den følgende 
Dag i Palæet for at aflægge Ed til ham som Repræ
sentant for Hertugen af Augustenborg. Dog var 
denne Edsaflæggelse ingen Tvangssag, drog nogen 
Beretningen om Oprøret i København i Tvivl og der
for ikke vilde aflægge Eden til Hertugen, stod det 
ham frit at drage bort.

Prinsens Tale blev m odtaget med Jubel af den 
sammenløbne Mængde, for en stor Del Pøbel, som i 
vikl Begejstring brøl te »Schleswig-Holstein m eerum 
schlungen«, en Sang der var kommen op flere Aar
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forinden, og om hvilken et vittigt Hoved i en Avis 
havde skrevet: (Meerumschlungen sind nur Inseln, 
w isset das Ihr dum m en Pinseln.

Ikke blot Hovedmassen af Garnisonen, jeg mener 
Soldater og Underofficerer, der alle var Holstenere, 
men desværre ogsaa mange af Officererne sluttede sig 
straks til Hertugens Parti, og at det samme blev Til
fældet med de civile Embedsmænd, var næsten en 
Selvfølge, de var barnefødt i Hertugdømmerne, havde 
studeret og taget deres Eksam iner ved Universitetet i 
Kiel, det giftigste Arnested for Hadet mod Danm ark 
og alt Dansk, derfor havde der ogsaa dannet sig det 
træffende M undheld: Løgn er ogsaa en Videnskab, sa’ 
Fanden, han  hørte en Forelæsning i Kiel.

Far nærede ingen Tvivl om, hvilket Standpunkt 
han skulde indtage; han havde aflagt Troskabsed til 
Kongen af Danm ark, og at bryde denne Ed forbød 
hans Sam vittighed ham. Der blev dog gjort mange 
Forsøg paa at bevæge ham  til at forandre sin Beslut
ning. Han blev ivrigt opfordret til sim pelthen at tage 
sin Afsked og forblive i Rendsborg som privat Læge. 
Havde Far fulgt denne Opfordring, kunde ingen have 
bebrejdet ham noget; desuden oversteg Indtægterne 
af hans private Praksis hans Gage som Overlæge med 
m er end det femdobbelte, og han  vilde altsaa ved at 
tage til København lide et stort pekuniæ rt Tab. Et 
saadant Hensyn kunde dog ikke rokke Far. Ogsaa 
fra Prinsen af Noer blev der gjort forskellige Forsøg 
for at beholde Far, han kendte ham  fra W aschersle
ben og havde flere Gange haft ham som Gæst paa 
Godset Noer. Med Prinsen var fulgt som Kabinets
sekretæ r og designeret F inansm inister i den proviso
riske Regering, Fars gode Ven, Bankier Schmidt fra
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Kiel. Denne var hos Far baade den 24. om Aftenen og 
den 25. om Morgenen med Anmodning fra Prinsen 
om at blive; han skulde i saa Fald udnævnes til Ge
nerallæge i den slesvig-holstenske Armé, og andre 
fristende Perspektiver blev stillede i Udsigt. P rin 
sen var ogsaa villig til, saafrem t Far nærede Tvivl 
om hans Sags Refærdighed, at udstede en Erklæ ring 
til Kongen af Danm ark om, at han havde tvungen 
Far til at blive. Over dette Tilbud blev Far saa op
bragt, at han bad Schmidt om at forføje sig bort.

Natten mellem den 24. og 25. var meget bevæget, 
og først henad Morgenstunden slukkedes Lysene. 
Venner og Bekendte, baade Herrer og Damer, strøm 
mede ind, og Sam talens Bølger gik højt, endog saa 
højt, a t den elegante F ru  Landt, gift med en velha
vende Købmand, af bare Sindsbevægelse pludselig 
besvimede; jeg ser hende endnu i sin fine Silkedragt 
ligge hensunken paa en Sofa i vor store Dagligstue. 
Isæ r var Mor ivrig i at foreholde flere Officerer, der 
hørte til vor nærm este Omgangskreds, det urigtige i 
a t ville aflægge Ed til Prinsen; derved blev de jo 
Forrædere mod deres retm æssige Konge. Men til 
Trods for hendes indtrængende Ord, kunde de ikke 
beslutte sig til at forlade Hjem og Slægt i Holsten, 
stolede vel ogsaa paa Prinsens falske Tale, at Her
tugen kun overtog Regeringen i Hertugdømmerne, 
saa længe Kongen var fængslet, havde ikke, som Far, 
aabent Øje for, a t det hele var et Væv af Løgn, at det 
kun drejede sig om Hertugdøm m ernes Løsrivelse fra 
Danmark.

Da Far heller ikke den 25. vilde gaa ind paa 
Prinsens forskellige Tilbud, fik han  endelig sit Pas 
udstedt. Det afleveredes lidt før Kl. 2 med Ordre om,
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at Far skulde med sin Fam ilie forlade Byen med To
get sydpaa Kl. 3, i m odsat Fald vilde han blive a rre 
steret.

Paa en saa pludselig Afrejse var vi ikke forbe
redt, Mor fik derfor i en F art lidt Gangklæder, noget 
Sølvtøj og sine Smykker kaste t i en Kuffert, Far tog 
sine rede Penge og sin Forbindtaske, min Søster sin 
kæreste Dukke og jeg en Bog, og saaledes som vi gik 
og stod, forlod vi vort kære Hjem, der efter vor 
Bortgang blev overgivet de til Byen strømmende In 
surgenter som Kvarter.

I sidste Øjeblik kom vor trofaste Kokkepige lø
bende og bad under Taarestrøm me om Tilladelse til 
at følge med os. Hvor meget Far end raadede -hende 
fra det, sagde hende, at han gik en aldeles usikker 
Frem tid i Møde, derfor ikke kunde paatage sig no
gensom helst Forpligtelse lige over for hende, til alt 
det vendte hun det døve Øre, hun vilde ikke skilles 
fra os, og med et lille Knytte i Haanden, et Sjal om 
Skuldrene fulgte hun efter os ned ad Trapperne. 
Udenfor Huset holdt heldigvis en Vogn, der skulde 
hente Far ud paa Landet, og med den naaede vi 
endnu i rette Tid den et Stykke fra Byen liggende 
Banegaard.

Derude herskede en frygtelig Forvirring. Kort 
forinden var ankommen et Tog med »Freischärler«, 
en Bande Pøbel fra Berlin og Hamborg, skæggede, 
snavsede Karle, udstyrede som ægte Teaterbanditter 
med vældige Bulehatte, fra hvilke Ravnefjer strittede 
op, med Pistoler og Dolke i brede trefarvede Bælter 
og Sabler spændt om Livet, mer eller m indre beru
sede var de desuden. Da Mor ytrede sin Harme over 
denne Pøbel uforsigtig højt, huggede en af disse
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B anditter med dragen Sabel ud efter hende og havde 
sikkert dræbt hende, hvis ikke en Officer havde af
værget Hugget. Foruden os var nemlig flere andre 
Officerer med deres Fam ilie komne ud paa Bane- 
gaarden, saa mange, a t vi kunde fylde en 3. Klasses 
Vogn, og endelig rullede Toget afsted under Pøbiens 
Hujen og Skrigen. Det var ju st ikke nogen L ysttur 
denne Rejse, ved de fleste Stationer blev vi forhaa- 
nede, naar det rygtedes, at »verdammte Dänen« var 
med Toget, og i Elm shorn træ ngte Pøblen endog ind 
i Vognen til os, men blev heldigvis smidt ud, inden 
nogen Ulykke var sket.

Intet Under, at vi var glade, da  vi endelig naaede 
Hamborg, hvor Far med Mor og os Børn tog ind i et 
Hotel ved Jungfernstieg, i den store By vilde vi ikke 
være saa let udsatte for Forfølgelser.

Omtrent sam tidig med os ankom fra de andre 
Garnisoner i Holsten, de Officerer, der heller ikke 
vilde svigte deres Ed, og da de fleste havde Fam ilie 
med, var vi efterhaanden bleven en hel lille Flok. Det 
gjaldt naturligvis at naa  København snarest mulig, 
og da dette lettest kunde ske med Skib fra Lybæk, 
blev i et »Krigsraad« F a r og en ældre Officer anm o
det om at tage derhen og arrangere det fornødne i saa 
Henseende. Derved blev vort Ophold i Hamborg for
længet flere Dage, i hvilke vor gamle Kokkepige van
drede omkring med os Børn og viste os Byens Sevær
digheder, saa godt hun formaaede. Mor var saa an- 
greben af de bevægede, sindsoprivende Begivenheder 
i Rendsborg, a t  hun m aatte holde sig i fuldstændig 
Ro paa Hotellet.

Morgenen efter a t Far var vendt tilbage, kørte vi 
i lukket Vogn til Lybæk. Ogsaa her i denne prægtige
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gamle Hansestad, var Gemytterne komne i Bevæ
gelse, og da det rygtedes, at »verdammte Dänen« var 
komne til Byen, samledes Pøbelen sent om Aftenen 
udenfor vort Hotel paa det lille Torv Klingberg og 
knuste Husets Ruder med Stenkast saa grundigt, at 
baade Projektiler og G lasskaar fløj langt ind i Væ
relserne; en Ødelæggelse, som vi Børn den næste Dag 
betragtede med stor Interesse fra Torvet.

Efter at der var sørget for den nødvendige Provi
ant til Rejsen indskibede vi os paa den lille Skon
nert, der skulde bringe os til København, og blev ad 
den smalle Trave slæbt ud til Travemünde, først der 
kunde vi gaa rigtig under Sejl. Kaptajnens lille Ka
hyt med dens to Køjer blev indrøm m et Mor og en an
den Dame, der ogsaa var særlig nerveangreben efter 
Begivenhederne den 24. og 25. Alle vi andre, Herrer, 
Damer og Børn, m aatte pêle-mêle tage til Takke med 
Lastrum m et, paa hvis Bund der var strøet Halm, og 
ned i hvilket m an kun kunde komme ad en alm inde
lig Stige, hvilket selvfølgelig gav Anledning til m ange 
Løjer. Om N atten var Rum m et oplyst af to døsigt 
brændende Tranlygter, a lt var mer end prim itivt om 
Bord paa Skuden. For os Børn, der ikke havde det 
rette Blik for Tidens store Alvor, var denne Rejse kun 
idel Fornøjelse.

Helt fredelig forløb Rejsen dog ikke. Kort efter, 
at vi var komne i rum  Sø, begyndte M andskabet at 
gøre Mudder og ytrede Lyst til at føre os tilbage til 
Travemünde, m en ved Fars og nogle andres energiske 
Optræden, blev det nødt til a t stikke Piben ind, og i 
god Behold naaede vi efter en forholdsvis rolig Sej
lads København.
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Her havde m an paa en eller anden Maade faaet 
U nderretning om, at danske Flygtninge fra Hertug
dømmerne var under Opsejling, og vi blev modtagne 
med H urraraab og under stor Jubel. Paa Toldboden 
havde indfundet sig en Indkvarteringskom ité med 
Ekvipager for at skaffe os foreløbig Husly. Far blev 
opfordret til sammen med sin Fam ilie at være Over- 
retsprokurator Sagers Gæster, og snart sad vi bænkede 
ved et velforsynet Bord hos denne elskværdige Fam i
lie i dens smukke Hjem i Nybrogade. Sager var gift 
med en Datter af den bekendte Finansm and, M inister 
L. N. Hvidt, hun var en rig t begavet, sjælden elskelig 
Kvinde, som vi Børn sluttede os inderligt til og stedse 
kun kaldte Tante Therese. Lægge Beslag paa Fam i
lien Sagers om fattende Gæstfrihed længere end højst 
nødvendig vilde Far naturligvis ikke, og saasnart han 
havde lejet en Bolig og udstyret den med det aller- 
nødvendigste i Haab om ved Lejlighed at faa sit store 
Indbo over fra Rendsborg, flyttede vi derhen. Vor nye 
Bolig var en Stueetage paa Nytorv, lige over for Raad- 
huset.

Det daglige Liv i Hjemmet gik sin stille og rolige 
Gang, medens Far var i Felten. Krigen var jo be
gyndt paa ny, men heldigvis endte den paa en for den 
danske Hær meget ærefuld Maade ved Sejren paa 
Isted Hede og den tilbageslaaede Storm paa Frede- 
riksstad.

Far var med i Slaget ved Isted, og da dette var 
endt, vandrede han ind til det nærliggende Slesvig. 
I denne By fandtes den Gang en højst m ærkelig Gæst
giverske, Doris Esselbach, der med fremragende Dyg
tighed og stor politisk Klogskab styrede sit Hotel, i
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hvilket hun  skiftede Sol og Vind ligelig mellem Tyske 
og Danske, om end hendes Hjerte fortrinsvis tilhørte 
Danm ark. Allerede længe før Krigen nød hun stor 
Anseelse for sin klare Forstand og sit djærve Væsen. 
Da en jurid isk  Embedsmand, Hr. von Schleth, var 
paa Besøg i Slesvig og en Dag til Taffel hos Hertugen 
af Augustenborg, spurgte denne, hvem han  ansaa for 
den betydeligste Mand i Slesvig, kom Svaret uden 
Betænkning: »Den eneste virkelig betydelig Mand, jeg 
har læ rt at kende i denne By, hedder Doris Essel- 
bach.«

Denne mærkelige Kvinde havde ogsaa for Skik 
at sige Du og Junge til alle, uden Hensyn til, om Ved
kommende var General eller ung Løjtnant.

Far kendte Doris Esselbach fra tidligere Tid og 
styrede derfor sine Skridt lige hen til hendes Hotel.

Ved Synet af ham  slog hun  Hænderne sammen med 
et Klask og raabte: »Junge, Junge, wo kom mst Du 
her? Ih r habt also gesiegt!« og hurtig  lod hun  en 
Champagneprop springe for at drikke Sejrens Skaal
med Overbringeren af den glædelige Nyhed.

Nogle Aar efter gjorde jeg ogsaa denne originale
Kones Bekendtskab paa en for mig meget behagelig 
Maade. Paa en Ferierejse — det var i Paaskeugen — 
fra Haderslev til m it Hjem skulde den store Deligence 
bede en Timestid udenfor Hotellet, der tillige var 
Postholderi. Kort efter at jeg havde taget en Plads 
i den store Gæstestue, saa jeg en ældre, svær Dame 
komme hen til mig, stirre stift paa mig og pludselig 
udbryde: »Junge, dein Vater kann nur Oberartz Bau
m ann sein, Du bist ihm ja  aus der Nase geschnitten!«, 
et Udraab jeg kun kunde bekræfte. »Du m usst ja

15
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aber Hunger haben, w art nur, ich komme gleich 
wieder«.

Kort efter kom hun tilbage fulgt af en Tjener, der 
bar en stor Bakke med varm  Andesteg og mange an
dre Herligheder, der kunde begejstre en sulten Dreng, 
der havde tilbragt saa mange Timer i en Deligence, 
og medens jeg spiste, spurgte hun  mig om m angt og 
meget. Det flotte M aaltid kostede mig selvfølgelig 
kun en hjertelig Tak, og det morede Far a t høre mig 
fortælle om hendes Venlighed.

I Sommeren 1851, da Forholdene a tte r var rolige i 
Sønderjylland, skulde Far i Em bedsforretninger op
holde sig nogen Tid i Flensborg og skrev derfor til 
Mor om at komme med sine to yngste Børn — min 
Bror kunde jo ikke forlade Akademiet — over til ham  
paa Besøg.

Efter en re t urolig Sejlads sønden om Sjælland 
og Fyn naaede vi en sen Sommeraften det minderige 
Flensborg, hvor vi modtoges paa kærligste Maade 
af Far.

Vort første Besøg den næste Morgen gjaldt selv
følgelig Moders kæreste Søster, Tante Doris Valen
tiner og hendes Mand, den rare Onkel W ilhelm. Med 
hede Glædestaarer over Gensynet faldt Søstrene i h in 
andens Arme, og alt var idel Lykke, men knapt havde 
den stærke Rørelse lagt sig, før Freden var forbi, og 
begge Damerne, fanatiske og lidenskabelige, som de 
var, kom i et voldsomt, politisk Skænderi, indtil F a
der slog et drønende Slag i Bordet og raabte, at hvis 
de ikke øjeblikkelig holdt Fred med hinanden, vilde 
Moder ikke alene ikke faa Lov at flytte hen til sin 
Søster, men endog blive sendt tilbage til København
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med først afgaaende Dampskib, hun var ikke kom 
men til Flensborg for at ligge i politisk Kiv og Strid. 
Tante Doris forsøgte at komme med Indvendinger; 
m an kunde dog have Lov til at tale om disse alvor
lige, Sindene stæ rk t optagende Begivenheder. Her- 
paa vilde Fader im idlertid ikke gaa ind. Politik 
m aatte være banlyst, eller ogsaa skulde de skilles. 
Tante Doris, der selvfølgelig var smertelig berørt af 
Krigens Udfald, Schleswig-Holstenerne havde jo tabt 
deres Sag, desuden var flere Mænd, som hun væ rd
satte højt, bl. a. Svogeren Pastor Valentiner bleven 
landsforvist, lovede Fred, naar blot hun m aatte  be
holde sin elskede Søster nogen Tid hos sig. Ofte 
kneb det dog svæ rt at holde dette Løfte. En Gang, da 
Tante, Moder og jeg var gaaet ud til en Skovpynt, 
kaldet »De danskes Høj«, opdagede jeg paa et af Træ
erne en Træplade, m alet som Dannebrog. Glad over 
m it Fund bekransede jeg den med Vedbenranker, 
medens jeg af fuld Hals sang »Vift stolt paa Kodans 
Bølge«. Tante Doris betragtede selvfølgelig min Ad
færd som en fjendtlig Dem onstration og farende op 
fra Bænken som en Raket vilde hun  rive den malede 
Plade fra Træet, men trak  sig tilbage, da jeg h a rm 
gnistrende raabte: »Vov ikke at lægge Haand paa 
Dannebrog«, hvilket hun  besvarede med Forsikringen 
om, a t jeg var »ein überaus unartiger Junge« og for
langte, at Moder alvorlig skulde irettesæ tte mig. Men 
hun fik kun til Svar: »Du kan jo lade ham  være i 
Fred«, hvilket a tte r havde til Følge en længere, ikke 
helt blid Diskussion om Forskellen mellem Dansk og 
Tysk.

I 1853 rejser han fra København over til Faderen, der 
nu ligger i Garnison i Husum.

15*
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Denne gamle By paa Grænsen mellem Marsken og 
Gesten, med sine m ange gavlsmykkede Huse, sit store 
hertugelige Slot, sin omfattende Slotspark med de 
skyggefulde Alleer, sin gammeldags Befolkning indtog 
mig hurtigt. Allerede den første Morgen, da jeg fra 
Vinduerne saa ud over Torvet, fangedes min Opmærk
somhed af nogle gaadefulde Væsener dernede, om det 
var Kvinder, kunde jeg ikke afgøre paa Afstand. I en 
F art kom jeg derned og fik at vide, at disse meget, 
langlivede og meget kortbenede Skabninger, iførte 
store højrøde, med orange Besætning prydede Jakker 
med enorme Opslag af brunrødt Brokadefløjl paa Æ r
merne, en mægtig hvid Smække, ikke ned foran paa 
Brystet, men nedad Ryggen, med et stort strim let Sæt 
paa Hovedet, var Koner fra den nærliggende Bonde
by Ostenfeld, der var komne til Torvs med deres Va
rer. Denne Landsby var bekendt ikke blot for sine 
Beboeres m ærkelige Dragter, men ogsaa for sine an
selige, gamle Gaarde, af hvilke én nu findes paa 
Landbrugsm useet i Lyngby, desuden overholdt Be
boerne strengt deres mange, fra tidligere Aarhundre- 
der nedarvede Skikke, dannede i det hele taget en 
Verden for sig. Kvindernes paafaldende Lavbenethed 
skyldtes, at de tætfoldede Skørter var befæstede til 
en nedenfor Hofterne anbragt Ring af Tovværk.

Det vidunderligste var dog den gamle Gaard fra 
Slutningen af det 16. Aarh., hvis 1. Sal Fader havde 
lejet. Med sin pompøse hollandske Gavl knejsede den 
op over Torvets Brolægning, fra hvilken en Fritrappe 
førte til en Forplads med Bænke og til den solide 
Indgangsdør af Egetræ. Eventyret begyndte dog 
først, naar m an havde passeret denne og var traad t 
ind i den brede, med hvide og sorte M armorfliser be-
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lagte Gang, der hævede sig op gennem begge Etager 
og strak te sig gennem største Delen af Huset ned til 
den store Dansesal. Paa hver Side af Indgangen laa 
en stor, højloftet Stue, hvor Husets Ejerinde, en 
gammel Frøken Homann, residerede. Ud mod Gan
gen aabnede sig desuden det store Køkken, hvis 
Vægge, der ligesom Gangen hævede sig op gennem 
begge Etager, var beklædt med hollandske Fliser; li
geledes Sove- og Tyendeværelser, den ovenfor nævnte 
Dansesal og Udgangen til Gaardspladsen, hvis Ud
huse havde takkede Gavle. Til venstre i Gangen 
førte en bred Trappe med svære Balustrer op til den 
øverste Etage, hvor Fader havde sin store Daglig
stue og sit Sovekammer. Min Søsters rummelige Væ
relse laa paa den anden Side af Gangen, men til 
denne Del af Huset kunde m an kun naa ad en Bro, 
der udgik fra den store Trappes øverste Afsats, et 
meget m alerisk Arrangement. Husets m indst G Alen 
høje Værelser var prydede med prægtige Stuklofter, 
fra hvilke Klynger af Blomster og Fugle hang ned. 
Desuden rummede Værelserne en Mængde gamle ud- 
skaarne og indlagte Møbler, blandt hvilke Skabene 
indeholdt et Utal af hemmelige Rum, der kun kom 
for Dagen ved at trykke paa en eller anden Roset 
eller skyde et eller andet Felt til Side. — Husum, den 
berømte Træskærer Hans Brüggem ann’s Fødeby, var 
dengang endnu rig paa slige Herligheder, og i a t er
hverve saadanne Skatte var Fyrinspektør Grove sæ r
lig heldig, bl. a. to mægtige Skabe med dejligt udførte 
Grupper fra K risti Lidelseshistorie i Frontispicerne. 
Disse Skabe er, saa vidt jeg ved, i Kong Frederik VIU’s 
Eje. Den smukke, dels udskaarne, dels indlagte Dør 
i Bedekamret paa Frederiksborg, en Gave til Slottet
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fra Grove, fandt denne paa et Loft foran et Tørvekam- 
mer. Henrykt og forbavset over sit Fund bad han 
Ejeren om at sælge ham  den, men det vilde ban ikke, 
saa var hans Tørv jo ikke under Laas og Lukke; men 
han gik dog ind paa at afstaa den mod en solid P lan
kedør med forsvarlige Hængsler og Laas.

Jeg gik stadig paa Opdagelser i det herlige gamle 
Hus og opdagede en Dag, efter at have passeret 
Broen, dybere inde en lille Dør, der saa ud, som om 
der i lange Tider ikke var gaaet ind ad den. Den førte 
ind til en smal, trefløjet Gang, paa hvis ene Side der 
fandtes en Række sm aa Vinduer, hvis Ruder nu var 
blændede af Tidens Støv og Spind. Forsigtigt løste 
jeg et af Vinduernes Hasper og saa til m in Forbav
selse ned i Køkkenet. F ra denne Gang kunde en m is
tænksom Husmoder uset holde Opsigt med sit Tyende, 
og jeg mindedes straks et gammelt Kobberstik, et Køk- 
keninterrieur, paa hvilket en aldrende Kone fra et 
lignende Vindue harm fuld t opdager sin Mands kæ r
lige Adfærd mod den unge kønne Kokkepige. — Fra 
Gaardspladsen kom m an gennem en m urindfattet Dør 
ud i den lange men forholdsvis smalle Have, som i 
hele sin Længde var gennem skaaren af en med høje, 
klippede Hække indfattet Gang; Aabninger i disse 
Hække førte tilvenstre ind i Køkkenhaven, tilhøjre 
ind til Blomsternes Domæne, hvis geometrisk an
ordnede Bede var indfattet af Buxbom. Det hele var 
i høj Grad tiltalende og stilfuldt. Om det saa var 
Ejendommens Besidderinde, saa var der Stil over 
hende. I sin gammeldags Dragt af svært, sort At
lask og sit store, hvide Sæt paa Hovedet lignede hun 
et P ortræ t fra svundne Tider, der havde faaet Liv og 
var steget ned fra sin Ramme. Af ovenstaaende Be-
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skrivelse vil man kunne forstaa min Henrykkelse 
over dette gamle Hus, der satte Fantasien saa m ang
foldigt i Bevægelse, og tillige fatte m in Sorg over i 
18(i0 — efter Ejerindens Død — a t gense det oprø
rende lem læ ste t.----------- Pudsigt var det om Afte
nen at se Gæssene komme hjem fra Græsgangene til 
Landsbyen Rödemis, der ligger nogle faa Tusinde 
Alen sydfor Husum, og hvis Beboere særlig lægger 
sig efter den indbringende Gaaseavl. Som et vel- 
disciplineret Regiment paa mange Hundrede Indivi
der kom de marscherende, holdt i Række og Geled af 
de ledsagende Hyrdehunde, over hvis ublide Nap i 
Vingerne de hævede en uafbrudt, højrøstet Protest. 
Efterhaanden som de vandrede op ad Landsbygaden, 
brod de af i m indre Afdelinger og vraltede ind gen
nem de aabentstaaende Porte til deres respektive 
N attekvarter. Aldrig noget andet Sted h a r jeg set 
saa talløse og saa veldisciplinerede Gæs........................

Gaa i Skole i Husum kunde jeg ikke, og Far, der 
m aatte træffe en Bestemmelse om m it fremtidige 
Opholdssted, gav mig derfor Valget mellem Køben
havn, Sorø eller Herlufsholm. Jeg udbad mig et Par 
Dages Betænkningstid og overraskede ham saa med 
Anmodnigen om at komme til Haderslev, fordi jeg 
havde læst i Berlingske Tidende en meget rosende 
Omtale af den nye Skole der. Da denne By laa langt 
nærm ere end de af Far foreslaaede, gik han  ind paa 
mit Ønske og rejste derop for a t sondere Forholdene 
og finde en Familie, hos hvem jeg kunde komme i 
Huset. Det var Fars Hensigt at ledsage mig derhen, 
men et heftigt Gigtanfald, Følger af Opholdet i de 
fugtige Barakker ved Dannevirke kom i Vejen, og ene 
m aatte jeg drage af Gaarde.
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Èfter et kort Besøg hos Onkel i Flensborg steg 
jeg en Aften i August op i den store, med fire Heste 
forspændte Deligense, der skulde føre m ig nordpaa. 
I den saakaldte For-Koupé under det høje Kuskesæde 
var der Plads til 3 Passagerer, og da de magelige 
H jørnepladser hurtig t var optagne, m aatte jeg, der 
jo kun var en Dreng, nøjes med M idterpladsen flan
keret til højre af en meget tyk Madam, til venstre af 
en radm ager A djunkt fra Ribe.

Natten var m aaneklar, hvilket var et Held, thi 
tæ t udenfor Aabenraa vækkedes jeg af min blide 
Slummer ved en Vrælen som af en Gris, der bliver 
stukket af en Slagter, og ved at m it Hoved borede sig 
ind i noget blødt, medens m it Bagparti bearbejdedes 
af noget skarpt og kantet; det bløde var Madammens 
tykke Mave, det 'skarpe og kantede A djunktens 
Hofte.

Deligensen var væltet ned i en Grøft! Det varede 
noget, inden vi kom ud af den intime Forbindelse, 
endelig lykkedes det dog at faa Døren op, og vi 
m aatte nu tilbringe nogle Timer i den kolde Natte
luft ude paa Landevejen, medens den fra Byen til
kaldte Assistance ved Hjælp af en D unkraft bragte 
den tunge Vogn atter paa ret Køl.

Om Morgenen mellem 4 og 5 buldrede Deligensen 
op gennem Haderslev Gader og standsede foran Post- 
holderiet i Hovedgaden. Noget fortum let af den lange 
Kørsel steg jeg ud, saa min Kuffert allerede stillet 
hen paa Fortouget og kastede vemodige Blikke efter 
den i Morgentaagen forsvindende Deligense, den var 
jo min sidste Ven, vi havde dog ligget i Grøften sam 
men. Men hvad nytter det at være sentim ental saa 
tidlig om Morgenen, og med al den Overlegenhed jeg
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kunde fremhykle, gik jeg op ad Trappen til Posthol- 
deriet, fik et Værelse, gik til Sengs og faldt hurtig t 
i en dyb Søvn.

Senere paa Dagen gik jeg paa Opdagelse efter 
Konrektor Manicus, hos hvem jeg skulde b o ----

Paa Kirkepladsen, overskygget af prægtige 
Linde, laa  en skum m el Bygning, der var opført af 
Hertug Hans den Ældre*). Det var Latinskolen, der 
fra nu af skulde være m in Alma Mater i flere Aar. 
Var nu end Huset gam m elt og skum m elt af Ydre, var 
Livet indenfor dens Døre til Gengæld saa lyst og 
ubundet, som m an ikke kan gøre sig nogen Fore
stilling om. Aldrig havde jeg troet, at en Skolegang 
kunde være saa fornøjelig og fri, som den udformede 
sig her. Disciplin var en Plante, som ikke fandtes 
indenfor de svære Mure, saa vor Lovløshed og gale 
Streger gik stundom  over alle Grænser. Senere har 
jeg ofte spekuleret over, hvorledes en saadan Tilstand 
overhovedet kunde være mulig, og hvori Grunden til 
den laa. Den laa vel nærm est hos Lærerne, der næ 
sten alle var ganske unge Mænd, og som om trent lige 
fra  Eksam ensbordet uden pædagogisk Erfaring var 
bleven ansat ved den nye danske Latinskole, der 
havde afløst den tidligere tyske. Vor Rektor, Profes
sor Thrige, Forfatter af nogle ustyrlig kedelige 
Historiebøger, var af N aturen udrustet med en væl
dig Næse, i hvilken der var Plads til Masser af Ben, 
men desværre rummede den ikke en eneste Splint. 
Desuden var han saa genert, naar han  en enkelt 
Gang syntes at burde holde en Donnertale til os Gal-

*) Skolen er g ru n d lag t af H ertug  lia n s , m en den d a 
væ rende Bygning, der endnu  findes er først opført i første 
T redjedel af d e t 18. A arhundrede. Red.
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genknebler, at det nærm est saa ud, som om han var 
Forbryderen. Noget til vor frie Adfærd bidrog maa- 
ske ogsaa, a t Lærerne tiltalte os med det formelle 
»De«, ligesom jeg heller ikke husker korporlige Rev
selser......... Havde Lærerne nu end paa den ene Side
mange Æ rgrelser af vor slette Opførsel, saa voldte 
vor Flid og vor Lærenemhed dem paa den anden Side 
megen Glæde, og i Aarenes Løb fik Haderslev Skole 
godt Ry paa sig for sine Elevers omfattende Kund
skaber. At undervises f. Eks. i Græsk, Latin og En
gelsk af Edvard Lembcke, Forfatteren af den skønne 
Sang »Modersmaalet« og Shakespeares geniale Over
sætter, kunde nok opildne til Flid og Begejstring; 
hans Timer var en Fest, og vi syntes, at det bekendte 
Ord om Sokrates: »I hans Indre bor en Gud«, passede 
ypperligt paa ham.

Efterhaanden som Elevernes Antal tog til, blev 
den gamle Bygning paa Kirkepladsen mere og mere 
ubrugelig, og der opførtes derfor ved Byens Nord
grænse en meget anselig Skolebygning paa to E ta
ger, hvis Sidefløj optoges forneden af G ym nastiksa
len, foroven af Solennnitetssalen, i hvilken de for
skellige Festligheder og sm ukt arrangerede Skole
baller afholdtes. Til de sidste indfandt sig glade
ligen foruden Byens kvindelige Ungdom de mange 
Proprietær- og Præstedøtre fra Omegnen.............

Længe før vi tog den nye Skole i Brug, var jeg 
flyttet fra Fam ilien Manicus. I November 1853 var 
Konrektoren nemlig udnævnt til Subrektor ved Dom
skolen i Slesvig, og da han gerne vilde have mig med, 
skrev han til Far derom. Heldigvis overlod Far 
Spørgsmaalet til min Afgørelse, og da jeg ikke paa 
nogen Maade vilde gaa i en helt tysk Skole, afstod



Af Heinrich Raimond Baumanns Erindlänger. 235

Dr. Manicus mig til A djunkt Povl Dorph. Denne Om
bytning behagede mig slet ikke, jeg var kommen til 
a t holde af mine Værtsfolk og Livet der i Huset var 
fornøjeligt og gemytligt, hvorim od Tonen hos Dorphs 
var kold og afm aalt.

Mine Kam m erater og jeg blev forberedte til Kon
firm ationen af P astor Frederik Helweg, en begavet og 
lærd Mand, hvis Heftighed im idlertid ofte grænsede 
op til Sindssyge, hvorfor hans Forberedelse nærm est 
blev en Lidelse for os, og vi indfandt os til den hver 
Gang med Uvilje. Endnu ved selve Konfirmationen 
talte han sig op til en saadan Lidenskabelighed med 
Trusler om de forfærdeligste Helvedsstraffe, a t vi 
alle ønskede os langt bort. Modtage den hellige 
Nadvere af hans Haand var mig um uligt, og jeg gik 
derfor Dagen før op til ham  for at melde, at jeg paa 
Grund af min Faders Sygdom vilde rejse hjem, jeg 
var bange for, a t der var Fare paa Færde, hvilket jeg 
ogsaa virkelig befrygtede.

Hos Adjunktfam ilien følte jeg mig som sagt ikke 
vel; i den daglige Omgang blev vi holdt alt for me
get paa Afstand, og Kosten var grumme tarvelig, en 
hyppig tilbagevendende Menu var varm  Mælk med 
store Rugbrødtærninger og bagefter én Pandekage; 
det kunde sultne Drenge kun  daarligt blive mætte af. 
Heri havde jeg maaske kunnet finde mig, men det 
oprørte mig, at Adjunkten sam tidig og i vort Paasyn 
fik serveret langt bedre Retter. Jeg gik derfor paa 
Opdagelse og fandt en Familie, Petersen Frey af 
Navn, der var bekendt for sin gode Mad, og hos 
hvem jeg godt kunde komme i Huset. Glad over 
denne Udsigt skrev jeg til Far, at det virkelig var
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taabeligt, at han  i dyre Domme betalte den sløje For
plejning, jeg fik hos Adjunkten, n aar jeg for langt 
ringere Betaling kunde o.pnaa Æ gyptens Kødgryder 
hos en jævn Borgerfamilie. Ogsaa denne Gang over
lod F ar Afgørelsen til mig, og jeg var ikke billig, da 
jeg meldte Adjunkten, a t jeg med Fars Sam tykke ved 
Maanedens Slutning forlod hans Hus, en Meddelelse, 
som blev optaget ret unaadig.

Overgangen var næsten for overvældende, saa- 
danne Stege og saadanne Fade fulde af anden herlig 
Mad, bl. a. meget Vildt, havde jeg ikke set i lange 
Tider, det var næsten for meget af det gode. Fam i
lien ejede en meget rum m elig Bolig med store Ud
huse og stor Have et kort Stykke udenfor Sønderbro. 
Manden var lid t af alt: Hestepranger og K reaturhand
ler, Jordbruger og F abrikant af Drænrør og Mursten, 
desuden ivrig  Slesvig-Holstener, skønt han ikke 
kunde et Ord Tysk.

Under min Skoletid i Haderslev besøgte Far mig 
to Gange. Ved det andet fulgte min Søster med, og 
de blev selvfølgelig bedt til Chokolade af mine Værts
folk. Den blev serveret i Fam iliens saakaldte »fine 
Stue«, der kun  var tilgængelig ved særlige Lejlig
heder. At den benyttedes saa sjældent, laa m aaske 
ogsaa i, a t dens Væg var sm ykket af to store Por
træ tter af Hertugen af Augustenborg og Prinsen af 
Noer, sligt m aatte ikke blive for bekendt, havde Po
litim esteren faaet Nys om denne krim inelle Prydelse, 
var Petersen Frey ifalden svære Bøder. Det over
raskede mig derfor ikke, a t Portræ tterne i Anledning 
af Fars Besøg var fjernede og erstattede af andre 
Skilderier, dem vilde mine Værtsfolk dog ikke byde 
Far.
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Paa Sønderbro laa en ældgammel Bygning med 
tilhørende Kapel, det saakaldte Hospital, hvorfor vi 
ogsaa havde givet Beboerne det m oldauiske Navn 
Hospodarer. Huset var Fribolig for fattige, højtbeda- 
gede Kvinder, og Stiftelsens P ræ st vor-Religionslærer, 
den meget lærde Johannes Fibiger, der ogsaa som 
Forfatter havde et anset Navn. Hans Prædikener 
var desværre for dybsindige og filosofiske til, a t vi 
unge og endnu m indre Hospodarerne kunde have 
noget Udbytte af dem. Alligevel gik jeg og nogle af 
mine Kam m erater af og til over til Gudstjeneste, som 
vi overværede fra et lille Pu lp itu r over Indgangen. 
Prædikestolen var anbragt over Alteret og foran dets 
Knæleskammel sad i en Halvkreds de gamle Stifts
damer, iført deres bedste Stads og m ed store, ny
strøgne og pibestrimlede Kapper, de saakaldte Dolle- 
møser — Forvanskning af det franske »Dormeuse —, 
paa de rokkende Hoveder. Hver Gang Præ sten næv
nede Vor Herre Jesu Navn, og dette kunde jo ske ret 
ofte, rejste Hospodarerne sig op, slog Kors for Bry
stet og kniksede saa dybt, som de stive Lemmer 
blot vilde tillade; et usigeligt pudsigt Syn, der 
virkede stæ rk t forstyrrende paa vor Andagt. — 
Da Fibigers store Lærdom ogsaa gjorde sig stæ rkt 
gældende ved Undervisningen i Skolen, fik vi des
værre ikke stor Gavn af den; vi var den Gang endnu 
for umodne og først adskillige Aar efter, medens F i
biger var P ræ st ved G arnisonskirken i København, 
og vi traf ham  i Professor Høyens Hus, gik det op for 
mig, hvilken betydelig Aand han var.

Af Latinskolens Elever var de færreste hjem m e
hørende i Haderslev, fordi de velhavende, tysksindede 
Beboere foretrak at sende deres Sønner til tyske Sko-
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1er fremfor at lade dem indsuge »den danske Gift«r 
men sam tidig drev disse Fam ilier Propaganda mel
lem os danske Drenge ved at bede os til Baller om 
Vinteren, til Skovture om Sommeren. Gladeligen 
fulgte vi disse Indbydelser, svang deres Døtre i Dan
sen, spiste deres gode Mad, drak deres gode Vin, men 
nogen politisk Inflydelse fik de ikke paa os, saa at de 
forsaavidt kunde have sparet deres Krudt. — Sko
lens Elever bestod væsentlig af Præste- og andre Em- 
bedsmænds Sønner fra det nordlige Slesvig, fra Fyn 
og det sydlige Jylland. Største P arten  var indkvar
teret hos Borgerfamilier og dette bidrog m ægtigt til 
vort frie Liv; udenfor Skoletiden gjorde vi kun, hvad. 
vi havde Lyst til.

I Nabosognet til Hoptrup, Vilstrup, var den be
kendte G rundtvigianer Frederik Boisen Præst, hvis 
Sønner Peter og Frede ligeledes gik i Latinskolen. 
Det Boisenske Hjem var højst ejendommeligt; der 
herskede den m ærkeligste Blanding af bred Folke
lighed og stor Arrogance paa det aandelige Omraade; 
af en Overvurdering af egne Evner og en forbavsende 
Ligefremhed i Omgangen. Men afveg det nu end i 
m angt og meget fra alle andre Hjem, saa øvede det 
m aaske netop derved en m ægtig T iltræ kning paa 
Ungdommen. Meget hyppigt vandrede vi derud  Lør
dag Efterm iddag og tilbragte Tiden til M andag Mor
gen paa den gemytligste Maade. Var der ikke Plads 
nok i Gæstekamrene ovenpaa, blev der paa Gulvet i 
den store Havestue redt en Broderseng til Resten. 
Søndagen hengik med Kirkegang, Fodture i Omegnen,. 
Besøg i Nabogaardene, og Aftenen endte med Dans 
eller med et livligt Punschesold. Foran Bollen ved 
Enden af det lange Bord sad vor Vært som M agister
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bibendi, og da alle vi unge M ennesker var bleven for
synede med Piber af Præsten, fyldtes Stuen snart 
med Røg og Damp. Paa ægte grundtvigiansk Vis 
afløste patriotiske Taler og Sange hinanden; af de 
sidste var isæ r »Hcflger Danske« og »Se dig ud, Svend 
Vonved« med deres endeløse Baner af Vers sam t »Un
ge Genbyrds Liv i Norden« Favori terne; idelig og 
idelig lød de gennem Rummet. Om Vinteren spil
lede vi desuden ofte Komedie derude og opnaaede 
heri en saadan Færdighed, at vi faa Maaneder, før vi 
skulde op til Artium, optraadte offentlig paa H aders
lev nye Teater i veldædigt Øjemed. Vort Repertoire 
hentede vi væsentlig hos Heiberg og Hostrup, og vi 
instrueredes af vor G ym nastiklærer Jensen, der var 
gaaet frivillig med i Krigen og avanceret til Løjt
nant. Da han kun var Sem inarist, oversaa Skolens 
lærde Lærere ham  fuldstændig, og han  sluttede sig 
derfor til et lille Udvalg af ældre Elever med et 
Venskab, som vi baade følte os smigrede over og var 
henrykte for. Han var en bram fri, tiltalende Mand 
og blev derfor hurtig t en velset Gæst i Vilstrup Præ- 
stegaard, og m angen aarie Vintermorgen vandrede 
han med os ad de tilsneede Veje tilbage til H aders
lev. — Inden Pastor Boisen forlod Sønderjylland for 
at drage til Stege, holdt han sine to ældste Døtres 
Bryllupper, begge ved Sommertid, og begge i ægte 
landlig Stil. Alle velhavende Gaardmænd i Om
egnen, baade i og uden for Sognet, blev indbudt, saa 
a t Gæsterne Antal løb op mod 500. Trods dette store 
Antal voldte disse Fester næppe Præ sten synderlig 
Udgift, th'i ifølge Landets Skik sendte de indbudte 
Gæster inden Brylluppet om trent al Maden, og ved 
Brylluppet mødte hver op med en eller anden Gave
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i Sølv. Til Gengæld kørte saa Bruden, for ogsaa 
at følge Lands Skik, til Kirken med den høje Brude
krone paa Hovedet og omgivet af Brudepigerne paa 
den noget umagelige, men nydelig pyntede Høstvogn, 
der eskorteredes af Brudesvendene til Hest. Til Kir
ken, der laa et godt Stykke fra Præstegaarden, drog 
Toget i sindigt Tempo, men fra den i susende Galop 
med Musik og B ø s s e k n a l d .

N aar vi i det foregaaende stadig siger »vi«, m aa 
det ikke forstaas som omfattende alle Skolens Ele
ver; det var kun »Eliten« af dem, om jeg saa m aa sige 
de aristorikratiske Elementer i Skolen saavel i Hen
sende til Aand og til Herkomst. Eleverne af Bonde
æt eller udgaaede fra tarveligere Borgerhjem skøt
tede vi ikke om at optage i vor Kreds, og dog kom 
flere af disse Bondesønner i Tidens Løb til at indtage 
langt højere Stillinger i Sam fundet end nogen af os, 
særlig den nuværende Generalauditør Steffensen; 
men denne var trods sine udm ærkede Evner en saa 
udpræget Bondetype at han slet ikke laa for 
os lystige Svende. At optages i vor Kreds, der 
sjæ ldent omfattede m ere end 15 a 20 Medlemmer, 
var meget eftertragtet, men ikke let opnaaeligt. Sær
lig m isundte var vi for vor grumm e fornøjelige Klub 
»Enigheden«. Om Sommeren tilbragte vi mange Ef
term iddage med Tobaksrygning, Øldrikning og Kegle
spil i en lille Pavillion et Kvarters Gang sønden for 
Byen. Da dette rygtedes, forsøgte nogle af de yngre 
A djunkter at fordrive os derfra eller i det m indste 
gøre os flove, men det første lykkedes lige saa lidt 
som det sidste. Med elskværdig Ligefremhed spil
lede vi Værtens Rolle derude og opnaaede endog 
flere Gang, at d ’Hrr. tog sig en Pot Kegler sammen
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med os. Vor kære Gym nastiklærer var derimod 
stedse en velkommen Gæst. Han deltog ogsaa hyp
pigt i Sommerens bedste Udflugter, nemlig Sejlturene 
til de prægtige Skove, der som et m æ gtigt Am fiteater 
om krandser den vestlige Ende af »Dammen«. I den 
aarie Søndagmorgen, var Vejret særlig lovende, a lle 
rede Lørdag Aften, ladede vi en eller to Sejlbaade 
med Kedler, Potter, Pander, raa t Kød, Erød osv. sam t 
Punscheekstrakt, hejsede Sejl og drog paa Eventyr. I 
Skoven tændte vi Baal, stegte Bøf osv., hvor herligt 
smagte dog disse Maaltider, og hvor lifligt at vækkes 
ved Solopgang af Fuglenes Kvidren. Der var Skøn
hed og Poesi over disse Udflugter. En hel anden, 
men ikke m indre fornøjelig K arakter havde vore 
Klubmøder om Vinteren. De afholdtes én Gang om 
Maaneden fra Oktober af, ialt 6 Sammenkomster. 
Menuen var én Gang for alle fastslaaet: En varm  
Ret, enten Gaas eller Hare, en Tærte fra Konditoren; 
Drikkevarerne: 01 til Maden og bagefter en Bolle 
Punsch, hvis Brygning foregik under megen Op
mærksomhed. Paa Mødeaftenerne afhentedes Med
lemmerne i en ældgammel, gul Karosse, som vi havde 
opdaget i et Skur hos en Vognmand, og som rumlede 
gennem Gaderne til Borgernes Forbavselse, oplyst 
med kulørte Lygter. I Aftenens Løb afløste Taler og 
Sang hinanden, og alt gik under udm æ rket Stem
ning.

Vor lille fornøjelige Klub med al dens Løjer og 
Kommers, staar som et straalende Minde endnu hos 
de faa Medlemmer, der endnu lever. Trods dens store 
L ivskraft var dens Dage talte, da vort Hold blev Stu
denter, og ved et stort Sold, kort før vi som Studenter 
forlod Haderslev, drak vi »Enighedens« Gravøl, dog

IB
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ikke uden Vemod. De faa Elever af næstældste 
Klasse, som vi havde optaget i Løbet af Vinteren, 
kunde um ulig fortsætte den, tilmed da der gik Ryg
ter om, a t der skulde indføres en streng Skoletugt, 
naar Skolen var hieven af med os sorte Faar, og en 
saadan var uforenelig med Klubbens frie Tone.

Med Aaret 1850 afsluttedes min Skolegang, i Lø
bet af Sommeren blev jeg Student og forlod midt i 
Juli Maaned Haderslev for stedse.



Als og Alsingerne.
Skildret af Deltagere i de slesvigske Krige. 

Af A. P. Tuxen.

Et Foredrag, som skulde have været holdt i Nørborg
28. Juni 1925.

De kender sikkert Hostrups herlige Komedie 
Genboerne og mindes, hvor henrykte Kobbersmeden 
og hans Familie blev ved tværs over Gaden at kunne 
se »deres egne Vindver«. Det er altid  interessant at 
se, hvad andre m ener om os og vore Forhold, jeg har 
derfor tænkt, at det kunde more Dem at høre, hvor
ledes danske Krigsmænd m idt i forrige A arhundrede 
saa paa vor kære 0, ipaa os, som nu er gamle, 
og paa Deres Forældre, Bedste- og Oldeforældre, 
der dengang beboede den. Det sete afhænger 
af Øjnene, der ser: jeg har derfor søgt Oplys
ninger hos Brevskrivere og Dagbogsforfattere af 
alle Aldre og alle m ilitære og sociale Rangklasser: 
2 Oberster, 7 andre faste Officerer, 1 fast Underoffi
cer, 1 Læge, 1 Feltpræst, 3 Krigskorrespondenter og 
19 Menige; af de sidste er 4 Frivillige, 2 Handels- 
mænd, 2 Byhaandværkere og 11 Landbrugere; 14 har 
kun deltaget i første, 17 kun i anden og 3 i begge 
Krige.

I 1848 var Als og Alsingerne ikke meget kendte 
af de øvrige Danske. Kom m unikationsmidlerne var

1G*
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dengang daarlige, Rejserne langvarige og besværlige. 
I 1864 havde man faaet Dampskibsforbindelse, og Øen 
og dens Beboere var kom m et »Kongeriget« saa meget 
nærm ere; de danske Officerer og Soldater vidste nu 
bedre Besked om Øen, som mange af dem kendte fra 
den forrige Krig.

De fleste Brevskrivere og Dagbogsforfattere har 
ud talt sig om Als’ Natur, og Dommen er enstemmig, 
hvad der er ganske forstaaeligt. Als’ uomtvistelige 
Skønhed er af en Art, som alle kan begribe; her er 
ingen stejle Bjærge, ingen vilde Skove, øde Heder, 
udstrakte Moser, rivende Strømme, sandede Strand
bredder eller høje og bratte Brinker; Havet, der omgi
ver Øen, er venligt og smilende med sine smalle 
Sunde, smaa Bugter og Indskæringer; fra Kysterne 
ses Land til alle Sider.

Den 14. Februar 64 rider Italieneren Antonio Gal- 
lenga1) gennem Als fra Sønderborg til Tandslet. Han 
var i sin Tid som Frihedskæm per fordrevet fra sit 
Fædreland og var nu naturaliseret Englænder og 
Korrespondent for Verdensbladet »Times«; hans Ud
talelser blev altsaa kendte over hele Verden. Her er 
hans første Indtryk: »Der findes ingen store, aldeles 
flade Stræ kninger paa hele Landet, medens der paa 
den anden Side ikke existerer nogen Bakke eller 
Ophøjning i Terrænet, der er saa stejl, at en Hest 
ikke kan galoppere over den uden m indste Skade. 
Øen er ligesom hele Østkysten af den danske Halvø 
en udstrakt, bølgende Slette, afdelt i større og m in
dre afhegnede Marker, afbrudte h ist og her med be
tydelige Mellemrum af stolte Skove og med endnu 

A ntonio G allenga: K rigen i Slesvig 1864. Kbh. 1864.
S. 53.
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større Mellemrum af Landsbyer, der som oftest lig
ger paa Kammene af Jordbølgerne. Hver Landsby 
bestaar af en Klynge Huse og større Gaarde, spredte 
over et temmelig stort Areal, og har sædvanligvis 
en net, hvidm alet Kirke paa det højeste P unkt og 
undertiden paa en rivaliserende Højde en Vejrmølle, 
med Vingerne spredte ud i Luften«.

»Om Sommeren m aa her være smukt«, siger han 
i et Brev af 21. Febr., »der findes i Reglen Vand ved 
enhver lille Landsby, en Fjord, et Sund, en Vig, en 
lille Sø, et lille Vandløb. Om Vinteren byder Lan
det kun ringe Lejligled til legemlig Bevægelse; selv 
Skøjteløbning bliver hver anden-tredje Dag fordær
vet ved Sne eller Tø. En halv Times Ridt paa en 
haard, frossen Jordbund er en farlig Fornøjelse, og 
en Spadseretur i dyb Sne eller Snavs, temmelig be
sværlig.1) Den blide Aarstid fik Gallenga ikke at 
se paa Als; men den gryende Vaar oplevede han 
herovre. Den 20. Marts skriver han: »Udenfor paa 
Markerne, langs Søen, i Skovene er alt Liv, Fred og 
Kærlighed. Lærkerne hæ ver sig lette og glade op i
Luften ---- der kvidres i hver Busk, synges i hvert
Hegn, skønt der intet Steds ses Spor af Grønt . . . .  
Foraaret er ved a t fødes af N aturens Skød.«2) Efter 
Dybbøls Fald forlod Gallenga Als, hvis skønne Na
tur, endnu før den ret var udfoldet, havde gjort et 
saa stæ rk t Indtryk paa ham, a t han udtalte, a t 
denne Egn i Som m ermaanederne vilde være ikke 
blot et forbigaaende Besøg værd, men et længere 
Ophold,.3)

J) Gallenga 85 f.
2) clo. 191.
3) do. 247.
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Skønt der i Vinteren 1848—49, og 1849—50 var 
Indkvartering paa Als, omtales Tilstanden paa Øen 
i denne Aarstid kun ganske flygtigt; der fortælles et 
og andet om Vejret og om Kvartererne, men næsten 
in tet om Naturen. Underjæger af 2. Jægerkorps C. 
Jensen Lerohenborg fortæller, a t han den 16. Marts 
1849 havde en meget besværlig March fra Kegnæs til 
langt op i Nørreherred i »Snesjap og daarlig t Vejr 
ad de smalle, dybe og med levende Hegn omgivne 
Veje i Mudder til over Anklerne.1) Selv en Mand som 
den senere Skolebestyrer Chr. Bredsdorff, der liv
ligt og fornøjeligt ha r skildret sin Deltagelse i hele 
Felttoget 1864, interesserer sig betydelig m ere for 
Menneskene end for Naturen.

Nej! saa har den alsiske Vaar og Sommer gjort 
et anderledes dybt Indtryk paa de danske Krigs- 
m ænd: »Als er ellers et mageløst dejligt lille Land 
med Afvexling af alt m uligt; jeg behøver saaledes 
kun f. Ex. a t  gaa udenfor min Dør, saa er jeg i en 
nydelig lille Skov med sm ukke Udsigter«, saaledes 
skriver den pur unge L øjtnant Frederik W edelfeldt 
30. April 1848 fra Lambjerg Skov, og en halv Snes 
Dage senere skriver han  fra Pøl: »Her er en mage
løs dejlig Egn; til Gaarden hører en Have og en lille 
Skov, hvor der er dejligt køligt, og hvor jeg om Af
tenen drikker min Te ude i det grønne. Alt s taar lier 
nu i fuld, grøn Pragt, og kunde vi blot faa lidt Regn. 
saa vilde det være endnu smukkere«. Den lidt ældre 
Broder Ferdinand, der ogsaa er Løjtnant,2) skriver

A) Underjæger C. J. Lerchenborg: Minder fra Krigs- 
aaret 1849.

2) De 2 Brødre Wedelfeldt har under hele Krigen 
sendt deres Fader, Oberst W. en stor Mængde Breve, som 
nu bevares i Hærens Arkiv.
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sam tidig fra Mommark om den herlige Udsigt til 
Fyns Kyster. Ogsaa Bredsdorff priser Mommark, 
som »et af de yndigste Steder, jeg har set.«1) Felt
præst Fr. Ham m erich synger en Lovsang om det a l
siske Foraar.2) »Als ligger i den Krog af Østersøen, 
hvor m an m idt i Norden aander Luftninger fra Syd. 
Hvor sm ukt er det ikke en Foraarsdag at strække 
sig her paa Grønsværet i en af Ahil-d-gaardene under 
dens krumm e, med Biostre bedækkede Træer.« Efter 
at have skildret Øens skønne Skove, de pragtfulde 
Udsigter fra Højderne i dens østlige Del, som kan 
sammenlignes med det Panoram a, m an h a r  fra 
Sandbjerg i Nordsjælland, slutter han med en ny 
Hymne til Vaarens Pris: »De spæde, 'barnlig uskyl
dige Farvetoner i den lyseblaa Himmel og den lyse
grønne Skov, har noget saa rørende ved sig. Under 
Træerne udbredte Skovgækker, de vilde A urikler og 
Skovmærker et yndigt, blødt Tæppe. Storken span
kede i sin Mose, Insekter summede, Bogfinken 
kvidrede sin simple Sang o. s. v.« Naa! Ham merich 
var jo et Stykke af en Digter, og hans Sprog var 
blomstrende og lidt svulstigt. Men ogsaa jævne 
Folk følte sig grebne. Menig Jens Andersen Okholm 
af 10. Regt,, der hører hjem m e i Ribeegnen, fryder 
sig ved a t se Skoven grønnes og glæder sig ved at 
høre Nattergalene synge af fuld Hals; han  er hen
rykt over sit K varter tæt ved Nordskoven, næ r F ry
dendal med den dejlige Udsigt til Fyn, Æ rø og an 
dre Øer. Selv da han ligger som Patien t i »Harmo
nien« i Nørborg, bem ærker han: »Haven staar i sin

P a a  Feltfod. S. 233. Kbhvn. 1889.
-) F r . H am m erich : Skildr, fra den slesv. Krig. Kbhvn.

1849. S. 39, 76.
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fulde Prydelse, Syrenerne blomstrer, Rødpilen og 
Rønnen ligesaa, F rugttræ erne afkaster deres Blom
ster og begynder at sætte Frugt.1) Da han paa den 
ulykkelige 29. Juni 64 sejler bort fra Øen, tolker han 
sin Sorg over at forlade dens »smilende Kyster«.

»Hvor der dog er yndigt paa dette rige Als, 
hvor jeg dog gerne vilde bo der engang ved Skov 
og Hav« skriver den senere Overlærer Eugen Ibsen.2)

Det er im idlertid ikke blot Præ sten Hammerich, 
der bliver poetisk, naar han om taler Als’ Skønhed; 
en sjæ llandsk H usm and Ole Andreasen af 2. Jæger
korps skriver hjem  i 18493) : »Jeg lever vel her i et 
Land, som N aturen har velsignet med alle de Yndig
heder, som den er i Stand til at frembringe i de 
nordlige Lande, i denne behagelige Aarstid paa en 
Plet, som er en af de mest indtagende i Danm ark, 
hvor Fuglenes m untre Sang genlyder i Skovens 
tæ tte Hvælvinger, som om krandser den bugtede 
Strand.« Han indrøm m er beskedent, at de Jægers- 
prisiske Skove og Strande i Skønhed staar tilbage 
for de alsiske; men der er han født og opdragen og 
der findes alt, »der binder mig til Livet: Hjem, F a
milie, Venner«. Det er Augustenborg, der ha r be
gejstret den brave Jæger, og han  er ikke ene om det. 
Frederik W edelfeldt og den unge Underlæge Johan 
Peter L aurent er fulde af Lovtaler over det yndige 
Sted og begriber ikke, a t Hertugen har været saa 
afsindig »at ville bortkaste denne kostelige Juvel 
mod Æ rgerrighedens forvildede Spekulationer«4)

9 En Soldaterdagbog fra 1864, udgivet af Stiftamt
mand Stemann. r̂,, 21 /s, "/o, 12/o, 20/«.

2) Øjebliksbilleder fra Krigen 1864. S. 119.
3) Allen: Breve fra dsk. Krigsmænd 271 30/5 49.
4) Fr. Wedelfeldts udtrykte Breve 48; Livet i Fel

ten. Uddrag af en Læges Dagbog. S. 22.
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Ogsaa den brave H aandværker H. L. B randstrup 
sm elter paa sine gamle Dage hen ved Tanken om 
Hertugens dejlige Herresæde.1) I 1864 er Augusten
borg lige saa bedaarende: »Nu er jeg da for 2. Gang 
paa Augustenborg, paa dette paradisiske Sted, der 
nu, da Foraaret h a r holdt sit Indtog, er en af de yn
digste Pletter, jeg har set«, skriver den unge Ltnt. 
Rømer 15. Maj 64. (Dan. Bruun. F ra Krigens Tid. S. 
78.) En ung Soldat, en Handelskommis, der er ned
tynget af en dyb Sorg, føler ved at høre Kirkeklokken 
ringe »en indre Fred, som jeg ikke godt kan forklare, 
men som denne smukke og nydelige Egn, A ugusten
borg ligger i, bidrog endnu m ere til at forhøje.2)

Oberst Olaf Rye udbryder begejstret: »Als er en 
underskøn 0, og jeg vilde gerne opholde mig her en 
Sommer i fredelige Tider.« De blomstrende F rugt
træ er og de frodige M arker gør det behageligste 
Indtryk paa ham .3) »Als er en dejlig 0, kranset af 
Skov og Sø, frugtbar og vel dyrket«, skriver »Dagbla
dets« Korrespondent P. V. Grove 14. Februar 1864?) 
Det er Idyllen, som prises af alle; det er Landska
bets ægte danske Karakter, der skaffer Øen saa 
mange Beundrere. »Landet var saa smukt, som det 
kan være i Danm ark: Bakker, Dale, Vandløb, sm aa 
Søer og Skove, h ist og lier prægtige Udsigter til 
Østersøens blanke Flade. Buske og Træer udfoldede 
sig, Blomster myldrede frem, siger en Frivillig fra

J) Erindr, fra Garnisonslivet og Krigen 1848—50. 
Maribo 1896.

-’) Karl Larsen: Fra vor sidste Krig. Samtidige Dag
bogsoptegnelser og Breve. Kbhvn. 1897. S. 369. Ulkebol

64.
:’) P. Fr. Rist: Obst. Ryes Saga. Kbhvn. 1899. Breve 

til Hustruen af 13/s, 9/e 48.
4) Fra Dannevirke til Dybbøl af P. V. Grove. Kbh. 1864.
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18G4.1) Mindre tiltalende er det sene E fteraar: »I 
Enden af November blev det med en Gang vinterligt 
og koldt paa Als, og Opholdet paa Landet var i 
Sandhed kedsommeligt«.2)

Skønt Sønderborgs Omgivelser rent landskabe
ligt set er nok saa skønne som Augustenborgs, ofrer 
Officerer og Soldater ikke mange Ord paa dem; det 
er ganske naturlig t: paa Augustenborg var m an i 
Sikkerhed og kunde nyde N aturen i Fred, medens 
Sønderborg udgjorde en Del af Forsvarslinien og i 
begge Krigene i større eller m indre Grad var Gen
stand for Beskydning. Selv haar Tilstanden var 
forholdsvis rolig, var der ingen Lejlighed til at nyde 
N aturen; det ren t legemlige Velvære manglede. Det 
er de civile Deltagere i Krigen, der har skildret Byen. 
»Sønderborg er bygget i Terrasser opad Skraaninger«, 
skriver Ham merich i 1849. »Bygningerne er uden 
Betydning med Undtagelse af nogle gammeldags 
Bindingsværkshuse med udskaaret Træværk; Kirken 
ligner forfra et Pakhus. Den interessanteste Del 
langs Sundet bebos af de fattigste Klasser; Hav bo
gaden er som en Fiskerby; Gammeldags Bindings
værkshuse, beskyggede af Træer, Udsigt over Sun
det, Baade, Landingsbroer, udspændte Næt, hus
lige Kvinder, Vrimmel af Børn, der henter Vand ved 
de Kilder og Brønde, der udspringer paa de træbe- 
plantede Skrænter, bag Husene.3) I 1864 er Forhol
dene kun i ringe Grad ændrede: »Mon der noget an
det Sted i Verden findes en By som Sønderborg? . . . .

A) V. B-okkenheuser: F ra Ejderen til Als.
2) Jac. Th. Ræder. Krigserindringer fra 1848—1850. 

Kbh. 1909.
3) Hammerich. S. 87—88.
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en uformelig Masse smaa M urstenshuse, klemte ind 
mellem Bakkerne og Sundet med en halv Snes 
klaprende Vejrmøller paa Toppen af Bakkerne, 
Skibe og Skibsværfter ved deres Fod med en lang 
snæver (?) Hovedgade og endnu snævrere Tværga
der, som falder ned mod Vandet, med gammeldags
Huse med sirlige Gavle og høje skraa T a g e ---- med
en Brolægning af skarpe Flintesten, der enten er 
glatte som Is eller skjulte af Snavs.«1). Ja det er jo 
egentlig ikke nogen begejstret Skildring af vor skønt 
beliggende alsiske Hovedstad. Det gamle forfaldne 
Slot med de dystre Minder gør et mere eller m indre 
stæ rkt Indtryk paa dem, der besøger Byen; men for 
dets ejendommelige Skønhed har kun de færreste 
Blik.

Als vilde ubetinget have været skønnest, hvis 
Øen havde faaet Lov til a t henligge, som den laa i 
Tidernes Morgen; men nu h a r  Menneskene sat deres 
Præ g paa den, bebygget og opdyrket den. Af Slotte 
og H erregaarde findes kun Augustenborg, om hvis 
Skønhed, der endog kan tvistes. I Midten af 
forrige Aarhundrede var det den alsiske Bonde, 
hvis Bygningsskik satte sit Præg paa det aabne 
Land; det er Landsbyerne og Udflyttergaardene. 
Opmærksomheden fæster sig ved. De enligt lig
gende Gaarde er i Reglen i 1848 de nyeste og 
bedst indrettede og har oftest de smukkeste Omgivel
ser. Løjtnant W edelfeldt er henrykt over de smukke 
Gaarde baade i Sønder- og Nørreherred.2) »Jo mere 
man ser af Als, jo mere bliver man opm untret ved 
den Velstand, den Orden og Vindskibelighed, man

’) G allenga. S. 83.
-) F r. W edelfeld t :ï(7 a, ö/n 48.
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finder over alt. Næsten alle Bøndergaarde er grund
m urede og med store Ruder, M arkerne vel dyrkede 
og frugtbare, store levende Hegn omgiver alle Lan
deveje«.1) Ogsaa Ham merich har et aabent Øje for 
det alsiske Bondelands Skønhed og for Beboernes 
Fortjeneste heraf: »Jorden i sig selv er frugtbar, og 
der er anvendt stor Omhu paa dens Dyrkning, et 
Stykke Land kan følgelig nære langt flere Menne
sker her end andetsteds i Danmark. Husene er vel- 
byggede, for det meste grundm urede og smykkede 
med Blomsterhaver«. De mange F rugttræ er og 
Buske har gjort et stæ rk t Indtryk paa Pastoren, men 
Fantasien løber nok lidt af med ham, naar han  taler 
om de ægte Kastanier, Figen- og M andeltræer; der
imod kan det nok have sin Rigtighed med det frodige 
Vinløv, Humlen og de lufttørrede Æ bler og Pærer, 
som dækker Gaardens Mure.2) I 18G4 besøger Gal- 
lenga Tandslet og beser adskillige Bøndergaarde i 
Selskab med Pastor Tuxen. »I Henseende til Orden, 
Nethed, Menneskenes og Dyrenes Velvære, staar de 
ikke synderlig under Præstegaarden. Vi besaa 
Heste- og Kostalde, Mejeri og Vaskehus, og jeg saa 
her, hvor langt Landmændenes Levevis endnu er 
tilbage i mange D istrikter i England«.3) Om de 
alsiske Bøndergaarde siger Grove, at de ligner de 
sjællandske, »kun at de alle er aabne, og a t der hos 
Beboerne i Reglen viser sig en større Skønhedssans. 
Til hver Gaard, til hvert Hus hører der saaledes en 
net Have: en Blomstergaard, en K aalgaard og, naar 
Haven er større, en Abildgaard«. Tilstanden i Gaar-

J) Laurent. S. 21.
2) ‘Hammerich. S. 39. 
;l) Gallenga. S. 55.
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dene, Stalde og M ælkestuers Indretning vækker den 
gamle Journalists Beundring?) Om en Bondegaard 
i Mjang siger samme Forfatter: »Det er en Bonde
gaard, som ingen H errem and behøvede at skamme 
sig ved. Alle Længer e r Grundmur, alt nyt og 
elegant. Værelserne har oliemalede Vægge i smukke 
Farver, sm agfuldt dekorerede Lofter, Fløjdøre osv. 
K istekam m eret (!) er fu ld t af Kister med huslige
Rigdomme af Dyner, skinnende Bolstre ----  kort
sagt, Huset er i enhver Henseende fortrinligt.2) I 
Lysahild Skov boede i 18G4 en Gaardmand, hvis 
Stolthed var hans Grisehus; Dyrene blev vaskede 
hver Uge, det betonlagte Gulv og Æ detrugene ud
skyllet hver Dag, udm ærket Ventilation, saa Grisene 
jo havde det herskabeligt.« Det m aa tilføjes, a t Ind
kvarteringen, der betragtedes som kærkom ne Gæster, 
havde det lige saa godt.3) Selvfølgelig fandtes der 
ogsaa daarlige Boliger. I Lambjerg bor Fr. Wedel- 
feldt paa en Gaard, hvor han  har et frygteligt Væ
relse m ed Mus og Lopper i Sengen4), og Fiskerens 
Hus i Stolbro er yderst brøstfældigt; kun  et Værelse 
er nogenlunde tæ t, ikke to Fag Vinduer er ens, og 
dog e-r det et hyggeligt Kvarter; den forvænte unge 
Teolog, der sover i Køkkenet, kan ikke noksom prise 
de gamle Fiskerfolks Godhed og Hjælpsomhed. »En 
Ting har jeg lært der: at m an kan nøjes med saa 
grumm e lidt og dog være lykkelig paa denne Jord«.5)

J) Grove 68.
2) S. 101.
3) Kapt. Larsen 12/o 67 (Dan. Bruun: Fra Krigens Tid 

S. 29.)
4) Fr. W edelfe ld t ”/r, 48.
•’) B redsdorff 10/3 69 S. 151.
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Herregaarde findes ikke paa Als, de tidligere her
tugelige Forpagtergaarde var ikke videre herskabe
ligt indrettede, og hverken de Militære eller Jour
nalisterne har stort at berette om dem. Sønderborg 
og Augustenborg Ladegaarde, Rønhave, Rumohrs- 
gaard og Gammelgaard om tales lejlighedsvis, men 
synderlig Interesse har de ikke form aaet a t vække. 
Saa har til Gengæld fræ stegaardene været Gen
stand for rosende Omtale; først og frem mest gæl
der det Ulkebøl: Hvilken Række hyggelige, varme, 
kom fortabelt møblerede og elegant dekorerede Væ
relser skjuler der sig ikke bag de mange smaa og 
solbeskinnede Vinduer under det stærke Straatag. 
Hvilket sm ukt Udvalg’ af vel indbundne Bøger o. s. v., 
hvilken Masse skyggefulde Spadseregange i denne 
Park, hvilken Vrimmel af Blomster i disse Bede, 
hvilken dejlig Udsigt fra dette Lysthus til den spejl
blanke Augustenborg Fjord! Hvilket Spisekam mer 
og Køkken, hvilken vellydende Brølen fra denne
dampende Kostald! hvilken Nethed og F riskhed.........
Hvilket jordisk Paradis kan vel sammenlignes med 
en dansk Præstegaard o. s. v.1) Ogsaa Tandslet Præ- 
stegaard er skildret af Gallenga: »Den Præ stegaard. 
der i Dag gæstfrit modtog mig, var en saa rolig og 
yndig Bolig, som Kirken, der altid opslaar sine 
Pauluner i Landets Fedme, kunde ønske sig«. Præ 
sten, der havde set sig en Del om i Verden, havde i 
sit Hjem omgivet sig med Erindringer fra sine Rej
ser; paa Væggene hang M alerier og værdifulde, gamle 
Kobberstik; Præstefolkene var sprogkyndige, Præ ste
konen talte udm ærket Fransk ; »Opdragelsen af 5 Børn,

) G allenga 25/.3 S. 221.
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Omsorgen for Husholdningen, Bestyrelsen af den bety
delige Avling, de gejstlige og kom m unale Pligter, Op
synet med Skolerne optog ikke dette værdige Æ gte
pars Tid og Opmærksomhed i den Grad, a t de gjorde 
dem ufølsomme for Livets intellektuelle Nydelser. De 
havde et udvalgt Bibliotek i forskellige Sprog, Blom
ster og et Pianoforte, paa hvilket Husets smukke 
Frue spiller, ikke blot med Færdighed, men med en 
meget usædvanlig Dygtighed«.1)

Den største Kompliment faar dog Hørup Præste- 
gaard, og det tilmed af nogle preussiske Officerer, der 
i V aabenstilstanden 1849—50 fik Lov til at komme 
over til Als, som de fandt »zum Entzücken schön«. 
Især roste de Hørup Præ stegaard: »Ja (sagde de), naar 
vi kom mer hjem , skal vi fortælle D’Hrr. Pastorer i 
Markerne, at de har en Bror i Danm ark, som allerede 
er kommen i Paradis«.2)

Det kan have sin Interesse at se, hvilken m ilitæ r 
Betydning Ais’ Forsvarere tillagde Øen. I den første 
slesvigske Krig betragtede alle, høje og lave, Als som 
et sikkert Fristed for Hæren. Olaf Rye ansér i 1848 
en Overgang for umulig, naar der passes godt paa:5) 
Oberst Ræder er ganske enig med ham ; i Maj 1849 
viste han adskillige Pressem ænd omkring i B atte
rierne og forklarede dem, at det var um uligt endog 
for den talrigste Fjende at erobre Als, naar Besæt
ningen gjorde sin Pligt, og det lykkedes ham fuldt 
ud at berolige dem!4) samme Held havde Fr. Wedel- 
feldt 13. Maj 1848 med 3 gamle Koner fra Nørborg,

J) G allenga. S. 59.
■) H am m erich . S. 121.
*) Olaf Ryes Saga. S. 135. 7.-, 48. 
4) K rigserindringer. S. 157.
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der grædende kom ind til ham, medens han sad ved 
sin Frokost; den gamle Skolemester havde fortalt 
dem, at Preusserne var paa Øen; han  holdt en Fad
dersladder med dem, fik en Pris Tobak og sendte 
dem saa bort.1) De Menige nærede en urokkelig Til
lid til Ais’ Uindtagelighed; baade Jæger Hans Peter 
sen Haarløv2) og den fynske Soldat, Kaptajn Wø- 
rishøffers Oppasser, mener at »Tyskerne nok tager sig 
i Vare for at gaa til Als; thi her er godt indrettet til 
dem . . . .  saa meget er vist, at, hvis de forsøger en 
Landgang paa Øen og en Storm paa Sønderborg, da 
vil de faa alvorlig Smør«. I 1864 saa man jo adskilligt 
mere skeptisk paa Sagerne; under Dybbøls Belej
ring havde m an lært det preussiske Artilleris Over
legenhed at kende, og det blev en ret alm indelig 
Anskuelse blandt Officererne, a t Øen efter a t have 
m istet sit Udenværk paa Fastlandet m aatte bukke 
under for Fjendens Overlegenhed.3)

Det skal nu undersøges, hvorledes Deltagerne i 
Krigene saa paa Alsingerne, og hvilket Indtryk de fik 
af disses Følelser over for Danm ark. »Dansksindede 
er de alle med Liv og Sjæl, og Hertugen bander de 
grueligen. Alle og enhver gaar med den danske Ko
karde, selv om det er den mest grisede Svinedreng«, 
siger Læge Laurent i 1848?) »Tænkemaaden er paa 
Als som i Sundeved ægte dansk«, skriver Hamme
rich.5) »Nu er vi igen paa den venlige lille 0, hvis 
Befolkning vi skulde lære at kende som en dansk Be-

A) >Fr. Wedelfeldt. 1:7r, 48.
2) Allen. S. 420. 5/o 49. Kohi: Breve fra en fynsk Sol

dat. 2(7i 49.
3) G allenga. 21/5 64. S. 348.
4) L auren t. S. 21.
5) H am m erich . S. 42.
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folkning, der inderlig elskede Moderlandet«, siger 
Korporal B randstrup i 1848?) >xAlsingerne, der besad 
en udpræget Kærlighed for a lt Dansk, endskønt de 
havde levet saa nær sammen paa den lille 0  med den 
oprørske Hertug, kom os altid  i Møde med Venlighed«, 
fortæller Under jæger Lerchenborg i 1849?) »Øen Als 
er ganske og aldeles dansk«, skriver Gallenga i 18G4?) 
Det samme udtaler Grove?) I Sønderborg herskede i 
1848 en god patrio tisk  Aand. »De brave Sønderbor- 
gere modtog os ved Landstigningen med Jubel«, skri
ver den unge Frivillige J. P. L. S. Clausen i April 
1848?) Han ved dog godt, at der er nogle Hjemme- 
tyskere imellem, men mener, a t de vil holde sig i 
Baggrunden og gøre gode Miner til slet Spil; Ham- 
merich siger, at af de Dannede og Halvdannede er */« 
dansk- og 1Iq tysksindede, Resten er »neutrale uden 
den nationale Bevidsthed, der præger Landboerne.«0) 
Oberst Hæder bor i 1849 paa Kegnæsgaard »hos 
enragerede tyske Folk« men 19. Maj bliver han  i Søn
derborg indkvarteret hos Bagermadame Kuss, der 
ikke var m indre tysksindet, og hvis Mand var bleven 
bortsendt fra Øen »formedelst sin Tyskhed og sine 
tyske Forbindelser«.7)

Hvad Sproget angaar, er kun  Dr. Laurent paa 
Vildspor, han siger, at Alsingerne taler en Jargon af 
Dansk og Tysk, som de kalder »Platdansk«.8) Ham-

A) Brandstrup. S. 35.
-’) Lerohenborg. S. 19.
3) Gallenga. S. 56.
4) S. 67.
5) En Frivill. Dagbog og Breve. Kbhv. 1899. 
w) Hammerich. 43.
7) Krigserindringer. S. 164.
8) Laurent. S. 21.
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m erich udtaler, at Sproget er den sædvanlige sønder
jyske M undart; mange gamle danske Ord og Ord
former er bevarede?) Korporal B randstrup erklærer, 
at det var særdeles sm ukt, at høre, naar de unge P i
ger i deres sønderjyske Dialekt sang: »Unge Gen
byrds Liv i Norden«, eller »Der er et yndigt Land» 
eller den nu ganske glemte Sang: »Ved D anm arks 
søndre Vænge staa Forrædere i skumle Flokke«, og 
andre Fædrelandssange, »der allerbedst beviste, at 
de betragtede Danm ark som deres rette Fædreland«?) 
Alt i alt stod Alsingerne i national Henseende paa 
samme Standpunkt i 1848 og 18G4 som i 1920; deres 
Danskhed blev mere og mere bevidst.

Gennem Indkvarteringen fik Deltagerne i Kri
gene rig Lejlighed til a t gøre nærm ere Bekendtskab 
med Øens Befolkning, og det skal a tte r siges, at Al
singerne optog og løste deres Opgave paa den sm uk
keste Maade. Naar det blot var m uligt, modtog de 
deres Indkvartering som kære Gæster, og, naar Solda
ter og Officerer med Dage eller Ugers Mellemrum 
vendte tilbage til de gamle Kvarterer, havde de en 
Følelse af at være komne til deres Hjem. I Perioder, 
hvor Kantonnementet var meget samm entrængt, 
kunde der naturligvis ikke gøres synderligt for de 
100 Mand, deir belagde en Bondegaard, men, naar 
Belægningen kun bestod af enkelte Officerer og en 
G—8 Soldater paa en Gaard, og 1—2 Mand i et Hus
mandshjem, havde Indkvarteringen det fortræffeligt. 
I Lambjerg Skov indkvarteres Fr. W edelfeldt efter 
Slaget ved Slesvig hos et meget elskværdigt Par, hvor 
han lever som en H errem and med Kaffe om Morge-

J) H am m erich . S. 41. 
-’) B ran d stru p . S. 38.
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nen, Te om Aftenen og Duesteg til Middag med syl
tede Pæ rer og Blommer. Et endnu bedre Kvarter faar 
han i Pøl, »et meget godt Værelse og frem for alt en 
udm æ rket Seng, hvor jeg kan strække mig helt ud, 
og med Lagener saa fine, a t jeg ikke som hidindtil 
river Huden paa dem.« Værten er mageløs forekom
mende, spørger Oppasseren, om hvilken Vin Løjtnan
ten helst drikker, og sender Bud til Nørhorg efter den. 
Begge K varterværter sørger for hans aandelige Be
spisning og skaffer ham  Bøger fra Sognebiblioteket: 
Bulwers Romaner, Hejbergs Noveller (?) og svenske 
H verdagshistorier (?) .Det skulde vel aldrig være 
Blichers Noveller og F ru  Gyllembourgs Hverdagshi
storier? Hun havde ganske vist ikke dengang aflagt 
sin Anonymitet, men hendes Navn blev ofte sat i 
Forbindelse med disse Romaner. Den unge Køben
havner befinder sig godt hos Bønderne, gaar med 
Trætøfler i Stald, Lade og Mark, og, medens han  sid
der og skriver Brev ved den ene Ende af Bordet, 
stryger den venlige Bondekone hans »Tistiller« (Un
derbenklæder) ved den anden. Det er med et Suk, at 
han efter en halv Snes Dages Forløb forlader det 
ideelle Kvarter i Pøl?) Broderen Ferdinand er den
29. April 1848 kommen i Kvarter i Mommark hos et 
Par nette unge, velhavende Bønder. Værelset er 
ganske vist lille bitte og har sandstrøet Stengulv, men 
til Middag fik jeg »Gudemad: Risengrød og Flæske
pandekage med Brændevin og Øl.«2)

Ï December 1848 blev 2. Jægerkorps lagt i V inter
kvarter paa Kegnæs og blev der indtil Midten af

’) F r. W edel.feldt. V.-., 48.
-’) F erd in an d  W edelfeldt. 48.
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Marts Maaned 1849. »Det Tidsrum  af 2^  Maaned for
blev vi indkvarterede paa Kegnæs og havde det saa 
godt, som over Hovedet nogen Soldat, som ligger paa 
Feltfod, kan ønske a t have det. Det gode Forhold, 
der i dette lange Tidsrum  opstod mellem os og Be
boerne, og hvor vi næsten ligesom kom til a t blive 
betragtede som Led af Fam ilien, viste sin Virkning 
allerbedst, da Timen slog til Afrejse den 16. Marts 
1849«.1) »Vi har et meget godt K varter (Egen Mølle); 
baade Deres Hr, Fader og jeg befinder os vel«, skri
ver Oppasseren hos K aptajn W ørishøffer til dennes 14 
aarige Søn, der var Landkadet.2) Den unge Frivillige 
Clausen (den senere Oberstløjtnant) h a r  i April faaet 
en stor »Pissel« til Raadighed; men da den m angler 
Kakkelovn, m aa han skrive i Dagligstuen, hvor er 
12 aarig Pige ustandselig nynner:

Den Hertug gransker Dag og Nat 
Og er i snavs Humør.
Det tabte kan han ej faa fat. o. s. v.

Ved Juletid  1849 faar han et fortrinligt Vinter
kvarter hos Synsmand Jacob Blom i Sjellerup.3)

Ogsaa i 1864 gør Bønderne alt, hvad de kan, for 
deres Indkvartering. Kaptajn Henrik Glahn, den se
nere Generalmajor, kom mer m idt i Februar med 
Kompagniets 3 øvrige Officerer i Kvarter hos en vel- 
staaende Gaardm and i Lysabild Skov, hvor de har 
udm ærkede Senge og god Forplejning, og i Begyn
delsen af Marts nyder han en ligesaa god Behandling 
i Maibøl med god Hvile og god Mad.4)

*) Underjæger Lerchenborg. S. 10, 13.
-’) Breve fra en fynsk Soldat. 10/3 1849.
;î) En Frivilligs Dagbog og Breve. 27/3, 23/ia 49.
4) Kapt. II. G lahn til sin  H ustru . 14/a, */3 64.
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Den gamle Overvagtmester Jac. Kloppenborg, der 
havde deltaget i Felttogene 1813 og 1848—50 kom i 1864 
efter Retræten fra Dannevirke til Kjær paa Als; Syns
m anden erklærede, at han paa sin Gaard havde 200 
Mand og ikke vidste, hvor han  skulde skaffe Rum til 
Kloppenborg og -hans Heste; men da han  i ham  gen
kendte sin gamle Lærer fra Exercerskolen i Aarhus, 
udbrød han: For Dem skal der gøres Plads, hvordan 
det end gaar; vær mig hjertelig  velkommen; De var 
min Lærer i Aarhus, det glemmer jeg ikke«, og nu  
gaar Synsm anden ud i Mørket og det barske Vejr og 
skaffer Plads til Heste og Trænkuske, medens hans 
H ustru trak terer Folkene med varm t 01 og bereder 
en god Aftensmad til Kloppenborg.1) Kvartererne paa 
de store Gaarde var naturligvis ikke meget eftertrag
tede, m an havde det bedst hos »Smaafolk« og Af
tægtsfolk. »Jeg søgte mig gerne en Kvarterseddei, 
der lød paa Aftægtsm and den og den« skriver Korpo
ral B randstrup; de havde i Almindelighed en Seng 
staaende ledig«.2) Menig Jens Okholm mindes med 
Glæde sine Kvarterer hos en H julm and i Tandslet, 
en Snedker og Husm and i Sebbelev, og en Husm and 
ved Nørreskov. »Folkene her i Nordborg er meget 
flinke og gæstfri« siger han.3) Dr. Laurent befinder 
sig vel hos en Træskomand, og Bredsdorff har i Seb
belev fundet en fortræffelig Vaskerkone, der tager 
sig m oderligt -af ham  og hans Kam m erater; senere 
faar han  hos Fiskeren i Stolbro, et Kvarter, lun t og 
hyggeligt om end fattig t og tarveligt. E t helt nyde-

*) J. H. Kloppenborg: En gammel Soldats Erindringer. 
Kbhv. 2. Udgave 1872. S. 337.

2) Brandstrup. S. 37.
3) En Soldats Dagbog fra 1864. S. 19. 25, 26.
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ligt Billede giver han af den gamle Kone, naar hun 
om Aftenen sidder og spinder ved Jærn-Hængelam- 
pens Skin, og naar hun sørger for a t bringe ham  til 
Ro i Køkkenet, 'hvor hun  har redt Seng til ham .1) 
Men han kan ogsaa godt lide at bo mere kom forta
belt: »Her sidder jeg nu virkelig, kære Moder, i vort 
hyggelige K varter hos Sognefogden (?) i Tandslet, 
velm eriteret Rigsdagsmand Bladt, der holder for
gyldt Salmebog med grønne og gule Stene«.2) »Paa 
Als h a r de bedste Kvarterer været, vi har haft. Be
boerne har bevist os Soldater en Velvilje og Fore
kommenhed, som man vist forgæves vilde søge paa 
Laaland«, skriver en laalandsk H aandværker, N. P. 
Rasmussen, 3. Juni 48. (Allen, S. 319).

I Sønderborg var det naturligvis meget vanske
ligt at skaffe gode Kvarterer. Fr. Wedelfeldt, der 
havde det saa dejligt i Lambjerg Skov og i Pøl, har 
det kun »temmelig godt« i Byen; hans K vartervært, 
»det rige gerrige Asen«, vil in te t give ham, men selv 
en Fam ilie af hans Bekendtskab, der giver ham  en 
god Frokost, er ked af den bestandige Indkvartering. 
Værre er det dog paa Slottet, hvor alle, baade Officerer 
og Soldater, m aa ligge paa Halm under det utæ tte 
Tag.3) Højst m isfornøjet er Gallenga med Hotellerne 
i Staden: »Vi m aa hjælpe os med tyske Senge og 
franske V askeindretninger, dampende Fjerdyner, 
hvor den nederste Del af Legemet sveder, medens 
Lemmerne fryser«. Vandfadene ligner Underkopper, 
der er sm aat med Vand, H aandklæderne er sm aa og 
gennemsigtige, Værelserne er uden Opvarmning, ful-

') P aa  F eltfod . S. 126, 150, 153, 164, 179.
2) B redsdorff. S. 233. l1/« 64.
3) F r. W edelfeldt. 21/r„ :7 g 48.
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de af Snavs og Uorden. Til Gengæld nævnes mange 
Exem pter paa, a t Sønderborgere af alle Sam fundsklas
ser har gjort sig megen Flid, for at de stæ rkt med
tagne Officerer og Soldater kunde faa Søvn og M ad;1) 
men i den bombarderede By, i de brændende Huse 
kunde der ikke skaffes hyggelige Kvarterer.

Hvem var Øens bedste Kvarterværter? Om ingen 
er der ta lt saa mange Lovord som om Præstefam ilien 
i Ulkebøl, Krog-Meyers. Den ældste W edelfeldt 
bliver indkvarteret hos dem den 7. April 1848, altsaa 
inden Fjendtlighederne var begyndte. »Vi kom i 
Kvarter Kl. 12 om Natten, Præ sten er særdeles 
dansksindet og beværter alle Officerer, der kommer 
hos ham, paa det bedste. I disse Dage har han 
daglig haft 3—4 Officerer i Kvarter«. En Maaned 
senere, altsaa efter Slaget ved Slesvig, bor Oberst 
Rye i Ulkebøl, og i sine Breve til H ustruen priser han 
Præstefam ilien i de højeste Toner: »Saa at sige den 
hele Armé har et Hjem her, . . . .  nylig havde de 
mere end 20 Officerer om Natten, og P ræ sten sørgede
for Folkenes Anbringelse » ..........»Jeg har nu boet
her i henved 3 Uger«, skrev Obersten senere, »og intet 
betalt, hvad der trykker mig meget; de er ganske vist 
velhavende, men ikke rige«. Men det synes, som om 
Meyers ikke kunde undvære Indkvartering; under et 
Besøg hos Rye i Ragebøl i Juni 1848 siger Præsten 
»at han keder sig hjem me; der er ham  for stille«2). Sit 
høje Ry for Gæstfrihed bevarede Krog-Meyer i 1864 
»Han er en velhavende Mand«, skriver Gallenga, 
»uagtet han i den forrige Krig bragte Ofre, der ikke

J) »V eteranerne fortæ ller«, S. 32, 38. K loppenborg, S. 
346, en F riv illig s  Dagbog, S. 50 f.

2) llyes Saga S. 133—145 4/n, H/r„ 13/r„ 3/0 48.
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var ubetydelige .......... Maaske spiser han alene til
Middag med sin Kone og Svigerinde, som udgør hele 
Husstanden, men han sidder a ltid  ved et Bord, hvor
han  kan modtage og beværte en Snes Gæster.........
Præ sten kom mer ikke frem med udsøgte Vine eller 
kostbare Læ kkrerier; alt er tarveligt men rigeligt. 
Vil m an ikke forsm aa hans hjem mesaltede Flæsk, 
Æ rtesuppe og Brødbudding, kan m an intetsteds have 
det bedre end h e r ___ Heller ikke bliver m an m in
dre tilfreds, hvis m an prøver sin Lykke hos en af
hans Sognefolk ___hos Forpagter Rosen paa Røn-
have eller den Hytte, der bebos af H usm and Hansen 
i Kjær.«1) Det var sidstnævnte, der imponerede de 
fremmede Korrespondenter ved at tale et nogenlunde 
forstaaeligt F ransk; han  havde nemlig fra 1815—18 
været med det danske Okkupationskorps i Nord- 
frankrig.2) Den sidste Krig tog dog meget paa Meyer. 
Løjtnant Ramsing, der boede i P ræ stegaarden um id
delbart før Ais’ Erobring, skriver den 28. Juni »Han har 
tabt sit frejdige Mod, er nedslaaet og forknyt og søger 
a t komme bort herfra«3). De nye M agthavere afske
digede ham  den 1. August, men allerede den 12. til- 
traad te  han  Embedet som Sognepræst i Snoldelev- 
Tune paa Sjælland, hvor han  virkede i henved 15 Aar : 
han døde 1883, 78 Aar gammel.

Deir er nogle, der siger, a t gennem Øjet gaar Vejen 
til H jærtet, jeg tro r nu, a t for Soldatens Vedkommen
de gaar Vejen gennem Maven. Jeg har om talt de 
unge Løjtnanter W edelfeldts Glæde over den gode 
Mad hos Bønderne; god Bespisning m aatte der jo til,

J) Gallenga S. 222.
2) Grove S 185.
3) Dan. Bruun: Fra Krigens Tid.
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for a t Kvarteret skulde være godt. I Brevene til 
Hjemmet spiller Maden en mægtig Rolle. Bredsdorff 
giver en kostelig Frem stilling af en madbegej stret 
Løjtnant, der lever i Henrykkelse over den dejlige 
Kødsuppe og de charm ante Boller, hans Værtinde 
har trak tere t ham  med, og den herlige Risengrød og 
brillante Oxesteg, hun h a r  lovet ham ; dog m isunder 
han Løjtnant Trepka; han h a r  et udm æ rket Kvarter; 
hvor de Folk forstaar at lave Mad! En Æggekage! 
— hum ! og en Boeuf — Aa!1) Oberst Ræder sm elter 
hen ved at omtale en Middag i Ulkebøl Præ stegaard 
i Novbr. 1849. »Vi sad ved Bordet fra  5—9. Cham
pagne og Rhinskvin flød rigeligt til dejlige friske 
Østers, Dyresteg o. s. v.« Han har ogsaa haft det 
ra rt ved Civilguvernør paa Als, Kam merherre Rie
gels Sølvbryllup i Sønderborg. »Gæstfriheden er 
næsten exempelløs i dette Hus«.2) Ogsaa de Menige 
elsker god Mad; skønt Menig Okholm ved sit Be
søg paa Skaartoft den 6. Juni 1864 er syg som en 
Hund, nyder han  dog med Behag Kaffe med Pande
kager og Tvebakker og derefter en velsmagende 
Punch.3) Menig Søren af 4. Rgt. er yderst im po
neret af Traktem entet ved et kom bineret Barsel- og 
Begravelsesgilde, som han  overværede under Vaaben- 
stilstanden 1864. »Det er fuldkom men saa raske 
Gæstebud, de gør her paa Als som hos os der
hjemme (i Stævns paa Sjælland). Vi blev opvartet 
med Kage og Sigtebrød sam t Sul og Sennep og dertil 
Kaffe, lige til vi vendte Koppen om, saa længe blev de 
ved at skænke, og vi fik Søsterkage til. Dette fik vi.

*) Bredsdorff S. 177—178.
-) Ræders Krigserindringer S. 189. 
3) En Soldaterdagbog S. 28.
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før vi var i Kirke. Da det saa var forbi, og vi kom fra 
Kirke, stod de samme Retter paa Bordet, og vi tog os 
saa en Mundfuld, inden vi fik Suppe og Lammekød 
til Efterm ad; da saa en god Time var gaaet, fik vi 
Risengrød og Fisk, og l 1̂  Time efter Kaffe og saa 
m ange Kaffeknægte, vi vilde drikke, Det var næsten 
ikke til a t udholde at æde saadan den hele Dag. Vi var 
der til Klokken var 9 om Aftenen, og jeg morede mig 
meget over dette Gilde«.1) Det var Gaardejerens ugifte 
Søster, som var død i Barselseng, medens Bar
net levede og blev døbt paa Begravelsesdagen. Lige 
fornøjede med Beværtningen er dog ikke alle. En 
Gang om Ugen faar vi Sødsuppe, fortæller Gallenga, 
en Blanding af Svedsker, Ris og Fedt (?) der kunde 
gøre en syg for sin hele Levetid, hvis m an smagte 
paa den«.2) Et endnu stæ rkere Indtryk h a r denne 
N ationalret gjort paa F ranskm anden Oscar Comet- 
tan t: »Tag en Gryde, som ikke behøver at være helt 
ren. kom Vand i den, bland det op med Kødboller, 
Svedsker, Korenner, Citronskiver, Salt, megen La
krissaft og Byggryn; kog det hele og ret det an, 
varm t eller koldt og smag paa det. Jeg gad nok 
høre, hvad De vil sige dertil.«

Konstabel Niels Christensen bliver i 1864 paa 
Augustenborg trak teret med Æ rtegrød med et Fedt
hul i Midten. »Det skulde vel have været Smør. 
Mælk fik vi ikke noget af, men sikken Mavepine. 
Uha! den varede flere Dage.«3) Langkaalen var 
endnu værre.

J) Karl L arsen : U nder vor sidste K rig S. 475.
2) Gal l anga, S. 85.
3) »V eteranerne fortadler«. S. 97.
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Æ ren for, a t Deltagerne i vore slesvigske Krige 
har kunnet udtale si^ saa anerkendende om Als og 
Alsingerne, tilkom m er i første Række de alsiske 
Kvinder af alle Sam fundsklasser. Dem er det, som 
sørgede for, at de udm attede og medtagne Soldater 
kunde komme til Kræfter; de lavede Mad og skaf
fede Senge; ved venlige Ord og god Behandling op
m untrede de de forsagte og søgte at erstatte Solda
terne de Hjem, de havde m aatte t forlade. Det var 
Landboernes, Embedsmændenes og Borgernes Hu
struer og Døttre, der i begge Krigene indlagde sig 
Berømmelse ved deres Godhed og Hjælpsomhed, ved 
den Moderlighed, der er enhver Kvinde medfødt, 
men som i det daglige Liv ikke altid faar Lov til at 
gøre sig gældende. Den alsiske Pige er kysk og 
ærbar, siger Feltpræ st Ham merich; knap 3 pCt. af 
Fødslerne er uægte.1) Det er jo nok m uligt, a t Pro
centen i Tiden 1849—51 og 1865 er løbet noget, højere 
op; men det var ikke Erotikken, der spillede Hoved
rollen; de gamle H usm andskoner og de unge Bøn
derpiger skildres med lige saa stor Varme som de 
unge Præstekoner og de talrige unge Døttre paa de 
større Gaarde; ikke et eneste af de Breve, her er be
nyttede, handler om Kærlighed og dog findes der 
Lovtaler over adskillige unge Piger; helt nydeligt 
skildrer Bredsdorff Skom agerdatteren, den flinke 
Væveripige fra Stolbro, med det kække Exnerske 
Ansigt, »hun ligner den kønneste af Pigerne i Hede- 
bogildets Slutning«.2)

’) F r. H am m erich , S. 41. 
-) B redsdorff. S. 152.
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De alsiske Piger er endog bleven besungne, her 
er nogle Vers af en længere Vise, der stam m er fra 
første Krig.

De Alses Piger jeg aldrig glemmer 
For deres blide Kærlighed.
Thi denne Kærlighed den bedst fornemmes 
Af dem, som ere i Sol dat erst and.

Jeg har forsvoret at drikke Brændevin, 
Jeg har forsvoret a t spille Kort,
Men jeg har bejlet til en alsisk Pige,
Det er det bedste, som jeg har gjort.

Vi hejset op vore Sejl saa hvide 
Og sejlet bort fra det grønne Land;
Ved Stranden stod der en lille Pige,
Hvis salte Taarer paa Kinden randt.

Nu kan jeg slet ikke til Dig komme,
Kan ikke ride, kan ikke gaa,
Men jeg vil vente, til det bliver Sommer, 
Saa sejler jeg over Bølgen bl aa.

Og kommer Tiden, at jeg skal rejse,
For udi Krigen at drage, hen,
Jeg vilde ønske, jeg kunde komme 
Til Dig og favne min bedste Ven.

Farvel Du søde lille Alses Pige,
Farvel min Kæreste og min Ven!
I 13 Uger har vi været sammen 
Og drevet mangen glad Time hen.

Min Vise slutter jeg, den er til Ende,
Jeg ‘har ej Tid til at skrive mer.
De Alses Piger dog jeg aldrig glemmer 
For deres blide Kærlighed.
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Hvem der liar skrevet Visen, ved jeg ikke; det er 
en uøvet Digter, lians Tanker er ikke originale, hans 
Sprog tungt øg ubehjælpsom t; men Meningen er god, 
og jeg slu tter m ig til hans Ord: »Min Vise slu tter jeg; 
den er til Ende«.



Søgaard omkring Aar 1800.
Af P. H. Moos, Sognepræst i Kliplev.

Veel Landevejen mellem Aabenraa, og Flensborg 
ligger Godset Søgaard i henrivende Omgivelser ved 
skovom kranset Sø. Beundres Gaarden for sin skønne 
Beliggenhed, interesserer den ikke mindre ved sine 
historiske Minder.

Gaarden ligger i Kliplev Sogn, Hovedbyen i Lund- 
;oft Herred, der tidligere hed Kliplev Herred. De 
gamle Forhold mindes endnu ved »Thingstien«, der 
kan efterspores fra Felsted til Kliplev, hvor altsaa 
Thinget i sin Tid er holdt. I Kapellerne til Kliplev 
Kirke findes Lig af ca. 30' Ahlefeldter fra Søgaard. I 
Kirken findes en Herskabsstol, »Søgaards Loft«, med 
Ahlefeldternes Vaaben.

Søgaard er sandsynligvis bygget af Slægten Lim- 
bæk i Grev Gerts Dage, men inden Aar 1400 er den 
kommen i Ahlefeldternes Eje, og disse beholdt den til 
1725, da de gik Fallit og m aatte  trække sig tilbage til 
Langeland.

Det, vi nu  kalder Søgaard, er kun Avlsgaarden, 
selve Slottet laa. paa. en  »Pold« i Søen, en Bro forbandt 
den med Land baade mod Syd og Nord.

Landevejens Anlæg 1847 har ganske forandret 
Forholdene; Ingeniørerne skyede ingen Vanskelighe
der. Nordfor Gaarden lagde de Vejen gennem de høje 
Bjergskov Bakker. Søgaard Sø gik de tværs over og
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lagde ogSaa Vejen over en Del af Slotsgrunden. End
nu ser vi en Del af Borgpladsen østfor Vejen. Selve 
Slottet var bleven ødelagt af Torstenson og lians 
Svenskere i November 1043. Det opbyggedes ikke 
mere, Herskabet flyttede til Graasten Slot, der oprin
delig var rejst som et Jagtslot for H errerne paa Sø
gaard.

Søgaards Beliggenhed var oprindelig meget afsi
des. Hovedfærdselsaaren var Hærvejen, nu kaldet 
Oxevejen, 1 Mil længere mod Vest.

Hvordan selve Gaarden er opstaaet, vides ikke.. 
Det sædvanlige, at en Herregaard opstaar, ved at et 
P ar Bol blev slaaet sammen, forklarer ikke Sagen 
her, da Søgaards oprindelig hjemlige Areal har været 
ca. 3500 Tdr. Land. Der er intet, der tyder paa, at de 
har nedlagt Landsbyer for at skabe en Avlsgaard ved 
Søgaard Slot. Mod Nord fik Byen Bjergskov Lov til 
at ligge i Fred, 0 ringe Gaarde, sa t i Skat som »Kaad- 
nere«, de 5 laa ved H ostrup Sø, den sjette Øst for 
»Bjergene«. Mod Syd ligger »Lyngtoft«, nu  Lundtoft, 
uberørt. Kliplev Bønders Jorder dækkedes af Sø
gaard Skov. Men længere borte ejede Søgaard store 
Gaarde; ved Fallitauktionen 1725 frasolgtes: Graa
sten, Fiskbæk, Kiding, Grøngirøft, Aarup, Ballegaard, 
Skobølgaard, Bøjskov, Kjelstrup, Kværs Ladegaard og 
Stoltelund (Tinglev Sogn). Desuden var Bønderne i 
en vid Omegn Fæstere og m aatte svare Afgifter og 
gøre Hoveriarbejde til Søgaards og de andre Herre- 
gaardes Drift.

Ved Auktionen 1725 kom selve Søgaard og Aartoft 
i den tyske Landraad von Thienens Eje. Aartoft har 
optaget en lille Herregaard, Fruerm ark, i Tiden 1650 
—1700. Den nye Slægt ejede Søgaard 1725—1834. De
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boede der ikke, lod Avlingen bestyre eller bortforpag- 
tede den,. Af Forpagtere nævner vi: Den bekendte 
P atrio t fra. Flensborg Frans Bøckm ann fra 1739 til sin 
Død 1741; det er hans Enke, Else Helene, f. Turnier, 
der har skænket den smukke Klingpung til Kliplev 
Kirke. 1804—17 var Nis Jakobsen Forpagter, han er 
Stam fader til den bekendte Skærbækpræst, sam t til 
flere Gaardm andsslægter her paa Egnen. Slægten von 
Thienen var lidet livskraftig. Godske v. T. dør 1744 
ugift; hans Brodersøn, Hieronymus v. T. dør 1786 lige
ledes ugift; dennes Halvbroder W erner von d. Schu
lenburg dør 1810 som den sidste af Slægten. Leopold 
W ilhelm v. d. Schulenburg hørte til en Sidelinje; han 
solgte Søgaard 1834. Sagnet ved intet ondt at fortælle 
om diisse Ejere,. Køberen var en Advokat fra  Slesvig, 
G. F. Güntzel, død 1844; hans H ustru, f. Dreyer, havde 
Gaarden til sin Død 1852. De beboede Søgaard. Ef
tertiden ved lidet godt a t fortælle om dem; deres uan
selige Grav findes ved Sydsiden af Klipiev Kirke.

I Bondefrigørelsens Dage besluttede W erner v. d. 
Schulenburg a t sælge en Del af Godset ved Auktion 
den 1. August 1791 og følgende Dage. Auktionscondi- 
tionerne blev trykte, og Exem plarer af dem opbeva
res endnu paa Gaarde her paa Egnen.

A artoft skulde udparcelleres. Stamparcellen 
skulde være 618 Tdr. Land, 3 store Parceller var paa 
139, 182 og 196 Tdr , men der blev kun solgt Jord til 
en Gaard og nogle Smaasteder, deriblandt Lille A ar
toft med Krohold ved Aabenraa—Kliplev gamle Lan
devej. Hovedparcellen købtes af Rasmus Petersen 
fra  Varnæs, men Slægten holdt sig kun til 1812 paa 
denne uhaandterlige magre Gaard.
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Bedre gik det med Salg af Jord fra  Søgaard; 1500 
Tdr. Land var udlagt i XIX Parceller, de fleste mod 
Nord for Gaarden, Sønderkobbel sydfor Søen.

Opmaalingen var foretaget af Landm aaler Niels 
Jepsen fra Felsted. Til hver Parcel blev henlagt Ager 
og Eng, Mose eller Skov, saa de ikke skal savne 
Brændsel. Desuden fik de 3 a G Fag Hus, som de 
kunde nedbryde paa Søgaard, nemlig af Svi-nestalden, 
den store og den lille Kostald, den store Lade og »But
term ühlenhaus«. Efter Sigende sad der i Parcelli
sternes første Bygninger M ursten fra den gamle Slots
ruin, men om de selv h a r brudt dem ud af Murene, 
eller Herrem anden havde anvendt dem i de Avlsbyg
ninger, som de fik Lov til at tage, vides ikke.

Der sikredes hver Parcellist 1 Mands- og 1 Kvin
deplads i Kliplev Kirke og ligeledes Gravplads paa 
den trange Kirkegaard, der laa om kring Kirken. 
Godsejeren var jo Kirkepatron og kunde saaledes 
sikre dem mod de gamle Beboeres Vrede, naar de kom 
i Kirke, eller naar de forlangte Gravplads til deres 
Døde.

Skovparcellerne udlagdes for det meste paa 
Bjergskov Bakker, men Træbestanden m aa have væ
ret meget ringe; f. Ex. Parcel XI, f Gejlkobbel (ved 
det senere Søgaards Bomhus) fik 1 Td. 3 Skp. Skov i 
Bjergskov; Træbestanden taxer es til at være GI Favne 
til en Værdi af 120 Rigsdaler, 24 Skilling, som Køberen 
maa betale foruden Jorden. Denne gamle Løvskov 
huskes ikke mere, ingen ved her a t fortælle om, naar 
og hvorledes den er forsvunden. I en Beskrivelse 
fra 1827 hedder det, at Skoven er borte for flere Aar 
siden. I Frøslev ved de at fortælle, at da de en Mor
gen efter en Storm nat saa over mod Bjergskov, var

18
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Skoven forsvunden. En senere Ejer, Am tmand Helzen 
anlagde en Granplantage paa 80 Tdr. Land, den blev 
omhugget og solgt under Verdenskrigen, men endnu 
vokser noget Krat af Løvtræer ,paa Bakkerne og m in
der om den gamle Løvskov. Selv uden Skov ejer 
Bjergskov Bakker stor Naturskønhed, nogle af dem 
er nylig blevet fredede. Udsigten over Hostrup Sø og 
Egnen til alle Sider er storslaaet, men ogsaa ved Ud
sigten her mindes man om, a t en stor Del af Søgaard 
H erregaardsm arker nu afgiver Hjem for en fri Land
bobefolkning.

Gaardene blev solgt som Arvefæste, egentlig fri 
Ejendom, kun skulde de svare en Afgift ved Ejer
skifte. Købesummen blev m indre byrdefuld, ved at 
de skulde svare en aarlig  Pengeafgift, Canon ; den var 
noget forskellig, 28, 32, 40 Skilling pr. Td. Land. En 
lille Parcel paa 8 Tdr,. Land ved Vejen fra Kværs- 
balle til Søgaard var passende til en Kro, og m aatte 
derfor give en Rigsdaler pr. Td. Land i Canon.

Denne aarlige Afgift gav Anledning til idelige For- 
søg paa a t opnaa Nedsættelse; den føltes i Længden 
som en Uret og blev i Prøjsertiden afløst samm en 
med andre Realbyrder.

Søgaard havde Kliplev Kirkes Kapital til Laans; 
nu fik Parcellisterne disse Penge at forrente til Kir
ken. Takket være den tyske V alutapolitik har de nu 
efter Krigen kunnet betale Laanet tilbage i værdiløse 
tyske Sedler.

Køberne var mest østfra; Felsted, Kværs, Adsbøl 
Sogne var deres Hjemsted; et Par kom ude fra  Sofien- 
dal Koloniby i Tinglev Sogn.

F ra  1. Maj 1792 kunde de tiltræ de deres nye Ejen
domme, men allerede i E fteraaret 1791 kunde de be-



Søgaard omkring Aar 1800. 275

gynde at dyrke Jorden; fra Søgaard fik de Sædenig 
og Hjælp til Bearbejdelsen. Fi’a H errem andens Side 
faiar m an Indtryk af en hum an Bestræbelse for at 
gøre det saa let for Parcellisterne som mulig; det var 
jo ogsaa i Tidens Aand i Bondefrigørelsens Dage. Nu 
m aatte Køberne tage fat at skabe sig Hjem paa de 
gamle H erregaardsm arker, K rat og Sten m aatte  ryd
des bort, Jorden m aatte  udgrøftes osv., men navnlig 
•den østlige Del, Bremsmaj og omliggende, viste sig 
at være fortrinlig, svær Jord. Bygningerne h a r vist 
været tarvelige, de er forlængst ombyggede,. Det var 
frie Bønder, der nu arbejdede paa egen Jord uden 
Hoveri eller anden Afhængighed af Herrem anden, 
blot de svarede deres Pengeafgifter. En Del Gaarde er 
bievne i Slægten, paa flere sidder nu det 4. Slægtled 
under langt bedre Kaar end dem, der begyndte der
ude paa de øde Marker.

Parcellisternes Børn blev henviste til a t søge 
Bjergskov Skole. Denne holdtes oprindelig i en Stue 
i en lille Hytte i Bjergskov, men Skolen flyttedes se
nere nærm ere til Søgaard; nu  er den en statelig Byg
ning nordfor Søgaard, men paa Grund af sin Oprin
delse kaldes den stadig Bjergskov Skole, skønt den 
ligger langt inde paa Søgaard's ‘ Grund. — Lykken har 
ikke væ ret med H erregaarden siden de Dage. Vi har 
en Beskrivelse af Søgaard fra 1823. Da holdtes der 
12 Heste, hvoraf 2 var em Snes Aar gamle, der var 13 
Køer, røde, rødbrogede, sorte, gr aa, 7 F aar og 1 Ged. 
Paa Gaarden var der 3 M ergelkærrer, tohjulede Vog
ne, hvor Vognkassen sad i Hængsler, saa den kunde 
slaas bag over, og Merglen afvæltes paa en Gang. Man 
kan deraf se, a t Merglingen var i Gang her paa  Eg
nen. Dernæst fandtes en Stenkærre til a t bortslæbe

is+
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Sten med af Markerne. 1 gammel Gødningsslæde er 
sagtens bleven brugt om Vinteren til at føre Gødnin
gen ud pa.a Marken. 3 Jernplove, 3 Jernliarver, 3 
Jernharver med Træpigge, 1 ny Harve til at slaia sam 
men, fortæller vel om Frem skridt fra Træredskaber
nes Tid, men med de 3 .Plove skulde de ikke komme 
vidt paa de store Marker. I sin Dagligstue havde 
Forpagteren (i betrukne Stole, 1 Bord med Klapper og
1 Jernovn. Borgestuen indeholdt 1 Seng, saa Væ
relset var baade Spisestue, Opholdsværelse for Fol
kene om Dagen og Soveværelse formodentlig for P i
gerne; dernæst fandtes der 1 nyt Bord med 2 Bænke,
2 gamle Stole, en Lerovn, formodentlig opm uret af 
Teglsten, 1 sort Stykke Voxdug, saa. Folkene ikke 
skulde savne den Hygge at have »Dug« paa Bordet.

Da Güntzel blev Ejer og tog Bolig paa Gaarden, 
var det 209 Aar siden en E jer havde boet paa Søgaard. 
Han ombyggede Stuehuset, anlagde Haven, førte en 
ny Kirkevej til Kliplev gennem Skoven; han købte en 
Del af den i 1791 solgte Parcel jord tilbage, saa to af 
Parcelgaardene nedlagdes. Gaarden kom i bedre 
Drift end før.

Men at de store Landbrugs Tid er forbi, kendes 
deraf, at. i vor Tid, 1922, solgtes ca. 450 Tdr. Land 
fra Søgaard, saa. der til selve Søgaard blev af Ager, 
Skov, Sø, Eng og Mose 900 Hectarer tilDage.

Tiderne skifter. Søgaard beboedes en Gang af 
Herrer, som til deres Underhold havde Jord vidt om
kring og havde Bønderne til at give sxg Afgifter og 
Hoveriarbejde; Historien fortæller mere om, hvordan 
den enkelte Familie paa Slottet havde det, end hvor
dan de H undreder af Fam ilier i Bøndergaarde og
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Huse befandt sig, de var til, for a t man kunde leve 
godt paa Slottet.

Nu ser vi efter, om der kan skabes de flest mulige 
lykkelige Hjem; alle er lige, Her-remænd, Gaard- 
mæncl og Husmænd; og den Tankegang passer bedst 
med Kristendommen.



Feltbreve
Rusland, den 16. 3. 1917.

Kære Venner!
Først m aa I undskylde, a t jeg skriver saa sjæ l

dent. Men for det første har m an ikke altid saa 
god Lejlighed, og for det andet ha r m an ikke meget 
godt a t skrive om, og Sandheden m aa m an jo hel
ler ikke fortælle.

Ja, det er sørgelige Forhold at leve under i saa 
lang en Tid. Og saa denne forfærdelige haarde 
Vinter, som vi har haft i Aar. Ja, m an skulde vir
kelig undres over, at vi kan gaa det igennem. Og 
m ærkeligt nok, m an er i Grunden raskere og m indre 
forkølet her end hjemme. Men m an m æ rker dog, 
a t det gaar ned ad Bakke. Dette ser m an rigtig 
paa de Saarede, ved det allerm indste falder de straks 
i Afmagt. Og dette er jo heller ikke til a t undre 
sig over, vi faar ingen Menneskeføde mere og lever 
a lt for flovt efter det, vi skal gaa igennem. Nu, lad 
mig ikke gaa nærm ere ind herpaa, I kan jo nok 
tænke Eder, hvordan det ser ud her hos os.

Saa er der en Ting endnu, som jeg lige vil om
tale. Nu er de jo slem t i Gang med det sjette Krigs
laan. Sidste Gang var de jo ogsaa hos os, og de 
fleste af os tegnede ogsaa efter Evne, jeg og mine 
Landsm ænd naturligvis ikke. Nu denne Gang lod 
Kompagniføreren mig komme til sig en Middag, og 
han bearbejdede mig slem t i en god Time. Nu vil 
jeg kun foreløbig fortælle, a t vi skiltes denne Dag
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som Venner, i det m indste sagde han det. — Men nu 
h a r han sagt til m in Underofficer, at vi skulde hort 
til Nyformationer med den første Transport. — Dette 
«r nu nok kun en af de bekendte tyske Trusler, jeg 
tror nok, at han ha r andre i Kompagniet, som han 
hellere vil af med end os. Betingelserne var jo, 
efter hvad han forklarede, gode. Og en Ting er det, 
a t  den, der tegner en 2—3—4 Tusind Mark faar 
straks en 3—4 Ugers Orlov ekstra og en god Tryk
post dertil. Der er jo enkelte, som gaar ind derpaa.

Her blev jeg afbrudt i Aftes, da der a tte r blev 
g jo rt Allarm. Ja, Russerne lader os ikke rigtig 
mere i Ro, og det hele tegner til, a t det rigtig skal 
gaa løs i Aar igen. Nu lad os haabe det bedste. 
Jeg vil saa slutte denne Gang med de venligste Hil
sener til Eder alle fra Eders Ven.

Rusland, den 28. 3. 1917.
Kære Ven!

Vil endnu i Aften sende dig et Par Ord og det 
endda de sidste her fra dette Kompagni. Og nu skal 
du høre, hvad jeg har m aatte t gaa igennem i den 
sidste Tid. Som du jo godt ved, arbejder de jo svært 
med det sjette KFgslaan i denne Tid. Hvor de nu  
har erfaret, at jeg var særdeles godt stillet hjemme 
og nok kunde tegne en tem melig Sum, ved jeg ikke. 
To Gange lod Kompagniføreren mig kalde, men kun
de intet udrette. Saa sendte han mig til Bataillonen 
og Lægen, men endskønt jeg vidste, at hvis jeg 
gik udenom det, havde det slemme Følger, kunde jeg 
ikke gaa med til saadan noget. — Kort sagt, jeg af
slog det, og du ved jo, at jeg mangen Gang kan blive 
ikke saa lidt hidsig, og sagde ham  tilsidst Grunden, 
fortalte om Forholdene oppe hos os osv.
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Og nu skal I høre Enden af Visen. Først vil jeg- 
sige, at jeg er meget forknyt, jeg synes at jeg overfor 
min Kone har handlet forkert og kan ikke finde Ro. 
I)et er m idt om Natten, sove kan jeg ikke. Nu, jeg- 
kommer jo lidt bort fra Sagen.

I Morgen tidlig forlader jeg Kompagniet og skal 
melde mig hos »Stosstruppen«, det vil sige en Trop, 
som altid storm er og kom mer hen paa de værste Ste
der. Hvad siger du dertil, er det ikke mere end ne
derdrægtig! Det h a r jo været slemt denne Gang at 
faa de Feltgraa til a t tegne, og nu skal dette vel være 
til Skræk og Advarsel for de andre. Jo, jeg havde 
Lyst til at fortælle mere endnu, men jeg tør ikke. Saa- 
snart jeg nu har naaet m it Bestemmelsessted, skal 
du nok høre fra  mig. Kanske kommer jeg til Tyskland 
og bliver uddannet. Skriv mig et P ar Ord, saasnart 
du faar min nye Adresse. Og Tak for alt, hvad du 
har været for mig.

Modtag saa herm ed alle baade gamle og unge de 
bedste Hilsener fra

J. P.
Lev vel og paa Gensyn!
Fortæ l endnu in tet herom til m in Kone. Hun 

skal endnu in tet vide herom, hvad de egentlig har for 
med mig. Og kanske kan det lykkes for mig at faa 
Orlov.

Rusland, den 1. April 1917.
Kære Ven!

Først vil jeg meddele dig, at jeg efter Omstæn
dighederne ha r det ganske godt og er sund og rask. 
Dernæst, som du ogsaa saa paa min Adresse, er jeg 
kommen bort fra 90. Grunden skal jeg nu  i al Kort-
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hed fortælle dig, og du kan saa selv dømme, som du 
vil. Kort og godt, jeg vilde jo ingen Krigslaan tegne. 
Først blev jeg taget med gode Ord og dernæ st med 
Trusler, og dem har de nu opfyldt. Baade overfor 
Kompagnifeldwebelen, Kompagniføreren og Stabslæ
gen nægtede jeg det. Sidste spurgte mig tilsidst, om 
jeg var en Slesviger eller en Dansker. Jeg gav det 
Svar, at Danm ark endnu ikke var glem t hos os. En 
Landsm and mere, B. fra Tandselle, havde de ogsaa 
for. Og de vidste bestemt, at vi to var godt stillede 
og let kunde tégne 3—5000 Mark. Vel at mærke gik 
det hele ikke saa let, som jeg her fortæ ller det, men 
jeg haaber at komme paa Orlov, saasnart vi er ud
dannede. B. og jeg blev af Kompagniføreren bestemt 
til a t forlade Kompagniet, men B. er en Mand paa 39 
Aar og ser meget afkræ ftet og svag ud. Dette har vel 
i sidste Øjeblik gjort ham  bange, og i Stedet for ham  
blev en anden bestem t fra Lothringen, skønt der hav
de m eldt sig 6 frivillige. Vi skal her uddannes til en 
Afdeling indenfor vor Division, som altid  skal storme, 
naar der skal hentes et Stykke Grav, og ligeledes, 
naar Busserne har smidt vore ud af Graven.

Vi er ikke udrustede som Infanterister, hvordan 
kan jeg endnu ikke fortælle, da vi kun h a r været 
sammen i to Dage. Vi er 120 Mand, to fra hvert Kom
pagni i hele Divisonen. Heraf tæ nker jeg nu, at I kan 
indse, at ogsaa her gælder det Penge eller Livet.

Jeg tror nu nok, at vi har det meget bedre end 
Infanteristerne. Vi ligger altid  bag i Etappen og 
kom m er kun forud, naar der er noget løs. I hvert 
Fald er det meget værd a t være ude af Skyttegraven 
nu, da alt tør op. Nu nærm ere herom med det første, 
jeg haaber snart a t høre et Par Ord fra dig, kære
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Ven. Vi h a r nu ogsaa endelig her i Rusland faaet 
Tøvejr. Kursuset, som vi skal gøre med, varer til den 
15. Maj, og saa er vi færdig til a t gaa paa. Jeg vil 
kun tilføje, a t jeg paa  ingen Maade er forknyt her
over. Jeg syntes ikke, at jeg kunde tegne Krigslaan, 
endskønt jeg vidste, a t jeg kom til at lide derfor. 
Haaber saa, at disse Linier finder Eder alle sunde og 
raske. Og vær saa herm ed alle hilset paa det h jer
teligste af Eders Ven J. P.

Lev vel og paa snarligt Gensyn!

Rusland, den 13. 2Ïpril 1917.
Kære Ven!

Min bedste Tak for dit Brev fra den 31. Marts. 
Havde da lige afsendt et Brevkort til dig et P a r Dage 
før, som jeg haaber du ha r modtaget. Hvad Cigaren 
angaar skal jeg lige bemærke, a t det jo er Hinden- 
burg, der besørger os den Slags. I det m indste faar 
han altid Skældsordene for Kvaliteten. Ja, det ser 
daarlig t ud hernede hos os nu, siden den 10. har de 
nu ogsaa aftrukket os betydeligt med Brødet. Dette 
Afdrag skal kun vare 10 Dage siger de, m en vi kender 
jo de Herrer og ved, a t de lover godt, men holder 
m e g e t  daarlig t Ord.

Nu, jeg m aa ellers ikke klage, saalænge jeg er 
her. Hvad saa de Stakler, der tram per ude i Graven. 
Det er saa  slemt med Vandet nu, da al den Sne tør 
op, at de næsten svømmer baade inde og ude. Her 
lever vi jo som i Garnisonen. En stor, lys Bolig med 
Borde og Bænke, H alm m adrasser, ja vi har her alt 
som i en Kaserne. Og særlig jeg har haft Lykken 
med mig her. Naar de andre trisser med Eksersits 
og Apell, kan jeg sidde paa min Vogn og le af det
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hele. Jeg er nemlig bleven Kusk her ved denne her
sens »Stosstrup«. Uddannelsen er egentlig en haard  
Skole a t gaa igennem, baade i ^Praksis og Teori. 
Tænk dig i Løbet af 3 Uger teoretisk a t lære alt ved 
et Maskingevær, M inekaster, G ranatkaster, Flam m e
kaster. Og dertil kom mer endnu Pistoler og alle de 
forskellige H aandgranater. Tjenesten er i P raksis 
kun kort, men meget stram , og en meget haard  Dis
ciplin hersker her.

Jeg vil saa lige meddele dig, a t mine Landsmænd 
O. P. fra  Slyngsten og B. fra Als nu  ogsaa er kommen 
bort fra 90. De er foreløbig kommen til Saarbrücken 
og bliver der tildelt Nyformationen. Heraf kan  m an 
se, hvordan de tvinger Folk til a t tegne Krigslaan. 
Og bagefter hedder det saa, a t enhver gav med Glæde, 
alt hvad de havde Evne til. Kanske kan de ogsaa 
have Lykken med sig.

Jeg har et helt udm ærket Levned her i Forhold 
til det i 7. Kompagni. Jeg bliver jo slet ikke uddan
net, og naar de andre gaar forud og stormer, kan  jeg 
blive her bag i Etapperne. Men de fleste her er ogsaa 
frivillige og ha r endnu Lyst til a t gaa paa. Nu, jeg 
h a r  jo ikke noget med dem at gøre, og det er absolut 
heller intet Selskab for mig. Jeg staar ene her, ikke 
en Landsm and mere, dem savner jeg. O. P. og jeg 
havde nu i to lange og trange Aar delt godt og ondt 
med hinanden. I Vinter paa Feltvagt laa vi to sam 
men i 3^2 Time i stæ rk Artilleriild. Og i en saa stor 
Farestund er det meget værd med en god Ven.

Hermed være I saa allesam m en hilset paa det 
hjerteligste af Eders Ven J. P.

Lev vel og gid, at vi snart m aa genses.



Sønderjylland 1925.
Af Thade Petersen.

1. Grænsen.
A rbejdet m ed G ræ nsed ragn ingen  i 1920 lod sig for saa 

v id t m æ rke endnu  i 1925, som O p g o r e i s e n  a f U d g i f- 
t e r n e  til den in te rn a tio n a le  K om m ission nu forelaa. De 
udgjorde 3,388,467 Kr., h v o ra f 1,8(50,612 Kr. v a r  g aae t til den 
m ilitæ re  Besad telse (II. 20. 2.).*)

Et af de Forhold, G ræ nsed ragn ingen  h a r  nødvend ig 
g jort, er den gensidige U d 1 e v e r i n g a f A r k i v a 1 i e r, 
som  der endnu  arbe jdes med. (II. 20. 4.).

De tyske B e f æ s t n i n g s a n  læ  g i N ordslesvig er 
n u  i det væ sentlige bortsp i amgt. Ved Over Jersclal er de 
borte (II. 26. 8.).

F æ r d s l e n  o v e r  G r æ n s e n  le ttes efte rh aan d en  
for en hel Del af de V anskeligheder, den lide r u n d er fra 
K rigstiden . Den tyske Told- og B asrevision, der h id in d til 
kræ vede U dstign ing  i H arreslev , sk e r  nu  i Toget (II. 14. 4.). 
A lligevel er der en d n u  V anskeligheder nok tilbage, N avn
lig  P astv an g en . I en O m tale af fo rskellige sønderjydske 
F orho ld  b rag te  P a s to r  Schm idt den paa Tale i F o lk e tin 
get og kræ vede den ophawet. (Av. 14. og 15. 11.). Noget 
senere frem kom  et lignende Krav fra  tyske E rh v e rv so rg a 
n isa tio n e r (Av. 26. 11.). Den 29. 4. b rag te  FL Av. en Over
sig t over A n ta lle t af K ejserne over G ram sen ved de fo r
skellige O vergangssteder i 1924. Midt i A ugust standsede 
H andelen  over G ræ nsen næ sten  fu ld stæ nd ig  som  Følge

*) II. =  Ilejmdal, Av. =  Flensborg Avis, Lbr. =  Nord
slesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende 1925.
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a f  K ronens h u rtig e  S tign ing  (II. 19. S.). F or m ange, n a v n 
lig  ved G ram sen, lagde Alund- og K lovesygen en slem  H in 
d ring  i Vejen for F æ rdslen . En lysk  F o ro rd n in g  forbød 
L andm æ ndene ved G ræ nsen a t føre k lovbæ rende l)y r over 
denne ogsaa til A larker, de selv ejede paa den am len Side 
af den. (II. 18. 5.). Fra. tysk  Side blev der an d rag e t om Lov 
for L andm æ nd til a t  passere G ræ nsen ved nogle se k u n 
dæ re O vergangssteder. (II. 28. 7.). Og i B egyndelsen af Sep
tem ber blev der g ive t nogle L andm æ nd N ord for G ræ nsen 
8 Dages T illadelse til a t høste deres Korn paa Alarker, de 
ejede Syd for denne. (IL 3. 9.).

F ra  ly sk  Side kom  der et P a r  Gange store S elskaber 
over i festlige Øjemed. Ret u sk y ld ig t v a r  et Besøg i 
T ønder af 5—600 Lauere, der v a r  udgaael fra det d e rv æ 
rende Sem inar. Ikke m indst ved d an sk  Im ødekom m en
hed fik det et u p aak lag e lig t Forløb. (Av. 4. 4.). M indre 
ly ste lig t v a r  et tysk  Forsøg paa at skaffe sig d ansk  H jæ lp  
til et Besøg ved K nivsbjergfesten . De ansøgte om Fæ lles- 
v isum  for et P a r  T usinde. D ette blev dem  ganske vist 
na?gt.et. Derim od blev det g ivet dem  for 420 Personer. 
Over denne X aîgtelse blev der i tyske B lade g jo rt sto r 
Larm , m ens en Redegørelse fra den  danske G enera lkon
sul viste, a t der fra dansk  Side v ar v is t dem  v id tgaaende 
Im ødekom m enhed  (II. 4., 5., 7., 10., 12. og 2(L 9. Av. 3. og 
4. 9. ff.).

B e v o g t n i n g e n  a f G r æ n s e n  kom  ved A arets 
Begyndelse s tæ rk t paa Tale (Av. 14. 1.). A arhus A m ts
tidende frem kom  m ed en Forespørgsel, om det v a r  m u 
lig t a t  afvæ rge Ind fa ld  af tyske F risk a re r . H erp aa  sv a 
rede G eneral M oltke, at A lilitauet i g ivet T ilfæ lde kunde 
kaldes til H jæ lp. Im id le rtid  frem kom  der M eddelelse om, 
a t »N ordslesvigs B efo lkn ing  o rg an ise re r e t G ræ nsevæ rh« 
m ed B an k d irek tø r Rossen i T ønder og G aa rd e je r Cornelius 
P etersen , V ester Anflod, som Ledere (H. 24., 2(5. og 27. 1., 
2., 3. og 14. 2., 10. 3., Av. 27. og 30. 1., 1. 2.). I S am m en
h æ n g  m ed dette Røre stod vel et A ndragende fra G ram se-
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g en darm erne  om al faa P is to le r i S tedet for G evæ rer (H.
14. 8.).

De faa Udtalelser af Betydning, der i Aarets Løb frem
sattes om Grænsedragningen, viser i Retning ad stadig 
voksende A n e r k e n d e 1 s e a f  d e n . I en Bog om 
»Staatsbürgerliche Beziehungen« skriver Professor Veit- 
Valentin bl. a. »Overfor Danmark er kun gammel Uret 
gjort godt igen«. 1 den Anledning rettede Jane Voigt og 
Schröter ganske vist en Forespørgsel til den preussiske 
Landdag og paastod, at »Slesvig-Holstens Befolkning ikke 
anerkendte den nuvau'ende Grænse som retmæssig (H. 
27. 1.), men »Flensburger Volkszeitung« skrev senere (H. 
15.7.), at Grænsen maatte anerkendes som om end ikke ret
færdig, saa dog i sine væsentligste Dele fastlagt ved Fol
kets Flertals Vilje. Der bør derfor virkes for en Forstaa- 
else mellem dansk og tysk. Og »Deutsche Zukunft« skrev: 
»Afgørelsen i 1920 har nu en Gang skaffet, en sikker Ba
sis for en fuldstændig Forstaaelse mellem begge Folk« (H. 
2. 10.), mens Neue Zürcher Zeitung fremhævede, at den 
dansk-tyske Grænse ikke hørte til Europas Urocentre (H. 
7. 11.), og Professor Scheel i en Tale i Kiel sagde, at Ud
viklingen i det nationale Spørgsmaal maatte bedømmes 
paa længere Sigt. lian  kunde om det tit være enig med 
»Hejmdal« (IL 3. 12.). Denne Udvikling paapegede H. P. 
Hanssen i sin Tale ved Genforeningsfesten i /Vabenraa og 
gjorde udførlig Rede for den (H. 17. 6.). Fra dansk Side 
kommer Tanken om en Flytning af Grænsen nu sjælden 
og kun glimtvis frem. (II. 4. 11.).

Ubeherskede f a n a t i s k e  U d t a l e l s e r  saavel fra 
dansk som fra tysk Side har dog ogsaa i Aar lejlighedsvis 
forplumret Forholdet mellem Danske og Tyske. Saaledes 
fremkom der i »Landmandstidende« en ta ahel ig Artikel 
om tysk Kanibalisme, der vakte stort Røre i visse tyske 
Kredse (H. 13., 21., 22., 24. og 28. 1., Av. 22., 23. og 
27. 1.). En dansk Forfatter, Thorkild Gravlund, begik 
desværre ogsaa en Ubesindighed at beklage de Skridt, der
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var gjort for at hidføre en Udsoning i Grænsestriden (H.
9. 2.).

Det vigtigste Grænsespergsmaal er jo det om M in 
ci r c t a l  1 e t s R e t paa begge Sider. Fra d a n s k  S id e  
blev der jo straks givet det tyske Mindretal Nord for 
(iramsen upaaklagelige Kaar. Det anerkendes fra Ud
landets Side. Saaledes bringer det amerikanske Uge
skrift »The Nation« en Artikel om Nordslesvig under Over
skriften: »Et ikke undertrykt Mindretal«. (H. 20. 6.). Nu 
og da. finder det ogsaa — om end med en Del Forbehold — 
Anerkendelse fra tysk Side. Saaledes bl. a. i en Artikel af 
Pastor Muus i Tating (H. 14. 1.) og J. Bødewadt i »Berliner 
Børsenzeitung« (IT. 14. G.) (Se ogsaa under 2 c).

P a r a g r a f  5, som danner Grundlaget for Grænse
dragningen, kom i Aar stærkt frem i Diskussionen, idet det 
tyske Udenrigsministerium ved Platzhoff og Rheindorf 
udgav en Bog om Bismarck og § 5 (H. 9. 2.), der dog var saa 
mangelfuld og til Dels tendentiøs, at den straks fremkaldte 
stærk Kritik baade fra dansk og tysk Side (II. 10., 1G., 17., 
25. 2., 1G. 4., 20. 5. Av. 14. 2.). Dette Stykke tysk Historie- 
granskning blev snart, saa medtaget af Kritikken, at det 
tyske Udenrigsministerium saa sig nødsaget til at foran
stalte et Supplementsbind udgivet under Professor Scheels 
Ledelse. (II. 15. 7.).

2. N ationalt Liv ved Grænsen.
a) d a n s k  S y d  f o r  G r æ n s e  n.

Fra tysk Side bragte 1925 endnu i k k e  n o g e n  O rd - 
n i n g af det danske Mindretals Forhold. Derimod mærker 
man hele Aaret igennem Kampen mellem Regeringen i 
Berlin og chauvinistiske slesvigholstenske Kredse om 
Formen for den Ordning, der maa træffes. I en fortrolig 
Skrivelse til sine stedlige Afdelinger fremsatte saaledes 
Schleswig-Holsteinerbund sine Tanker og Ønsker vedrø
rende Mindretalsretten. Det væsentlige i denne var, at 
den skulde baseres paa privat Kulturautonomi. Denne
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Skrivelse, dei* var forfattet af Albert Wacker, vakte Mod
stand selv hos Tyskerne. Pastor Schmidt tog Afstand fra 
den, og Pastor Muus i Tating betegnede bans Forslag som 
en »uærlig Mindretalsret« samtidig med, at han hævdede, 
at Mindretallene havde en menneskelig Ret til kulturel 
og national Frihed (IL 3., 5., 13., 14. 1., Av. 13., 14. 1.). Grun
den til dette Røre hos ».Schleswig-Holstenerne« var vel 
Frygten for, at Regeringen vilde gennemføre en Ordning 
af anden Art. Denne begyndte nemlig ved den Tid at røre 
paa. sig. Den 13. 1. var Repræsentanter for den i Kiel for at 
drøfte Sagen med Provinslanddagens Timandsudvalg og 
Dagen derefter i Flensborg for at drøfte den med Dansk 
Skclefcrening. (Av. 15., 16. 1., II. 15. 1.). I den preussiske 
Landdag fremsatte Socialdemokraterne et Forslag til en 
Ordning (H. 7. 2.). Et andet, baseret paa Privatskolen 
fremsattes af Timandsudvalget (II. IS., 19., 20. 2. Av. 20., 22. 
2.) og i Flensborg fandt der nye Forhandlinger Sted mel
lem tyske Myndigheder og den danske Skoleforening (11. 
24. 2.). Ogsaa i Rigsdagen fremkom et Forslag (II. 16. 6.;. 
Endelig midt i September hed det, at nu var Ordningen 
nær forestaaende (H. 14. 9.) og sidst i Oktober blev Dansk 
Ske leforenings Bestyrelse i Flensborg kaldt til Berlin. (II.
30. 10.). Alligevel gik Aaret hen uden Resultat.

Paa F o l k e f o r b u n d s f o r e n i n g e r n e s  Unions
møde i Warszawa 3.—S. 7., kom Spørgsmaalet om dansk 
og tysk Mindretalsret ikke til Forhandling, men, der blev 
fremlagt en Erklandng fra den tyske »Liga für Völker
bund« og et Svar fra Amtsskolekonsulent Svendsen og 
Professor Friis paa Dansk Fredsforenings Vegne (IL 9.,
22. 7.).

Senere fremkom en Beretning om Drøftelsen paa 
K o n f e r e n c e n  i G e n e v e  vedrørende Mindretalsret
ten. Det danske Mindretal afholdt sig her fra at stemme 
om Forslaget om Kulturautonomi (IL 19., 20., 26. 10., 12. 11., 
Av. 18., 20, 22, 23, 24, 25, 27. 10., 12. 11.).
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Mens Regeringen i Berlin af Hensyn til de tyske Min
dretal ved sine andre Grænser øjensynligt har ønsket at 
gennemføre en god og redelig Mindretalsordning her oppe, 
har de nationalistiske Kredse i Provinsen strittet haardt 
imod, mens dog enkelte Røster har løftet srg for en ærlig 
og redelig Ordning (H. 26. 2., 6. 3., 6. 5., 9. 5., 26. 8., 27. 10. 
Av. 9. 5.). Hele Mindretalspøgrsmaalets Gang giver 
»Grænsevagten« en udførlig samlet Fremstilling af i sine 
Maanedsnoter for 1925.

Alt imens blev der holdt d a n s k  S k o le  ,i Flensborg 
under de Kaar, der nu en Gang var. Duborgskolen blev 
foreløbig fritaget for den officielle Prøve (Av. 8. 4.) og den 
havde godt Besøg. Der afgik fra den 88, (deraf 22 med 
Præliminæreksamen (Av. 1. 4.)), mens 157 blev optaget, 
deriblandt dog 50, der overførtes fra den danske Privat
skole, som Tyskerne havde lukket den 1. 4. (II. 3. 6.). Paa 
sin 5 Aars Fødselsdag fik den af Statsskolerne d Nordsles
vig et smukt Dannebrog med Indskrift i Guld. Der blev 
givet en Oversigt over dens Udvikling. (Av. 16. 10 ). I Har- 
reslev blev der stadig lagt Hindringer i Vejen for Opret
telse af en dansk Klasse (Av. 29. 8., H. 29. 8.) og i Jaruplund 
nægter Skole- og Kommunerepræsentationen at tage Stil
ling til et Andragende om en dansk Klasse (Av. 4. 9.). 
Imidlertid søger stadig et betydeligt Antal af unge over til 
Høj- cg Efterskoler Nord for Grænsen, saaledes 218 i 1924 
(Av. 20. 5., H. 20. 5., 19. 8.).

Fra K i r k e l i v e t  meddelte det tyske Menighedsblad 
i Flensborg, at Kirkestyret var stemt for at af si aa alt Fæl
lesskab med en Præ st fra den danske Menighed ved Udfø
relsen af kirkelige Handlinger. Hvad der er udført ved 
dem skal ikke en Gang indføres i Kirkebogen (H. 26. 2.). For 
den danske Menighed i Flensborg har det ellers været et 
stille Aar med Uddybelse af Arbejdet. Der har været 1343 
Nadvergæster, 51 er bleven døbt, 120 konfirmeret, 18 Par 
viet, 41 begravet. Den har 3010 Medlemmer, deriblandt 
910 Børn (Av. 19. 5.). Ved Afskedsfesten for-Pastor Moos

19
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sagde Pastor Noack, at Menigheden i den Tid, Moos var 
der, var vokset fra 1800 til 3000 Medlemmer, Gudstjenester
nes Antal var bleven fordoblet, Kirkebesøget var vokset, 
det kristelige Arbejde i og uden for Flensborg befæstet, 
faste Annekser oprettet i Harreslev og Slesvig o. m. a. (Av. 
27. 8.).

Fra M øde- og F o r e n i n g s l i v e t  skal kun nævnes, 
at en dansk Ungdomsuge den 16. 3. begyndte med et godt 
Møde i Valsbøl og de følgende Dage fortsattes med Møder 
forskellige Steder. (Av. 17. 3. ff.). Ungdomsforeningen for 
Harreslev og Omegnen holder Møde hver Onsdag Aften 
med Foredrag og Oplæsning (Av. 23.1.). Sygeplejeforeningen 
i Flensborg har taget sig af 563 Patienter. (Av. 10. 2.). Den 16.
I. talte 'Professor Vilh. Andersen ved et Folkeuniversitets
møde i Flensborg for fuldt Hus. (Av. 17. 1.). En dansk 
Forestilling paa Theatret i Flensborg fik Byraadet endnu 
dette Aar forhindret ved at nægte Tilladelse til den. (H.
23. 4.). Et Par Dage før havde Peter Cornelius sunget for 
fuldt Hus i Borgerforeningen (Av. 23. 4.’. Denne fejrede 
den 15. Maj sin 90. Stiftelsesdag (Av. 14. 5.). Den slesvig
ske Kvindeforening har haft et godt Arbejdsaar. (Av 13. 5.). 
Dansk Skoleforening i Flensborg holder Aarsmøde den 18. 
5. Den har 1259 Medlemmer (Av. 20. 5. H. 20. 5.). I det 5. 
danske Aarsmøde i Flensborg d. 7. 5. deltog ca. 4500. Den 
slesvigske Forening har 5000 Medlemmer. Fra Bogsam
lingen i Flensborg er udlaant 44,984 Bind. Paa Landet har 
Foreningen staaet stille, men holdt Stillingen (H. 8. 6., Av. 
9. 6.). Et sydslesvigsk Ungdomsstævne i Tarup d. 28. 5. 
samlede ca. 600 Deltagere. St. Knudsgilde fik af Advokat 
Ravn en Sum Penge, der var bleven givet ham som Hæ
dersgave i Anledning af, a t Tyskerne^ havde afsat ham som 
Notar (Av. 14. 8.). Den 4. 10. indviedes en ny Sal i Ung
domshjemmet i Flensborg (H. 5. 10., Av. 6. 10.). Den 22.
II. holdtes et godt Foredragsmøde i Bilskov (Av. 22. 11.).

P r e s s e n  skyder et nyt Skud, idet Tidsskriftet »Kul
turwille« begynder at udkomme. Det er Organ for de dan-
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ske, frisiske, polske og vendisko Mindretal i Tyskland. Det 
redigeres i Berlin, men trykkes i »Flensborg Avis«s Tryk
keri (Av. 31. 5. II. 2. 16.).

De p a a  T y s k  s k r e v n e  danske Blade slaaes sam
men til et »Der Schleswiger«, der redigeres i Flensborg og 
trykkes i »Flensborg Avis«s Trykkeri (H. 16. 7.).

Ved V a l g e t  29. 11. valgtes en dansk Kredsdagsmand 
i Flensborg Landkreds, 2 i Slesvig Kreds og én frisisk i 
Sydtønder Kreds (Av. 1. og 2. 12., H. 30. 11., 1, 2., 3. 12.).

Mindretallenes S t ø r r e l s e  baade Nord og Syd ' for 
Grænsen gav Lebeck en Oversigt (og et Kort) over (H. 4., 
5. 11.).

Tyske D r i l l e r i e r  er naturligvis ikke helt und- 
gaaet. Til Gengæld for at sende »Flensborg Avis« Byens 
Annoncer til g r a t i s  Optagelse forlanger Overborgmester 
Todsen, at den skulde afholde sig fra Angreb paa Myndig
hederne (H. 16. 1.). Den 1. 9. var en Del Spejdere fra 
Flensborg udsat for tyske Forulempelser i Valsbøl (Av. 1. 
og 2. 9.).

Den danske S p a r e -  og  L a a n e k a s s e  i Flensborg 
holdt 10. 10. 50 Aars Jubilæum (Av. 8. 10.).

Det danske Mindretal Syd for Grænsen har paa for
skellig Maade faaet S t ø t t e  Nord fra. Deriblandt 200,000 
Kr. fra den danske Stat til kulturelt Arbejde. For Anven
delsen af den gør Folketingsmand G. Fogh-Petersen Rede 
(II. 18. 4., 7. 10.). Sønderjydsk Skoleforening anvendte 
20,000 Kr. til Arbejde Syd for Grænsen (H. 26. 10.,
6., 9., 17. 11., Av. 30. 10.). Rigelig 37,000 Kr., der er indsamlet 
til »Slesvigsk Hjælpefond« er hovedsagelig hieven anvendt 
til Mad og Klæder (H. 7. 12.).

b.) t y s k  S y d  f o r  G r æ n s e n .
H ø j s k o l e n  i R e n d s b o r g er vel nok noget af det 

bedste og mest Livskraftige, Tyskerne i Slesvig og Holsten 
har skabt efter Krigen. I Februar forlød det, at den skulde 
udvides med et folkepædagogisk Seminar (II. 20. 2.). Se-
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nere var der Tale om at sætte udvidede 8 Ugers Kursus i 
Gang (H. 15. 5.). Der hlev dog nok intet af dette gennem
ført i det Aar.

Betegnende for Maalet af F r i h e d  i p r e u s s i s k e  
S k o le r ,  selv nu, er det, at Lærerne ved Skoler i frisiske 
Egne har faaet Overpræsidentens Tilladelse til at lade 
Børnene læse nogle Stykker Frisisk — deres eget Moders- 
maal! (II. 26. 2.).

En Mand (Timmermann), der en Tid lang søgte Til
slutning til Danske, viser sig nu som tysk og virker for 
Dannelse af et Jo  r d f o n d, der skal bevare Gaarde paa 
tyske IJænder. (H. 9. 12.). Til Oprettelse af H je m  f o r 
L a n d a r b e j d e r e  faar de nordligste Amter 150,000 Mk. 
af Staten (H. 24. 7.). Imidlertid har Tyskerne i Flensborg 
lidt den Tort, a t Frihavnen, der før Afstemningen vinke- 
des saa stærkt ad dem med, ikke bliver andet end et »Told- 
udelukkelsesomraade«, der oven i Købet bortforpagtes for 
50 Aar. Danskerne i Byraadet og 9 andre lod dem selv 
søbe Kaalen ved ikke at stemme. (Av. 6. 8.).

Til Biskop for den si. holst. Landskreds valgles Völkel. 
(Av. 8. 1.). Han indviedes 15. 4. (Av. 16. 4.).

c. t y s k  N o r d  f o r  G r æ n s e n .
I et Par Artikler i »Hejmdal« gav A. Lebeck et Billede 

af T y s k h e d e n s  V æ k s t  i Sønderjylland under det 
tyske Styre (H. 25., 27. 7.).

Et betydeligt T a b  a f  E j e n d o m m e  led Tyskerne, 
idet Baron Rombergs Arvinger solgte Gammelgaard, Ru- 
mohrsgaard og Wertemine til den danske Stat for 2,230,000 
Kr. (H. 27., 30. 11., 1. 12., Av. 28. 11.). I det hele er Jord i 
tysk Eje gaaet stærkt tilbage siden Genforeningen. Af 
Gaarde med over 100,000 Kr. Ejendomsskyld 'havde de 
(før 1920 54 pCt. af Arealet, 1922 kun 24 pCt. (H. 18. 12.).

At mange af Tyskerne har d a n s k  M o d e r s m a a 1, 
finder man længere Syd paa betænkeligt (H. 10., 12. 11.). 
Maaske for at sprede disse Bekymringer gav et Par Med-



Sønderjylland 1925. 293

lemmer af Sønderborg Byraad, født og opvokset paa Als, 
sig til at tale Tysk (H. 17. 12,). I Aabenraa tiltvang tyske 
Socialdemokrater sig som Følge af altysk Agitation Ret 
til at holde Møder med tysk Forretningssprog (H. 6., 16.,
24. 7.).

At de b e h a n d l e s  g o d t  fra dansk Side, kan de ikke 
helt nægte. Baade Overskoleraad Ehrt fra Slesvig og Ung
domsleder Christensen fra Aabenraa indrømmede det paa 
et Møde i Pinneberg. (II. 30. 7.). Ligeledes en Medarbejder 
ved »Deutsche allgemeine Zeitung« (H. 17. 8.). De, der har 
»tappet den nationale Ophidselse og Lidenskab paa Fla
sker«, taber derfor Terræn. (H. 24. 8.) Uenighed mellem 
disse og de mere maadeholdne bryder da ogsaa undertiden 
frem. (H. 8., 9., 10. 9.).

Den t y s k e  A g i t a t i o n  er dog ret rørig. (H. 29., 
30. 5., 2. 6., 30. 10., Av. 8. 3.).

Paa k i r k e l i g t  O m r a a d e  har Tyskerne skabt sig 
egne Menigheder, der danner et Led af Landskirken i 
Slesvig-Holsten (H. 3. og 10. 2., Av. 5. 2., 22. 7.). Pastor 
Horstmann bliver Præst for en saadan i Haderslev og Om
egn (H. 11. 5., 1. 10., 14. 12.). Paa et Provstemøde i Ha
derslev var man enig om at vise disse Menigheder saa 
megen Imødekommenhed som muligt (H. 26. 6.). I Ting
lev har de paa deres Lister opført Folk uden deres Vi
dende. (H. 15. 8.). I Haderslev blev Pasior Andersen af 
det danske Kirkestyre ansat som Præst for Tyskerne i en 
Rækk© Sogne omkring Haderslev (H. 19. 10.). Tyskere i 
Haderslev forsvarer Biskop Ammundsen mod tyske An
greb paa hans Embedsvirksomhed. (H. 27. 10., 5. 11.). Pa
stor Prahls Afsked (H. 28. 12.).

Paa S k o l e n s  O m r a a d e  viste der sig en Mangel i 
Afstemningsreglerne om Mindretalsskoler. De maatte 
derfor ændres (H. 16. 4., Av. 25. 4.). Utilfredse med Æ n
dringen lavede Tyskerne i Bylderup Obstruktion (H. 12. 20., 
22. 5., Av. 23. 5.). Forholdene paa dette Omraade gjorde 
Sonder jydsk Skoleforening udførligt Rede for i en Bro-
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chure (H. 15. 7.). Ogsaa her søger de at frigøre sig for 
dansk Indflydelse, idet de opretter Privatskoler, saaledes 
i Vilstrup, Skovby, Aabenraa, Løgumkloster, Bylderup og 
Bedsted. (H. 17. og 30. 1., 8. og 12. 8., 20. og 23. 10, Av. 
5. 10.). Alligevel bliver der ved at være et betydeligt 
Antal offentlige tyske Skoler, nemlig 28 med 105 Klasser, 
der har 24-52 Elever og 12 Privatskoler med 24 Klasser og 
339 Elever, mens der Syd for Grænsen kun findes 1 
offentlig dansk Skole med 5 Klasser og 243 Elever og 1 pri
vat med 12 Klasser og 364 Elever (H. 3. 9.). Et tysk Ønske 
vedrørende Skolen i Sønderborg imødekom Undervisnings
ministeren paa en Rejse hernede (H. 1. 10.). I Tønder 
blev der ikke forebragt hende tyske Klager (H. 12. 10.). I 
Haderslev fordrev Tyskerne en Lærer fra den tyske Skole, 
fordi han havde uddelt et Børneblad, hvori der fandtes 
en Vittighed om en tysk Officer. (II. 3. 2, 7. 4.). En 
tysk Lærerinde, Frk. Pohlmann, gjorde stort Væsen af, at 
hun efter Loven maatte træde ud af Kommuneskolens 
Tjeneste, da hun giftede sig (H. 10. 6.).

Til et t y s k  B i b l i o t e k  bevilgede Haderslev Byraad 
med Tyskernes, Socialdemokraternes og Borgmesterens 
Stemmer et Tilskud. Bagefter stemte Tyskerne imod For
højelsen af Tilskudet til det danske Folkebibliotek (II. 4,
2.). H ø j s k o l e n  i Tinglev havde fuldt Hus og maatte 
afvise mange (H. 6. 5.).

M ø d e r  og  F o r e n i n g e r  har Tyskerne brugt 
stærkt. I Februar holdt deres Ungdomsforeninger i 3 
Dage deres 5. Aarsmøde i Tinglev og indviede en slesvig- 
holstensk Fane (H. 25. 2.). Endog i København dannede de 
en lille Studenterforening med en halv Snes Medlemmer 
(H. 23. 3.). Nu skal der dog efter Sigende kun være 5. 
Deres Aarsmøde holdt de tyske Organisationer i Højer 
med hemmelige Forhandlinger. (H. 18. 8.). Den 6. 9. holdt 
de deres Knivsbjergfest med 4—5000 Deltagere (II. 7. 9.).

Syd fra faar de betydelig S tø t  te  til alt dette Arbejde 
(H. 1, 12, 24, 10, Av. 24, 10, 18. 11.).
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d.) d a n s k  i N o r d s 1 e s v i g.
Som det med Rette blev anset som et Vidnesbyrd om 

det tyske Herredømmes unaturlige Elendighed, at Befolk
ningen i Nordslesvig tog af, kan der nu, trods Krigstabene 
peges paa stærk T i l v æ k s t  som Udtryk for godt og na
turligt Styre. Alene i Tønder Amt har der fra 1921 til 
5. 11. 1924 været en Tilvækst af 2355, hvoraf 700 i Tøndei 
By alene. (H. 10. 2., Av. 30. 1.). I hele Nordslesvig viste 
der sig i samme Tidsrum en Tilvækst af 11,619, eller 7,3 
%, i det øvrige Land 0,96 %. Byernes Folkeantal steg 
gennemgaaende med 11,1 % eller vel endog 12 % (H. 6. 3., 
12 11., 12. 12.).

Befolkningens S a m m e n s æ t n i n g  er for Resten 
noget ujævn i Nordslesvig. I 1921 viste det sig, at 12 pCt. 
eller 19,167 var født uden for Danmark; deraf var 6490 
fra Sydslesvig (Av. 4. 10.).

Blandt de V a lg , der i Aarets Løb fandt Sted, for
tjener Skolekommissionsvalget i Højer at nævnes. i 
Landsognene vandt Danskerne Flertallet, • mens de i 
Byen gik ind paa et for dem daarligt Forlig (IL 23. 4.).- Ved 
lignende Valg i Haderslev indgik Socialdemokraterne 
hemmeligt Listeforbund med Tyskerne, hvorved de tabte 
685 Stemmer og hjalp Tyskerne til et Mandat (H. 28. 29.
4.. 5. 5.). I Bylderup og Udbjerg Sogne satte Danskerne 
en Mand mere ind i Sogneraadet (IL 12., 13. 3.).

Af det rige F o r e n i n g s l i v  og Mængden af M ø d e r 
skal kun nævnes Grænseforeningens nationale Uge (Av.
8., 10., 17., 24., 25. 2., 3., 10. 3., H. 23., 26. 2.). Blandt 
disse Møder blev der særlig lagt Mærke til det i Røddng, 
hvor der fandt et Ordskifte Sted om Dannelsen af en En
hedsfront (II. 26. 2., 4., 7., 24. 3. Av. 6. 3.).

Den 27. 2. fejrede Nustrup med flere Sognes Foredrags
forening sit 40 Aars Jubilæum (H. 28. 2.). I Aabenraa sat
tes det socialpolitiske Kursus igen i Gang i Dagene fra 
28. 2 .-2. 3. (II. 2. 3.).
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Ved Grænseforeningens Tillidsmandsmøde i Sønder
borg den 23. 3. viste der sig endnu a t bestaa en Forbindelse 
mellem denne Forening og »Grænseværnet« (H. 25. 3.), som 
dog saa vidt vides senere er ophørt. Sidst i Marts dan
nedes der i Haderslev Vesteramt en Afdeling af Grænse
foreningen, som især vil støtte Maren Sørensens og Niels 
Kjems’ Arbejde Syd for Grænsen. (H. 26., 27., 28. 3., 1., 3.
4., 24., 28. 11.). Den 23. 5. holdt Foreningen Aarsmode i 
Haderslev og ved Kjelstrup Strand (H. 25. 5., Av. 26. 5.). 
Den har 33,600 Medlemmer (Av. 30. 6., H. 30. 6.).

Ved Grænsen holdtes Møder i Kollund (2. Pinsedag) 
(Av. 3. 6.), i Krusaa (II. 13. 7.) og i Frøslev iPolde (H. 24. 8. 
Av. 25. 8.).

Den 13. og 14. 6. holdtes der for første Gang siden 1914 
dansk Aarsmøde, idet Sprogforeningen og Skoleforeningen 
holdt Generalforsamling sammen i Vester Sot-trup med 
paafølgende Folkemøde paa Dybbøl. Skoleforeningen har 
12,977 Medlemmer i Nordslesvig og 3783 i det øvrige Land. 
Sprogforeningen har langt fra saa mange, men har haft en 
Tilvækst af 241. (Av. 14., 16. 6., H. 15. 6.). Ved Mødet paa 
Dybbøl gav H. P. Hanssen en Oversigt over det nationale 
Arbejde siden Genforeningen.

Den 28. Juni holdt Historisk Samfund for Sønderjyl
land Aarsmøde i Nørborg. Det havde 514 Medlemmer 
(H. 29. 6.).

Det aarlige Sommermøde i Vedsted samler nu mange 
Deltagere, i Aar over 1000 (H. 6. 7.).

Tinglevhus staar nu i 130,000 Kroner (II. 11. 7.).
En Vandreudstilling af ca. 100 Billeder aabnedes 17. 7. 

i Aabenraa (H. 18. 7.) og i Haderslev (II. 1. 12.). Lignende 
Udstillinger har været afholdt i andre Byer.

Paa Dybbøl holdt de danske Ungdomsforeninger i 
Sønderjylland Stævne med ca. 50C0 Deltagere (II. 27. 7.). 
Nogle Dage før holdt de danske Ungdomsforeninger deres 
Aarsmøde i Haderslev. De har 44,750 Medlemmer. Der 
var mødt 500 Delegerede (II. 18. 7.).
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Af regelmæssige større Efteraarsmøder kan nævnes 
dem i Bylderup (H. 21. 9., Av. 22. 9.), Tønder (H. 24, 9.), 
Rødding (H. 9. 11.) men mange flere afholdtes og samlede 
mange Mennesker.

I d r æ t  er i god Fremgang. De sønderjydske Idræts
foreninger har ca. 4000 aktive Medlemmer, deriblandt 
850 Skytter (H. 20. 1., 7. 9.).

Af n a t i o n a l e  F e s t e r  maa især nævnes Afstem
ningsdagen, der fejredes rundt om i Landet under stor 
Deltagelse (H. 11.—14. 2., Av. 11., 12. 2.). En Del Steder 
fejredes Grundlovsdagen (H. G. 6., Av. 7. 6.) skønt den har 
ikke let ved at hævde sig blandt de særlige sønderjydske 
Fester. Genforeningsdagen (15. 6.) gav ikke Anledning 
til saa mange, men derimod vist til saa meget større Sam
menkomster, for en stor Del i det fri. (H. 16., 17., 18. 6.). 
Ogsaa Kongens Fødselsdag fejredes mange Steder som na
tional Festdag.

Af betydningsfuldere iB e s ø g maa nævnes »Nordisk 
administrativt Forbund« i Tønder, Aabenraa og Haderslev 
(H. 2. 7.) og Ryslinge Højskoles særdeles vellykkede to 
Dages Besøg i Ensted Sogn (20. 7.) samt Kongens aarlige 
Besøg hernede, i Aar i Anledning af Aabenraa Havn og 
Højspændingsværkets Indvielse, (H. 25. 5.) og senere igen 
midt i Juni, ved hvilken Lejlighed han overværede Aab- 
ningen af Amtsudstillingén i Tønder. (II. 15. G., Av. 16. 6.).

Et usædvanlig vellykket Stævne med 265 Deltagere 
fra alle Egne i Landet var H j e m s t a v n s k u r s u s s e t  
i Tønder i første Uge af August. (H. 2. 8. ff., Av. 3. 8. ff.).

3. Samfundsforhold.
(herunder M o r a l  o g  H y g i e j n e).

E r h v e r v s f o r d e l i n g e n  er endnu her i Sønder
jylland lidt sundere end i det øvrige Land, for saa vidt 
som næsten Halvdelen af Befolkning (43 %) er sysselsat 
ved Landbrug. (Av. 8. 9.) Imidlertid laa denne Procent-
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sats i J 882 omkring ved 60, saa at den ogsaa her har værer 
i stærk Tilbagegang.

Ved U d s t y k n i n g  kan denne Tilbagegang vel hæm
mes en Del. Udstykningen sker baade fra Statens Side 
og ved Udstykningsforeninger. Fra 1922 til Slutningen af 
1924 har Udstykningsforeningen for Sønderjylland opret
tet 19 Husmandsbrug og venter at faa lige saa mange dan
net i 1925 (H. 15. 1.). Paa Statens Foranstaltning udstyk- 
kedes 1925 store Arealer (579 ha) fra Olufskær, Fiskbæk, 
Buskmose, Schackenborg cg Rønhave (H. 24. 1.). Der dan
nedes derved over 70 nye Husmandsbrug (H. 4., 5. 3., 8. 4.). 
I Ilejsel byggedes der 8 nye Hjem, og der er Jord til 5 mere 
(H. 9. og 13. 6.). Befolkningens Forstaaelse for denne 
Virksomheds Betydning er voksende (II. 5. 12.).

I Forbindelse med den staar vel den stærkt voksende 
Sans for K o l o n i h a v e r  ved Byerne. Alene ved Ha
derslev er der i de senere Aar dannet flere Hundrede Kolo
nihaver. Samtidig er Antallet af Kolonihaver i Flensborg 
sunket fra 6350 med 225 ha den 1. 8. 23. til 4680 med 165 
ha 1. 8. 25. (Av. 14. 11.).

B o l i g f o r h o l d e n e  i Byerne er endnu vanskelige, 
men bedres dog stadig. Fra 1. 10. 24. — 1. 10. 25. blev der 
opført nye Lejligheder: i Haderslev 26, Sønderborg 80, Aa
benraa 44, Tender 16, Løgumkloster 8. Endvidere var der 
1. 10. 25. under Opførelse: i Haderslev 63, Aabenraa 7, 
Sønderborg 104, Tønder 8, Løgumkloster 3 Lejligheder. I 
Sønderborg var der paa det Tidspunkt endnu planlagt 
yderligere 90 Lejligheder (H. 8. 12.). I Haderslev bygger 
22 Familier paa Fjordager, 20 bag Kasernen (H. 27. 8.). 1
Skærbæk byggedes der 1924 10 Huse, ligeledes 1925. (H. 
12. 1.).

M o r a l e n  har desværre vist svære Brist. Kønssyg
domme er stærkere udbredt end i det øvrige Land. (Av. 
1. IL). I Haderslev afsløredes en vidt forgrenet Homo
seksualisme (H. 2., 3., 9., 11. 11., 5., 21. 12.) og senere Fo
sterfordrivelse (II. 30. 11., 1. 12.).
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Til stor Skade er her den alt for lette Adgang til A l
k o h o l n y d e l s e .  Tønder Amt alene har 150 Beværtnin
ger eller paa Landet 1 for hver 300, i Byerne 1 for hver 240 
Indbyggere (Av. 29. 5.). I Abild blev Kroen stemt ned den 
24. 10., mens der samtidig var Flertal for, a t Værten skulde 
have Bevilling. (H. 20. 10., Av. 20., 27. 10.).

De h y g i e j n i s k e  Forhold i Tønder Amt kan ikke 
kaldes gode, om de end paa flere Punkter er bedret (Av.
3. 0., H.10. 6.).

For de s y g e  er der gennem mange Aar gjort et goclt 
Arbejde af Sygeplejeforeningerne. Den i Skærbæk holdt 
25 Aars Jubilæum d. 3. 2. og den i Brede Sogn Dagen der
efter (H. 5. 2., Av. 6., 7. 2.). Plejestederne for syge og svage 
er i Vækst. Ved Vilstrup Strand har Sønderjydsk Fond 
indrettet et Welanderhjem (Ehlershjemmetj for Børn med 
medfødt Syfilis. Det toges i Brug d. 9. 5. (IL 11. 5.). Invali- 
deskolen i Sønderborg kan derimod afvikles (II. 15. 9.). 
Børnenes Helsehjem ved Vilstrup Strand har ved Indsam
ling faaet 8614 Kr., men Børneantallet stiger stadig. (II. 
10. 8.). Sindssygeanstalten, der i Fjor indrettedes i den 
tidligere Banegaard i Hviding, har 160 Patienter (Av. 22. 
10.) Statshospitalet i Sønderborg er for lille (Av. 7. 11.). 
Fabrikant Bach i København har stiftet et Legat paa 
16,000 Kr. til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Sønderjylland 
(H. 14. 11.). Amtssygehuset i Tønder blev udvidet ved en 
Tilbygning (II. 2. 11., 21. 12., Av. 3. 11., 19., 22. 12.).

Centralforeningen af S y g e k a s s e r  i Sønderjylland 
omfatter nu 105 Foreninger med 64,311 Medlemmer og 
1,325,065 Kr. Bidrag. (H. 13. 20. 7.).

A l d e r d o m s h j e m  forberedes i Sønderborg (H. 30.
7., 5., 6. 8.) og Aabenraa (II. 31. 7.). Hjælpevirksomhed i 
forskellig Retning udfoldes af den sønderjydske Kvinde
forening, der har 4,484 Medlemmer, og hvis Regnskab ba
lancerer med 22,714 Kr. (H. 1. 7.).

De tyske s o c i a l e  F o r s i k r i n g e r  blev endelig



300 Thade Petersen.

afviklet, idet Nordslesvigs Andel i dem blev udbetalt til 
Danmark med 1,030,368 M.

De frivillige B r a n d v æ r n  i Sønderjylland udgør et 
Forbund af 30 Værn med 268 Medlemmer. Falk fandt i 
dem sine Redningstanker virkeliggjort. Sønderjylland har 
paa det Punkt et Forspring. Han beundrer, hvad han her 
har hørt og set. De gensidige Brandforsikringer har bevil
get Forbundet 4000 Kr. (H. 7. 8.).

4. Erhverv og Økonomi.
a) L a n d b r u g e t .

Vort bærende Erhverv er Landbruget. Dets Grundpille 
er selve Jorden. Dennes Behandling er der da ogsaa i 
dette Aar gjort meget for.

Paa flere Egne er der sat store M e r g 1 i n g s a r b e j- 
d e r i Gang. Haderslev Amtsbaner skaffede sig Ret til Ud
nyttelse af Mergellejer ved Arnum og Spandet og har ud
kørt store Mængder (II. 6., 26. 1., 17. 4.). Fra Urnehoved 
udkøres daglig 4—600 m3 (H. 23. 7.). Meget er gjort i Aa
benraa Amt siden Krigen (II. 16. 10.). Et nyt Foretagende 
sættes i Gang i den nordlige Del af dette Amt (IL 21. 10., 16., 
21. 12., Av. 22. 10.). Statsgeolog Milthers siger, at Sønder
jylland her Mergel nok til eget Brug (H. 17. 12.).

A f v a n d i n g  trænges mange Steder haardt til og dri
ves stærkt. Det største Foretagende er det ved Tønder, 
der i Aar endelig blev bragt saa vidt, at der ved Aa rets 
Slutning kunde siges, at selve Arbejdet nu kunde sættes i 
Gang snarest muligt. (II. 27. 2., 7. 3., 28. 6., 22. 8., 22. 10., 6., 
21. 11, 2, 5, 10, 18, 31. 12, Av. 9. 9, 11, 14, 17, 21. 10, 1, 
17, 20. 11, 2, 15. 12.). Et andet stort Foretagende paa denne 
Egn, nemlig Afvandingen af Sejersbæklavningen, opnaae- 
des der mod Aarets Slutning ogsaa Enighed om. (Av. 1 , 16. 
12.). Tiset—Kastrup Afvandingsselskab har afvandet 1000 
ha for 44,879 Kr. Desuden har Hedeselskabet udført en 
Række mindre Afvandingsarbejder og Vandløbsregulerin
ger. (Av. 5. 7, 31. 10.) Professor Wesenberg-Luncl fore-
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slaar at lade en af Aaerne ligge ureguleret. (Av. 3. 9.). Hvor 
stor Afvandingens Betydning er især for Marsken synes 
at fremgaa af Forsøg, ved hvilke Udbyttet paa Jord, der 
ellers var af omtrent samme Bonitet, kunde svinge mel
lem praktisk talt intet og 7500 kg llø pr. ha (Lbr. S. 456).

God Oplysning paa P l a n t e a v l e n s  Omraade gav 
iøvrigt en Udstilling, som Aabenraa Amts Landboforening 
lod afholde (H. 14. 10.).

S k o v b r u g e t  var indtil Genforeningen temmelig 
forsømt. For 3—4 Aar siden blev der nu dannet en 
Smaaskovsforening i Aabenraa og Sønderborg Amter. 
Den har nu 172 Medlemmer med henved 1000 ha Skov (H. 
16. 7.). Samtidig har Plantningsselskabet »Sønderjyl
land« siden Genforeningen tilplantet 28,25 ha Klit og Hede,
1 24—25 5,7 ha. (H. 9. 6.).

Forholdsvis ny er S u k k e r r o e d y r k n i n g. Dog
er der siden Genforeningen bleven dyrket større Arealer 
baade paa Als og Haderslevegnen. I 1925 blev der Tale 
om at bygge en Saftstation i Haderslev (H. 10. 3., 18. 4.,
4. 5.). Det blev dog ikke til noget.

Paa Vestkysten fortsættes D i g e b y g n i n g e n. Den 
28. 4. afleveredes Diget ved Rejsby. Imidlertid forberedtes
2 Diger paa Rømø (Av. 31. 1., 29. 7., H. 10. 9., 19. 10., 7. 11.). 
Digerne er overalt bleven forhøjede i de senere Aar og 
maa nu være høje nok. (H. 20. 11.).

J o r d f o r d e l i n g e n  er der bleven gjort en Del for 
at forbedre. Det lykkedes den i det Øjemed nedsatte 
Kommission at faa magelagt 700 ha i det første Aar (Av. 
28. 7.).

H ø s t e n  lovede godt (H. 12. 6.). Paa Skærbæk Enge 
var der imidlertid slemt Larveangreb (H. 22. 6.). Korn
høsten blev dog ikke saa stor som ventet (H. 18., 21. 8.). De 
faldende Kornpriser bragte Tab. Størst blev Tabet dog 
for Græsserne, maaske 5 Millioner Kr. alene i Tønder 
Amt (Av. 18., 21. 11., H. 24. 11.).
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K v æ g a v l e n  kan notere betydelige Fremskridt. Navn
lig er Forstaaelsen for Kontrol foreningernes Betydning 
vokset stærkt. Ved Nytaar 25 var 30,000 af Landsdelens 
96,000 Køer (32 %) under Kontrol (Lbr. S. 11). Sønderborg 
og Haderslev Amter stod allerede ved Slutningen af 1924 
procentvis med de største Antal kontrollerede Køer i Jyl
land, og Aabenraa Amt fulgte godt med (H. 19. 2.). Fæl
leslandboforeningen meddeler, at der er 64 Kontrolfor
eninger. Af dem havde 59 med 1433 Besætninger, omfat
tende 21,766 Køer, Aarsopgørelse. .Smørydelsen var 10,1 
kg større end 1923, men der var lidt Tilbagegang for Svi
nene (H. 26. 2., 19. 3., 20., 24. 10., 3. 11., 10. 12., Lbr. S. 196, 
192, 820). Fællesledelsen af Avl af rødt dansk Malke
kvæg har 222 Medlemmer med 2547 Køer. Der er aarlig 
Fremgang indenfor den (Lbr. S. 150).

Skønt der i Sønderjylland er mange S v i n e s l a g 
t e r i e r ,  er der ogsaa i Aar kommen flere nye til, saaledes 
i Rødding (H. 10., 12. 9., 20. 11.), og Vojens (H. 8. 10.). De 
synes dog a t gaa godt (II. 23. 2., 27. 3., 21. 12., Av. 24. 2). 
Der er desuden taget Beslutning om at oprette et 
Aktiesvineslagteri i Tønder (Av. 5. 4., H. 4. 4.) og bygge 
et nyt i Aabenraa (H. 1. 4., 30. 6., 13. 8.). Sønderborg An
delsslagteri tyngedes dog af for stor en Anlægsgæld 
cg maatte nedskrive den med 400,000 Kr. (H. 24. 10., Av. 
25. 10.).

Stor Skade voldte M u n d - og  K lo v e  s y g e n .  Ved 
Aarets Begyndelse havde der saaledes i Haderslev Amt 
været angrebet 85 Besætninger (H. 21. 1., 21. 3.). Uprak
tiske ministerielle Bestemmelser gjorde ikke Tabene min
dre, men voldte derimod stor Utilfredshed og maatte ta
ges tilbage. (H. 18., 20., 22., 24., 27. 6., 1., 10., 11., 16., 21. 7.).

M e j e r i b r u g e t  er i god Udvikling. Mejerierne her 
er sa a stærkt inde paa Afregning efter Fedtprocent, at 
den ved Aarets Begyndelse brugtes paa 60 pCt. af dem, 
mens i hele Danmark kun 23 % bruger den. I Februar 
var der allerede 80 % (Lbr. S. 107). Ligeledes er de søn-
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derjydske Mejerier foran med Køleanlæg (95 % mod 67 % 
for hele Landet) og med Mælkebedømmelse (84 % mod 
69). Men Mejerierne er for smaa og Mælken for mager. (H. 
10. 2., 14. 3., 20. 6., 3. 9., 4. 12., Lbr. S. 11, 187, 204). 
Imidlertid er Mælkemængden her vokset med 9,5 % mod 
4,4 % i hele Landet, og ogsaa gaaet frem i Kvalitet. (II. 3.
9., Lbr. S. 46, 146, 187, 204, 238, 302, 411, 508, 813).

Smørhandelen foregaar jo for en stor Del gennem 
Smøreksportforeningerne. Den i Tønder solgte 509,600 kg. 
dens Indtægt var 2,734,828 Kr. i 1924. (Av. 11. 1.). Sønder- 
jydsk Smøreksportforening (i Vojens) solgte for 11% Mil
lion Kr. 64 % af det gik til Tyskland. (H. 31. 1.). Den 
i Sønderborg har forhandlet 35,943 Dritler. (H. 21. 12.). Ha
derslev Smøreksportforening omsatte 13,000 Foustager 
Smør til en Værdi af 3,000,000 Kroner. En Række Meje
riers Indtægt ved Smørsalg angives. (Av. 25. 9.).

Ogsaa i Aar er enkelte Mejerier bleven udvidet eller 
ommonteret, saaledes »Kløvergaard« i Fæsted (H. 18. 11.). 
Pøl Mejeri holdt 60 Aars Jubilæum. Det begyndte som 
Fællesmejeri (H. 7. 9.). Mod Slutningen af Aaret førtes 
der Forhandling med Mejerierne om at sætte Mælke- 
tørreriet i Haderslev i Gang. (Lbr. 765).

Med Tilfredshed har Landmændene set Ejerne af 
R a k k e  r i e r  n e  i Bro, Sdr. Hostrup og Hammelev miste 
Eneretten til at modtage og behandle selvdøde Dyr (H. 
22. 12.).

Ogsaa Oprettelsen af en B e s l a g s k o l e  i Forbindelse 
med Landbrugsskolen ved Graasten er bleven hilst med 
Glæde (Lbr. S. 694).

Aabenraa Amts Landboforening oprettede 1922 en 
R e g n s k a b s f o r e n i n g ,  der omfatter 37 Landbrug. 
Regnskaberne for 1924—25 viste, a t Udbytteresultatet var 
ret godt. Den bogførte Landbrugskapital var 2248 Kr. 
pr. ha, deraf var 1432, altsaa 64 % fremmed Kapital. Græs
arealerne lønner s.:g ikke. Det er Køer, Korn og Svin,, 
der har givet Udbyttet. (H. 5. 12., Landbrugsregnskaber for
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Aabenraa Amts Landboforening 1924/25). Ogsaa for 22 23 
og 23/24 foreligger Regnskaberne trykt. Af saadanne Regn
skabsforeninger fandtes 5, nemlig 2 paa Als, 1 i Sundeved, 
1 paa Røddingegnen og den oven omtalte. (Meddelt af 
Regnskabskonsulent Frederiksen i Aabenraa).

En ny L a n d b o f o r e n i n g  dannedes for Tinglev og 
Omegn med 80 Medlemmer (H. 23. 10.). Fælleslandbofor
eningen har nu 4,548 Medlemmer, men har haft GOOO. Land
brugs- og Mejeritidende« har 2050 Holdere, 300 flere end 
ved Nytaar 24. (II. 25., 26. 2, Lbr. S. 146).

Faglig O p l y s n i n g  er foruden gennem Foredrag, 
Forsøg, Markvandringer o. 1. spredt gennem Landbrugs
kursus forskellige Steder. (IL 16., 17., 26. 1., 3. 2.). Noget 
nyt var et Vandrekursus i Rens, Bylderup, Rabsted og Ter- 
kelsbøl (IL 17. 10., 2., 9., 18., 25. 11.) og et Ungdomsmøde i 
den nordslesvigske Landboforening (H. 27. 10.).

E j e n d o m s s k y l d e n  blev mange Steder sat op, 
gennemsnitlig 10 % navnlig i Sønderborg Amt og den øst
lige Del af Haderslev Amt (H. 9., 13. 3.).

De sønderjydske H u s m æ n d holdt Sendemandsmøde 
i Haderslev 6. og 7. 6. (IL 8. 6.). 8 sønder jydske Husmænd 
fik Sølvmedaljen fra de jydske Landboforeninger (H. 14. 
10.).

En Oversigt over Landbrugsforhold i Sønderjylland i 
1925 (Lbr. S. 817).

b) I n d u s t r i  o g H a a n d v æ r k.
Dette Kapitel fylder ikke stort i Aarets Historie.
U d s t i l l i n g e r n e  er dem, der mest har vakt Pres

sens og dermed Almenhedens Opmærksomhed. Af dem 
har der været ikke saa faa. Den betydeligste var Amts
udstillingen i Tønder, hvor der navnlig var meget godt 
Haandværkerarbejde udstillet (H. 14., 15., 19., 20. 6., Av. 16.,
17., 18., 19., 23., 24. 6., 3. 9.). Andre Udstillinger fandt Sted 
i Løgumkloster (IL 9. 3.), Skærbæk (Av. 24. 2.), Højer (Av. 5.
3.), Tinglev (IL 2. 10.) og Graasten (IL 15—22. IL). Maler-
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mester A. P. Sørensen i Rødding fortæller om Udstillinger
nes Historie gennem Aarene (H. 27. 8.). En gammel Virk
somhed l e v e d e  op  ig e n ,  idet Kalksandstensfabrikken 
i Møgeltønder blev sat i Drift paany. (Av. 23. 1.}. Fra ældre 
Virksomheder meddeles, at Savværket H a n s  b o r g s  
Omsætning var 551,235 Kr. (II. 13. 3.). C im b r  ia  i Aa
benraa har haft- et Underskud af 48,193 Kr. Der tegnedes 
ny Kapital og valgtes en ny Bestyrelse (11. 26. 3.). Aktie- 
bryggeriet i Tønder havde en Del større Omsætning end 
Aaret før, og Overskuddet blev rigelig 26,000 Kr. (Av. 31. 3.). 
1 Sønderborg indviedes en ny t e k n i s k  S k o le  (H. 14. 9.).

c) H a n d e l  og  S k i b s f a r t .
Handel og Skibsfart fylder mere op i Sønderjyllands 

Erhvervshistorie.
Den n y  H a v n  i A a b e n r a a  blev indviet, samtidig 

med Højspændingsværket, i Overværelse af Kongeparret 
den 23. 5. (H. 22., 23., 25. 5., Av. 23., 24., 26. 5.). Dens officielle 
Dybde er 6,5—7,5 m (H. 25. 11.). Baade i den og de andre 
Havne er der livlig Tralik. Sønderborgs Forventninger 
til sin Havn er gaaet i Opfyldelse- (H. 27. 1.). Graasten har 
med sine 155 m Kaj overordentlig livlig Trafik (H. 24. 8., 
14. 10.) ikke mindst ved Udførsel af levende Kreaturer (H. 
19. 9.). Haderslev Havn, hvis Udvidelse kostede 1,321,413 
Kr., havde i 24/25 i Bro- og Havnepenge en Indtægt af 
164,508 Kr. (H. 6. 8.). Ogsaa paa Højers lille Havn vokser 
Trafikken, efter at Sejlrenden er bleven uddybet til 2 m. 
For første Gang efter 40 Aars Forløb indkom her et Skib 
med Trælast (Av. 31. 7.). En Statistik over Benyttelsen af 
de sønderjydske Havne viser, at Sønderborg har det største 
Antal Skibe og Tons, henholdsvis 990 og 66,457 (H. 22. 12.). 
I Nørborg drøftes Anlægget af en Havn ved Dyvig (H. 5. 
11.). Aabenraas Handelsflaade for 75 Aar siden (H. 11. 16.).

Den voksende Trafik har krævet nye P a k h u s e .  Ved 
Aabenraa Havn har Math. Nielsen rejst et Silopakhus (H.
8., 29. 1.). Ligeledes ved Haderslev Havn (H. 10., 12. 1.).

20
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Ligeledes har den nødvendiggjort ny og moderne L o s- 
s e i n d r e t n i n g e r. En saadan har Math. Nielsen byg
get ved sit Silopakhus i Aabenraa (H. 8. og 29. 1.). I Ha
derslev nægtede Havneudvalget ham derimod Lov til at 
opstille en lignende (H. 30. 3.). Kulkraner byggedes ved 
Haderslev og Aabenraa Havne (H. 1. 7., 13. 8.).

I Sønderborg skal der bygges en ny T o 1 d b o d.
Af H a n d e l s s e l s k a b e r n e  nedsatte Sønderjvdsk 

Kompagni sin Kapital til 1% Million, da den var for stor 
til dets nuværende Omfang (II. 21. 7.). I Haderslev danne
des der et Kul- og Koksimportselskab (H. 8. 8.). De sam
virkende sønderjydske Brugsforeninger, der længe har væ
ret i Likvidation, har ca. 190,000 Kr. Underskud. Der an
lægges nu Sag mod Medlemmerne (H. 4. 11.).

S k ib e n e s i  F o r t j e n e s t e  har været ret forskellig. 
Ahrenkiel & Clausens »Alpha« og »Delta« har tjent godt. 
»Delta« giver 25 % i Udbytte (II. 7. 1.). Aabenraa Rheden 
har tjent 22 %. Det udbetaler 10 % Dividende. (H. 9. 3.). 
Derimod har de forenede sønderborg-flensborgske Damp
skibsselskaber et Underskud af 135,000 Kr., hvoraf 48,000 
falder paa det sønderborgske (H. 14., 31. 3.).

Den nye Skibstype R o t o r  s k i b e t ,  gæstede flere 
Gange især Flensborg Havn (Av. 10. 1., 11., 13. 2., 3. 9.).

I Aabenraa indrettes den tidligere Navigationsskole 
til en K y s t s k i p p e r s k o l e  (H. 16. 11.).

d) P e n g e f o r h o 1 d.
Den P e n g e k n a p h e d ,  der raadede i Landet, gjor

de sig særlig stærkt gældende her i Sønderjylland, navn
lig da Kronen steg saa stærkt. En medvirkende Grund til 
den var her, a t saa mange Kreditforeningsobligationer, 
formentlig 30 Millioner, laa belaant i Pengeinstitutterne. 
(H. 26. 1.). Den mærkedes særlig haardt i Landbruget, og 
Trykket af den øgedes stadig. Mod Slutningen af Aaret 
krævede Den nordslesvigske Landboforening derfor snar
lig Hjælp til Bedring af de vanskelige Kreditforhold. (IL 
7.-12.).
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Da Afsætningen af O b l i g a t i o n e r n e  maatte være 
af Vigtighed, forhandledes der allerede i Marts om Stats
støtte i dette Øjemed (H. 16. 3.) og 4. 4. vedtoges i Folke
tinget en Lov om S t a t s g a r a n t i  for en ny Serie af 
Sønderjyllands Kreditforenings Obligationer. Den 7. 4. 
vedtog Landstinget den mod de konservatives og Kloppen- 
borg Skrumsagers Stemmer. (IL 6., 8., 11. 4 .). Denne 3. 
Serie noteredes første Gang 3. 7. og stod da i 80%, % 
Points højere end 1. og 2 højere end 2. Serie. (IL 4. 7.) 
snart ogsaa højere end flere andre Kreditforeningers (H. 
24. 7.). For Resten viste en Sammenstilling af Kurserne 
fra 1. 1. 20.—1. 7. 25., at Sønderjyllands Kreditforening var 
i Fremgang og nu ikke stod daarligere end Vest- og søn
der jydsk Kreditforening. (H. 10. 7.) Dens samlede Udlaan 
udgør 120 Millioner i 5,786 Laan (H. 9., 23., 26. 10.). 31. 3. 
var der 105,9 Millioner. Vest- og sønder jydsk Kreditfor
ening havde 33,5 Millioner i Sønderjylland og Jydsk Hus
mandskreditforening 20,1 Mill. (Realkreditkommissionens 
Betænkning S. 87. (Sml. IL 12. 6.).

Mange mente, at en væsentlig Del af Grunden til 
Pengevanskelighederne laa i, at S ø n d e r j y l l a n d s  
K r e d i t f o r e n i n g  havde faaet E n e r e t  til at virke i 
Størstedelen af Sønderjylland og rejste en hæftig Kamp 
mod den, netop da Støtteaktionen stod paa. (Av. 9., 10., 15.,
16., 17., 26., 27, 31. 5, 4, 5, 7, 17. 6. H. 12, 23, 30. 5, 4. 6.). 
Landmænd paa Als og Sundeved samlede endog Under
skrifter paa et Andragende til Regering og Rigsdag om 
Ophævelse af dens Eneret (Av. 5. 7.).

De vanskelige Pengeforhold har vel haft deres Del i, 
at Aaret blev særlig rigt paa Planer om og til Dels Opret
telse af n y e  P e n g e i n s t i t u t t e r .  Paa flere Hus
mandsmøder drøftedes saaledes Oprettelsen af Husmands- 
laanekasser (H. 23, 25. 6, 3. 7.) og i Tinglev oprettedes en 
Driftslaaneforening.

En Sagfører Nielsen i Kolding, bekendt fra Valutaspe
kulationer i Overgangstiden, gav Stødet til Drøftelsen at
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én Plan om en Hypotekkasse. (H. 14., 23. 3.), der skulde 
skaffe sig Penge fra Amerika (H. 3. 6., Av. 8. 7.). 29. 8. op
rettedes »Slesvigske Bønders Hypotekkasse«. Flere Garan
ter krævede sig slettet. (H. 31. 8., 2., 8. 9., Av. 1. 9.) og den 
fik ikke Lov til a t virke som Kreditforening (H. 22. 11.). 
Enkelte mistede under Arbejdet mod de økonomiske Van
skeligheder rent Herredømmet over sig selv. Gaardejer 
Kylling i Frørup truede i »Apenrader Tageblatt« — efter at 
alle danske Blade havde lukket deres Spalter for ham — 
Regering og Nationalbank med, at der vilde »ske noget 
her nede«, hvis de ikke standsede Kronens Opgang og førte 
den tilbage til 50—60. (H. 31. 7.). Nogle Dage senere talte 
han paa et Møde i Bolderslev sammen med en Tysker, der 
ogsaa var utilfreds. (H. 10. 8.). Ogsaa Cornelius Petersen 
begyndte nu at rakke ned paa alt dansk. (Av. 25., 28., 29. 9.,
4. 10. H. 28. 9., 3. 10.).

Nogen Lettelse af Stillingen gav det, da Nationalban
ken nedsatte D i s k o n t o e n  først fra 7 til 6, (H. 25. 8.), og 
derefter til 5%. (H. 8. 9.). Sparekasserne gjorde Skridt til 
almindelig N e d s æ t t e l s e  a f  R e n te n ,  (H. 12. 9.), uden 
at det dog straks førte til noget Resultat undtagen delvis 
i Sønderborg Amt. (H. 7. 9.).

Af Betydning for mange blev det, at den s ø n d e r- 
j y d s k e  L a a n e  k a s s e  genoprettedes med en Kapital 
paa 2 Millioner Kr. (II. 13., 31. 1.) til Udlaan til Grund
læggelse af selvstændigt Erhverv eller. Erhvervelse af fast 
Ejendom og % Millioner til Udlaan til Invalider. (II. 5., 20., 
27. 2.). Den traadte i Virksomhed 1. 4. (H. 31. 3.). Der 
indkom hurtigt ca. 3000 Andragender om Laan (H. 16. 4., 9. 
7.). hvoraf 1000 bevilgedes. (II. 18. 7.).

For ret at faa taget alvorligt fat paa Ondet og faa 
fundet Midler til at raade Bod paa det med, nedsatte Re
geringen 16. 7. en Kommission til Undersøgelse af Real
kreditforholdene paa Landet i Sønderjylland. (,H. 20. 7., 13.
10., 23. 10.). Den naaede ikke til Ende med sit Arbejde før 
Aarets Udløb, men dens Betænkning, der blev afgivet og
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foreligger trykt (Betænkning afgiven af den sønderjydske 
Realkredikommission, 1926) kaster skarpt Lys over For
holdene, som de forelaa i 1925 og over de foregaaende 
Aars økonomiske Udvikling.

Imidlertid var I n d s k u d d e n e  i S p a r e k a s s e r n e  
og B a n k e r n e  allerede begyndt at vokse (H. 17. 1., 22. 6., 
2. 7., 4. 7., 23. 9., 25. 9. Av. 6. 3.) og B a n k e r n  e, der ikke 
saaledes som Sparekasserne havde lidt af Mangel paa 
Midler kunde se tilbage paa en tilfredsstillende Virke- 
periode og udbetale meget gode Dividender. (H. 5., 6.. 16., 
28. 2., 4., 19. 3.). Enkelte af dem fik dog som Følge af for
kerte Dispositioner Vanskeligheder at kæmpe med. Saa
ledes Folkebanken for Als og Sundeved, der dog overvandt 
dem ved, at Befolkningen stillede den fornødne Sum, 
400,600 Kr., til Raadighed i Form af nye Aktier. (H. 24. 10.,
4., 14. 12.). Ligeledes havde Landmandsbanken i Tønder 
faaet et Underskud paa 300,000 Kr., der ogsaa dækkedes 
ved Tegning af nye Aktier, (Av. 20. 12. II. 21. 12.) og Nord
slesvigsk Bank maatte afskrive 500,000 Kr. som Tab, hvor
imod der tegnedes 200,000 Kr. ny Aktiekapital. (H. 30.,
31. 12.).

Haderslev Bank fejrede 16. 10. sit 50 Aars Jubilæum, 
(H. 16. 10.), i hvilken Anledning Bestyrelsen udgav Ban
kens Historie (Haderslev Bank 1875—1925), der bringer me
gen værdifuld Oplysning om det økonomiske Liv i Nord
slesvig i dette Tidsrum.

De kommunale Sparekasser fik Fristen for deres Om
dannelse i Overensstemmelse med den danske Sparekasse
lov forlænget til 1932. (IL 21. 12.).

Sønderjydsk Mejeriforening opfordrede Mejerierne til 
a t støtte A n d e l s b a n k e n  i dens Vanskeligheder ved at 
tegne 2 Kr. for hvert 1000 kg Mælk leveret i 1924. (H. 23. 5.). 
Inden det skete, standsede Banken imidlertid sine Beta
linger. Den havde 1,2 Mill. Kroner anbragt her nede. 
{II. 2. 6.).
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S ø n d e r j y d s k  F o n d  har i 1924 ydet Hjælp til et 
Beløb af 547,333 Kr. saavel Syd som Nord for Grænsen. 
(H. 23. 3.).

Den i Tyskland forestaaende Opskrivning af M a r k 
t i l g o d e h a v e n d e  fik mange til at anmelde Krav hos 
Sparekasserne, der dog ikke kunde tage imod dem. 
(H. 25. 3.).

e) S a m k v e m .
I deres Kamp for a t hævde sig mod Biltrafikken har 

A m t s b a n e r n e  for længe siden maattet ty til An
skaffelsen af Motorvogne, først i Haderslev Amt. Ogsaa de 
alsiske Baner gaar nu over til det og satte den 4. 4. de første 
Mortorvogne i Gang. (H. 31. 3.). Alligevel kæmper de fleste 
af disse Baner med store Underskud. I Haderslev Amt er 
det dog nu nede paa 100,000 Kr. (H. 9. 6., 31. 8.), i Sønder
borg Amt paa 101,000, men saa skal der nu lægges ny Skin
ner til et Beløb af 575,000 Kr. (H. 17. 9., 22. 10., 16. 11.). I 
Aabenraa Amt viste det sig, at Underskuddet, der var an- 
slaaet til 60,000 Kr. vilde blive 150,000. Der blev Banerne 
derfor nedlagt. (H. 3. 10., 18. 11., 30.11.).

S t a t s b a n e r n e  derimod indførte ogsaa i Aar væ
sentlige Forbedringer i Køreplanen (H. 1. 5., 7. 5.) og traf 
Forberedelser til ny Udvidelser af Driften. Der blev eks
proprieret Jord til Banen Rødekro—Løgumkloster (H. 17. 
12.) og gjort Forarbejder til Broen over Alssund, (H. 25. 4.,
20., 21. 8., 3. 9., 12. 10., 12. 11.) samt lagt Plan og truffet For
beredelser til en eventuel Flytning af Banegaarden i 
Aabenraa. (H. 18. 2., 10. 3., 5. 8.).

Imidlertid vokser V e j f æ r d s l e n  stærkt, i Sønder
borg og Aabenraa Amter med 60 pCt. fra 1922 til 24. (H.
17. 3., 16. og 23. 4.). Beslutningen om a t nedlægge Aabenraa 
Amtsbaner førte da øgsaa straks til Dannelsen af et Rute
bilselskab med 75,000 Kr. Kapital. (H. 9., 15. 12.). Den 
stærke Vækst af Vejfærdslen nødvendiggør store og dyre 
Vejbygningsarbejder. (H. 2. 6., 6. 11.).
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Antallet af T e l e f o n a b o n n e n t e r  pr. 1000 er nu 
ligesaa stort som i Nørrejylland og Antallet af Samtaler pr. 
Abonnent større, (H. 1., 21. 10.), nemlig 1559.

Den tyske D æ m n in g  t i l  S i l d  lukkedes den 10. 9. 
(H. 22. 9. Av. 5. 12.), men er alligevel langt fra færdig endnu. 
Den vil koste 10 Mill. M. (H. 24. 10.)

5. Kommunale Forhold.
Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Augusten

borg, Løgumkloster og Højer er nu udtraadt af Fællesska
bet med Amtskommunerne. Nørborg bliver indtil videre 
under Sønderborg og Christiansfeld indtil 1931 under Ha
derslev Amt. (H. 23. 5.).

Byerne er alle i god U d v i k l i n g  (se under 2 d og 4). 
Tønder har siden Genforeningen ofret 2,773,150 Kr. paa sin 
videre Udvikling. (Av. 4. 3.). En historisk Oversigt giver 
Bagermester Thv. Petersen. (Av. 8. 11. ff. sluttet 4. 12.). Den 
er ret velstillet, idet den har 450 ha Legatjord til 900,000 
Kr., der i 1924 gav 120,000 Kr. Indtægt. (Av. 27. 2., 6. 11.). 
Graasten, der er vokset fra 1300—2000 har ikke ringe Mu
ligheder. (H. 18. 4.). Flere Steder blev der anlagt nye Ga
der, saaledes i Haderslev (II. 27. 8.) og i Sønderborg. (H.
9. 1.).

Væksten kræver Udvidelse og Nyanlæg af k o m m u 
n a l e  V æ r k e r .  (H. 28. 1., 27. 7., 1. 4., 26. 6., 12. 9.). Det 
mest storstilede kommunale eller rettere landskommunale 
Værk er Elektrificeringen, der udføres af baade Højspæn
dingsværket og de eksisterende mindre Værker. (H. 14. 1., 
5. 3., 1. 4., 27. 4., 23. 5., 11. 6., 6. 7., 11. 8., 11. 12. Av. 
30. 1., 2. 4., 15. 10.).

Under den raske Udvikling har der m aattet gøres 
G æ ld , (H. 10. 1., 4. 11. Av. 11. 1.) og S k a t t e r n e  i 
Byerne er ble ven høje. I Haderslev maatte Skatteprocen
ten endog forhøjes fra 10,5 til 12,2, skønt den skattepligtige 
Indtægt var steget med omtrent 1 Million. (IL 8. 1., 3. 2.,
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10. 2, 17. 3., 28. 3., 3. 4, Av. 15. 2. sml. II. 28. 9., 2. 10., 20 11.).
En Del af Aaret satte de k o m m u n a l e  V a lg  en hel 

Del Røre. (II. 3. 2., 6., 7., 9., 10., 12., 16. 3. Av. 17. 3.)

6. Kirkelige Forhold.
Det, der paa Kirkens Omraade voldte mest Røre, var 

noget saa udvortes som Planen om U d s t y k n i n g  a f  
P r æ s t e g a a r d e n e ,  (H. 10., 21., 24., 29., 31. 1., 3., 5., 20.,
24., 28. 2, 5., 6., 26, 27. 3, 2, 8. 4, 30. 5, 10. 7.).

Haderslev Provstis f æ l l e s  K i r k e k a s s e  blev op
hævet. fl-I. 8. 8.).

Den største Begivenhed var ellers Indvielsen af den 
n y e  K i r k e  i V o je n s .  (II. 4, 7, 8. 9.).

Nogle Kirker fik endnu O r g e l p i b e r  skænket af 
Sønderjydsk Fond. (II. 2. 3.). Ialt er 38 Orgler bleven sat i 
Stand for 13.265 Kr.

Ansættelsen af k v i n d e l i g e  P r æ s t e r  udtalte de 
fleste Menighcdsraad ;sig imod. (II. 12. 1.) Ved den danske 
Menighed i Sønderborg blev der ansat en 2. Præst. 
(H. 20. 10.).

Den gennemsete S a l m e b o g  blev avtoriseret og vil 
snart blive indført. (H. 19. 12.).

Den 1. 3. viede Frimenighedspræst Niels Dael fra Høve 
Højskoleforstander Aage Møller i Rønshoved til Præst for 
en F r i m e n i g h e d  der paa Egnen, der dog ikke vil stil
les i Række med de andre sønderjydske Frimenigheder. 
(II. 4, 6. 3. Av. 3. 3.).

Den 13. 9. holdt Haderslev Frimenighed 25 Aar Fest 
for Indvielsen af sin Kirke. (11. 9. 1900). (H. 12, 14, 9.).

7. Oplysning.
I B e r e t n i n g e r ,  Amtsskoledirektionerne i Aaben

raa, Sønderborg og Tønder Amter udsendte, gjordes der 
Rede for .Skolevæsenets Udvikling i Aarene 1921—24, bl. a.
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ogsaa om Børneantallet i danske og tyske Klasser. (H. 29. 
9. Av. 30. 9., IT. 20. 1., 4, 5., Av. 2. 5.).

I Hoptrup blev -S k o le n  udvidet. (H. 4. 9.). I Sæd kræ
vede 62 Underskrivere med 31 Born en dansk Skole eller 
en Centralskole. (Av. 1. 10.). 2. Paaskedag indviedes en ny 
Realskole i Tinglev, (II. 11., 14. 4. Av. 15. 4.), Mjøls fik en 
ny Skole. (IT. 15. 10.). I Uge opstod en Konflikt mellem 
Kommuneskolen og den tyske Privatskole, som det dog 
lykkedes Præsten at faa bilagt. (H. 14. 11.).

Undervisningsministeren bad om ikke i saa udstiakt 
Grad at indstille unge V i k a r e r  til fast Ansættelse. 
(H. 5. 5.).

Der var lidt Nedgang i Antallet af Ansøgninger om 
ITjælp til Besøg paa H ø j s k o l e r  og E f t e r s k o l e r ,  
baade fra Nord og Syd for Grænsen. (H. 2. 9.). Rens Ef
terskole havde 1924—25 44 Elever. Den fortsætter (IT. 24.
8.) og faar Randløv-Jensen til Forstander. (H. 2., 31. 10., 10.
11.). I Rødding opsagde E. Appel sin Stilling som For
stander. (H. 10. 11.). Redaktør Svensson fremsætter P la
nen om en konservativ Højskole. (H. 9., 10., 11. 11.).

Nye F o r s a m l i n g s h u s e  blev bygget og taget i 
Brug i Kollund (IT. 23. 2., Av. 22., 24, 2.) og Højer. (II. 2., 5.
10., Av. 6. 10.).

B i b l i o t e k e r n e  har været i god Udvikling og bli
ver godt brugt. (II. 4. 2., 27. 4., 9., 12. 5., 4. 6., 31. 8., 26. 10., 
Av. 17. 7.).

Grundene for og imod et U n i v e r s i t e t  i Sønder
jylland offentliggøres. (II. 10. 10.).

8. Retsvæsen.
Justitsministeren bebuder Bevarelse og Udvidelse af 

S ø n d r e  L a n d s r e t .  (H. 6., 7. 11.). Derimod bliver 
D o m m e r f u l d m æ g t i g e n e s  Virksomhed en Del ind
skrænket. (IT. 22. 6.).
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I Sagen om de h e m m e l i g e  L i s t e r  under Krigen 
blev Redaktør Andr. Grau frifunden. (H. 5. 1., 17., 26. 2., Av.
18., 26. 2,).

9. Personlige Forhold.
Af F ø d s e l s d a g e  i 1925 skal nævnes: 25. 3. blev J. 

Kloppenborg 90 Aar, (H. 24. 3.), 2<8. 3. Pastor v. Brincken 
(tidl. i Spandet) 80 Aar, (:H. 27. 3.), 30. 3. Pastor Prahl i GI. 
Haderslev 80 Aar, (H. 28. 3. ff.).

Af D ø d s f a l d  nævnes P. Chr. Iversen i Avnbol 11. 1. 
(H. 12. 1.), Mølleejer N. P. Boysen, Haderslev 28. 1. (H. 28.1.), 
Charitas Bischoff (H. 7. 3.), Chr. Michaelsen, Kastvraa 18. 3. 
(II. 19.3.), Jac. Kloppenborg paa sin 90. Fødselsdag 25. 3. 
(H. 26. 3.), Ghristian Høyer, Østerlindet (H. 31. 3.), Lektor 
Gudme, Aabenraa 15. 5. (H. 16. 5.), Jørgen Gundesen, Brø- 
strup 27. 7. (II. 28. 7.), Postmester Nielsen, Haderslev 16. 8. 
(H. 17. 8.), Fhv. Højskoleforstander P. Andresen, »Bred
bjærg«« 15. 9. (H. 15. 9.), Direktør H. Magnussen, Haders
lev 1. 10. (H. 2. 10.), Seminarieforstander H. Skat Rørdam, 
Haderslev 5. 10. (H. 5. 10.), Pastor Andersen, Holebøl (H. 
15. 10.), Hans Hansen, Nejs (II. 17. 10.), Joh. Iversen, Ul- 
lerup (H. 29. 11.), Iver Kjems Gad, Lundsmark (H. 14. 12., 
Fisker P. Jensen, Egernsund 30. 12. (H. 30.. 12.)

10. 5. fejrede P. Lassen i Strukstrup sit D i a m a n t 
b r y l l u p .  (Av. 12. 5.).

26. 2. G e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t  Petersen (tidl. 
Provst i Haderslev) søgte og fik sin Afsked. (H. 26. 2.).

H. Fuglsang Damgaard blev udnævnt til D o c e n t  ved 
Universitetet. (H. 1. 7.).

26. 5. holdt den nordslesvigske L a n d b o f o r e n i n g 
25 Aars Jubilæum for Forpagter Jens Iløyer, Billeslund 
som Formand. (H. 27. 5.).

Skrave M e j e r i  holdt 30 Aars Jubilæum for Th. 
Frosch som Bestyrer (H. 7. 11.).
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5. 6. afsløredes en Mindesten for P. Skau paa hans 100 
Aars Fødselsdag (H. 4., 6. 6.).

10. Andre Sager.
En Række spredte -Sager, der ikke let kunde henføres 

under de foregaaende Titler, skal endnu nævnes.
D y b b ø l  er bleven fredet (H. 28. 1., 9. 7.). I Tønder 

Amt forberedes en H j e m .s t a v n s  b o g  (Av. 25. 2.). Til 
N a t i o n a l m u s e u m s f o n d e t  foretoges ogsaa her en 
Indsamling (H. 7. 4., 9. 6., 8., 10. 7., 22. 8., 8., 7., 28. 10., Av. 
26. 11.).

O l d t i d s f u n d  omtales: Nydam (H. 14., 15. 5.), Nør- 
borg (H. 11. 7., 25. 7.), Stepping Sogn (H. 27. 7.), en Barde
hval ved Gram (H. 19. 9.), Udgravning i Løgumkloster (H. 
21. 10.), et Menneskehoved ved Dæmningen til Sild (Av. 
5. 12.).

Højskolehjemmet i Haderslev fik en S t r i m m e l  
J o r d  ved Dammen overladt (H. 13. 6.).

Kaptajn Fischer gav Stødet til en Indsamling af Ma
teriale til A a b e n r a a s  H i s t o r i e  (H. 23. 6., 13. 10., 
14, 11., 24. 11.).

Ved R e js  b y d i g e t  afsløredes en Mindesten for 
Ulykken i 1923 (H. 29. 6.). H e j r e n  trues med Udryd
delse. (H. 2. 7.). F l e n s b o r g s  V æ k s t  fra 1803—1925 
(Av. 9. 7.). S y d  T ø n d e r  Kredses Folkeantal (Av. 12. 7.). 
H i s t o r i s k  S a m f u n d  for Als og Sundeved har 102 
Medlemmer (H. 10. 7.). I Haderslev laver Turistforeningen 
en stor 11 d f e s t (H. 20. 7.). Sønderborg M u s e u m  ud
vides (H. 28. 8.). L a  k o  1 k sælges (28. 8.). E e m h a v  et.s 
Alder fastslaas ved Boring ved Tønder (Av. 19. 9.). Paa 
Tinglev Kirkegaard afsløres 19. 9. et M i n d e s m æ r k e  
f o r  K r i g s f a n g e r (H. 21. 9., Av. 20. 9.). Om Sønderjyl
lands K o r t l æ g n i n g  (H. 26. 9., 1. 10.). Bevillinger til 
Sønderjylland (H. 7. 10.). Et baltisk historisk F o r s k -
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n i n g  s i n s t i t u t, der 1. 10. 24 dannedes i Kiel for
bereder Udgivelsen af en Række Værker (H. 13. 10.). Det 
sønderjydske Bind af T r a p  begynder at udkomme (H. 
28. 10.). P. Hjort Lorenzens M i n d e s m æ r k e  (II. 26. 11.). 
En S n e s t o r m  standser næsten al Trafik i Sønderjyl
land (H. 27. 11.).
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