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Sønderjydernes Historieskriver,

Hr. Rigsarkiuar, Dr. phil. A. D. Jørgensen,
være denne Bog tilegnet med Tak for rige Minder fra vor
Ungdomstid og for hans værdifulde Bidrag til Fædrelandets
Historie samt med Ønsket om, at det maa lykkes ham at
give vort Folk en fyldig og sand Fremstilling af den Tid,

til hvis Historie der i denne Bog er givet et lille Bidrag,
og at vi begge maa opleve den Glæde at se Opfyldelsen
af det Folkeønske, der førte os sammen i vor Ungdom.

Fortale.
Laurids Skaus Bog om P. H. Lorenzen udkom, til
bragte jeg som ung Student Sommerferien hjemme i Moltrup Præstegaard, og min Fader og jeg skiftedes til at
læse den. Naar det var min Tur, satte jeg mig ud i
Præstegaardshaven paa en Høj med Udsigt til Skamlingsbanke og tæt op til den Mark, hvor den danske Folke
væbning i 1848 indøvedes i Brug af Stridsleer, følte mig
baaret af hin Tids rige Minder, og ved Læsningen af
denne Bog. vaktes en Trang til at fordybe mig i hine
Minder, en Trang, der senere har fulgt mig. Naar jeg
kom ind efter Læsningen, var jeg fuld af Spørgsmaal, og
min Eader, der omtrent følte sig stillet som i hine Dage,
og ved Læsningen af Skaus Bog saa sit Livs Minder glide
forbi, følte Trang til at fortælle derom. Disse uforglemme
lige Samtaler er det egentlige Udgangspunkt for denne
Bog, om end meget er glemt af, hvad han da fortalte, thi
trods al min Interesse for hin Tid faldt det mig ikke ind,
at jeg selv nogensinde skulde skrive derom, og jeg gjorde
derfor desværre ingen Optegnelser. Derimod opfordrede
jeg indtrængende min I?ader til selv at skrive, hvad han
havde oplevet; men derom mente han, at der under de da
værende Forhold ikke kunde være Tale. Han vidste ikke,
naar han blev jaget bort af det fremmede Regimente,
havde ikke derovre Ædgang til Blade og Skrifter fra hin
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Tid, og da han i 1848 før sin Flugt maatte brænde mange
af sine Papirer, og da en Dagbog, han havde ført i hine
Aar, sporløst forsvandt for ham, medens han som Felt
præst i 1849 gjorde en Rundrejse til de fyenske Lasarether, havde han ikke andet Materiale end sin Hukom
melse, og den turde han ikke bygge paa. De sidste Aar,
han tilbragte i Sønderjylland, bragte saa megen Spænding
og Overanstrengelse, at hans Kræfter var udtømte, da han
1867 som fordreven Præst kom til Kjøbenhavn, saa nu
turde han slet ikke paatage sig at skrive sine Livserin
dringer, skjøndt der jo fandtes Materiale nok derovre, og
desuden svigtede hans Hukommelse ham mer og mer;
men han beklagede tidt, at han maatte opgive Planen
derom, især da han ikke kunde godkjende de Fremstil
linger af hin Tids Begivenheder, som forelaa, og han ud
brød tidt: »Mon den Tid nogensinde bliver rigtig skildret,
thi det fortjente den?«
Efter hans Død for snart 25 Aar siden fik jeg hans
efterladte Papirer, og hvor lidet Materiale det end var,
saa var der dog nok til at vise, at han indtog en langt
betydningsfuldere Stilling i Tiden før 1848, end man faar
Indtryk af ved de almindelige Fremstillinger, saa han vel
kunde fortjene en Biografi, og ved Samtalerne med ham,
hvor han fremstillede sin Opfattelse af Forholdene, maatte
jeg føle, at jeg havde taget en Forpligtelse i Arv. Jeg
maatte dog, da jeg tog fat paa Arbejdet, snart mærke, at
her var altfor lidt Materiale, og da min Faders Opfattelse
i mange Spørgsmaal var vidt forskjellig fra den alminde
lige Fremstilling, maatte jeg tidt spørge mig selv, om han
havde Ret. Senere modtog jeg efter Henvendelse til Pro
fessor H. N. Clausen min Faders Breve til ham med den
Bemærkning, at det kun var en lille Rest, idet en Del af
Brevene var afleverede i Ministerierne, andre sendte til
Bladene og nogle udlaante, men ikke tilbageleverede; men
selv med denne Tilvækst og senere min Faders Familie
breve under Treaarskrigen og andre Optegnelser, følte jeg
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mig ikke istand til at skrive nogen Biografi uden efter
et Studium af »Dannevirke« og andre Blade og Skrifter
fra hin Tid.
Selv da jeg havde faaet Adgang dertil, turde jeg ikke
tage fat derpaa, og da afdøde Junggreen i Aabenraa ind
trængende opfordrede mig til at skrive min Faders Bio
grafi, maatte jeg svare, at det saa jeg mig ikke istand til
endnu, men derimod nok til at give Bidrag til hin Tids
Historie, og efter hans Ønske paa Sprogforeningens Vegne
udgav jeg da i 1881 en nu udsolgt lille Bog, hvor Ti
telen var hentet fra Laurids Skaus Tale paa Skydebanen
i Kjøbenhavn 1843 og Orla Lehmanns Svar paa Skamlingsbanke: »Fostbroderskabet. Fra Folkevækkelsen i
Sønderjylland«. Det var min Hensigt at fortsætte dette
lille Skpift med andre Bidrag og saa maaske slutte med
min Faders Biografi; men der blev stillet andre Krav til
mig, og da jeg atter kunde sysle med hin Tids Minder,
var alles Sind og Tanker saa optagne af den politiske
Partistrid, at der kun var ringe Opmærksomhed for de
sønderjydske Forhold og hin Minde tid.
Siden den Tid har Forholdene forandret sig, og som
Kjærligheden til den sønderjydske Sag gjenoplivedes,
vaagnede der ny Opmærksomhed for de gamle Minder, og
fra forskjellige Sider, ogsaa fra mig personlig ukjendte
Mænd, er jeg bleven opfordret til at skrive min Faders
Biografi; men jeg har bestandig havt det Indtryk, at vi
endnu var den Tid for nær til en virkelig historisk Under
søgelse. Naar man saa tilmed, om man skal skrive om
den Tid, maa give en Fremstilling af Begivenhederne og
Opfattelse af Personlighederne, der, med al Ærbødighed
og Pietet overfor disse, hvem det danske Folk altid maa
skylde Taknemlighed, dog vil være temmelig forskjellig.
fra den almindelige, saa venter man helst, til den rette
Tid er kommen. Dette tør dog vel nu siges at være Til
fældet, da der ved forskjellige Afhandlinger i »Sønder
jydske Aarbøger« er gjort Begyndelse til en fuldstændig
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ny Undersøgelse af hin Tids Historie, og da der jo i den
paabegyndte »Danmarks Riges Historie« vil blive givet en
betydningsfuld, maaske afsluttende Fremstilling ogsaa af
hin Tid. Nu maa Tiden være der til at give et Bidrag
til den Tids Historie, et Bidrag, hvor der tales uforbehol
dent uden andre Hensyn end Sandheden selv og den Tak
nemlighed, som hin Tids Mænd med alle deres Fejl for
tjener, men hvor deres Lyder ikke skildres som Dyder,
saa der kastes en falsk Giands over dem, og de derved
mister den Ære, der med Rette tilkommer dem. Men
den, der har syslet med hin Tid, vil da ogsaa faa en
anden Opgave end enkelt Mands Biografi, og ganske sær
ligt maa det blive Tilfældet, naar der skal skrives om min
Fader, der, som han selv udtrykte sig, altid arbejdede »bag
Kulisserne«, og hvis Deltagelse i Kampen derfor ikke al
tid kan paavises. Jeg har derfor i denne Bog sat mig
som Opgave mere at skildre, hvad min Fader oplevede,
end just hans Biografi, eller med andre Ord at give en
Fremstilling af hin Tids Udvikling, forsaavidt denne kunde
passes ind i Rammen af en Skildring af min Faders Op
levelser.
Skjøndt jeg har søgt at undgaa det af min Faders
Liv og private Forhold, som ikke kan have almindelig In
teresse, og skjøndt jeg har bestræbt mig at gaa let henover
de af hin Tids Begivenheder, som jævnlig er skildrede,
og hvor jeg ikke har havt noget at tilføje eller rette, er
Bogen bleven større, end jeg oprindelig havde tænkt mig;
men om jeg har havt Held til at løse den Opgave, jeg har
stillet mig, faar andre afgjøre.
Men i hvert Tilfælde skylder jeg at bringe en Tak
til de mange, som velvilligt har ydet mig Hjælp. Aller
først maa jeg bringe den grevelige Hjelmstjerne Rosencroneske Stiftelses Bestyrelse en Tak for den velvilligt tilstaaede Understøttelse til Bogens Udgivelse, og dernæst
de mange, som paa Forespørgsel har givet mig Oplys
ninger, ganske særlig de af min Faders Venner, der har
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ydet de Bidrag, som man vil finde anført i Bogen, samt
den Kreds af unge Mænd i Haderslev, som i sidste Øje
blik før Nedbrydelsen sørgede for Fotografier af Huset og
Salen, hvor den slesvigske Forening samledes, og ligeledes
skylder jeg Rigsarkivet og det kongelige Bibliothek en
Tak for den Imødekommenhed, jeg har fundet der, naar
jeg har søgt Oplysninger.
,
Skulde Bogen fremkalde hos Læserne noget af det,
som rørte sig hos mig ved Laurids Skaus Begravelse 1864,
og da jeg Aaret efter i Moltrup Præstegaardshave læste
om P. H. Lorenzen, medens Blikket undertiden søgte over
mod Skamlingsbanke, da er den ikke skrevet forgjæves.
En Menneskealder er omtrent gaaet sidén hine stærke Ung
domsindtryk, og disse er senere modnede og klarede, men
bevarede. Hin Tids Mænd arbejdede ikke forgjæves og led
ikke forgjæves, om end de fleste af dem oplevede den
Folkesorg, der kom over det danske Folk 1864 og siden
har knuget dets Udvikling, thi de tjente en Sag, der var
større end de selv, en Bevægelse, som ikke skyldtes en
enkelt Konge, Professor, Kjøbmand, Bonde eller Præst, hvor
store Fortjenester, hver især kunde have, men var og er
en Folkebevægelse saa stærk, at den i sig bærer et Haab,
som ikke skal beskjæmmes, men engang skal opfyldes,
selv om hverken de fik den Dag at se, eller vi, som i vor
Barndom og Ungdom har kjendt hine Mænd, faar den at se.

Brænderup Præstegaard pr. Ejby, den 11. Maj 1897.
Luduig Hertel.
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»Dannevirke«s Titelvignet i Fyrrerne.

I.

Fra Sjælland til den jydske Hede.
1800—1833.

J-lans Wilhelm Hertel er født den 11. Maj 1800 i
Rønnebæk Præstegaard ved Næstved. Faderen, Jørgen
Lund Hertel, var selv Præstesøn, men kunde ikke spørge
sin Slægt længere tilbage end til Oldefaderen. Sandsyn
ligvis er Familien indvandret, men naar og hvorledes véd
ingen. Der skal være en By i Elsass med Navnet Hertel,
og i Tydskland synes det at være et ret almindeligt Fa
milienavn, navnlig i Sachsen, og skrevet meget forskjelligt.
Her i Danmark kjender man*) ikke nogen af Slægten før
»Hoyagtbare og Velfornemme Mand Samuel Friederich
Herteli, Kjøb- og Handelsmand« i Svendborg, hvor han
blev begraven i Nikolaj Kirkes søndre Gang. Kirkebøgerne
i Svendborg gaar ikke længere tilbage end 1677, og der
for kan Slægten ikke spørges længere tilbage; mdn Lig
stenen melder, at han er født 1637 og begravet 4. Maj
1700. Han havde med sin »Dyd- og Gudelskende Kone«
*) Se Tli. Hertel: Familien Hertel’s Stamtavle.
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Magdalene Gords Datter flere Børn, hvoraf to Sønner blev
»holdt til Bogen«. Den ældste, Simon Samuelsen Herteli,
blev »Hører« i Svendborg og senere Præst i Rynkeby og
Revninge paa Fyn; den yngste, Hans Christian Herteli,
naaede ikke saa langt, da hans Forældre døde »før den
Tiid, Hånd self kunde fortjene sit Brød«. Han blev da
hjulpen af sin ældre Broder, indtil han havde bestaaet »de
tvende Examina Artium et Philosophicum, saa begav Hånd
sig til sin kjære Broder Hr. Simon Herteil forat under
vise Hans Søn og øve sig i Prædikestolen, som varede 3
Aar«. Derefter var han Huslærer forskjeilige Steder og
sluttede som Degn i Lumby paa Fyn, hvor han døde 36
Aar gammel 1719. Han faar det Vidnesbyrd i Lumby
Kirkebog, at han var »udi sit Embede uforfalsket og Ret
sindig, saa hver Mand yndede og elskede Ham«. Han
efterlod sig en Søn, Peder Hansen Herteli, der blev født
i Lumby 1715, studerede, blev først Degn i Lumby og
senere Sognepræst i Fjeldsted og Harndrup paa Fyn, hvor
han døde 1768 i Fjellerup Præstegaard. Han omtales
som »en alvorlig og stræng Mand, der gav sine Børn en
temmelig haard Opdragelse«.
Peder Hansen Herteil efterlod sig flere Børn, deri
blandt to Sønner, der aflagde det sidste l, og Familien
har senere skrevet sig Hertel. Begge disse Brødre kom
efter Faderens Død til en Slægtning af deres Moder, en
Kjøbmand i Odense, der tog sig af dem og hjalp dem til
at studere. Da den ældste af disse Brødre, Hans Chri
stian Hertel, kom som Student til Kjøbenhavn, lærte han
sin Halvfætter, Christian West Hertel, en Sønnesøn af
Præsten Simon Hertel, at kjende. Han var paa den Tid
Huslærer for 3 Brødre Berling, og da han blev Præst
ved Frederiks Hospital i Kjøbenhavn, overtog H. G. Hertel
Pladsen hos Brødrene Berling og blev i deres Hjem kjendt
med Hofkonditor Møller, som var gift med en Berling,
blev forlovet og senere gift med en Datter af denne Møller
og kjøbte Strænghøjgaard, der senere gik over til hans Søn.
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H. C. Hertels yngre Broder, Jørgen Lund Hertel,
født i Lumby den 9. Juli 1764, blev Student 1784 og
forlovet med Anna Magdalene Møller, en Søster til Bro
derens Hustru. Som Kandidat var han Hovmester for
Gehejmeraad Sehested Juuls Søn paa Ravnholt og blev
derfra 1791 kaldet til Sognepræst i Fensmark, men var
der knap et Aar, idet han allerede 1792 blev kaldet til
Sognepræst for Rønnebæk og Olstrup og holdt samme
Foraar Bryllup. Hans Hustru, med hvem han havde to
Sønner, døde i Januar 1798, og allerede i August samme
Aar ægtede han Wilhelmine Magdalene Haffner, der
tilhørte en Slægt, som vel ikke var adelig, men snart efter
slog ind paa en glimrende Bane, der gav den megen Magt
og Indflydelse i Danmark. Den var kommen fra Tydskland i det 17. Aarhundrede med en Feltpræst, Magister
Reinhold Haffner, hvis Søn blev Lieu tenant, og dennes
Søn var Oberstlieutenant Reinhold Jacob Haffner, gift
med Vibeke Margrethe Wildenrath, et smukt og state
ligt Par, som man ser af de endnu opbevarede Pastel
malerier, hvor navnlig Fruen i den tækkelige Dragt fra
Revolutionstiden gjør et meget vindende Indtryk. Det var
deres fromme og elskelige Datter, J. L. Hertel førte hjem
til Rønnebæk Præstegaard, og hun blev ham en god og
kjærlig Hustru, som hun var sine Børn og Stedbørn en
øm og omhyggelig Moder og en særdeles dygtig Husmoder.
Med hende havde han 6 Børn, hvoraf Hans Wilhelm
Hertél var Nr. 2 i Rækken.
Jørgen Lund Hertel var en stille, alvorlig Mand, der
i Rønnebæk fik det Vidnesbyrd, at »han var en meget
retfærdig Mand«*). Biskop Balle roste ham ved Visitatserne og skrev i Embedsbogen ved en Visitats kort efter
hans Forflyttelse, »at hans Navn og Minde skal være til
Velsignelse«. Han er omtalt som en from Mand af »den
gamle Tro«, men der er vel næppe nogen, der undgaar

•) Franciska Carlsen: Noget om og fra Rønnebæk, S. 180.
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Paavirkning af den Tidsaand, der raader i Ungdomsaarene,
og i hans Ungdomstid og første Præsteaar var det, at den
sentimentale Rationalisme næsten var eneraadende. Paa
virkning heraf spores ogsaa i de to trykte Taler, J. L.
Hertel har efterladt sig. Den ene er en »Tale i Anledning
af, at Hr. Major P. L. v. Post med Frue M. E. v. Restorph højtideligholdt deres Guldbryllup paa Holmegaard
den 20. Oktober 1802«. Den synes ikke at være holdt i
nogen Kirke, men bag Tidens Bedemandsstil og Talemaader om »Dydens Løn« finder man megen Inderlighed og
mange gode og træffende Bemærkninger, og den religiøse
Slutning, bygget over Ordene; »Herren har gjort denne
Dag, vi bør glæde os i ham«, er baade hjærtelig og smuk.
Mærkeligere er dog den anden Tale, som da ogsaa paa
Grund af sin Titel har naaet en vis litterær Navnkundig
hed. Titelen er: »Om Koekopperne. En Prædiken hol
den i Rønnebæk og Olstrup Kirker paa tredie Søndag
efter Trinitatis 1803«. Man træffer i vore Dage jævnlig
paa en »Opskrift til Prædiken«, der nærmest ligner Fore
drag, hvor »Problemerne sættes under Debat«, men en
Prædiken som denne vilde dog være en Umulighed i vore
Dage. Den begynder med en trods Tidens Stil hjærtelig
Bøn, og man mærker en religiøs Personlighed, en troende
Mand og det varme Hjærte, som Sønnen Hans tog i Ære,
gjennem hele Prædikenen; men skjøndt Jesus betegnes
som Frelseren, og der ikke findes noget af Tidens Vantro,
saa er det ikke noget egentlig kristeligt Vidnesbyrd. Det
er et Foredrag om Børnekopperne og om det Middel, man
har fundet derimod ved Vakcination, som beskrives; alle
de Indvendinger, som gjøres i Religionens Navn derimod,
gjendrives religiøst, og med dramatisk Virkning vender
han sig til en tilstedeværende blind Pige med Deltagelse
og Trøst og slutter saa med indtrængende at formane »de
andægtige Tilhørere« til at modtage de Næstved Lægers
Tilbud om gratis Vaccine og at melde sig hos ham, da
der netop var Koppeepidemi i Egnen. Trods alt det naive
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og fromme vilde man i vore Dage næppe glædes ved en
Prædiken af den Art; men den gjorde stor Lykke dengang,
og det skyldtes vel navnlig denne Prædiken, at han 21.
Januar 1805 blev kaldet til Embedet som Sognepræst for
Vordingborg og Kastrup.
Her i Vordingborg kom der noget frem hos J. L.
Hertel, som vor Tid vil anerkjende, hvad den saa ellers
vil dømme om hans forkyndelse som Præst. Da Lande
værnet samledes i 1807 for at komme Kjøbenhavn til
Hjælp, tilfaldt det J. L. Hertel at prædike for dem af
Landeværnet, der samledes ved Vordingborg. Blandt dem
var der en Skare, der førtes over til Sjælland fra Falster
og Lolland, og de gjorde Mytteri og paastod, at de kun
behøvede at forsvare deres egen Landsdel, og de vilde der
for ikke videre. J. L. Hertel fik dem dog til Ro og Lyd
ighed ved sin djærve og varmhjærtede Tale om det, de
skyldte Kongen og Fædrelandet, og de marscherede derfor
videre til — det ulykkelige Slag ved Kjøge den 29. August
samme Aar.
Noget efter skulde Sønnen, den lille 7aarige Hans,
begynde at gaa rigtig i Skole, og det blev bestemt, at han
skulde til sin Bedstemoder eller »Grandmama«, som hun
kaldtes, den gamle Oberstinde Haffner, der efter Mandens
Død boede i »Frue Kloster« i Kjøbenhavn. Han var hen
des erklærede Yndling, og hun havde tidt bedt om at
maatte faa ham. Faderen bragte ham derfor til Kjøben
havn i Oktober, og den 21. Oktober førte han den lille
Dreng op paa Kastelsvolden for at se Englænderne sejle
bort med den danske Flaade. Faderen sagde: »Glem al
drig det Syn, min Dreng«, og den lille Dreng glemte det
aldrig. Matrosernes Sorg, den ødelagte By, Englændernes
Raaben, den store Flaade og alt, hvad han saa, stod
levende for ham paa hans gamle Dage. Den Fædrelandskjærlighed, der senere prægede hele hans Liv, skyldtes efter
hans eget Sigende dette stærke Indtryk fra hans Barndom.
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Ret længe blev den lille Hans ikke i Kjøbenhavn,
thi »Grandmama« forkjælede ham, og han holdt ikke
meget af at gaa i Skole. Han holdt mere af at gaa om
paa Volden og i Gaderne, og naar han blev sulten, kom
han hjem og fortalte, at nu var Skolen færdig den Dag,
og regnede det, kom han straks hjem og fortalte, at Sko
len havde fri. Det gik en Tid; men da der blev krævet
Skolepenge, kunde »Grandmama« ikke lade være med at
udtale sin Forundring over den mærkelige Skolegang, og
nu blev alt opdaget og meldt Faderen, der fandt, at det
gik ikke an at lade ham blive hos »Grandmama«, men
hentede ham hjem til Vordingborg til hans og hendes
store Sorg.
Nu tilbragte han nogle Aar i Barndomshjemmet i
Vordingborg, hvor det gik godt nok i Skolen, og i sin
Fritid legede han mest oppe paa Slotsbakken ved »Gaasetaarnet«, der dengang var temmelig forfaldent, og hvor
han engang nær var kommen galt afsted ved at kravle
opad de raadne Trapper eller Stiger i Taarnet. Men Min
derne fra Vordingborg fik dog ikke nogen særlig Betyd
ning for ham, og han kom for tidlig derfra. Det var
atter en kvindelig Slægtning, der vilde have fat i ham,
hans Moster Dorothea Christiane Henriette Haffner,
gift 1807 med forhenværende Lieutenant Christian Friis
i Nykjøbing paa Falster. Han havde som Page paa Kristiansborg Slot oplevet dettes Brand 1794, senere som
Lieutenant Slaget den 2. April 1801, men havde taget sin
Afsked og havde nu en Embedsstilling i Nykjøbing, blev
senere Husfoged i Haderslev, hvor vi atter vil faa at høre
om ham. Til dette Hjem kom Hans nu og blev sat i
Nykjøbing Latinskole. Denne var i Forfald paa den Tid,
og det gik tilbage med Drengen istedetfor frem, saa Fad
eren atter maatte flytte ham, denne Gang til hans store
Glæde.
Han blev nu, 14 Aar gammel, sat i Herlufsholm
Skole, der siden altid stod for ham i et Rosenskjær som
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en Mønsterskole, og det var en lykkelig Skoletid, han
havde der, og som han altid tænkte tilbage paa med stor
Glæde. Selv gjorde han ogsaa god Fremgang i Skolen,
der blev godt ledet af Brorson som Rektor og havde
mange gode Lærere, deriblandt Fogtmann, som senere blev
Herteis Biskop.
En af Skolens dygtigste Lærere, men tillige vistnok
en stor Original, var Hans Melchior, som var Skolens
Jnspektør. Til hans Særheder hørte, at han vilde have
Disciplene — i det mindste Hertel, der havde samme For
navn — til at sige Du og kalde ham Hans.
Selv kaldte han altid Hertel ved Fornavn, men med
en megel bred aa-lyd, og det var Herteis største Sorg i
Skolen, at de andre Disciple kun var altfor villige*til at
optage Navnet »Haaens«, saa han tog det Løfte af sig, al
drig at give nogen Søn Navnet Hans, om han fik Børn.
Han holdt ogsaa trolig Løftet. Ellers kom han godt til
Rette med Melchior, skjøndt Bekjendtskabet begyndte og
sluttede med et Sammenstød. Han skulde den første Dag
bringe en Stilebog eller Skrivebog, og det viste sig, at der
fandtes et i uden Prik. »Hvad er dette for et Bogstav,
Haaens?« — »Det er et i!« — »Saa, er det et »i«, Haaens?
Jeg troede, at der skulde være en Prik over dette Bogstav,
for at det kunde være et »i«; men naar det mangler, sætter
jeg en Prik der.« Med stor Langsomhed tog han en Pen,
dyppede den og satte en Prik paa Papiret. »Og saa sætter
jeg en der«. Med en meget hurtig Bevægelse anbragte
han Knoen af sin Pegefinger eftertrykkelig i Panden paa
»Haaens«, der aldrig siden glemte at anbringe Prikken
og mente, at han skyldte den Dag sin tydelige Haandskrift.
Det andet Sammenstød var ved Skoletidens Slutning, kort
før Demissionen. Tobaksrygning var strængt forbudt, men
Disciplene røg i Smug. En Aften kommer Melchior ind
i Herteis Værelse og lugter Tobak, søger og finder baade
Pibe og Tobakspung. Han kommanderede: »Haaens tag
Lysen der!» Hans maatte gaa me.d Lyset i Haanden, bag-

10
efter kom Melchior med Piben i den ene Haand, Tobaks
pungen i den anden, og overalt aabnedes Dørene paa Klem,
og glade Ansigter tittede ud og iagttog Optoget. Hertel
slap med en Tordentale; men dette Syn havde vakt saa
megen Glæde, at han siden i Studenterdagene blandt Herlovianerne fik Navnet Hans Lysen, og under Sprogkampen
i Sønderjylland optog han Navnet som Forfattermærke i
» Dannevirke«.
Det var ikke blot Minder fra Forholdet til Lærerne,
han siden bevarede med Troskab; men hans Kjærlighed
til Naturen og aabne Øje for Naturskjønhed vaktes her i
de smukke Omgivelser, og med stor Liv og Glæde deltoghan i det fornøjelige Kammeratliv, hvor der mellem ham
og nogle af disse udvikledes et Venskab, der holdt sig ogsaa under de graa Haar. Omhyggelig gjemte han Sange,
trykte og skrevne fra Skoletiden, mest Festsange, men ogsaa nogle meget morsomme Sange, man havde slaaet op
i Spisesalen under et lille Oprør i Anledning af Maden,
og hvor der blev truet med Klager til Skolens Patron,
»Excellencen Kaas«. Ganske uden Grund synes dette
Skoleoprør ikke at have været efter Beskrivelsen i det ene
Opslag:
Før fik vi Vand med Fedt udi,
og dette kaldtes Suppe,
nu faa vi Vand for Fedtet fri,
og dette kaldes Suppe.
Før fik vi Steg med Smørsaus til,
nu man med Vand maa nøjes;
den Mad med Smør maaske ej vil
saa lettelig fordøjes.
Før Frikassé paa fedet Kalv
hver Løverdag var Retten;
nu er den næppe baaren halv
og tages uden Trætten.
Et andet Opslag lyder saaledes:

Naar til en Ting man lægger noget til,
en anden derved mindre blive vil.
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Til Spisemestrens Løn nys øget blev et Stykke,
som Følge deraf fik vor Spise en Ulykke.
Vort Sup’peslapperads er næppe til at spise,
KaaL Ærter, Vællingen er lavet til for Grise,
hver Løverdag Lektion vi faa i Sultekur.

M o ra 1:
Hvis bedre Mad vi ikke faa,
til Præsidenten Kaas vor Klage snart skal n'aa.

Andre af Opslagene var Vers paa Tydsk, Latin og
og Fransk, og der synes baade at have været Humør og
gode Hoveder blandt Disciplene. Det var ogsaa et dygtigt
Hold, Skolen sendte til Universitetet 1820, alle fik Laud,
og til dette Hold hørte foruden Hertel ogsaa den senere
saa bekjendte Kabinetssekretær og Minister Tillisch.
Artium blev taget ved Universitetet, men fra Skolen
medbragtes et paa Latin affattet Testimonium (Vidnesbyrd),
og i Herteis Testimonium, der er underskrevet af Rektor
Brorson den 23. September 1820, hedder det om ham i
et meget pynteligt Sprog, der er vanskeligt at gjengive:

»Næsten fem Aar ere alt henrundne, siden den saare
beskedne, saa og retskafne Yngling Johannes Wilhelmus
Hertel, hvem vi ved de denne Skrivelse ville have Eder
anbefalet, blev indskreven som Herloviansk Fostersøn.
Først søgte han Skole i den liden Stad Neocopia, almindeligen kaldet Nykjøbing paa Falster, og som han
der havde gjort ulastelig Fremgang og skulde gjøre
yderligere Fremgang, blev han i sin Levetids femtende Aar
indført i vor Liste. Født den Ilte Maj Aar 1800 har
han som Fader ejegode og højærværdige Georgius Lund
Hertel, Præst i Landsbyen Ballerup paa Sjælland, og som
Moder velædle og i lige Maade velagtede Matrone Wilhelmine Magdalena Haffner. Med Formaning og Eksempel
have de fromme Forældre aldrig undladt at fremme, hvad
Sønnen gavnligt kunde være, og den fromme Søn haver ej
heller taalt, at hine skulde angre den omhyggeligen viste
Omsorg, han, som flittigen haver kastet sig over Studierne
og gudfrygtigen lagt Vind paa Dyder. Med mildere og
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lettere paavirkelig Anlæg vil Du næppe letteligen finde
nogen udrustet, hvorfor han og saaledes haver vundet saavel Lærere som Kammerater, at ingen findés, som ej øn
sker, at han maa have Held og faa Fremgang i sine Fore
tagender. Fremdeles haver han med saa megen Flid læst
og atter læst de gamle Forfattere og det foreskrevne, at
han næppe svigter Haabet om at høste Frugt, medmindre
beskeden Undseelse, en sjælden Dyd hos vor Tids Ung
dom, om jeg ikke fejler, eller den for lidet forsigtige men
neskelige Natur skulde fremkomme med saadanne Fejl,
hvorved Prøvens Udfald i mindre Grad vil svare til For
haabningerne.«

I Oktober 1820 blev Hertel altsaa Student og fik til
Artium Laud i alle Fag undtagen Latin og — Religion,
hvor han fik Haud. At han fik Haud i Religion tog han
sig dog ikke saa nær, da det var en ivrig Rationalist, der
eksaminerede ham, og han selv — om end ikke gjennem no
gen stærk Vækkelse — var naaet til at leve i from Barne
tro og derfor gjærne opfyldte sin fromme Moders Ønske
at studere Theologi. Hans to ældre Halvbrødre og hans
ældre Helbroder havde fulgt Morbrødrenes Eksempel og
var Officerer, og da de kom paa Landakademiet, holdt
Moderen bestemt paa, at Hans skulde blive Præst som
hans Fader og Bedstefader.
Først maatte han dog tage »anden Eksamen«, hvoraf
han tog første Del i April 1821, anden Del i Oktober 1821,
begge Dele med Laud i alle Fag. I Rusaaret var der to
Professorer, der særlig vakte hans Interesse. Den ene var
den unge Professor i Filosofi, Sibbern, der øvede en stærk
tankevækkende Indflydelse paa ham som paa saa mange
andre i den Tid. Den anden, som han hørte med stor
Glæde, var H. C. Ørsted\ men da denne engang udvik
lede for de unge Studenter, at Elektromagnetismen vilde
medføre, at* den Tid skulde komme, at man kunde læse i
Aftenaviserne her, hvad der havde staaet samme Dag i
Morgenaviserne i Amerika, ja at man endog vilde kunne
staa i Europa og tale med en Mand i Amerika, da kneb
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det svært for ham som for det øvrige Auditorium at be
vare Alvoren. De mente, at Mandens megen Lærdom
gjorde ham rasende.
Efter at have taget anden Eksamen, begyndte han
straks meget flittigt og uden Kritik, men vel ogsaa uden
synderlig aandeligt Udbytte, at høre theologiske Forelæs
ninger. Den gamle Spotter Hornemann var endnu Pro
fessor, men uden at øve nogen Indflydelse. Tiden var dog
nu saaledes, at Studenterpe harmedes over de Anskuelser,
han bar frem, og al hans flove Spot, hvorimod hans
plumpe Bortforklaringer af Underne mest var dem til Mor
skab. Dernæst var Jens Møller og Peter Erasmus Møl
ler, som vittige Hoveder kaldte »Vindmøller« og »Vand
møller«, theologiske Professorer; men skjøndt de baade
var skikkelige og holdt paa positiv Kristendom, saa Stu
denterne havde Agtelse for dem, øvede de dog næppe syn
derlig Indflydelse; men ved den Tid, Hertel begyndte at
høre theologiske Forelæsninger, blev H. N. Clausen først
Lektor og senere Professor, og han vandt snart Hjærterne.
Hans danske Forelæsninger i Modsætning til de andres
Latin, hans aandfulde og ungdomsfriske Personlighed til
talte dem, og Hertel hørte til de Studenter, der var i høj
Grad begejstrede for ham og glade ved hans Forelæsninger.
Senere kom han paa anden Maade i Forbindelse med den
Professor, han i sine unge Dage havde set op til, og der
ved voksede Venskabet; men allerede fra den Tid taalte
han ikke ret vel nogen Kritik over Clausen eller hans
Anskuelse, uden at han dog sluttede sig til den, eller
modtog anden paaviselig Paavirkning end det stærke Ind
tryk af at have mødt en Personlighed i den unge Pro
fessor.
Paavirkning i kristelig Henseende fik han ad anden
Vej, mest vel gjennem J. P. Mynster, men vistnok ogsaa
i høj Grad ved den i de Aar meget afholdte, ivrig orthodokse Prædikant Jørgen Thisted, personel Kapellan ved
Trinitatis Kirke, som plejede »at gjennemvæve sine Præ-
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dikener med lyriske Udbrud i velklingende Vers, der faldt
Folket i Ørene*)«. Hertel hørte ham jævnlig og havde
mange af hans den Gang meget yndede Skrifter.
Som oftest var Hertel dog hjemme i Ballerup Præstegaard om Søndagene. Faderen var nemlig bleven forflyttet
fra Vordingborg. Da han blev anden Gang gift, var der
intet paafaldende ved dette Ægteskab, idet den ene af hans
Hustrus Brødre var gift med en Søster til J. L. Herteis
første Hustru; men alt som hans Svogre, de to Brødre
Haffner forfremmedes til store og mægtige Stillinger, blev
Generaler, Kammerherrer o. s. v., var det jo galt, at deres
Søster var almindelig Præstekone og blev kaldet »Ma
damme« i den lille By Vordingborg. J. L. Hertel synes
ikke at have villet være Konsistorialraad ; men saa vidste
man anden Udvej. Den 18. Oktober 1815 fik han Rang
med Kjøbenhavns Sognepræster (6. Klasse Nr. 13), og saa
var han »Højærværdig« og hans Kone Frue, og den 18.
November 1816 blev han udnævnt til Sognepræst for
Ballerup og Maalev tætved Kjøbenhavn.
Skjøndt det var et af Landets største Præsteembeder,
og hans Kone kjøbte en Bondegaard tæt op til Præstegaarden, og skjøndt begge Gaardene blev drevne i For
ening, og der var let Afsætning for alle Produkter paa
Torvet i Kjøbenhavn, hvorhen der daglig sendtes Vogn
med Mælk, Smør o. s. v., kneb det dog for J. L. Hertel
at faa alt til at slaa til. Paa Grund af Familieforbindel
serne maatte der til Tider føres et fint Hus, Fruen maatte
kjøre i Kareth, naar hun besøgte sine fornemme Brødre,
eller til Theatret, hvor hun jævnlig kom, og Børneflokken
var stor. Der var 8 Børn, deriblandt 3 Officerer, som
alle kostede meget, og Priserne var smaa, alle økonomiske
Forhold trykkede siden den ulykkelige Krig og Statsbanke
rotten. Til daglig var der derfor meget tarveligt, men al-
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tid hyggeligt i Ballerup Præsteg aard* Børnenes lykkelige
og kjære Ungdomshjem, og naar Børnene og deres unge
Venner samledes, gik det fornøjeligt til. Man legede og
spøgte eller sad om det lange Bord med Tællelysene og
sang i Hjærtets Troskyldighed: »Fryd Dig ved Livet i
Dine Dages Vaar«, og de andre af Tidens yndede Sange.
Naar saa Glassene kom paa Bordet og fyldtes med »Bi
skop« eller Punsch, blev der lystigt. Man sang Drikke
viser, enten de gamle fra det foregaaende Aarhundredes
Slutning eller nye og selvlavede, og navnlig til Fødsels
dagene var den unge, lystige Læge, Ejler Kongsted*
utrættelig i at møde med Drikkeviser i den gamle Rahbekske Stil. Senere, da Husets yngste Søn, ^Wolfgang
Hertel* blev Student, mødte han med Viser paa de Hejbergske Vaudevillesanges Melodier og i Stil med disse.
Til dagligdags var Hans Hertel undertiden noget op
slidt af Forelæsninger, Studering til langt ud paa Natten
og de mange Informationer, han var nødt til, men ogsaa glad
ved, da han var en dygtig Lærer med stor Kjærlighed til
Børn ; men naar han kom hjem, fik hans frejdige Natur
Luft ved det glade Samliv med Ungdommen der, og det
kjære Ungdomshjem fik ikke mindre Tiltrækningskraft,
da han blev kjendt med sine Søstres Veninde, Louise Ca-

thinga von Westen.
Slægten von Westen var oprindelig en tysk Adels
familie. Den første af denne Familie, der nævnes her i
Danmark, var Mathias v. Westen (f. 1613, død 1679),
Borgmester i Nysted og Ejer af Aalholm. Han var to
Gange gift, og -havde med sin første Kone kun et Barn,
en Søn, der døde ung, men med den anden Kone havde
han ikke færre end 15 Børn, hvoraf nogle døde tidligt,
Qg de andre fik han sat godt i Vej. Den ældste af disse,
Arnold v. Westen, blev Apotheker i Trondhjem og var
Fader til »Finmarkens Apostel«* den bekjendte Præst og
Missionær Thomas von Westen. En yngre Søn, Peter
von Westen, var Apotheker i Odense og ejede Lammehave
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og Fraugdegaard, og dennes Son, Johan Christopher von
Westen, var ligeledes Apotheker i Odense og nævnes som
Ejer af 7 Herregaarde; men siden synes det at være gaaet
tilbage for Familien, skjøndt hans ældste Søn, Peter von
Westen, var Dr. med., Professor philosophiæ og Ejer af
tre Herregaarde. Med ham synes det at være gaaet til
bage, idet han døde som Toldkasserer i Fredericia. Han
efterlod sig 5 Børn, deriblandt Johan Christopher von
Westen, der oprettede det bekjendte v. Westenske Institut,
som bestod længe efter hans Død 1841, og Frederik Chri
stian von Westen, der var Kjøbmand, men hævede For
retningen og boede i Ballerup tæt ved Præstegaarden.
Han var første Gang gift med Margrethe Regine Dolmer,
der døde 22 Aar gammel 1801, og med hende havde han
Datteren Louise Cathinga; men senere giftede han sig to
Gange, og navnlig under den anden Stedmoder blev Hjem
met Datteren saa sørgeligt og uhyggeligt, at hun tyede til
Præstegaarden, naar hun kunde, og her lærte hun den
1 Aar yngre Student, Hans Hertel, at kjende. Den 18.
Februar 1822 blev de forlovede, og hvert Aar mindede han
sin stille, fromme Hjærtenskjær om denne »lykkelige Dag«
ved at skjænke hende en Bog, ledsaget af nogle faa
Linier, som han underskrev »Din Wilhelm«; thi Uviljen
fra Skoleaarene mod Navnet Hans havde ikke tabt sig,
og af hendes Læber vilde han helst kaldes med sit andet
Fornavn. Han underskrev sig senere H. Wilh. Hertel.
Udenfor Hjemmet bød Studentertiden ham ikke megen
Glæde, og det var ikke underligt; thi der var ikke meget,
som i de Aar kunde sætte et ungt Hjærte i Bevægelse.
Ganske vist blev Grundtvig Præst i Kjøbenhavn i hans
Tid og prædikede i Frelsers Kirke, men om Hertel ogsaa
har hørt ham, har det været med saa megen Fordom imod
ham, at det var ikke at vente, at han fik det mindste Ud
bytte deraf. Ellers havde Tiden ikke stort- at byde paa«
Tylvtestriden var det sidste Udslag af den aandelige Be
vægelse under den lange Krig, og nu var alt afslappet og
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mat. Af Frihedsbevægelser var der kun Dr. Dampes død
fødte Forsøg paa at fremkalde nye Samfundstilstande.
Blandt Herteis Erindringspapirer fra den Tid er et lille
Hefte med Afskrifter af P. A. Heibergs politiske Sange,
Spotteviserne over Slaget ved Kjøge og et meget højstemt
Kvad fra 1814: »Nor til Dana«, underskrevet O. S. I
gungrende Vers om Valhalla, Aukathor, Diser o. s. v.
foreholder Nor, støttet til sit Spyd, Dana dennes vægel
sindede og vaklende Holdning under de napoleonske Krige,
og udbryder midt i alt dette:

Nu klager Du, at Du er solgt for Guld,
At Dine Sønner Sværd ej maatte bære —
Ha! Mø! hvi est Du da den Nidding huld,
Som solgte mig og Dig og al sin Ære?
O! split dog Baandet, hvormed nedrig List
Har bundet Dig ! Stræk Dine løste Arme
Mod Himlens Gud, Din Fader! Han vil vist
I denne Stund sig over Dig forbarme.
Ja spræng Din Lænke, Dana, og vær fri,
Med kraftfuld Arm skal jeg Dig stande bi;
End elsker jeg Dig, hjælper Dig til Løn,
For Du mig skjænket har Din bedste Søn«.
9

Og Digtet slutter med følgende Linier:
»Da kommer, haaber jeg, den Stund,
Da Norges Fjæld og Herthas Bøgelund,
Da grønne Dal og tangbeklædte Strand
Lovsynge skal sin første Christian.«
Med den Slags Kneps i Lommen som disse Afskrifter
maatte de ungdommelige Frihedslængsler nøjes, og ret
dybt har de næppe naaet ned i Herteis Hjærte, thi til
hans Søndagsglæder, naar han var i Byen, hørte det at
vandre ud til Frederiksberg Have og se Kongen sejle i
Kanalen, og den Kongetroskab og Ærbødighed for Kon
gens Person, der prægede hele hans Liv, har utvivlsomt
faaet sin Begyndelse ved disse Vandringer.
H. Wilh. Hertel.
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Den eneste ungdommelige Luftning, Tiden kjendte,
var det begyndende Studentersamliv; det tog han Del i og
blev saaledes straks Medlem af den nydannede Studenter
forening. Her blev han Dus med den gamle Rahbek*
der altid var paa Færde med at gjøre Bekjendtskab med
de unge Studenter, særlig da med Herlovianerne, fordi
han selv var Herlovianer. Ret meget kom Hertel dog
ikke i Studenterforeningen, og hverken Gilderne der eller
Regentsens tohundredaarige Jubelfest den 1. Juli 1823
fik videre Indflydelse paa hans Udvikling, om han end
trofast gjemte paa Sangene. Større Betydning for ham
havde hans Deltagelse i det Fakkeltog, Studenterne bragte
Prinds Kristian Frederik (den senere Kong Kristian 8.)
paa Sorgenfri paa hans Fødselsdag den 18. September
1822, da man bød ham og Prindsesse Caroline Amalie
Velkommen efter den lange Udenlandsrejse. Hertel drøm te
da ikke om det, han senere fik med Kristian den 8. at gjøre,
men hyldede ham som de andre Studenter med Forventninger
om det, han, der havde givet Norge fri Forfatning, skulde
yde Danmark ; men netop derfor blev denne Hyldest meget
ilde optaget paa højere Steder, hvad Hertel da snart fik
Bevis for.
Men der var en anden Oplevelse, der fik mere Ind
flydelse paa ham og gjorde et lignende Indtryk som hin
Dag 1807, da han saa Englænderne sejle med Flaaden.
Paa Grund af Slægtskabet kom han meget til Haffnerne,
der alle var Officerer, og navnlig kom han stadig til
sin ældste Morbroder, Johan Wolfgang ReinholdHaffner,
Generallieutenant og Chef for Generalkvartermesterstaben,
den Mand, der næst efter General Biilow, Kongens Ge
neraladjudant, maaske havde størst Indflydelse hos Kongen,
og som derfor meget almindelig blev kaldt »Frederik den
6.s Haffner« eller »den almægtige Haffner«. Hans Datter,
Thyra Valborg Haffner, tilbragte en længere Tid af sin
Barndom i Ballerup Præstegaard hos sin Moster, og Hans
Hertel underviste en lang Tid sin Fætter, Generalens Søn,
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Wolfgang Haffner (født 1810, død 1887), den senere
Krigsminister, og kom derfor en Tid jævnlig, om ikke
daglig, til Generalen og spiste til Middag der; men han
var ikke ubetinget glad derover, thi Haffner var en Mand
af den gamle Skole og dertil opbrusende og heftig, og det
faldt ikke altid Hertel let at tie til disse Udbrud. Han
tordnede saaledes voldsomt over Fakkeltoget, fortalte om
Kongens Vrede og erklærede, at de Fyre, der havde været
med der, »vilde aldrig faa Embede«. Han vidste ikke, at
Søstersønnen havde været med, og denne tav viselig stille.
En anden Gang traf den unge Student Onkelen ude af
sig selv af Harme, og det varede længe, før han kunde
faa at vide, hvad der var i Vejen ; men saa kom det for
Dagen, og det var en uhørt Skandale, en blodig Fornær
melse. Der havde været Kur hos Dronningen, og denne
havde talt til de andre Herrer paa Tydsk; men da Turen
kom til ham, bød hun ham den Krænkelse at tiltale ham
— paa Dansk.
Det slog ned hos den unge Student, at der kunde
tages saaledes paa Vej over, at en dansk Dronning tiltalte
en dansk General paa dennes Modersmaal, og han fik et
stærkt Indtryk af, hvilken Uret der skete det danske Sprog
i hans Fædreland. Hans danske Hjærte kom til Selvforstaaelse, og der vaagnede en Længsel hos ham efter en
gang at kunne være med til at arbejde for, at det danske
Sprog kom til sin Ret i Danmark. Det skulde ogsaa
siden ske, men under Forhold, han ikke dengang drømte om.
Ellers gik det ham som mange andre, at det Sted
hvor han fik de stærkeste aandelige Indtryk, var i Theatret, der jo dengang havde fremragende Skuespillere. Hans
Øre og Hjærte var aabent for Poesi, og dette blev udviklet
hos ham, særlig naar han saa sine Yndlingsdigtere Hol
bergs og Oehlenschlågers Mesterværker. Han blev en god
Oplæser og var navnlig, endnu paa sine gamle Dage, en
fortrinlig Holbergoplæser. Han . deltog ogsaa med Lyst og
Glæde i »Kongens Livkorps« (Studenterkorpset), der endnu
2*
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paa den Tid foretog sine Øvelser i fuldt Alvor, og sjæle
glad var han, naar han kunde faa en Hest og ride en
Tur, og han red godt, noget han senere i Sønderjylland
fik Brug for paa anden Maade, end han dengang tænkte
paa. Men en Gang kom han temmelig uheldigt fra en Ride
tur. Han havde hos sin Onkel laant en af Stabens Heste
og red til Eremitagesletten for at se paa Kongerevuen;
men da Kongen kom med sin Stab, kjendte Hesten kun
altfor godt sin Plads der, vilde derhen med al Vold og
Magt, og hvor meget den ulykkelige unge Mand end tum
lede med den, maatte han en Tid følge med til stor For
nøjelse for Kongen, der blev opmærksom derpaa og brød
ud i sin ejendommelige Stødlatter.
Men Studentertiden kom aldrig til at staa i noget
skjønt Lys for ham. Skjøndt han var en livlig Natur,
tiltalte Selskabslivet ham ikke, hvad maaske skyldtes hans
tidlige Forlovelse. Han havde heller ikke synderlig Tid
til noget af dette. Paa Grund af Faderens store Embede
kunde der ikke blive Tale om Stipendier, men stor Hjælp
kunde han, som omtalt, ikke faa hjemmefra, og han maatte
derfor hovedsagelig tjene sit Underhold ved Undervisning,
og det gik langsomt med Studeringen, saa han var læng
ere om at tage Embedseksamen, end det ellers var al
mindeligt paa den Tid.
Han besluttede dog at tage Eksamen i 1826, og da
der paa den Tid afholdtes Eksamen fire Gange om Aaret,
lykkedes det ham at holde hemmeligt for sit Hjem og sin
Louise, at han vilde gaa op i April Maaned. Den 17.
April 1826 kunde han komme hjem om Aftenen til Balle
rup Præstegaard og overraske sine Kjære med, at han var
theologisk Kandidat. Der blev stor Jubel i Hjemmet;
men selv var han ikke rigtig glad. Paa den Tid havde
man ikke noget Haud primi, og han havde haabet at faa
Laud. Det var ogsaa gaaet heldig nok ved skriftlig Eks
amen ; men han var uheldig ved mundtlig Eksamen, og
hertil bidrog maaske, at samme Dag var den senere Bi-
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skop P. C. Kierkegaard oppe til Eksamen. Man ventede,
at denne skulde have faaet Egregie, men han naaede kun
Laud, og det trykkede ned, saa Hertel fik Haud. Det var
ham en stor Skuffelse, om det end trøstede ham at faa
gode Anbefalinger fra Professorerne og et smukt Vidnes
byrd fra sin Manuduktør. Dette lød saaledes:
»I en Tid af 2| Aar har Hr. cand. theol. H. W.
Hertel stadigen benyttet min Vejledning til theologisk
Attestats. Det nøjere Bekjendtskab, dette Forhold knyttede,
satte mig i Stand til i ham lige meget at elske Mennesket
og at agte den redelig Studerende, der med uafbrudt og
utrættelig, ofte næsten hans Kræfter overstigende Flid
stræbte frem til Opnaaelsen af det Maal, hvortil han nyligen er bragt. — Hans usminkede Ærlighed, hans aabne
Frimodighed og religiøse Alvor gjorde mig de Timer, jeg
anvendte til hans Studiums Lettelse, ligesaa behagelige,
som hans egen utrættelige Iver gjorde mig det til en let
Beskjæftigelse. Skjøndt derfor ikke Udfaldet af hans
theologiske Attestats svarer ganske til de Forventninger,
hvortil hans Flid syntes at berettige, idet en af dyb Be
skedenhedsfølelse saa let oprunden Forvirrethed og Frygt
forbød ham at lægge de Kundskaber fuldkommen for
Dagen, som jeg véd han besidder, kan jeg dog ikke andet
end med den hjærteligste Beredvillighed møde hans Ønske
om aabenhjærtigen at udtale den Dom over ham, som et
nøjere Bekjendtskab satte mig i Stand til at fælde.
Colleg. Medie. 19. April 1826.

J. H. Lautrup,
Cand. theol. & Manud.«

Da han havde hvilet sig noget efter Eksamenslæsnin
gen, begyndte han paa Pastoralseminariet, og den 13. No
vember 1826 holdt han Dimisprædiken i Regentskirken.
Denne Prædiken, der endnu foreligger, er udarbejdet i et
smukt Sprog med kjendelig Hjærtevarme og kristelig Al
vor, omend i Toner, der klinger lidt fremmede for vor
Tid, og da Professor Clausen, der var den ene Censor,
havde læst den, udtalte han sig velvilligt og opmuntrende.
I Regentskirken traf han den anden Censor, den stive
Rationalist Provst Holm ved Holmens Kirke.
Han
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udtalte sig ogsaa meget pænt og velvilligt om Prædikenen
til den unge Kandidat, men fortsatte med stadig Velvilje
omtrent saaledes: »Hvorledes gaar det Deres gode Fader i
disse jammerlige Tider? Ak ja, hvilke Tider! Der er jo
næsten ingen, der betaler noget ordentligt for en kirkelig
Forretning, og Deres Fader er en fornuftig Mand, at han
sælger sine Æg og Mælk og Smør paa Torvet; men stort
tjener han vel ikke med de Priser, vi nu har. Ak, ja!
Hvilke Tider, hvilke Tider! Naa, der har vi Professor
Clausen! Ja, gaa saa op paa Prædikestolen og begynd,
at vi snart kan blive færdige!« Det var Indgangsbønnen,
Salmesang var der ikke, og det var Hertel næsten umuligt
at prædike umiddelbart efter den Indledning. Ogsaa her
fik han Haud ; men et Par Uger efter, den 26. November
1826, fik han Oprejsning ved den kateketiske Prøve i
Trinitatis Kirke. Her fik han Egregie, hvad han sikkert
ogsaa fortjente, thi endnu paa hans gamle Dage var det
en Glæde at høre hans livlige, hjærtelige og ejendomme
lige Katekisation. I September 1826 var han bleven ud
skreven af »Kongens Livkorps«, Studenterkorpset, hvor
han havde gjort Tjeneste ved 3. Kompagni fra 25. Oktbr.
1820 til 13. September 1826, i Januar og Februar 1827
gjennemgik han det saakaldte »Fløjtekursus« eller »Nor
malskolen for den indbyrdes Undervisning«, som dengang
var uundgaaelig nødvendig for at kunne blive Præst, saa
nu var han færdig til at søge Embede.
P. C. Kierkegaard havde Eksamensdagen tilbudt ham
en Kapellanplads paa Bornholm og tilraadet ham at tage
den, »da han med den uheldige Eksamen ikke kunde vente
Embede i nær Fremtid« ; men Hertel foretrak at vente og
tog derfor i 1827, vistnok hen paa Foraaret, Plads som
Huslærer hos den engelske Familie Ferrall, der om Som
meren boede i Vedbæk; men han fortrød snart, at han
havde overtaget denne Plads. Hans alt andet end blide
Følelser mod Englænderne siden 1807 fik daglig Næring
ved den stive Tone, der herskede her, og passede saa lidt
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til hans jævne, ligefremme Sind, og særlig ærgrede han
sig over en hoven engelsk Tjener; men han havde da i
alt Fald det Udbytte, at han daglig øvedes i at beherske
sit af Naturen noget heftige og brusende Sind, og hans
Kjærlighed til Fædrelandet og ægte Danskhed voksede
under disse Forhold. Som Forholdene var, holdt han sig
mest for sig selv, og i sin rigelige Fritid nød han den
dejlige Natur ved Vedbæk eller fordybede sig i Læsning,
mest af Digtere, og da navnlig Goethe, Schiller og andre
tydske Digtere; men hans danske Hjærte tog ikke Skade
deraf, og det blev senere af ikke ringe Betydning for ham,
at han var vel kjendt med tydsk Poesi. Søndagene tilbragte
han mest i Ballerup, hvor han jævnlig prædikede for sin
Fader, og viser disse Prædikener end ikke megen Mo
denhed eller særlig kristelig Udvikling, saa han ud af
Erfaring taler om Fred og Forsoning under Kristi Kors,
er det dog barnefromme, alvorlige kristelige Prædikener,
hvor Ordene »Ærefrygt, Tillid og Kjærlighed« til Gud Fader
formedelst' Jesus Kristus stadig vender tilbage.
Huslærerpladsen fik en brat og glædelig Afslutning,
da han — vistnok ved sin Morbroder, den »almægtige«
AA’o 1 fgang Haffners Indflydelse — den 14. September 1827
blev udnævnt til Sognepræst for Sønder Felding og
Assing i Ribe Stift. Det var en stor Glæde, og nu fik
han travlt. Først maatte han efter den Tids Skik op til
Kongen for at sige Tak, og den Vandring foretog han
med et beklemt Hjærte. Modet voksede ikke, da han blev
indladt og stod i et tomt Værelse, men saa Frederik den
6. inde i et Sideværelse staa og se ud af et Vindue; men
han tog Mod til sig og rømmede sig, og da det ikke hjalp,
hostede han. Saa kom Kongen farende hen mod ham og
raabte med barsk Stemme: »Hvem er De? Hvad vil De?«
Skjøndt Hertel var belavet derpaa, blev han betuttet og
gjorde nogle Skridt baglænds, men fik sig da samlet,
bukkede, fortalte, hvem han var og bragte sin allerunder
danigste Tak. Kongen, der brød ud i sin korte Latter
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ved at se hans Betuttethed, talte venligt til ham, saa han
gik bort med et lettet Hjærte. Ogsaa til Minister Stemann
maatte han for at takke, og denne lykønskede ham og
fortalte ham, at det maatte være et udmærket Sted, han
skulde til, da hans afdøde Formand havde været der i en
meget lang Aarrække og aldrig søgt Forflyttelse, skjøndt
det var et afsides Hedekald.
Derefter fik han travlt med Tilberedelser til Brylluppet,
og den 28. Oktober 1827 stod hans Bryllup med Louise
Cathinga v. Westen i Ballerup Præstegaard. Flere dels
alvorlige, dels skjæmtende Sange var skrevne i Dagens
Anledning, deriblandt følgende noget vovede Bryllupssang
af Kredsens lystige Hoved, Ejler Kongsted, og gav Visen
just ikke nogen tro Skildring af det Hjem, det unge Par
skulde drage hen til, var den saa meget mere et karak
teristisk Udtryk for Tiden og den Tone, der herskede
blandt den Ungdom, der samledes i Ballerup Præstegaard:
Mel.: Oldtiden havde en god Skik.
Højt smiler mellem Tjørn og Krat
Pastorens Borg med høje Tage;
Hustruen, Gaardens bedste Skat,
Sysler saa ømt om elskte Mage.
Svalerne bo under Taget saa trygt,
Storken sin Rede paa Taget har bygt.
Fruen i Huset er Solen i Vaar,
Storken og Svalen Velsignelse spaar.

Aarie ved Lærkens første Slag
Vaagner den rappe, flinke Mutter,
Byder sin Mand en venlig Dag,
Klapper hans Kind, af Sengen smutter
Gotter Pastoren med Kringler og The.
Baller og Bøtter er hvide som Sne.
Fruen i Huset o. s. v.
Øjet sig fryder, hvor man gaar,
Stuerne er saa pæne, rene,
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Hyben og Røn i Haven staar,
Skygger med Løv og grønne Grene,
Sjungende Terner omkap ruske Hør,
Kjærne af Fløden det sødeste Smør.
Fruen i Huset o. s. v.
Sommeren er saa væn en Tid,
Blaakorn og Aks er Markens Smykke;
Landlivet yder tifold blid
Kjærligheds rene, skyldfri Lykke.
Tiden, den flyver saa rap og saa fro,
Glæden har Vinger, hvor Blomsterne gro.
Fruen i Huset o. s. v.

Rundt omkring gaar en venlig Flok
Fjerkræ med Top og spraglet Vinge;
Midt iblandt knejser stolt en Kok,
Duer sig rundt om Gaarden svinge;
Smaafugle flagre om Skov og Vang,
Luften gjenlyder af Glæde og Sang.
Fruen i Huset o. s. v.
Gusten og kold er Vintrens Dag,
Frossen er Mark og Engens Blommer!
Storken bortrejste fra sit Tag,
Hvad mon den bringer næste Sommer?
Smaabitte Dyner i Vuggen der laa!
Herren sig glæder og elsker de smaa!
Fruen i Huset er Solen i Vaar,
Storken og Svalen Velsignelse spaar.

En Maanedstid senere rejste det unge Par til det nye
Hjem, men lagde Vejen om ad Ribe, hvor Hertel skulde
ordineres. Lige til Kolding kunde man benytte »den
agende Post«, og derover var man henrykt. Det var en
nem og hurtig Befordring, hvor man ikke var ret mange
Dage om Rejsen, naar »Postjagten« da ikke fik for megen
Modvind over Storebelt, og saa sad der en rød Kudsk paa
Bukken, og maaske var der fire Heste for Vognen. »Det
er næsten, som hørte man til de Kongelige«, sagde den
unge Kone. Tiden var nøjsom! Fra Kolding maatte de

26
tage Vogn til Ribe, thi der gik »den agende Post« ikke i
de Tider; men det kneb med at komme til Ribe. Der
var Oversvømmelse i Byen, helt ud paa Landevejen, og
Vognen havde stor Besvær med at komme frem ; men saa
havde man oplevet et Eventyr undervejs.
Den 14. December 1827 blev Hertel ordineret sammen
med flere unge Præster af Biskop Kofoed, og det tilfaldt
Hertel at prædike efter Ordinationshandlingen. Prædike
nen, der er henvendt til de unge Præster, som ordineredes
sammen med ham, var bygget over Joh. Aab. 2, V. 10:
»Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give Dig Livsens Krone«,
og Slutningen, der var meget karakteristisk for ham, og
indeholdt en Livsprofeti, der gik smukt i Opfyldelse, lyder
saaledes:

«Med det hellige Løfte dybt indgravet i vore Hjærter,
at være tro indtil Døden, drage vi nu, mine Brødre, ud
som Herrens indviede Tjenere; med det hellige Forsæt
at være nidkjære og retskafne Hyrder i de os anfortroede
Menigheder drage vi hen for i den Herre Jesu Navn at
husvale, at advare og formane, at oprejse den Faldne, at
søge det Fortabte; i den Herre Jesu Navn drage vi hen
at kjæmpe og at stride for hans hellige Sag, og naar
Kampen vorder haard og Striden tung, saa se vi hen til
Korset paa Golgatha, og dette Kjærlighedens Minde skal
opflamme Kjærligheden i vore Sjæle, og i den skulle vi
finde nyt Mod og ny Kraft. — Ere vi ham da saaledes
tro Livet igjennem, og stedse frimodigen og uforfærdet
bekjende ham for Verden, saa vil han ogsaa vedkjende
sig os for sin himmelske Fader, og Faderens Velsignelse
skal følge os gjennem Jordelivets Møje, og naar vi i vore
Dages Aften trådte og mødige paa hans Bud nedlægge
Hyrdestaven, vil han kalde os ind til sin Glæde og skjænke
os Livets herlige Krone. — Amen!«

Fra Ribe gik Rejsen med lejet Vogn over Varde og
derfra til S. Felding. Var Vejen maaske nogenlunde til
Varde, saa hørte Herligheden op der. Ad sandet Vej, hvor
Hestene gik langsomt, kom de efterhaanden ud paa He-
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den, hvor Øjet kun mødte Lyng og atter Lyng, og de smaa
fattige Huse laa spredte i lang Afstand fra hverandre.
Den sandede Vej hørte op, og nu var der kun dybe, hul
lede Hjulspor, som krydsede hverandre, saa man maatte
være velkjendt for at finde Vej. Heden er og var endnu
mere den Gang saa trist som blot muligt paa denne Aarstid, og Modet faldt hos de unge sjællandske Præstefolk
under den lange 3 å 4 Mils Kjørsel, især hos den unge
Kone, der hvert Øjeblik ventede at vælte, naar Vognen
hoppede over en Sten eller sank ned paa den ene Side i
de dybe Hjulspor. Omsider naaede man Skjernaa og
kunde nu se Præstegaarden paa den anden Side, men der
var ingen Bro. Der maatte kjøres gjennem Vandet, som
til Tider stod saa højt, at det gik ind i Vognen. Endelig,
endelig naaede man Præstegaarden, det nye Hjem. Men,
ak! der var ikke-mindste Lighed med Beskrivelsen i Ejler
Kongsteds Bryllupsvise af »Pastorens Borg med høje
Tage«. Smaa, lave, forfaldne Huse, hvor f. Eks. Stald
døren var saa lav, at et Par velvoksne Heste ikke kunde
komme ind, men maatte sættes i Vognporten! Op til
Gaarden en lille Have med et Jorddige om og kun ind
rettet til Kartofler, Kaal og det allernødvendigste, ja maaske nogle Blomster; hele Træbestanden i Haven var —
en Stikkelsbærbusk. Og Menneskene, de traf, talte et
Maal, som de unge Præstefolk havde deres Nød med at
forstaa. Men nu Stuehuset, Boligen, det Hjem, de havde
drømt om i næsten 6 Aar? Ak, det var dog det aller
værste! Enkelte Møbler stod endnu fra Formandens Tid,
men ellers var Huset tomt, og denne Tomhed med de faa
usle Møbler viste ret den daarlige, forfaldne Boligs Uhygge,
som Formanden, der havde været en ugift Særling, aldrig
havde søgt at raade Bod paa. Dette blev den unge Kone
for meget; nu kunde hun ikke mere. Dette var altfor
stor en Modsætning til hendes Drømme om Fremtids
hjemmet. Hun satte sig ned paa en Stol og brast i Graad,
saa de salte Taarer trillede ned ad Kinderne. Den unge
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Præst, der selv havde al sin frejdige Natur behov, maatte
trøste hende og fortælle, at det blev nok bedre. Ja, naar
de først fik pakket ud og stillet op og gjort lidt i Stand
hist og her og havde vænnet sig til Forholdene, blev alt
rigtig godt.
Det blev ogsaa godt, ja i mange Maader saa godt, at
deres første Hjem, den fattige Præstegaard paa Heden,
siden stod for dem i et Rosenskjær. Fattigt og tarveligt
var der altid, medens de var der; men hyggeligt var der
i al Tarveligheden, og Haven fik de ogsaa sat lidt Skik
paa. Og hvor frydede de sig hvert Foraar, naar deres
Stikkelsbærbusk fik grønne Blade! Hedens storslaaede
Skjønhed fik de ogsaa Øje for. Aldrig senere hørte de
en saadan Lærkesang, og naar Solen skinnede og Luften
var klar, saa de kunde se milevidt til alle Sider, følte de
Naturens Storhed, og forunderlig skønt kunde der være,
naar Lyngen stod i Blomster. Underlige Naturfænomener
fik de at se, og saaledes var der to Naturoptrin, Hertel
aldrig glemte. Det ene var et Fata morgana, han saa paa
en Kjøretur. Foran ham laa en Fæstning med høje Volde
ganske klart. I 1849 lærte han denne Fæstning nøje at
kjende som Feltpræst, thi det var Fredericia, han saa;
men den Dag paa Heden drømte han kun lidt om, hvad
han skulde opleve bag de Volde, han saa. Det andet Syn
var mere storslaaet, men rædselsfuldt. Som Hertel en Dag
kjørte ene med sin Hustru, saa de en Skypumpe, som blev
ved at omkredse dem og tog alt med paa sin Vej. De
holdt stille, bad deres »Fadervor« og gav sig Gud i Vold,
forberedte paa, at Skypumpen vilde naa dem; men den
trak bort. Dog, hvor storslaaet de end fandt Naturen paa
Heden, fuldt fortrolige med den blev de aldrig, og de
længtes bort til mildere Egne.
Derimod fik de den trofaste, alvorlige og gudfrygtige
Befolkning inderlig kjær, og den længtes de tidt siden til
bage til. Det var underligt for den unge Præst i Begyn
delsen, naar gamle Mænd med hvidt Haar kom og sagde
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»Far« til ham; men endnu mere betaget blev han, da han
4de Søndag i Advent 1827 hoMt Tiltrædelsesprædiken og
saa begge Kirker tæt pakkede af en Forsamling, der lyt
tede med en Alvor og en Andagt, han ikke havde set i
nogen kjøbenhavnsk eller sjællandsk Kirke, og det var
ikke blot den første Søndag. I Hovedsognet var der nogle,
som under den foregaaende Præst, der baade var en Sær
ling og Rationalist, samlede sig for at synge Salmer og
læse Prædikener. Da Hertel fik dette at vide, bad han
om at maatte være med, og da Bønderne mærkede, hvor
gjærne deres nye Præst vilde slutte sig til dem, sluttede de
sig ogsaa til ham. Forsamlingerne, der havde begyndt at
antage sværmerisk Karakter, hørte op, og man gik i Kirke.
God Salmesang var der ogsaa, navnlig i Begyndelsen. Man
havde Kingos Salmebog med et Tillæg af Pontoppidans
Salmebog, som Kristian den 6te havde faaet samlet og
vilde have autoriseret; men da han døde, gik Udviklingen
i andet Spor, og det hed sig endog, da de gamle Oplag
slap op, at der maatte ikke trykkes nye, og derfor blev
Hertel nødt til at indføre evangelisk-kristelig Salmebog til
sin egen og Menighedens store Sorg i Stedet for den gamle
Salmebog, der unægtelig var den bedste danske Salmebog
i den Tid.
Det hjærtelige Forhold, der udviklede sig mellem ham
og Befolkningen, lettede ham ogsaa en Opgave, der blev
paalagt ham, og som det ellers ikke var falden let at faa
indført hos denne Befolkning, der holdt ved det tilvante,
nemlig en Skolereform. Da han kom der, sad vistnok
endnu en af de gamle Degne fra før 1814, der fulgte med
ham og sang i begge Kirker, og Skoletoven af 1814 var
i det hele næppe gjennemført, saa der var adskilligt at
tage fat paa; men det lykkedes at faa Skoleordningen
gjennemført uden synderlig Modstand, og uden at det
hjærtelige Forhold led noget Skaar. Tværtimod voksede det
hjærtelige Forhold Aar for Aar, og Bønderne tog ikke blot
Del i Præstefamiliens Sorger og Glæder, men bragte Gaver,
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trods deres egen Fattigdom, snart Slagtemad, snart Fisk
fra Aaen eller Jagtudbytte fra Heden, og disse Gaver var
velkomne, thi Indtægterne var smaa. Embedet gav kun
300 Rigsdaler (600 Kr.) foruden det, den magre Hedejord
kunde indbringe, og Præstefolkene havde derfor ondt ved
at faa Udkommet, især da Familien voksede. Et Par
Smaabørn døde tidligt, og det var en tung Sorg; men en
Datter og en Søn fik de desuden paa Heden, og dem fik
de Lov at beholde.
Det var dog ikke blot de trange Kaar, der trykkede,
men ogsaa Ensomheden. Ganske vist fik de Omgang med
de unge Nabopræstefamilier, og disse kom jævnligt sam
men og blev Natten over hos hverandre, og trods de forskjellige Anskuelser, thi nogle af dem var Hertel for ra
tionalistiske, udvikledes der et Venskab, som holdt sig og
saa siden, da de kom hver til sin Egn; men til daglig
føltes Ensomheden stærkt af den unge, livlige Præst, og
det var ham ikke nok i de ledige Timer at vandre ud paa
Heden med sin Bøsse og med Jagthunden i Hælene, skjøndt
han var paa den Tid en ivrig Jæger.
Endnu stærkere blev dog Længselen efter Forflyttelse,
da han i Sommeren 1832, vistnok med egen Vogn, gjorde
en Rejse til Haderslev til Mosteren Christiane, gift med
Justitsraad. Friess, nu Husfoged i Haderslev, men tid
ligere ansat i Nykjøbing paa Falster, og i hvis Hus han
en Tid havde været som Dreng. Det var en dejlig Tur,
hvor han først kom til Vejle og frydede sig over atter at
se Skov; men om Skjønheden der havde han hørt saa
meget, at det ikke overtraf hans Forventninger. Desmere
betaget blev han, da han kom til Sønderjylland, saa de
levende Hegn, de dejlige Skove og det frugtbare, bakkede
Landskab. Det var vistnok paa den Tur, at han maatte
have Luft og spurgte sin Karl: »Er her ikke dejligt?«
Men han fik det tørre Svar af Hedekarlen, der var vant
til de vide Udsigter: »Dejligt? En kan jo ingen Ting se
for Træer og Ris!« Det var ham ogsaa en stor Glæde
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at gjense sin kjære Tante, som han altid havde sat megen
Pris paa, og han kom tilbage meget opfyldt af Rejsen.
Rejsen havde dog ladet ham føle Trykket og Savnet
i Ensomheden under trange Kaar stærkere end før, og
der hændte noget, som maatte forøge Længselen efter at
komme bort. To Børn havde de mistet, og de to, de havde,
laa syge. Karlen blev sendt til Varde, og der gik nogle
Dage, uden at han kom igjen. Ingen kunde forklare hans
Udeblivelse. Endelig den fjerde Dag kom han med Medi
cinen. Han var den første Dag naaet til Varde og havde
faaet Medicinen; men det var sent, og han var træt af
Vandringen. Han havde da ventet til næste Morgen, og
saa vandrede han hjemefter; men da han skulde vade
gjennem Skjernaa, var han gledet, havde tabt Medicin
flaskerne, der gik i Stykker, og skjøndt han var nærved
Præstegaarden. vendte den ærlige Karl om og gik tilbage
til Varde for ikke at komme hjem med uforrettet Sag.
Hertel begyndte nu at søge og har vistnok først søgt
Embede paa Sjælland, men forgjæves; dog opnaaede han
gode Anbefalinger fia alle sine Foresatte, saalydende:
»Pastor H. W. Hertel til Sønder-Felding og Assing
har jeg lært at kjende som en særdeles vel begavet og
udmærket retsindig Præst. Han antager sig Skoleunder
visningen med Varme, og uagtet store mødende Vanskelig
heder er det lykkedes ham at indføre et bedre ordnet
Skolevæsen i begge hans Sogne.
Ringkjøbing Amts østre Provsti.
Febr. 1833.
H. N. Petersen.
Pastor H. W. Hertel fortjener at henregnes til de bedst
begavede, dueligste og agtværdigste iblandt Ribe Stifts tal
rige Gejstlige. I Kirke og Skole arbejder han med den
rosværdigste Flid og besidder i en sjælden høj Grad sine
Menigheders Kærlighed.
Ribe Stiftsprovsti. Febr. 1833.
Frost.

32
Pastor H. W. Hertel var mig allerede fra Herlufs
holm Skole bekjendt som et ungt Menneske af en sær
deles agtværdig Karakter. Som Præst er han en udmær
ket duelig, nidkjær og omhyggelig Religionslærer. Jeg
maa saaledes anbefale ham som fortrinlig værdig til en
gunstigere Embedsstilling.
Ribe Bispegaard. Febr. 1833.
N. Fogtmann.«

Noget senere samme Aar blev Aastrup Sognekald
ved Haderslev ledig. Det var i den dejlige Egn, han havde
været saa glad for det foregaaende Aar, og tæt ved hans
kjære Tante, der vistnok har opfordret ham til at søge
dette Embede, og skjøndt det var noget paa den Tid næ
sten uhørt, at en kongerigsk Kandidat fra Kjøbenhavns
Universitet fik Embede i Hertugdømmet Slesvig udenfor
dem, der hørte under Ribe eller Odense Bispestol, indgav
han sin Ansøgning. Hans »almægtige« Onkel var ganske
vist død 1829; men han havde en anden Morbroder, som
utvivlsomt baade af Hensyn til ham og til Søsteren i Ha
derslev har talt hans Sag for Kong Frederik den 6te. Det
var Generalmajor Adam Mogens Wentzel Haffner, der ,
som Chef for Toldlinien ved den holstenske Grændse og
Kommandant i Altona under de vanskelige Forhold, da
Regeringen svingede mellem Forbund, Neutralitet og
Fjendskab med Frankrig, havde handlet saa temmelig paa
egen Haand, vist fjendtlige Tilbøjeligheder overfor Frank
rig, naar han havde Ordre paa det modsatte og saaledes
krydset Regeringens Planer, at han blev kaldet hjem
1813. Kongen synes imidlertid at have havt en vis Sympathi med hans Handlemaade, thi han fik Valget mellem
on Krigsret og Straf efter Kongens Afgjørelse, og da han
valgte den sidste, fik han en kortvarig Fæstningsarrest og
blev faa Aar efter udnævnt til Oberst, havde nogle Aar
Sæde i Militærkommissionen i Frankfurt og blev derefter
Chef for Artilleriet og Generalmajor; men skjøndt han op
rindelig var Artilleriofficer, havde han i saa lang Tid været
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fremmed for Artilleriet, at han ikke kjendte Forholdene,
saa der opstod Misfornøjelse og blev indgivet en Klage
over ham. Han søgte sin Afsked, men blev 1832 sat
a la suite med Ventepenge. Den godmodige Konge, der
var meget trofast i Venskab, har vistnok søgt en Lejlig
hed til at glæde ham og vise sit Venskab, og da nu Hertel
havde saa gode Anbefalinger, at der fra den Side ikke var
noget at indvende, opnaaedes den vidunderlige Ansættelse
af den kongerigske Kandidat i Hertugdømmet Slesvig, og
den 8. Oktober 1833 blev H. W. Hertel allernaadigst ud
nævnt til Sognepræst for Aastrup Sognekald i Haderslev
Amt.
I hvilken Grad denne Forflyttelse blev et Vendepunkt
i hans Liv, havde Hertel, der var ukjendt med Forholdene
paa det nye Sted, næppe nogen Anelse om; men hans
Moder var meget stolt over, at hendes Søn var bleven
Præst i »Holstén«, siden hun ikke kunde faa ham til
Sjælland. Faderen var død i Ballerup 1831.
Hvor glad han var over Forflyttelsen, faldt det ham
dog svært at tage Afsked med sin Menighed paa Heden,
der havde vist ham saa megen Kjærlighed. Dette fremgaar af hans Opskrift til hans Afskedsprædiken, der tillige
viser, at han var modnet under Ensomheden. Havde han
end ikke naaet at kunne vidne saaledes om Synd og Naade,
som siden, og var han ikke naaet til som siden, skjøndt
han aldrig sluttede sig helt til Grundtvig, at vise hen til
Daabspagten, saa var han dog naaet til at vise hen til
»Jesu Kors som et Naadens Sejrstegn for al Verden om
Herrens Forbarmelse«, som han ikke kunde det i sine
første Prædikener. Dog, var han stærkt bevæget ved at
tage Afsked, var Menigheden det ogsaa, og Afskedsguds
tjenesten i Sønder-Felding fik et eget Præg ved et Farvel
til ham, som Skolebørnene sang, nemlig følgende trohjærtige og enfoldige, men hjærtelige Afskedssalme af Birch,
vistnok Skolelæreren i S.-Felding:
H. Wilh. Hertel.
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Trende Verser med Vedkommendes Tilladelse afsjungne
i Sønder-Felding Kirke 23de Søndag efter Trinitatis 1833
af Sognets Ungdom :

Melodi: Jesu dine dybe Vunder etc.
1.
Vemods hede Taarer flyde
Ned paa vore Fædres Kind.
Sorg og Klage om os lyde
Og nedbøjer vores Sind.
Vores Lærer, Fader, Ven,
Han skal drage fra os hen!
Herrens rene Ord og Lære
Han ej mer skal os frembære!

2.
Takket være De, vor Hyrde,
For Formaningsord og Trøst!
Tidt De lettede vor Byrde
Og bortjog den skjulte Brøst!
Herre, Herre! Prent Du ind
dybt hvert Ord udi vort Sind,
At vi efter Deres Lære
Maatte arve Himlens Ære!
3.
Gud, bønhør Du os, som bede,
Vær med Hyrden og hans Slægt!
Herre, Du vil selv dem lede,
Tage dem i Varetægt!
Giv dem, hvad de ønske os,
Og velsigne dem derhos!
At til Sjæls og Legems Baade
De kan faa af idel Naade!
Ærbødigst af Sognebeboerne
i S.-Felding.

$ørfenbe6, ifølge
kongelig aUernaa*
bigff Sillabclfe, meb
SBrtøøofien i begge
$ertngbemmene, i
Jtongerigetmeb Vaf*
terøften, øg beftlUeØ
3aa alle offentlige
Vøffcøntøiret i fede
Riget.

Vrifeuecis S. ®our.
eder 3 9tbmf. ®»to
in Ioco,lgjennemVoft<
contorerne i QertuQ>
bemmene 20 0. eller
4 Ølbmf, Selo, og i
kongeriget igienuem
6lØfe,i9tbb.S»lo for
feøert Jjerbingoor.

®t Ugeblab for ^ertugbömmet Sledbig.
M 38.
Sen * ØRatM
1839.
»Dannevirkets Titelvignet for første Aargang.

n.

Den unge danske Præst i Aastrup.
1834—1841.
Wa Hertel kom til Aastrup, var han fuldstændig ukjendt
med Forholdene. Han vidste, at Hertugdømmet Slesvig
var et Land, der tilhørte Danmark, og at der boede baade
Danske og Tydske, og saa mente han tillige, at det hørte
til »vore tydske Hertugdømmer«, der styredes af »det tyd
ske Kancelli«, og at det ogsaa blev regeret paa Tydsk, det
fik han straks at mærke gjennem den tydske Skrivelse,
hvori Kancelliet den 15de Oktober 1833 ved Oversendelse
af »Bestallingen« underretter ham om hans Udnævnelse
af 6te Oktober. Men at her var en Modsætning, som
maatte føre til Sammenstød, mærkede han ikke straks.
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Danske og Tydske levede endnu fredeligt sammen.
De danske Officerer af den Landsenerafdeling, som ud
gjorde Haderslev Garnison, og de faa dannede Familier,
der sluttede sig til dem, var Kjærnen i den danske Klub
Harmonien, som opløstes, da Garnisonen blev inddraget
i 1842. De tydske Familier samledes i Klubben Borger
foreningen-, men danske og tydske Familier kom sammen.
Sprogene lød mellem hinanden i al Venskabelighed, og de
nye Præstefolk, der saa længe havde savnet Omgang og
følt Ensomheden paa den jydske Hede, befandt sig vel ved
Omgangen med de elskværdige Kredse, de kom i Forbin
delse med, som de da ogsaa fandt en venlig Modtagelse
overalt. Man fandt det ret »pikant«, at Hertel ikke var
til at bevæge til at tale Tydsk, naar man kunde forstaa
hans Dansk; men man fandt sig i det, fordi man syntes
om hans frejdige, aabne og ligefremme Væsen, og det Navn,
han fik blandt Præstefamilierne og de andre Embedsfami
lier, »den unge danske Præst«, og som han beholdt til
1848, maatte foreløbig betragtes som et Kjælenavn. Der
for faldt det ogsaa meget svært for ham, da et afgjørende
Brud senere blev nødvendigt, og den Kreds, der havde vist
ham saa megen Venlighed, forkjætrede, drillede og for
fulgte ham paa enhver optænkelig Maade.
Alt dette havde endnu ikke vist sig, og derfor bidrog Om
gangen med den dannede og tilsyneladende saa elskværdige
Kreds til, at han følte sig glad ved Forflyttelsen; men i endnu
højere Grad frydede hans poetiske Barnesjæl sig over den
skjønne Natur. Hele Egnen med Skove, Strand, Haderslev
Fjord og de frodige Marker, Bakkerne og de levende Hegn til
talte de unge Præstefolk, og nogle af de skjønneste Partier
fandt de i deres umiddelbare Nærhed. Som gammel Mand
omtalte han med særlig Forkjærlighed deres Aftenture i
Skovene omkring Nygaard ved Hadersleo Fjord, hvor
de lyttede til Nattergalenes Sang. Efter Hustruens Død kom
han der næppe mere.
Men der var ét, der i den første Tid i høj Grad lod
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ham savne Hedebønderne og længes efter dem, og det var
det første Indtryk, han fik af de nordslesvigske Bønder,
som han senere skulde lære at elske og sætte saa højt.
Han fandt her Velstand, Hygge i Hjemmene, velbyggede
Gaarde og smukke Haver, noget, der næsten fuldstændig
manglede paa Heden i de Tider, og han fandt langt an
derledes Oplysning her, hvor man i lange Tider havde
havt et velordnet Skolevæsen med 5 Dages Undervisning
om Ugen for alle Skolebørn lige til 16 Aars Alderen, end
paa Heden, hvor han havde havt saa store Vanskeligheder
med at faa indført Skoleordningen fra 1814, og i Forbind
else hermed fandt han et dannet Væsen og en berettiget
Selvfølelse, men ogsaa saa meget af Pengestolthed, Ma
terialisme og Mangel paa Offervillighed, at han tidt maatte
længes efter sine trohjærtige, fattige Hedebønder, der saa
gjærne vilde dele med de trængende af deres Armod, og
han omtalte tidt senere, at alle de gode Egenskaber, han
snart lærte at kjende hos Sønderjyderne, vistnok var ble
ven helt overskygget af Materialisme, om der ikke var
kommen de Kampe og Trængsler, som kaldte alle de gode
Kræfter frem og adlede dem til Alvor, Det, han savnede
mest, var netop Hedebondens Alvor, og det ikke mindst i
Kirken. Det var ham en glædelig Overraskelse her at
finde Pontoppidans Salmebog med de mange Kjærnesalmer,
som han havde faaet kjær fra den Salmebog, han fore
fandt i S.-Felding, men blev nødt til at ombytte med den
»evangelisk-kristelige«. Der har vistnok været ret god
Kirkegang i Aastrup, thi det var vel Skik der, som alle
andre Steder der paa Egnen, at mindst én fra hvert Hjem
mødte i Kirken; men det har vel ogsaa været der, som
andre Steder, at det gik paa Omgang i Hjemmet, hvem
der skulde i Kirke, og i hvert Tilfælde en saa fuld Kirke
som paa Heden, en saa alvorlig lyttende Opmærksomhed
og en saa inderlig hjærtelig Salmesang som paa Heden
fandt han hverken i Aastrup eller senere noget Sted i
Sønderjylland. Dog var der netop paa den Tid en kriste-
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lig Bevægelse i Haderslev Provsti, som den nuværende
Slægt næppe véd Besked om.
Der var nu allerførst Menigheden i Kristiansfelt,
som i den rationalistiske Tid virkede til stor Velsignelse
og som paa den Tid, Hertel kom til Aastrup, endnu øvede
megen Indflydelse paa Egnen. De nye Præstefolk i Aa
strup følte sig ogsaa dragne af det Liv, de fandt der, og
kom der vistnok ret jævnligt i nogle Aar. Præstekonen,
der var musikalsk, følte sig tiltalt af den smukke, stem
ningsrige Musik, den livlige Sang og de kjønne, hjærtelige Salmer, hvoraf hun lærte at spille og synge en Del.
Hertel følte sig grebet af den alvorlige og inderlige For
kyndelse, der lod ham faa dybere Blik end før paa Spørgsmaalet om Synd og Naade og hjalp ham til en hjærteligere Tilegnelse af Troen paa Forsoningen ved Kristi
Død; men det pietiske Væsen tiltalte ham ikke, og da
Striden om Dansk og Tydsk trængte sig frem, blev han
som saa mange andre stødt bort af Tydskheden i Kristiansfelt.
Det var dog ikke den eneste Bevægelse i Egnen. Et
halvt Aar før Herteis Ankomst døde den mærkelige Præst
Salling i Vonsild. Han fremkaldte en vældig Opvækkelse
med Lovkristendom, saa baade Vonsild og Dalby Kirker
altid var fyldte, og en stor Skare var hver Søndag først
til Gudstjeneste i begge Kirker og derefter til »Stunden«
(Andagts- og Bedetimer) i Præstegaarden. Efter hans Død
holdtes disse »Stunden« en Aarrække omkring i Husene.
Men det var ikke blot i disse Sogne, at der holdtes Læg
mandsforsamlinger. De holdtes rundt om i Provstiet. Har
der været noget af den Art i Aastrup, da Hertel kom, har
det ikke varet længe, thi han har da naturligvis sluttet
sig dertil og derved draget Deltagerne til Kirke; men an
detsteds holdt saadanne Møder sig en Tid, og de var uden
Forbindelse med Kristiansfelt. Man kom sammen til Bøn,
Salmesang og vel mest Oplæsning af en Prædiken, men
til Tider kunde ogsaa Lægmændene tage Ordet, og disse
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Møder var selvfølgelig ikke uden aandelig Fare. Vestpaa
synes der ogsaa at have været saadanne Møder, og der er
gjættet paa, at det var en Arv fra den Brorsonske Tid;
men det er næppe troligt, da slige Bevægelser ikke plejer
at holde sig re^ længe, men forsvinder, om de ikke enten
kommer ind i et kirkeligt Spor eller munder ud i Sværmeri.
Det er mere rimeligt, at man efter den Brorsonske Væk
kelse ikke i Længden, trods den nedarvede sønderjydske
Ærbødighed for Kirken og Præsteembedet, kunde nøjes
med Præsternes tørre, rationalistiske Moralprædiken, og
at man derfor hjalp sig, som man bedst kunde, især
da man vel heller næppe i den Henseende fandt
nogen Støtte hos Lærerne. I Modsætning til Præsterne
var vel nok Flertallet af Lærerne gode danske Mænd som
Degnene Kloster i Sommersted, Bekker i GI. Haderslev
og Lærer Blom i Agtrup; men de fleste af dem var dog
vistnok ivrige Rationalfster, om end faa eller ingen maaske i den Henseende var saa ivrige som den stridbare
Vejrprofet, men dygtige Skolemand Kloster i Sommersted.
Hertel omtalte undertiden denne Lægmandsbevægelse
og betragtede den vistnok som en Forløber for og Begynd
else til den senere folkelige Vækkelse; men for den nu
levende Slægts Bevidsthed er den fuldstændig fremmed, og
det vil næppe være muligt at faa Oplysninger om den
gjennem den mundtlige Overlevering. Derimod findes der
blandt Herteis Papirer et ret mærkeligt Vidnesbyrd om
den i en Afskrift — med fremmed Haand — af en Skriv
else til Haderslev Provstis Præstekonvent fra Generalsuper
intendent Callisen*), der med al sin Tydskhed — Brevet
*) Christian Friederich Callisen, født i Glückstadt 20. Febr,
1777, Student i Kiel 1794, studerede i Leipzig fra 1797, blev Dr.
phil. i Jena 1799, tog samme Aar theologisk Embedseksamen i
Glückstadt, blev 1800 privat Docent i Kiel, 1803 Præst i Hollingsted ved Slesvig, 1804 Sognepræst for Friederichsberg i Slesvig
og Provst i Hütten Provsti, 1834 gejstlig Medlem af Regerings
kollegiet, 1835 Generalsuperintendent for Hertugdømmet Slesvig,
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er paa Tydsk — synes at have været en kjærlig og al
vorlig troende Mands. Brevet, der — enten det nu skyl
des et Tilfælde eller en Henvendelse fra Hertel — er da
teret Aastrup den 24. September 1836, begynder med at
beklage, at han ikke kan efterkomme en Indbydelse fra
Konventet, som han har megen Agtelse for. Efter nogle
venlige, anerkjendende Ord kommer han ind paa den Sag,
der ligger ham paa Hjærte, og hvad han siger derom, ly
der oversat saaledes:
»Det Folk, der bor i de skjønne Egne, som udgjør
Deres Menigheder, er i Almindelighed i mer end én Hen
seende et herligt Folk og navnlig med Hensyn til dets
Sands for det hellige og dets Længsel efter det, vort Em
bede skal bringe det, staar det vistnok ikke tilbage for
nogen Folkestamme i vort Fædreland, ja overtræffer vist
nok de fleste. Desto vigtigere og mere paatrængende er
det, kjære Embedsbrødre, Deres ^ligt — tilmed i denne
Tid — at undgaa alt, som ogsaa her kunde svække denne
Sands, og iagttage alt, som kan tilfredsstille denne Læng
sel. Blandt meget andet, som nogle af Dem har bemærket
som jeg, og hvorom vi har talt med hinanden, har navn
lig i flere Egne af dette Provsti en Trang hos Folk til at
opbygges ved Privatforsamlinger været mig paafaldende,
som jeg da ikke heller har fundet den i noget Provsti, jeg
hidtil har besøgt. Kristiansfelts Nærhed er ganske vist
ikke den eneste Aarsag dertil«.

Efter en velvillig Omtale af Brødremenigheden, hvis
»Fordring til sand Kristendom har samme Grundlag,
samme Bekjendelse og samme Maal som vor Kirke«, og
stiftede et Bibelselskab 1815 og har udgivet flere theologiske
Skrifter samt en Haandbog for Præster, blev 1835 Dr. theol. i
Kiel og assisterede 1840 ved Kristian den 8des Kroning. Overalt
blev den fromme Mand modtaget med Ærbødighed og udrettede
vistnok meget godt i Sydslesvig, men formaaede ikke dette i
Nordslesvig, da han aldrig lærte at tale Dansk. Trods sit utvivl
somt tydske Sindelag var han en loyal Mand, vilde ikke slutte sig
til Oprøret, men søgte og fik sin Afsked hos den provisoriske Re
gering i 1848, levede siden i Byen Slesvig, hvor han døde 1861.
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hvorom han mener, at den ikke vil have skadelig Indflyd
else, naar man ikke miskjender den eller stiller sig i
Modsætning til den, fortsætter han videre:

»I Virkeligheden viser den for nogle Aar siden gjenvakte Tilbøjelighed til Privatforsamlinger ogsaa historisk
hen til en ganske anden Side. Om nu saadanne Privat
forsamlinger ved Siden af de offentlige Kirkeforsamlinger
og daglig Husandagt, hvor begge disse nogenlunde er,
hvad de i alt Fald skulde være, maa anses for nødven
dige eller blot gavnlige, er et stort Spørgsmaal. — Men
et andet Spørgsmaal er, om det vil være hensigtsmæssigt
og tjenligt for Kirkens Vel, som dog kun vil fremme sand
kristelig Fromhed, at træde ligefrem hindrende op derimod,
hvor denne Tilbøjelighed til Privatforsamlinger rører sig
hos Folket. Vilde ikke derved Mistanke om Selvforgudelse,
Herskesyge, og Gud véd hvad, blive end mere næret hos
Folket mod os Præster og vor Virksomhed for Guds Rige
undergravet? — Jeg frygter dette, og derfor vil jeg tilraade
Dem, mine dyrebare Embedsbrødre, at ingen af Dem under
nøje Iagttagelse af Forordningen herom, dateret Kristiansborg den 13. Februar 1741 (Corp. Constit. I p. 328 p. p.),
som jeg anbefaler Dem alle at studere omhyggeligt, op
træder fjendtligt mod disse Forsamlinger eller blot volder
dem for megen Vanskelighed. Langt mere forekommer
det mig tilraadeligt, at De selv, hvor saadanne kommer
frem, nu og da besøger dem og sætter Dem i Forbindelse
med Lederne for at indvirke paa dem, afværge Misbrug
og søge at fremhjælpe det gode, som kan udgaa derfra,
ja, om muligt, selv holde populære Bibellæsninger i Kir
ken og lignende Steder for at tilfredsstille Folkets religiøse
Trang og kun strængt holde paa, at man undgaar det
ulovlige, der strider mod den angivne Forordning. Jeg er
overhovedet overbevist om. at Trangen til Privatforsamlin
ger vil af sig selv tage af og efterhaanden falde bort, naar
vi stræber efter, at Folkets kristelig religiøse Trang finder
fuld Tilfredsstillelse ved vore kirkelige Forsamlinger. Og
dertil tror jeg, at det vil bidrage meget, om — netop nu
igjen — den kristelige Tro i hele sit Omfang efter vor
Kirkes Bekjendelsesskrifter blev prædiket mere end de ud
fra Troen, naar denne er af rette Art, af sig selv fremgaaende enkelte kristelig gode Gjerninger, hvortil dog
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Kraften og Tilbøjeligheden maa komme fra hin Tro, lige
som det ganske vist vilde tjene dertil, om der overalt blev
gjort saa meget som muligt for at gjøre den offentlige
Gudstjeneste festlig ved god Sang, Stilhed og god Orden
til Forsamlingens Slutning og navnlig ogsaa ved conceptfrie Prædikener, idet det maa forudsættes, at mangt et
Ord, om det ogsaa bliver mindre udsøgt, dog vil blive talt
mere hjærteligt og indtrængende«. Skrivelsen slutter med
at bede om, at disse broderlige Ord ikke maa blive misforstaaede, men optagne i Kjærlighed.
Skjøndt Konventets tydske Svarskrivelse, der ogsaa
findes i Afskrift med en fremmed Haand blandt Herteis
Papirer, takker for den Kjærlighed, der aander ud fra
Generalsuperintendentens Skrivelse, og for de venlige Ord
og den Anerkjendelse, Konventet har modtaget fra ham
som i sin Tid fra hans Formand Adler,, faar man dog
det Indtryk af Svaret, at hans Skrivelse i høj Grad er
falden Konventet for Brystet, og at man trods en Hoben
Fraser ikke vil indrømme Rigtigheden af, hvad han
har skrevet, men skyder sig ind under, at »Forskjelligheden i de menneskelige Anskuelser er begrundet i det
menneskelige Væsens Natur«, og man vil derfor ikke ind
paa Enkelthederne i hans Henvendelse, medens dog nogle,
som føler sig specielt opfordrede, vil tillade sig skriftligt
at meddele ham deres private Meninger.
Andet Svar var da heller ikke at vente, som Præ
sterne i Haderslev Provsti var. Foruden Hertel var der
næppe andre dansksindede end Wiinholt i Moltrup og
Bjerninge, der senere viste sit Sindelag ved et Digt i et
af »Dannevirke«s første Numre, og U. S. Boesen i Oksen
vad og Jels, en Ven af de jydske Forsamlingsfolk, der
ogsaa jævnligt besøgte ham i Oksenvad, og disse tre, som
alle tillige var troende Præster, der gjærne sluttede sig til
Bønderne, har naturligvis stillet sig imødekommende over*
for Callisens Raad. Maaske der saa endnu var et Par
danskdannede Præster, men hele Resten var tydskdannede
og udenfor Kirken tydsktalende, holdt sig i fornem Af-
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stand fra Bønderne og var desuden, dog maaske med Und
tagelse af den digterisk begavede Salmedigter Meier i Vil
strup, for største Delen ivrige Rationalister, deriblandt
Provst og Sognepræst i Haderslev Strodtmann, Andenpræst
i Haderslev og senere Sognepræst Lauttrup, der var For
fatter, ivrig Slesvigholstener og — Pengeudlaaner, og den
dansk fødte og dansk dannede Præst i GI. Haderslev, senere
Provst Janssen. I sin Helhed gjorde Præstestanden intet
for at imødekomme Befolkningen eller dens religiøse Trang,
og naar de i Skrivelsen omtalte »Privatforsamlinger« efterhaanden hørte op, skyldtes det ikke Præsterne, men at en
anden Sag efterhaanden optog alles Hjærter og Tanker,
og hvad dette var for en Sag, havde Hertel allerede paa
den Tid længst faaet Øje for.
Iblandt hans Papirer findes et Helark med hans
Haandskrift og Udskrift: »Provindsialstænderne« og for
oven 1834. Det er kjendelig en Afskrift af en Avisartikel,
som ikke kan være trykt i det danske Monarki paa Grund
af sit Indhold. Det er formentlig Hertugen af Augusten
borgs første Avisartikel, trykt i det norske Blad »Den
Constitutionelle« og udbredt blandt Hertugens gode Venner.
Til dem hørte Amtsforvalteren, Kammerjunker v. Krogh
paa Aastrupgaard i Aastrup Sogn. Han var fuldblods
Aristokrat og meget ilde lidt af Bønderne, men som hans
Herre og Mester, Hertugen, kunde være elskværdig, naar
han vilde, kunde Kammerjunker Krogh ogsaa være det,
og mod »den unge danske Præst« var han i Begyndelsen
meget venlig. Det er jo nok rimeligt, at han har søgt at
vinde Præsten for Hertugens Parti, og at Hertel derfor ikke
blot fik Lov til at læse Artiklen, men ogsaa Lov til at
tage Afskrift. Om nu denne Afskrift kun er Uddrag eller
Hertugens Artikel i sin Helhed, saa er den i hvert Til
fælde god at faa Forstand af, og da denne Artikel, Her
tugens — saavidt vides — første literære Arbejde, vel
næppe er kjendt her i Danmark, skal Afskriften gjengives
her i sin Helhed:
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»Vore nordiske Brødre i Danmark med Bilande og
de med dette Rige under ét Overhoved forenede tydske
Hertugdømmer Schleswig og Holstén have nu, som en
hver véd, faaet den Institution, man kalder Provindsialstænder.
Da der ved Julirevolutionens elektriske Stød
gjennemfor Europa, der syntes neddysset i Søvn, nyt Liv
og ny Frihedsaand, hvorved der i andre Lande frembragtes
Insurrection, Rebellion og Tumult, men i Holstén kuns
Udkastet til en Adresse, sigtende til constitutionelle Ind
retninger, erholdt de trofaste Undersaatter fra Tronen et
ubestemt, men beroligende Løfte, og der blev virkeligen
straks truffet Foranstaltninger til dets Opfyldelse ved at
udnævne saakaldte erfarne Mænd for at overveje Tids
alderens og Nationens Fordringer og Tarv. Hvilke For
anstaltninger disse have anbefalet, vides ikke; Resultatet
er imidlertid Oprettelsen og Indkaldelsen af Provindsialstænder. Saadanne Stænder besad Frankrig før Revolu
tionen, Belgien før dets Selvstændighed. I begge Lande
bleve de ophævede som aldeles unyttige. Saadanne besidde
Preussen og Hannover endnu. I dette Land lod man dem
forblive, fordi de vare til, uden at man havde erfaret noget
om deres Virksomhed; i Preussen bleve de derimod formeligen oprettede, og de have i en Række af Aar været
i Kraft, hvorvel de, dersom man tør stole paa officielle og
halvofficielle Efterretninger, blot have begaaet dumme
Streger, hvisaarsag den mere oplyste, endog mere liberale
Regering ej har kunnet gjøre Brug af deres Arbejder.
Den danske Institution af dette Navn ligner i det væsen
lige den preussiske. Et Antal af de mere formuende
Statsborgere, valgte af formuende og upaaklagelige Mænd,
samles paa bestemte Tider under kongelige Kommissærers
Kontrol, holde Taler inden lukte Døre, opløses igjen efter
Kongens Vilje og efterlade som Bevis paa deres Tilværelse
Protokoller, hvoraf der ved Trykken offentliggjøres saa
meget, som Højstvedkommende maatte finde tjenligt. At
gjennemlæse Protokoller eller Udtog deraf er ej Publikums
Sag. Dersom den engelske Nation kun skulde underrettes
om Parlamentsforhandlinger ved trykte Protokoller, vilde
den aldrig bryde sig om samme. Imidlertid ere de et
Forraadskammer for Publicister og Journalister, som nok
forstaa sig paa at forarbejde dets Indhold saaledes, at de
kunne opvarte de læselystne med krydrede Retter, dersom
Trykkefrihedens Tilstand maatte tillade det. Trykkefri-
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heden gjør saaledes Fundamentet i denne Tingenes Orden.
Viser Censuren sig føjelig og skaansom, da kan Friheden
vinde ved den omtalte Institution. Dygtige og fortrinlige
Forfattere ville nemlig frembringe Interesse for nationale
Anliggender og udpege for Folket de Mænd, det kan stole
paa eller ikke stole paa. I Savn af Trykkefrihed formaa
endog Rygter, Samtaler, private Meddelelser og Snak og
Passiar at udbrede politisk Oplysning blandt et saa intelli
gent Publikum, som man i det mindste maa antage det
kjøbenhavnske for at være. — Betragtes derimod Provindsialstænderne fra det Standpunkt, som Tidsalderens For
dringer og Tarv medføre, da maa de vistnok anses for
den største Bagatel af Verden, som en Dukke, man giver
et egensindigt Barn at lege med, for at det ikke skal bruge
dets smaa Hænder til at uddele Klaps til Tyendet, maaske
endog til de kjære Forældre. Men er der ej Tale om
nogen Barndom, og er det meget mere en oplyst, skjønsom og forstandig Nation, man har at bestille med, saa
frem træde Provindsialstænderne i Form af en Forsamling
af Notabler, som bebude og indlede Indkaldelsen af en
Forsamling af virkelige Rigsstænder. Historien lærer os,
at blot de sidste besidde den Kraft og Myndighed, hvorved
det være sig under en administrativ Forvirring eller under
en vaklende Tronfølge, en ædel Nation ej alene kan
frelses, men endog opnaa største Hæder og Held.
Man kan nemlig, uden at indlade sig paa politiske
Spaadomme, med skjellig Grund formode, at det danske
Folk ved nærværende Konges Død ikke vil være ligegyldigt
ved, hvem der bestiger Tronen. Det har i lang Tid
været antaget, at den nærmeste Tronarving, Kongens
Fætter Christian Frederik, der har store Fortjenester af
Norge, fordi han 1814 blev her og indkaldte Rigsforsam
lingen, men hvis Færd baade før og efter hans korte
Kongedømme og under det, især som Kommanderende for
Armeen, næppe fortjener Totalberømmelse, havde frasagt
sin Successionsret til Fordel for sin Søn Frederik Christian.
Men da denne nu formedelst sit uordentlige Levnet og sin
Opførsel mod sin Gemalinde for det første er sendt til Is
land og siden skal holdes i Forvisning i Jylland, ligesom
hans Ægteskab skal hæves, saa vil han vel ikke være
skikket til at hæves paa Tronen, endskjøndt man nu
mindre tilskriver Prindsen selv end hans forkerte Opdrag
else de af ham begaaede Udsvævelser. Er saaledes, som

46

man vil paastaa, hans Faders Aftrædelsesakt ti lin tetgjort,
saa vil nu denne selv efter Frederik den 6tes Død bestige
Tronen. Men der er liden Anledning til at ønske det
souveræne Scepter i Hænderne paa denne svage og endog
pietistiske Mand, ligesom der ejheller er større Grund til
Glæde ved at vende Blikket paa hans Broder Ferdinand.
Under saadanne Forhold er det af yderste Vigtighed,
der gives nogle, som beslutte og handle i det kritiske Øje
blik og redde den vaklende Trone for Fald og Folket for
Anarki og de lidet elskede Kollegieherrer og Bureaukrater
for Folkets Forbitrelse. De oplyste Danske udlede ogsaa
heraf deres Glæde over Provindsialstænderne, betragtende
dem som Fundamentet, hvoraf noget bedre kan udgaa, og
som i Nødsfald kan anses som Nationens Repræsentant.
For Tiden forfølges Pressen for meget til, at man kan
gjøre sig et Begreb om Folkets politiske Standpunkt, men
mange Tegn og Pressens Forfølgelse selv tyder paa Be
stræbelser af politisk Betydning, og det er maaske ene
den nærværende Konges elskede Personlighed, som holder
disse Bestræbelser tilbage. — Blikket, fortælle Rejsende,
henvendes paa de skandinaviske Rigers Forening og paa
det Bernadotteske Dynasti. — Norge har fra det danske
Aristokratis og den danske Regerings Usurpation altfor
smertelige Erindringer til endnu at kunne have Opmærk
somheden henvendt paa deslige Projekter«.
Trods det forblommede Sprog er Programmet tydeligt
nok. Kunde man ikke ønske Kongens Fættere eller Fæt
terens Søn som Tronfølger, maatte det blive Kongens
Søstersøn, Hertugen af Augustenborg, og derfor skulde
dennes Venner »beslutte og handle i det kritiske Øjeblik«,
hvis Provindsialstænderne fremkaldte »Bestræbelser af po
litisk Betydning«, og det, de skulde »i det kritiske Øje
blik«, maatte da være at sammenkalde »Notabler«, som
kunde vælge Hertugen'til Konge og »bebude og indlede
Indkaldelsen af virkelige Rigsstænder«. Det var altsaa
Oprøret sat i System, og kunde det ikke lykkes for Dan
marks Vedkommende, ja, saa kunde man jo, som man
siden valgte, prøve paa det samme i de med »dette Rige
under et Overhoved forenede tydske Hertugdømmer Schles-
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wig og Holstén«; men det talte man ikke om foreløbig,
for kunde Hertugen faa det hele, var det jo altid bedre.
Alt dette kunde ikke tiltale den kongetro »unge danske
Præst«, til hvis lyse Ungdomsminder hørte Fakkeltoget til
den Prinds Christian, som Artiklen omtalte saa haanligt,
men til hvem det unge Danmark knyttede saa store Forhaabninger. Men det blev ham klart, at her var meget, der
ulmede, og det kom endnu stærkere frem samme Aar ved
Stændervalget 1834, da man stillede og valgte Bonden Nis
Lorenzen mod Kammerjunker Krogh. Da fik Hertel at se
det Had, der vaagnede hos Bønderne mod hele den .tydske
Embedsvælde og Hertugens aristokratiske Venner, hvor
lidet de endnu var klare over Stillingen. Hele denne
Valgkamp holdt Hertel sig udenfor og havde jo heller ikke
direkte noget med dette Valg at gjøre, da han sely skulde
være med at vælge »Gejstlig Deputeret«; men Bønderne
havde hans Sympathi, da han selv var harmfuld over det
tydske Embedsvælde i det danske Land og blandt den
danske Befolkning, skjøndt han vel heller ikke havde
Klarhed endnu over Stillingen. Denne fik han dog enten
samme eller næste Aar ved et Besøg af Professor Paulsen
fra Kiel, som paa en Rejse i Haderslevegnen hørte om
»den unge danske Præst« i Aastrup og opsøgte ham. Han
var den, der helt aabnede Herteis Øjne og vakte hans
varme Fædrelandskjærlighed, og siden dette Besøg stod
Professor Paulsen med det varme danske Hjærte, det
aabne, ridderlige Sind og vindende Væsen for ham i Lysglands, og skjøndt de ikke mødtes ret tidt og kun sjæl
den kom i privat Brevveksling, udviklede der sig et Ven
skab mellem dem, som stod Prøve under de skiftende For
hold. Dog holdt Hertel sig endnu udenfor Begivenhederne,
og skjøndt han vel kjendte den senere Herredsfoged o.
Wimpfen, indtil 1835 Fuldmægtig paa Amthuset i Had
erslev, kom han dog ikke i nogen Forbindelse eller Om
gang med ham.
Paulsen kom igjen og blev da ledsaget af Professor
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Flor, med hvem Hertel siden fik meget Samarbejde, men
aldrig satte saa højt som Paulsen, og saaledes gik det vel
de fleste af den Tids Mænd, f. Eks. Lægen Maniens i
i Ekernførde. Alle saa op til Paulsen som den ædle, rid
derlige Personlighed, men fik mest Arbejde med Flor. De
kom da navnlig til Hertel i 1837, da Tanken var oppe
om et dansk Ugeblad, og den unge Kjøbmand P. C.
Koch*) havde meldt sig som Redaktør. Der er skrevet
om denne i en forøvrigt sympathetisk Skildring af ham
som gammel Mand: »Hundrede Tanker krydsede uafbrudt
i hans Hoved, den ene tog den anden, naar han først
kom paa Gled, de alvorligste Overvejelser ledsagedes af øje
blikkelige, lunefulde Indfald, og det var i Regelen trættende,
ofte umuligt at følge hans Tankespring«**). Alle, der har
kjendt P. G. Koch i hans Alderdom, vil finde Skildringen
træffende; men efter de samtidiges Dom passer den endnu
mere paa den sære, unge Kjøbmand, der uden Dannelse,
blottet for alle Kundskaber og uden Kjendskab til de na
tionale Forhold pludselig havde faaet det Indfald at
udgive et dansk Blad af belærende og underholdende
Indhold.
Det var intet Under, at de to Professorer fandt P. C.
Koch saa temmelig umulig; men Tanken om et dansk
Blad var nu kommen op, og de henvendte sig derfor til
Hertel, bad ham udgive et Ugeblad og lovede baade selv
at støtte ham og skaffe flere Medarbejdere. Hertel var
fuldstændig enig med dem om Ønskeligheden af et saadant Blad, og han, som boede nær ved Haderslev og
havde hørt adskilligt om Koch,- fandt ligesom de, at den

*) Peter Christian Koch, født 19. Februar 1807 i Thiset, Gram
Gods, hvor Faderen var Smed, havde en lille, ubetydelig Kjøbmandsforretning i Haderslev, Udgiver af »Dannevirke« fra 1838
til 1856, var senere vistnok en Tid Redaktør af et kristeligt Blad,
der udkom i Helsingør, og derpaa Fotograf i Kjøbenhavn, hvor
han døde 2. Novbr. 1880.
**) Rigsarkiv. A. D. Jørgensen i »Dsk. Folkebl.« 1880, Nr. 29.
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Mand var aldeles umulig; men selv turde han ikke paa
tage sig en saadan Opgave. Dels var han fuldstændig
fremmed for al literær Virksomhed, og dels var han endnu
saa meget bundet af Hensyn til Kammerjunker Krogh og de
andre Embedsmænd, at han mente at maatte give et bestemt
Afslag. Dette var ogsaa heldigt nok, thi om han end siden
viste, at han nok, naar han var i Aande, kunde skrive
livligt og træffende, vilde en stadig journalistisk Virksomhed
og den medfølgende Polemik ikke have ligget for hans
Natur, og utvivlsomt vilde et dansk Blad med en Præst
som Redaktør eller Udgiver have mødt saa voldsom en
Modstand, at man var bleven nødt til at opgive Planen.
Maaske man ogsaa henvendte sig andre Steder, og da
det heller ikke hjalp, og man altsaa ikke havde andre
end Koch, nøjedes man med ham, og det viste sig straks,
heldigt; thi skjøndt det raadende Parti helst vilde være
fri for et dansk Blad, saa betragtede man Koch som en
saa ufarlig Person, at han af Myndighederne let fik de
nødvendige Anbefalinger, medens det fra anden Side reg
nede ned med Spot*), og de fleste Slesvigholstenere var alle
paa det rene med, at med hans Blad vilde det snart være
forbi, og saa kunde man des lettere modsætte sig mer af
den Art. Men det viste sig snart, at man havde forregnet
sig, og at Koch med alt sit sære Væsen netop var den
Mand, der trængtes til; men at Koch blev en saa dygtig
Redaktør og det nye Blad »Dannevirke^ et saa fortrinligt
Blad var vel nok en af Flors største Fortjenester. Det var
Flor, der løste den vanskelige Opgave at tøjle hans mange
Indfald, sætte Skik paa ham, faa ham ledet ind paa den
rette Bane, anvise ham, hvor han skulde søge Kundskaber,
og i det hele faa denne mærkelige, mangesidige Begavelse
anvendt paa rette Maade; men en stræng Husbonde synes
Flor ogsaa at have været, skal man dømme efter den Kam
mertjenertone, Kochs Breve til ham, og ikke mindst Over-

*) Se L. Skau: P. H. Lorenzen, S. 62 flg.
H. Wilh. Hertel.

4

50

skrifterne, havde i mange Aar, og i Begyndelsen var Flor
vel selv den egentlige Redaktør.
Hvorledes det end har sig dermed, saa udkom Ugebladet
»Dannevirke« fra 15. Juni 1838, indledet med et Digt af
— bb — (Degnen Bekker i Gammel Haderslev), hvor det
sidste Vers lyder:
Gjen rej ste Dannevirke !
Bliv danske Hjærters Tolk!
Før Aandens Sværd med Ære
for Danmarks Land og Folk! —
I Lovens Ly og Skygge
ved Broderenighed
vi Dannevirke bygge
for Sandhed, Ret og Fred.
Forøvrigt mødte det første Nummer med Artikler, hvor
man gjætter paa Flor og Paulsen, og flere Medarbejdere
fulgte efter. Fra 5. Juli bragte »Dannevirke« i første Aargang et »Hoved« med et Træsnit af det gamle Dannevirke
med Kongeflaget i den opgaaende Sols Straaler*), og der er
træffende sagt om Bladets første Tid, at læser man disse
Artikler, er det »som at vandre i en Skov i den tidlige
Morgenstund, naar Fuglene vaagner én efter én«- (A. D.
Jørgensen).
Blandt disse Fugle var Hertel dog ikke, og hertil bi
drog hans Uvilje mod Koch og U til bøjelighed til at skrive
offentligt, og dels var hans Time ikke kommen. Hertil
bidrog ogsaa en Udtalelse af Frederik den 6., da denne
engang var i Haderslev, og Præsterne mødte til Kur. Han
sagde da til Hertel: »De husker vel, at De er dansk
Præst; men De bliver den sidste kongerigske Kandidat i
Hertugdømmerne«. Det blev ikke ret længe Tilfældet, men
Hertel fik det Indtryk, at ovenfra kunde der ikke ventes
nogen Støtte for den vaagnende danske Bevægelse, og han

*) Se foran Side 35.
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ansaa den for utidig, saalænge man manglede Støtte fra
Kongen.
Helt kunde han ikke holde sig tilbage, underskrev
Sprogadressen i 1838 og støttede den, men med stor For
sigtighed, og efterhaanden kom han — vistnok i Anled
ning af Tiendesagen, hvorom vi senere skal høre mere —
i Forbindelse med Bønderne, først med Sognefoged Ivar
Jochumsen (ell. Jochimsen) i Kabdrup, Bjerning Sogn (f.
17. Juni 1785, død 19. Marts 1864), en af de tidligst
vaagne Bønder, og Sandemand Hans Nissen i Hamme
lev. De kom jævnligt til ham, og en Dag fortalte Ivar
Jochumsen ham om en ung lovende Mand i Sommersted,
som var saa ualmindelig begavet, og af hvem man vent
ede sig noget stort, nemlig — Laurids Skan*). Hertel
gjorde snart hans Bekjendtskab og blev indtaget i den
smukke unge Mand med de funklende Øjne, det danske
Sind, det rige Lune, den forbavsende Begavelse og alt
sammen forbundet med en Beskedenhed, der i de Aar
prægede hele hans Færd og gav ham et saa vindende
Væsen. Laurids Skau blev nu en stadig Gjæst hos Her
tel, der i de Aar fik megen Indflydelse paa ham, næsten
betragtede ham som en Søn og snart blev Dus med ham.
Senere, da deres Forhold i Tidens Løb forandredes, som
vi siden skal høre, kunde Hertel aldrig glemme dette
første Indtryk, og deres Venskab blev stærkt prøvet, men
brast aldrig helt.
Saaledes kom Hertel efterhaanden ind paa den Side, hvor
han hørte hjemme, og da Kristian den 8. blev Konge og
den 14. Maj 1840 udstedte Sprogpatentet, udtalte han til

*) Laurids (Laust) Pedersen Skau, f. 22. Maj 1817, Gaardmd.
først i Sommersted, 1845 i Houst, Vilstrup Sogn, 1848 Dannebrogs
mand, kjøbte 1852 Mariegaard ved Haderslev, blev samme Aar
Amtsforvalter, siden 1835 slesvigsk Stænderdeputeret, siden 1856
Medlem af Rigsraadet, 1857 Ridder af Dannebrog, døde 11. Maj
1864.
4*
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Embedsmændenes og navnlig Kammerjunker Kroghs store
Vrede sin Glæde derover, sluttede sig nu nærmere til

Laurids Skan.
Koch, og traf paa hans Kontor i 1840 D. G. Monrad,
der senere har udtalt, at et af de stærkeste Indtryk fra
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Rejsen var den varmhjærtede Præsts glødende Fædrelandskjærlighed.
Men nu blev der ogsaa passet stærkt paa Hertel. Han
var udpeget, og han erfarede saaledes til sin store For
bavselse, at han til Skræk og Advarsel var bleven omtalt
i den slesvigske Stændersal. Det var i Stændersamlingen
1840 under Forhandlingerne om Ophævelse af Sprogre
skriptet af 14. Maj. I det 38. Møde udtalte Hertugen af
Augustenborg ifølge »Dannevirke«s Uddrag af »Stænder
tidende« sig saaledes: »Omgangssproget i Nordslesvig er
et helt andet Sprog end det danske Skriftsprog; alle nogen
lunde dannede Slesvigere have antaget det tydske Sprog
som fælles Modersmaal; det er derfor urigtigt, naar man
vil paastaa, at flere forskjellige Sprog kunne anses som
Modersmaalet i Hertugdømmet«. I det 40. Møde den 10.
December holdt Nis Lorenzen en længere Tale, hvor han
— ligeledes ifølge »Dannevirke«s Uddrag — bl. a. ogsaa
svarede paa denne Udtalelse saaledes: »Virilstemmens
durchlauchtige Besidder har endvidere sagt, at enhver
Dannet i Hertugdømmet Slesvig taler Tydsk. Men han
(N. L.) kjender Præster og Skolelærere, som ikke tale
Tydsk, og han vil derfor tillade sig det Spørgsmaal, om
Virilstemmens durchlauchtige Besidder kan kalde dem
udannede«. Det hedder videre i Referatet for samme Møde:
»Over- og Land retsad vokat Gottfriedsen forsikrede, at alle
Præster i Haderslev Østeramt, maaske med Undtagelse af
Præsten i Aastrup, kunde Tydsk, og mente, at det samme
var Tilfældet i Vesteramtet.«
Der maatte ikke være Referenter ved Stændermøderne,
og Offentligheden fik først noget at vide om Forhandling
erne gjennem Stændertidenden, som udkom meget lang
somt og sent. Det var derfor først i Februar, at Hertel
læste om denne Forhandling, og han skrev da i »Danne
virke« et aabent Brev til »Hr. Over- og Landretsadvokat
Gottfriedsen«, dateret Aastrup Præstegaard den 9. Februar
1841. Det begynder saaledes:
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»Ved for nogle Dage siden at faa Stændertidenden
Nr. 71 i Hænde, maatte jeg vel overraskes ved at se mig
under Forhandlingerne i Sprogsagen fremhævet af Dem,
der dog næppe kan have noget Kjendskab til mig, efter
som vi hidtil ikke have staaet i mindste Berørelse med
hinanden«. Han gjør opmærksom paa, hvorledes Nis Lo
renzen havde talt om, at han kjendte Præster og Skole
lærere, som »ikke taler Tydsk«, og at Advokaten lod ham
paastaa, at der var flere, som ikke forstaar Tydsk, og saa
udtalte, at alle Præsterne i Østeramtet, og Vesteramtet med,
kunde Tydsk, maaske med Undtagelse af Præsten i Aastrup,
ja, at »der iblandt den intelligente Del af Bondestanden
ikke let vil findes én, uden han jo forstaar Tydsk«, og
Hertel mener deifor, at »saa kan det dog sandelig ikke
nægtes, at De stiller mig i et sælsomt Lys, idet De synes
at antage, at jeg alene maaske mangler en Kundskab, som
ellers alle er i Besiddelse af, hos hvem blot nogen Intelli
gens er tilstede«.
Det hedder videre i Artiklen: »Nødig vilde jeg heri
gjenfinde et Spor af den Antipathi mod alt Dansk, som
desværre atter saa stærkt har udtalt sig i Stænderforsam
lingen. Jeg kan vel forestille mig, at man maaske har
skildret mig for Dem som Dansk af mit ganske Hjærte
og hele min Sjæl, og det er jeg ogsaa, og det regner jeg
mig til en Ære; men jeg skulde ikke tro, at nogen med
Føje deraf kan drage den Slutning, at jeg mener det
mindre ærligt med Slesvig. I varm Følelse for Slesvig
viger jeg ikke Pladsen for nogen. — — — I mit daglige
Liv bruger jeg mit danske Modersmaal, der tillige er
Folkets, iblandt hvilket jeg lever og virker. Det er da vel
naturligt, og slemt var det i mine Tanker, om jeg som
dansk Præst maatte vedgaa, at jeg ikke ret forstod og
vidste at bruge det. Dét tydske Sprog staar mig ikke saaledes til Rede; jeg udtrykker mig — det tilstaar jeg gan
ske uforbeholdent — ikke med Frihed og let korrekt i
samme, og anderledes taler jeg ikke gjærne. Paa at tale
Tydsk indlader jeg mig derfor ikke uden Nødvendighed,
og denne Nødvendighed frembyder sig ikke ofte, thi Egnen
her er dog virkelig ikke saa tydsk, som man af Deres og
fleres Skildring skulde fristes til at tro; men er Nødven
digheden til Stede, da forsikrer jeg Dem, at jeg har ingen
Grund til at frygte den. Fra mine tidlige Aar har jeg
elsket det tydske Sprog, de tydske Mesterdigtere have og-
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saa begejstret og henrevet mig. Theologen og Præsten
har søgt og søger stadig — saavidt Tid og Omstændig
heder tillader det — i sin egen Videnskab og i anden
Retning, ogsaa med Hensyn til den rige tydske Literatur,
at skride frem med Tiden. Det kunde De nu ikke vide,
da De ikke kjender mig. Men at jeg som akademisk
Borger og videnskabelig dannet Mand maatte forstaa Tydsk
— det burde De vide; og at jeg ogsaa som Embedsmand
her, ifølge de bestaaende Forhold, maa kunne Sproget,
dersom jeg forresten skal kunne varetage mine Embeds
pligter tilbørligt — og andet haaber jeg ikke, De har bragt
i Erfaring — det maatte De vide. Da jeg saaledes ikke
kan forstaa, hvorfor De hos Præsten i Aastrup drager en
Kundskab i Tvivl, som De ellers med saa rund Haand
tilkjender andre, tillader jeg mig aabent og ligefrem at
spørge Dem om Aarsagen, idet jeg ikke kan antage, at en
Mand, hvis baade Retsind og Skarpsind jeg her stedse
har hørt hædrende omtalt, skulde i Landets Stænderfor
samling henkaste ikke overvejede Ord af en saadan Art,
som de her omhandlede. Jeg maatte da, om dette des
uagtet var Tilfældet, opkaste det Spørgsmaal, om det —
medens man i Stændersalen fører en sælsom Kamp om
et endnu sælsommere Særkjende paa Dannelse — kan an
ses foreneligt med den virkelige Dannelses sande Fordringer,
uden tvingende Nødvendighed i de Deputeredes Forsamling
at udtale sig paa en, ifølge Ordenes Sammenhæng, ringeagt
ende Maade om en fraværende, den talende ubekjendt
Mand.«

Herpaa fik han ikke noget Svar, og det har han vel
heller ikke ventet. Hovedsagen var, at han fik Lejlighed
til aabent og offentligt at vedkjende sig sit danske Sinde
lag og bekjende, under hvilken Fane han stillede sig, og
det skulde ikke vare længe, før han fik Lejlighed til at
plante denne Fane midt iblandt Modstanderne. Men for
inden skete der noget, der gav den danske Sag i Haderslevegnen Vind i Sejlene, og det var, at der kom danske
Skuespillere, og at der blev spillet dansk Komedie i Ha
derslev. Dette var noget aldeles nyt og utroligt; thi vel
var der et Theater i Haderslev i »Erichsens Lokale«, det
nuværende »Harmonien« ; men her var der hidtil kun
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spillet tydsk Komedie, endda altid af daarlige Selskaber,
og i hine Tider, da Theater og Skuespil havde en saa
mægtig Betydning for hele Samfundslivet, virkede det som
en Bombe, da der kom Efterretning om, at det bedste
danske Skuespillerselskab næst efter »det kongelige The
ater«, som jo da var Kjøbenhavns eneste Theater, nemlig
»Mullers Selskab« i Odense havde faaet »Concession« paa
at opføre danske Skuespil i Hertugdømmerne og først
vilde komme til Haderslev. Slesvigholstenerne rasede, og
det ikke uden Grund, thi disse danske Skuespil blev en
Begivenhed af saa stor Betydning, at det er meget mærke
ligt, at de er saa lidt omtalte i Skildringerne fra hin Tid.
Det fremgaar baade af en Artikel i »Fædrelandet«, skrevet
af P. H. Lorenzen og P. C. Koch i Forening og sat i
Stil af Monrad*), og af en Mængde, dog meget forsigtige,
Antydninger i »Dannevirke«, hvor megen Vægt man lagde
paa disse Skuespil, og Hertel omtalte jævnlig senere disse
uforglemmelige Aftener som et særligt Led i Bøndernes
nationale Vækkelse.
Forestillingerne begyndte Søndag den 28. Februar med
et fransk Stykke »Man kan, hvad man vil«, oversat af
J. L. Heiberg — i Titelen saa det tydske Blad i Haderslev,
Lyna, en Udfordring — og sluttede Mandagen den 26.
April med en Afskedsepilog med Sang af hele Selskabet
til Melodien »Danmark dejligst Vang og Vænge«. Der
blev ialt givet 29 Forestillinger og med et meget righol
digt Repertoire, som det nok er værd at se lidt paa. Af
Holberg-. Maskeraden og Jeppe paa Bjærget; af Samsøe:
Dyveke; ^Rosenkilde: Vennernes Fest eller Testamentet;
af Overskou: Capriciosa (2 Gange), Kunstnerliv og En
Fødselsdag i Slutteriet; af H. C. Andersen: Mulatten og
De Usynlige paa Sprogø (3 G.). Med det største Antal
Stykker møder J. L Heiberg: Emilies Hjærtebanken (2
•) Brev fra P. H. Lorenzen til Monrad, bevaret som Brud
stykke, giver Oplysning herom.
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G.), De Danske i Paris (2 G.), Elverhøj, Et Eventyr i Ro
senborg Have, Nej (2 G.), Ja (2 G.), Recensenten og Dyret,
De Uadskillelige, Supplikanten, Aprilsnarrene (2 G.), Kjøge
Huskors og Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Af
fremmede, oversatte Stykker kan mærkes: Farinelli; Re
krutten, oversat og lokaliseret af Overskou ; Dronningen
paa 16 Aar, oversat af H. C. Andersen; Hans Sachs,
oversat af Oehlenschlåger, o. fl., hvoraf flere Stykker med
temmelig sentimentale Titler. Man ser, at det er hoved
sagelig lette Varer, men det var dansk Digtning, danske
Vers, vel afpassede efter Tilskuernes Udviklingstrin, og
der blev spillet godt. »Dannevirke« taler i høje Toner,
men lidt mere betyder vel en Kritik i et Altonaer Blad
over Selskabets Forestillinger i denne By hen paa Som
meren, og hvori det hedder: »Naar nu visselig det dan
nede Sprog, de fine Manerer, det øvede Spil og et vist
ædelt og selvstændigt Væsen maa skrives hver enkelt
Skuespiller til Gode, saa tør man dog allerede af det heles
fortræffelige Sammenhæng slutte sig til en særdeles ind
sigtsfuld og dygtig Direktion«. (Dannevirke« den 28. Juli
1841). Alt dette stemmer med Herteis Dom, at han havde
aldrig troet det muligt udenfor Kjøbenhavn at sé saa god
Skuespilkunst; men der var noget andet og mere, der
prægede disse Forestillinger, saa der er god Grund til
endnu at mindes dem.
Da Skuespillerne ventedes, dannede der sig ifølge Ar
tiklen i »Fædrelandet« for 1. April en Forening, som ar
bejdede paa at skaffe Skuespillerne tomt Hus. Man forbød
Kone, Børn og Tjenestefolk at gaa i Theatret; man agi
terede blandt Borgerne og Bønderne; ja, nogle svor sig
sammen for at møde med Piber og pibe Skuespillerne ud;
men lige meget hjalp det. De første to Aftener var det
ganske vist smaat med Besøget; men de, som var der,
jublede, og snart trængte Rygtet ud om den Glæde, det
var, at se de danske Skuespil, og siden var der hver Aften
propfuldt. Der kunde, naar det kneb, rummes 620 Til-
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skuere, men undertiden maatte omtrent 150 vende om
uden at kunne faa Plads, og da »Gapriciosa«, der særlig
synes at have revet Folk med, gik anden Gang, var der
omtrent 200, som ikke kunde faa Plads.
Præstefolkene fra Aastrup var tidt paa Komedie. Den
første Gang var vel, da »Caprisiosa« gik første Gang. De
fik Taarer i Øjnene, da Tæppet gik op for Frederiksberg
Have med Slottet i Baggrunden. Det mindede dem om
deres Ungdom; men de var ikke de eneste, der græd.
Gamle Bønder sad og græd, saa Taarerne trillede dem
ned ad Kinderne ved at høre Modersmaalet saaledes baaret frem, og Vittighederne blev lynsnart forstaaede og
kaldte en jublende Latter og Bifaldsstorm frem, og faldt
der en patriotisk Replik, var der endeløs Jubel, og saa
ledes maatte Sangen i »KongSalomon og Jørgen Hattemager» :
»Min Herre vid, De staar paa Danmarks Grund«, gjentages af Skuespilleren, der saa traadte hen til Lamperækken
og sang den under stor Begejstring. Denne Jubel og Be
gejstring virkede tilbage paa Skuespillerne og rev dem med
ikke blot den Aften, men det blev en Vekselvirkning, en
Stemning saa betagende, at Hertel aldrig kunde glemme
disse Aftener. Baade før og siden saa han bedre Spil,
større Kunst, højere Poesi, men aldrig følte han dog som
de Aftener Scenens folkevækkende og samfundsopdragende
Magt. Der var et Fællesskab, som betog alle, Følelsen af
at være Danske og Glæden over at høre det danske Sprog
og de danske Sange, og Hertel mærkede, at her var han
i saa fuld Forstaaelse med Bønderne overfor Embedsmændene, der haanede alt Dansk, at nu maatte hans
Plads blive blandt Bønderne.
Trods det, at »Lyna« blev »lynende«, som det hed i
»Fædrelandet«, holdt denne Stemning sig den hele Tid,
Aften efter Aften. Fra Haderslev rejste Skuespillerne til
Flensborg, hvor der ogsaa blev Jubel og stærkt Besøg, til
Byen Slesvig, hvor Stemningen naturligvis var kølig, til
Altona og paa Tilbagevejen til Sønderborg, hvor der synes
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at have hersket samme Stemning som i Haderslev. —
»Dannevirke« fulgte dem paa deres Rejse med Glæde,
men med forsigtige Bemærkninger, og bebudede, at nu kom
de snart igjen, som de havde lovet ved deres Afrejse; —
men den 9. Oktober maatte Bladet melde, at nu kom de
ikke foreløbig, da »Concessionen« var nægtet »paa Grund
af Omstændigheder«, hvorom »Dannevirke« mente, at et
tydsk Selskab foreløbig havde faaet Concessionen. Dette
synes dog ikke at have været Tilfældet. Det har snarere
været andre »Omstændigheder«, de tydske Embedsmænds
Magt og Indflydelse; thi først i April 1845 opførtes der
igjen danske Skuespil, og da var alt forandret. Det var
det samme Selskab, men nu hed det »Müller & Orlamundt« ; men det var ikke den gamle Stemning. »Danne
virke« bemærker, at Tilskuerne synes at have slutte-t en
stiltiende Overenskomst om at holde al Politik udenfor.
Det var jo heller ikke at vente, at en slig Stemning
kunde gjentages. De danske Skuespil i 1841 var dog blot
den ydre Anledning, der lod Folkefølelsen første Gang faa
stærkt Udtryk, og for Hertel fik den den Betydning, at
han nu var klar over, hvor hans Plads var. Kort efter
gjorde han et Skridt, hvor han forinden maatte være klar
over, at Følgen let vilde blive, som den blev, et afgjørende
Brud med de andre Præster, saa han kom til at staa ene
med de nordslesvigske Bønder.
I »Fædrelandet« for 30. Juni 1841 findes et anonymt
Brev fra Haderslev, hvori Brevskriveren — Laurids Skau
— meddeler paa Tydsk en Artikel i »Hamburger Neue
Zeitung« og knytter sine Bemærkninger dertil. Den tydske
Artikel er ligeledes et Brev, overskrevet »Hadersleben vom
16. Juni«, hvori det hedder: »Hvor lidt man selv i den
nordligste Del af Slesvig er enig med Daniseringsmændene,
viste det her nylig afholdte Præstekonvent for det store
Haderslev Provsti os meget klart. — — Alle Foredrag,
Forhandlinger og Forretninger førtes paa Tydsk, og selv

paa given Foranledning kom ingen Tilbøjelighed for
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danske Interesser for Dagen«. I den danske Brev
skrivers Bemærkninger til »Fædrelandet« hedder det:
»Naar man nu holder sig til Sandheden, lyder Beretningen
omtrent saaledes: 26 gejstlige Herrer, af hvilke kun én
stadigen holder tydsk Gudstjeneste [Sognepræsten ved Frue
Kirke i Haderslev, thi Andenpræst prædikede tydsk i'Frue
Kirke, dansk i Hospitalskirken, de andre Præster udeluk
kende dansk], og blandt hvilke findes 6 eller 7, som have
taget deres Embedseksamen i Kjøbenhavn, skamme sig
ikke ved midt i en dansk Egn at bruge det tydske Sprog
i deres Sammenkomster, hvor de dog formodentligen mest
tale om de Em bedserfaringer, de have gjort i deres al
deles danske Menigheder. — — Maaske Pastor Hertel i
Aastrup til en lille Gjengjæld for de Oplysninger, en
Tydsker fra Haderslev fandt for godt at give om ham i
Stænderne, vilde oplyse os lidt om den »slesvig-holstenske«
Aand, der skal herske i vort Provstis Præstekonvent«.
Herpaa vilde Hertel selvfølgelig ikke indlade sig; men
skulde nogen have gjort det, havde han unægtelig været
nærmest til det, thi det var et Forslag fra ham, der var
sigtet til i den tydske Artikel. Det havde tidt harmet
ham, at alle disse Præster, der levede i en dansktalende
Egn og skulde prædike Dansk, altid forhandlede paa
Tydsk, og navnlig siden Angrebet paa ham i Stændersalen
og. efter de stemningsrige Skuespilaftener har han vel nok
havt Trang til at tale sine Kaldsfæller til Hjærte. Nu frem
bød der sig en fortrinlig Lejlighed, idet Salmedigteren,
Pastor Meier i Vilstrup havde omarbejdet Pontoppidans
Salmebog og fremlagde sit Forslag for Konventet, et For
slag, der i noget ændret Form senere kom igjen og blev
indført i forskjellige Kirker under Navnet Boesens Salme
bog. Det var en Sag, der optog Hertel meget, thi hvor
kjær han havde Pontoppidans Salmebog, unægtelig den
bedste danske Salmebog i den Tid, maatte det dog ind
rømmes, at mange af de ældste Salmer var usyngelige i
den Form, hvori de fandtes, og i mange Salmer forekom
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grimme tydske Vendinger og tydske Ord; men han fandt
det harmeligt, at man forhandlede paa Tydsk om danske
Salmer, som det da ogsaa lød næsten komisk at høre
danske Versstumper midt inde i Tydsken. Han havde
derfor aftalt med Pastor U. S. Boesen i Oksenvad —
senere Biskop i Flensborg —, at han selv skulde stille
Forslag om i det mindste at forhandle denne Sag paa
Dansk, og Boesen skulde da støtte ham. Forslaget mødte
baade Spot og Vrede, og man vilde først ikke behandle
det; men Hertel sagde Konventet adskillige drøje Sand
heder, forlangte sit Forslag behandlet og bad Boesen tage
Ordet. Saa talte da Boesen venlige, formanende Ord —
paa Tydsk, og bad Hertel tage Forslaget tilbage, noget
denne aldrig kunde tilgive ham, skjøndt de senere blev
ret gode Venner. Han vilde dog ikke tage Forslaget til
bage, men forlangte en Afstemning. Man overfusede ham
med Skjældsord og truede med at udelukke ham af Kon
ventet; men han lod dem vide, at han var kaldet af
Kongen til Præst i Provstiet ligesaafuldt som de, og de
havde derfor hverken Ret eller Magt til at udelukke ham,
og forøvrigt bad han dem huske, hvor de var. Det kost
ede ham kun et Ord, saa vilde Bønderne, deres egne
Sognefolk, møde, naar de næste Gang samledes, og saa
gad han se, om de vovede at lukke Dørene for ham. Man
indskrænkede sig til enstemmigt at vedtage, at man kun
vilde forhandle paa Tydsk. Han blev da ganske vist ikke
udelukket af Konventet, men derimod næsten udelukket
fra al Omgang med de andre Præster og efterhaanden
ogsaa, især da 1842 Garnisonen i Haderslev opløstes og
de dansksindede Officerer forflyttedes, fra hele den øvrige
Omgangskreds. Blandt Embedsmænd bevarede han egent
lig kun Omgangen med sin Onkel, Justitsraad Friess,
Husfoged i Haderslev, og var forøvrigt henvist til Bønderne,
men fandt da ogsaa rig Erstatning i Forholdet til dem.
Det havde kostet ham ikke ringe Kamp, og i vore nivel
lerende Dage, da selv gode danske Mænd er tilbøjelige
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til at undskylde de oprørske Embedsmænd, har man
maaske ondt ved at forstaa det; men som Stillingen var,
maatte et Brud blive nødvendigt for den, der saa klart, at
der forberedtes et Oprør, og at de, der stilede hen der
imod, var Embedsmænd, der havde aflagt den danske
Konge Troskabsed.
Med dette afgjørende Brud blev dog Stillingen i Aastrup,
lige op til den stormægtige, aristokratiske Kammerjunker
Krogh, Dag for Dag mere utaalelig. Forholdet mellem
dem havde oprindelig været godt, og Hertel havde strakt
sig saa vidt, at han havde viet en af Kammerjunkerens
Døtre paa Tydsk ; men siden et Sammenstød i Anledning
af Sprogreskriptet 1840 havde Forholdet været iskoldt, og
efter det afgjørende Brud med Præstekonventet var For
holdet mellem dem saaledes, at de vistnok begge lige meget
ønskede, at Hertel blev forflyttet. Ogsaa økonomiske For
hold gjorde en Forflyttelse ønskelig paa Grund af den
stadig voksende Børneflok. Men netop ved Sommertid døde
den brave, dansksindede Præst i Moltrup, Hans Wiinholdt, hvis stadige Omkvæd var: »Al vor Fortræd er
tydsk». Hertel søgte Embedet og blev den 17. September
1841 kaldet til Sognepræst for Moltrup og Bjerninge.
Skjøndt det var Nabopastoratet, blev denne Forflyttelse
dog et nyt Vendepunkt i hans Liv, thi havde hans Virk
somhed i Aastrup nærmest været en Overgangstid, hvor
han havde levet sig ind i Forholdene, kom han i Moltrup
snart til at indtage en fremskudt Plads i Folkekampen.

9. Siarg.

Severbog b. 26. Øtpf. 1846.

SF- 27.

»Dannevirke «s Tit elvignet i Fyrrerne.

III.

Præsten i Moltrup
og de nordslesvigske Bønder.
1842—1847.

^Fertel følte sig snart hjemme i Moltrup, der blev hans

Hjem i 25 Aar, det Sted, han længtes tilbage til i Krigsaarene, og som han til sin Død elskede mest. Der er
ikke en saa idyllisk Natur som omkring og i Skovene
ved Haderslev Fjord, men smukt er der, en ægte sønderjydsk Natur
»— med Dal og Bakker fagre,
med grønne Enge og med gyldne Agre,
med Kløfterne, hvor Bækken
sig gjennem Krattet snor,
og langs med Vejen Hækken,
hvor Fugleskaren bor« ;
og særlig karakteristisk er — eller var — de mange
kjønne, smaa Skove og de høje Bakker med den vide Ud
sigt til Lillebælt og Fyn, og allerskjønnest Udsigten fra
Klokkehullerne i Moltrup Kirketaarn, hvorfra man kan
følge Lillebælt og den fynske Kyst lige fra Fænø helt ned
til Nordspidsen af Als.
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Men det var ikke blot Naturen og Præstegaarden
med den kjønne Have, der lod ham føle sig saa hjemme
i Moltrup; men han fandt — navnlig da i Hovedsognet
— en ublandet dansksindet Befolkning, der sluttede sig
inderligt til ham, saa han kunde øve Indflydelse paa den
saaledes, at Mol trup Sogn baade før og under Treaarskrigen var et af de fremmeligste, offervilligste og den
danske Sag mest trofaste Sogne i Nordslesvig.
Ogsaa i Bjerning Sogn fandt han Venner, og blandt
dem da navnlig hans gamle Ven, Sognefoged Ivar Jochumsen i Kabdrup, der »under et roligt Ydre skjulte et
varmt Hjærte og en ubøjelig Vil
jeskraft«, som Drewsen skrev om
ham; men sine bedste Venner
fandt han dog i Moltrup Sogn,
deriblandt Gaardmand Jørgen
Jensen*) i Bramdrup, der ligesom
Ivar Jochumsen hørte til »den
faste Stok«, som de mest trofaste,
danske Bønder kaldtes.
Men ogsaa paa anden Maade
boede han her midt iblandt sit
Folk.
En Milsvej borte boede
Hans Nissen.
hans kjæreste Ven, Bøndernes
egentlige Fører, Sandemand Hans Nissen**) i Hammelev
med »det ligefremme, aabne og djærve Væsen«. Mellem
dem blev der trods enkelte smaa Rivninger som i
1844 og 1845 et trofast Venskab, der holdt sig til Hans
Nissens Død, og denne foretog sig vistnok kun sjælden
noget, uden han først havde spurgt Præsten i Moltrup
til Raads. Ligeledes boede hans unge Ven Laurids Skau
kun en Milsvej fra ham, og begge disse tyede jævnlig til
*) Født 11. Juli 1802, Ejer af Vestergaard i Bramdrup, død
der som Aftægtsmand 13. September 1876.
♦♦) Hans Nissen (Søndergaard), født 18. December 1788, Sande
mand 1813, død 18. Maj 1856.
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Moltrup Præstegaard, som snart blev et Samlingssted for
de mere fremtrædende Bønder.
Dog ikke blot hjemme, ogsaa i Haderslev samledes
han med Bønderne, og han havde let ved at finde dem,
thi netop ved den Tid, da han kom til Moltrup, var der
flere Spørgsmaal oppe, der fremkaldte en begyndende Or
ganisation. Den første Sag havde været den af Laurids
Skau saa stærkt fremhævede »Tavlekrig« om Kongetavlen
i Tørning Thinghus, der trods sin tilsyneladende Ube
tydelighed havde en ikke ringe Betydning derved, at det
var den første Sag, der ret kaldte Bønderne frem mod de
stormægtige tydske Embedsmænd; men omtrent samtidig
kom en anden Sag frem, der vel ikke var national, men
snart fik, som alt i den Tid, et nationalt Præg, og som i
særlig Grad satte Hjærterne i Bevægelse og meget snart
fremkaldte en vis Organisation, nemlig — Kampen mod

Kirkefællesskabet.
I Sønderjylland havde — i det mindste i Haderslev
Provsti — siden Reformationen Kirkerne ejet sig selv, men
saaledes at Provstiets Kirker havde fælles Kasse med fælles
Kasserer og styredes af »Konservatoratet«, Amtmand og
Provst, der tog Bestemmelser om Anskaffelser, Ombygninger
osv., medens de stedlige Kirkeværger ikke havde stor Indflyd
else, og hvor meget denne Ordning end var at foretrække
for Kongerigets Ordning med Kirketiendeejere, . kunde den
naturligvis have sine Skyggesider ; saaledes kunde det na
turligvis gaa ud over de andre Kirker, naar en enkelt
Kirke helt skulde ombygges. Hertel var al sin Tid mod
denne Ordning, der f. Ex. medførte, at han paa sine gamle
Dage maatte savne den befalede Knæleskammel for Præ
sten ved Alteret, thi selv en saa ringe Ting »kunde der
ikke blive Raad til«, hed det, naar han klagede. Bøn
derne var paa den Tid meget misfornøjede med Ordningen
og vilde ikke blot have Fællesskabet ophævet, men havde
sat sig i Hovedet, at Kirkerne skulde være — Sognenes
Ejendom, saa disse selv valgte Kirkeværgerne, der skulde
H. Wilh. Hertel.
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raade for Kirkerne, dog under Tilsyn, og saa de altsaa
selv blev Tiendeejere. Med Hensyn til Tienden var der
ikke nogen fast Akkord, men egentlig gjaldt Naturalydelse
paa Marken, og havde man Akkord med Præsterne, var det
kun en privat Overenskomst, der gjaldt for Præstens Embeds
tid. Der blev derfor nedsat en Tiendekommission, der
skulde træffe en fast Akkord. Det vilde Bønderne ikke.
Da der fra hvert Sogn skulde vælges Mænd til at for
handle med Kommissionen, vilde man kun vælge resolute
Mænd, der nægtede fastslaaet Akkord m. H. t. Præstetienden, medmindre Kirkerne blev overdraget Sognene og
Præstetienden blev nedsat; Kongetienden blev der ikke
talt stort om. Forøvrigt skrev man i »Dannevirke« om
Sagen, indgav Adresser og var i det hele meget paa Ben
ene angaaende denne Sag.
Selvfølgelig kunde Hertel
ikke billige de videstgaaende Fordringer, men efter sin
Erfaring var han imod Fællesskabet, saa ikke Faren ved
at overgive Kirkerne til Sognene, hvad jo var Tilfældet
saa mange Steder i Kongeriget, og sluttede sig derfor
til Bønderne, som var glade ved at raadføre sig med ham
og i de valgte Sognemænd allerede havde en begyndende
Organisation af gode, danske Kræfter.
Imidlertid kom der atter en ny Sag frem, der vakte
Opmærksomhed, og det var Oprettelsen af en Højskole.
Den indlededes med en Artikel i »Dannevirke« den 6.
Februar 1841 af »en Nordslesviger« (P. H. Lorenzen)
og fortsættes med andre Artikler*), indtil det saa ud, som
hele Sagen var slaaet ihjel, da »Fædrelandet« advarede
imod Planen, som den forelaa i en Indbydelse af 22. Ja
nuar 1842 fra 14 Mænd i Vesteregnen, hvor de grundt
vigske Præster Hagen og Ludv. Chr. Müller stod i Spid
sen. Det viste sig imidlertid, at Planen dog ikke var helt
opgivet, thi kort efter bragte »Dannevirke« en Opfordring,
*) Se herom L. Hertel: »Fostbroderskabet« og mere udfør
ligt : H.- Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Histories.
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underskreven af Sognefogederne Kay Hansen i Vonsild,
A. Schultz i Dalby og flere Gaardmænd i Vonsild og
Dalby. Opfordringen lød saaledes: »Da Undertegnede
have den Anskuelse, og ere villige til at virke for Planens
Udførelse, at der mulig for Haderslev Provsti alene maatte
og kunde oprettes en højere Læreanstalt for Landmænds
sønner, saa bede vi herved alle, som interessere sig for
denne vigtige Sag, at indfinde sig med os til et Møde i
Haderslev Mandagen den 16. Marts næstkommende hos
Hr. Gjæstgiver II. Jepsen i Storegade for at tage nærmere
Beslutning«. I en Artikel den 9. Marts 1842 udtaler
N. L. Feilberg sin Glæde over, at der nu er to Forslag
fremme; men om selve Mødet den 16. Marts meddeler
»Dannevirke« intet, saa det er vel tvivlsomt, om der kom
noget ud deraf; men Bønderne østerpaa havde altsaa rørt
sig, og det er vistnok fra dette Tidspunkt, at Hertel blev
draget med ind i Arbejdet for Oprettelsen af en Højskole.
I »Dannevirke« for 23. April 1842 findes en Artikel med
Overskrift »Bondens Dannelse«. Den har ingen Under
skrift, men minder i høj Grad om Herteis Pen og slutter
med de Ord: »Med Guds Hjælp ville højere Dannelsesanstalter for Bondestanden ogsaa snart tilfredsstille denne
hans Trang«. Sagen laa dog foreløbig rolig hen og
voksede en stille Vækst uden at blive drøftet videre i
»Dannevirke«.
Har Hertel skrevet denne Artikel, har det dog været
som en Undtagelse. At Artiklen ikke havde noget Mærke,
siger ikke noget, thi som han tidt senere sagde; »I det
Stykke lignede jeg Flor, at jeg altid arbejdede bag Ku
lisserne«. Men han havde atter taget Afstand fra Kodi.
siden denne var bleven stan'kt igaaet med P. H. Lorenzen,
og heri var hans Stilling ogsaa som Bøndernes. Det er
næppe rigtigt, naar Skau i sin Bog om P. H. Lorenzen
allerede under 1841 skriver om P. H. Lorenzens Hus:
»Det var paa Torvedagene som en Børs, blot med den Forskjel, at man forhandlede nationale og politiske Forretnin-
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ger istedetfor Veksler og Statspapirer. Mænd fra endog
fjærne Egne indfandt sig, og enhver fik sin Opgave at
løse i Hjemmet og nærmeste Omegn, enhver sin Rolle
tildelt, ligesom paa den an*den Side Referater fra alle Egne
gaves angaaende Operationer og Bedrifter dels af, dels
imod den fælles Fjende«.
Dette kan maaske tilnær
melsesvis siges om »Dannevirke«s Kontor, men dog først
egentlig senere, da Bønderne ret vaagnede, og Kampen
var mere klar; men om P. H. Lorenzens Hus kan det
næppe siges — i det mindste for Bøndernes Vedkommende
— før i hans sidste Leveaar. Skjøndt Hertel og de da
vaagne Bønder glædede sig over hans berømte Erklæring
af 20. August 1840, forsaavidt som deres Fjender nu i
ham havde mistet deres dygtigste Fører, saa de nærmest
Erklæringen som et nyt politisk Træk. De fandt ikke
Kjærlighed til Danskhed og Modersmaal, og selv P. C.
Koch satte et lille ? i »Dannevirke« et enkelt Sted i hans
Erklæring. Hans Længsel efter en fri Forfatning delte
Bønderne ikke, men saa i Kongen et langt stærkere Værn
mod den fremmede, fjendtlige Embedsvælde end- i en fri
Forfatning, der i deres Øjne kun vilde gavne Embedsmændene og de forhadte Advokater. I Bogen om Hans
Nissen har Skau selv skildret dette Forhold rigtigere; selv
var han maaske — og det vel knap nok — inde paa
Frihedstanker, de andre ikke.
Herteis Stilling overfor P. H. Lorenzen var som
Bøndernes, og i Koch saa han et Ekko af Lorenzen som
før af Flor. Han stod naturligvis i Forbindelse med dem,
og naar han blev spurgt tilraads, sagde han sin Mening,
men stort havde han ikke at gjøre med dem endnu paa
den Tid. Han havde stor Agtelse for P. H. Lorenzens
Personlighed og anerkjendte hans Begavelse og Fremsynet
hed, men han stødtes tilbage af hans religiøse Anskuelser
og djærve Udtryk om Kongen. Selv havde han fuldstæn
dig Tillid til »den vise Konges« klare Blik og danske
Hjærte, og det vilde have frydet ham, om han havde
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kjendt den Karakteristik, der i den seneste Tid er frem
kommen, thi saaledes omtalte han selv Kristian den 8.
og brød sig kun lidt om den yngre Slægts tvivlende Smil.
Han havde et klart Blik for Kongens vanskelige Stilling,
og at han maatte fare med Lempe, om han vilde naa en
Løsning, og Hertel blev harmfuld, naar han hørte Trusels
politik eller nogen uærbødig Tale om Kongens Person,
om han end ikke billigede alle dennes Foretagender, og
var ligesaa bedrøvet som de andre over Statsraadsforandringen i 1842 og Prindsen af Nørs Udnævnelse til Stat
holder, for ikke at tale om Josef Criminil, om hvem
Kongen skrev i sin Skrivekalender, da han havde udnævnt
ham til Præsident i det tydske Cancelli: »Jeg tror at have
truffet et saare godt Valg«. Inden Aaret var omme, spil
lede han Kongen et slemt Puds i den slesvigske Stænder
forsamling, og 7. Februar skriver denne: »Set C. Pr. R.
Criminil, der er en fuldkommen Slesvigholstener«, og be
holdt ham dog en Aarrække endnu, maaske dels af God
modighed, dels stolende paa sin overlegne Begavelse. Man
kan ikke undres over, at P. H. Lorenzen og den danske
Opposition brugte stærke Udtryk, og man forstaar, hvor
indgroet Loyaliteten og Tilliden til Kongen har været hos
Hertel og Bønderne, naar dette ikke bragte dem til at
tvivle.
Det var først, da P. H. Lorenzen »vedblev at tale
Dansk« i Stændersalen, at Bønderne forstod, at nu var
han Dansk og deres Mand, og Ivar Jochumsen fik i For
ening med Skau Festen i Sommersted i Stand den 21.
Februar 1843, og her fik de Hans Nissen til at deltage,
men ikke — Hertel. Han forstod nu ganske vist fuldtud
Lorenzen og anerkjendte ham som Fører; men enten han
har været frastødt ved hans Udtalelser om Kongen efter
Hjemkomsten fra Kjøbenhavn, eller hvad Grunden har
været, saa mente han dog ikke at kunne med fuld Sand
hed deltage i den Hyldest, der her skulde bringes ham
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og Nis Lorenzen, som han aldrig satte højt, mest vel paa
Grund af dennes private Liv.
Derimod var han fuldtud med til Skamlingshanke
festerne lige til Treaarskrigen, og de hørte med til hans
Livs kjæreste Minder, som han da altid havde Erindrings
billedet om Festen 1-844 hængende paa sin Væg. Han
glemte aldrig den Jubel, hvormed han og hans ældste
Børn hilste Dannebrog, da de paa Vejen derhen ved Festen
1843 langt borte saa det vaje paa Bakkens Top, medens
hans Hustru græd af Glæde over det uvante Syn. Han
var ogsaa sjæleglad over Skaus Tale, hvad hans Breve til
Hustruen kort efter vidnede om, skjøndt han meget godt
vidste, at Flor havde skrevet den, noget, der mellem Ven
ner slet ikke blev lagt Dølgsmaal paa dengang. Det var
noget saa nyt og uhørt, at en Bonde talte til en større
Forsamling af alle Samfundsklasser, at man fandt dette
saare naturligt. Ulykken var kun, at Flor blev for længe
ved med at skrive hans Taler, ja endog give Anvisning
paa, hvorledes de skulde deklameres, som det fremgaar af
Flors Brev til Koch den 10. Juli 1844 om Skaus berøm
teste Tale:
»Skulde De nu, da selv Berlingske optager Skaus
Tale, faa Tilladelse til at aftrykke, saa vil jeg bede Dem
om for Størstedelen at borttage den fede Skrift. Af Frygt
for, at han skulde deklamere den falsk, hvilket jeg havde
Grund til at befrygte, havde jeg i hans Eksemplar under
streget, hvor han skulde betone; men i en trykt Tale tage
alle disse Betoninger sig vanvittige ud; kun enkelte bør
blive staaende«.

Sligt bydes ikke en saa rigt begavet Natur ustraffet.
Da Skau først havde lært at kjende sine Evner og stod
som den fejrede, beundrede Taler, mistede Flor for en stor
Del sin Indflydelse paa den unge Mand, der nok i mange
Retninger kunde trænge til Vejledning, og ikke blot Flor,
men ogsaa, som vi siden skal se, Hertel, Koch, H. Nissen
og hans øvrige ældre Venner.
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En Følge af den første Skamlingsbankefest var Stiftelsen
af den slesvigske Forening den 12. Juni 1843; men ved
Stiftelsen har Hertel næppe været til Stede, thi Dagen
efter skrev han til sin Hustru, som var paa en Kjøbenhavnsrejse, at han havde noget at fortælle, naar hun kom
hjem
Havde han været med, var dette nok antydet.
Derfor kan han dog godt have havt Andel i Stiftelsen af
Foreningen; men hvorvidt dette var Tilfældet, kan ligesaa
lidt nu oplyses som hans Forhold til Flor paa den Tid;
men han er i hvert Tilfælde meget snart bleven opfordret
til at deltage i Møderne og har modtaget Opfordringen,
dog vistnok uden overfor Bønderne at lægge Skjul paa,
at han vilde søge — om muligt — at holde noget igjen,
hvis P. H. Lorenzens Heftighed drev dem for stærkt frem.
Sandsynligvis .deltog han som indbudt Gjæst i Mødet
den 14. August 1843, da Flor oplæste sin Plan om en
Højskole, og har siden stadig deltaget i Foreningens Mø
der, der altid stod i Lysglans for ham, det vil da sige for
de første Aars Vedkommende. Det er ogsaa forunderlig
rige Minder, det gamle Hus ved Haderslev Sønderbro,
som blev nedbrudt Forsommeren 1896, rummede. For
samlingssalens Vinduer vendte ud mod en lille Gaardsplads med et Træ tæt ved Afløbet fra Haderslev Dam til
Fjorden, saa tæt, at Vandet nok en Solskinsdag kunde
kaste Gjenskin paa Loftet; men ved Møderne blev tillige
tre Sideværelser benyttede, hvoraf det enes Ydervæg var en
Mur lige ned til Vandet. Kjække, mandige Ord har der lydt
her, en Række Personligheder vaktes her til en Fædrelandskjærlighed, der stod Prøve under de trange Tider i Treaarskrigen, og de Minder skal aldrig glemmes, der knytter sig til
denne lave, lille, noget mørke Forsamlingssal, hvor Flor op
læste sit Forslag om Højskolen, hvor man 12. Juni 1844, efter
Protokolekstraktens Vedtagelse, ved Bordgildet lovede et tro
fast Sammenhold, og samme Dag Aaret efter lod P. H.
Lorenzens Drikkehorn gaa rundt som et Løftebæger ved
Mindefesten for ham, og hvor der da blev aflagt Løfter, som

Den slesvigske Forenings Forsamlingssal.

Kongeriget. Men først den 12. Februar 1844 blev Herte!
optaget som Medlem sammen med Flor, P. H. Lorenzen,

holdtes troligt. Medlemmerne var jo hovedsagelig Bønder;
dog optog man ogsaa snart andre, deriblandt enkelte fra
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P. C. Koch, Pastor Schiøler i Vodder o. fl. a. Samme
Dag valgtes Højskoledirektionen, der kom til at bestaa af
Flor, Hertel, Schiøler, Hans Nissen, Laurids Skau, Knud
sen i Forballum og Schmidt i Kjær Mølle. Det blev en
Mærkedag i hans Liv, thi med denne Optagelse i For
eningen og Plads i Højskoledirektionen blev han fra den
mere tilbagetrukne Stilling [draget frem til en fremskudt
Post i Kampen, en Post, der for hvert Aar fik mere og
mere Betydning, om han end bestandig virkede »bag
Kulisserne«.
Foreløbig viste det sig mest ved, at han blev Gjenstand for Drillerier, der efterhaanden blev til Forfølgelse.
Præsterne og de øvrige Embedsmænd havde trukket sig
tilbage fra ham; men nu skulde dette vises lidt mere efter
trykkeligt. Man brugte ikke der paa Egnen som i Konge
riget at tage ind hos en Kjøbmand, naar man kom til
Staden, men paa en Gjæstgivergaard, og Hertel var vant
til at tage ind paa Petersens Hotel i Nørregade som de
andre Præster; men den første Gang, han kom til Haders
lev, efter at »Dannevirke« havde meddelt hans Optagelse
i den slesvigske Forening, og han som sædvanlig kjørte
hen til Hotellet og vilde staa af Vognen, kom Værten og
bad ham med høflige Buk og megen Beklagelse at kjøre
andet Steds hen, da de øvrige Kunder havde forlangt, at
Værten ikke maatte modtage ham. Hertel kjørte et Par
andre Steder hen, og det gjentog sig: høflige Buk, megen
Beklagelse o. s. v. Men saa fandt han paa Raad. Han
kjørte til Mathias Damgaards Gjæstgiveri i Slagtergade,
hvor hans Moltrupper holdt sig til, og der var intet i Vejen.
Der var lidt mere jævnt og tarveligt end de andre Steder,
og Markedsdagene var der ikke altid hyggeligt, men saa
var der forbeholdt ham et eget Værelse, og han traf altid
venlige og milde Ansigter og følte sig end mere knyttet
sammen med sine Sognefolk. Men sammen med Drille
rierne kom ogsaa Fristelser. Det betragtedes af den hele
Embedsstand som en frygtelig Tort, at en af deres egne
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gik i Kompagni med den forskrækkelige Professor Flor,
med P. H. Lorenzen, Koch og disse Bønder, og hans Amt
mand lod ham kalde og gav ham Anvisning paa store Em
beder paa Øerne, som var ledige, og som han blot behø
vede at søge, saa skulde han nok faa et af dem. Disse Fristel
ser prellede af paa ham som Drillerierne. Der havde væ
ret en Tid, da han gjærne vilde over til Øerne; men nu
havde han taget sit Parti og vilde ikke svigte Bønderne,
som havde kaldt paa ham.
Dog var der et Øjeblik, hvor han nær havde trukket
sig tilbage fra Foreningen, og det var, da han ramtes af
en overvældende Sorg, som en Tid lammede ham, og som
han meddelte saaledes i »Dannevirke«:
»Den Almægtige har saare bedrøvet mig! Et Hjærte
af sjælden Trofasthed og Redelighed er brustet i Døden.
Min elskede Hustru Louise Cathinka, født v. Westen,
mit Livs gode Engel i Modgangs og Medgangs Dage, hen
sov blidelig i Herren afvigte 2. April, efter at hun faa
Dage forud var lykkelig forløst med en Søn. Familie og
Venner, der højt skattede den Hedengangnes fromme Hjærte,
barnligglade Sind og lyse Aand, ville med kjærlig Deltag
else modtage Budskabet om den Trofastes tidlige Bortgang
fra mig og mine 6 Børn, hvoraf det ældste er kun 13 Aar,
og det yngste næppe tæller lige saa mange Dage. 44 Aar
gammel gik den Forklarede fra Jordens Smerte hen at
arve den evige Glæde i Himmeriget. For Guds Trone
beder hun nu om Trøst og Velsignelse for sine Efterladte,
dem hun af sin hele Sjæl med usigelig Kjærlighed om
fattede herneden.
Moltrup Præstegaard den 5. April 1844.

H. Wilh. Hertel.«

Det var for ham et overvældende, næsten knusende
Slag, som han aldrig ret forvandt. Paa Begravelsesdagen
mægtede han ikke selv at tale ved hendes Kiste eller for
rette Jordpaakastelsen, og han var nu dobbelt i Vaande;
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thi der var ingen af Egnens Præster, han kunde bekvemme
sig til at bede derom, indtil han besluttede sig til at hen
vende sig til en Kapellan — vistnok i Tyrstrup, — der
paa den Tid gav sig nogen Mine af at være dansksindet,
det var Pastor Jespersen, senere Præst i Sommersted, og
bekjendt for sit tydske Sindelag. Aandelig lammet, som
han var, mente han, som vi siden skal høre, en Tid, at
han maatte opgive alt med Undtagelse af sit Embede for
ene at leve for sine Børn. Dog skulde der snart komme
det, der bragte ham paa andre Tanker og rev ham ud af
den sygelige Sindsstemning, hvori han var kommen ved
den store Sorg.
Men inden vi kommer dertil, maa der omtales noget,
som paa en anden Tid vilde have optaget hans Tanker
mer og have vakt Opmærksomhed i vide Kredse, ogsaa i
Kongeriget, men nu synes temmelig sporløst at være for
svundet i den stærke Bevægelse, de politiske Begivenheder
i 1844 fremkaldte. Det var et Slags Hyrdebrev fra Gene
ralsuperintendent Callisen, dateret 9. Maj 1844, og som i
Herteis Afskrift fylder godt 3^ Folioside og i korte Om
rids bringer et Ritual- og Alterbogsforslag. I Kongeriget
havde der i længere Tid været Forhandling om dette
Spørgsmaal, og Biskop Mynster havde derfor som Sjæl
lands Biskop af Cancelliet faaet Opfordring til at frem
lægge et Forslag; men den af ham udgivne Alterbog, der
vilde finde den gyldne Middelvej, mødte Modstand fra
mange Kanter og var bleven skrinlagt i en Kommissions
betænkning og i 1842 begravet i Cancelliet for aldrig mere
at opstaa fra de Døde. Nu forsøgte Callisen sin Lykke
med et Forslag, der, som Forholdene var, blev dødfødt,
men er ret mærkeligt, ikke blot fordi det næsten synes at
polemisere mod Mynsters Forsøg paa at binde Præsterne
og Menighederne i bestemte Formularer, men ogsaa fordi
det indeholder en Rummelighed, der giver Præsterne be
tydelig Frihed, skjøndt det sætter en Stopper for den Vilkaarlighed, der var kommen ind ved Adlers Agende og som
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f. Eks. medførte, at Præsterne paa sine Steder ikke en
Gang døbte i »Faderens, Sønnens og den Hellig Aands
Navn«. Skjøndt Callisens Forslag aldeles ikke omtaler
»Forsagelsen« ved Daaben og heller ikke angiver, om der
skal spørges om Troen, eller denne lyde som Bekjendelse,
havde det fortjent en bedre Skjæbne end rent at forsvinde
af Bevidstheden og skal derfor her i al Korthed berøres.
Skrivelsen, der selvfølgelig er paa Tydsk og tildels i
et meget knudret Sprog, begynder saaledes:

»Der løfter sig — og med Rette — stedse flere Stem
mer i vort Fædreland for, at der maa finde mer Overens
stemmelse Sted i vore kirkelige Handlinger, som de fore
tages i de enkelte Menigheder, om ikke vor Kirke mer og
mer skal falde sammen og alt prisgives de enkelte Præst
ers Vilkaarlighed. Men paa den anden Side gaar man
efter min Overbevisning alt for vidt, naar man vil binde
alt det lithurgiske med Formularer, hvorfra der ikke maa
afviges med et Ord. Jeg betragter ikke det almindelig
fastslaaede, altid ensartede, navnlig i'saadanne Formular
bønner for i Sandhed opbyggeligt, hverken for Præsterne,
for hvem det kun alt for let bliver mekanisk, eller for
Menighederne, som hver for sig og til forskjellige Tider
kan have forskjellig Trang. Og man maatte være meget
anmassende for at indbilde sig, at man kunde forfatte
eller blot samle Formularbønner, som passer lige godt til
alle Menigheder i hele Landet og for alle Lejre og For
hold, og hertil kunde blot et hovmodigt Hjærte, i hvem
der — maaske ham selv ubevidst — stikker en uevangel
isk, ukristelig Pave, vel være tilbøjelig i al Stilhed, men
sige det rent ud, vilde dog næppe nogen blandt os vove.
Efter den evangeliske Kirkes Frihed kan og skal der —
med Enhed i Hovedsagen — finde Forskjellighed Sted i
Tiltaler og Bønner, selv i dem, der holdes i Menighedens
Navn, som ogsaa historisk paaviseligt var Tilfældet i Old
kirken, kun at alt bliver talt i sand kristelig evangelisk
Aand. Dette er og bliver Hovedsagen, og derfor maa
vi Præster selv have kristelig evangelisk Tro og Tanke
gang, uden hvilket alle ydre Forskrifter, om de er nok
saa strænge, ikke hjælper noget, og til Uddannelse og Be
fæstelse deraf sker jo alt muligt allerede nu, og det vil
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fremdeles ske for de opvoksende, yngre Generationer af
Præster, medens vi ældre, der uddannedes i »en sørgelig
Tid«, maa gjøre den alvorligste Bestræbelse derefter be
standig mere levende hos os og bevare den, for at ogsaa
i vore Menigheder det aandelige Zion ikke skal nedbrydes
mere, end det alt er sket, men i Sandhed gj en opbygges«.
Det hedder videre i Skrivelsen, at Regeringen foreløbig
har afslaaet at indføre en ny Agende; men for dog at
opnaa nogen Enhed, forelægges dette Forslag, som Gene
ralsuperintendenten anmoder Provsterne om at forelægge paa
Provstekon ven terne og derefter meddele ham Resultatet af
Forhandlingen. Forslaget begynder med Søndagsgudstjen
esten: I de danske Kirker, hvor Degnen beder Indgangs- og
Udgangsbøn, kan denne Skik bevares; men ellers synges
en Indledningssalme, hvortil slutter sig en indledende Alter
bøn af Præsten, Oplæsning af Evangelium eller Epistel
med Tilføjelse af i det mindste »et Slutningssuk af frit
Hjærte efter Dagens Forhold«, derpaa Hovedsalmen og
Prædiken over Evangelium, Epistel »eller efter Omstændig
hederne en fri Tekst«, med paafølgende »Bøn for Konge
og Fædreland« o. s. v., Fadervor, Bekjendtgjørelser og —
den apostoliske Velsignelse. Efter Prædikenen synges et
eller to Vers, og derefter sluttes med en Alterbøn af
Præsten, og at denne messer eller højtideligt fremsiger
den gammeltestamentlige Velsignelse. Kirkegangskoner
indledes og Daabshandlinger foretages efter Alterbønnen
før Prædikenen.
Man vil af Indledningen se, at han staar meget langt
fra Mynsters Alterbog; men han nærmer sig den trods al
den Frihed, Præsterne faar, naar han kommer til Daaben,
hvor Forslaget bliver os ligesaa usmageligt som Mynsters.
Derom hedder det i Skrivelsen:

»Hvad Sakramenternes Forvaltning angaar, da maa
ved Daabshandlingen selve Døbeordene: »Jeg døber Dig i
Navnet Gud Faders, Sønnens og den Hellig Aands« efter
den forudgangne apostoliske Trosbekjendelse, og efter
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Spørgsmaalet til Fadderne, om de vil, at Barnet skal døbes
paa denne Tro, og paase, at Barnet opdrages i denne Tro.
absolut forblive, et Ønske over Barnet under Haandspaalæggelse, Fadervor og den gammeltestamentlige Velsignelse
danne Slutningen; al øvrig Tiltale og Bøn bliver fri og
maa rette sig efter Omstændighederne. — Ved den hellige
Nadvere kan efter gammel Skik Fadervor og Indstiftelses
ordene, hvorved Konsekra tionen [Indvielsen] forega ar (mes
ses eller fremsiges højtideligt), tilligemed Elevation [Op
løftelse af Bægeret] og Korsbetegnelse ikke udelades. Ved
Uddelingen vil det være heldigst, at de her fra gammel
Tid som oftest foreskrevne Ord udtales, nemlig ved Brødet:
»Tager hen og æder Jesu Legeme, som ogsaa for Eder er
hengivet til Død! Det styrke Eder til evigt Liv!« Og ved
Bægeret: »Tager hen og drikker Jesu Blod, som ogsaa for
Eder er udgydt paa Korset! Det styrke og opholde Eder i
en sand Tro til det evige Liv!« Alt øvrigt i Tiltale maa
rette sig efter Omstændighederne og blive frit.«
Med Hensyn til de øvrige kirkelige Handlinger gives
ogsaa en udstrakt Frihed; men kun et Punkt frembyder
særlig Interesse. Det hedder derom i Forslaget: »Ved
Skriftemaalet kan Spørgsmaalene, om Konfitenterne møde
ved Alteret som angrende, efter Tilgivelse længselsfulde,
arme Syndere, og om xle ville forny Pagten med deres
Frelser ved hans hellige Nadvere, ikke udelades, og hvor
det er nogenlunde gjørligt, modtager Konfitenterne for
Alteret Haandspaalæggelse til Forsikring om Tilgivelse og
til Fornyelse i deres Kristenpagt.«

Hvis Hertel har været til Stede ved det Provstikon
ventsmøde, hvor dette dødfødte Forslag blev forhandlet, er
det temmelig let at slutte sig til den Stilling, han da har
indtaget. Selv holdt han sig altid til den danske Alter
bog, og som han siden, f. Eks. da Biskop Boesen vilde
indføre sin Salmebog, udtalte, at de danske Menigheders
særskilte Stilling i Nordslesvig var en kirkelig Ulykke, og
at der kun kunde blive en virkelig god, kirkelig og krist
elig Udvikling for den nordslesvigske Befolkning, naar
man med Hensyn til Kirkeordning, Salmebog o. s. v.
fulgte den danske Kirke i Kongeriget, saaledes vilde han
ganske sikkert ogsaa have udtalt sig den Gang; men det
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er i høj Grad tvivlsomt, om han har taget Del i Præstekonventet, thi da denne Skrivelse kom ham i Hænde, var
den politiske Krise begyndt, som gav Aaret 1844 sit Præg
og kom til at berøre ham personlig saa alvorligt.
Tidlig paa Foraaret 1844 begyndte de tydske Blade
at hovere og bringe meget ildevarslende Meddelelser om
de Bestemmelser, der skulde tages om det danske Sprogs
Ret i den forestaaende slesvigske Stænderforsamling. Paa
dansk Side stolede man paa Kongens Udtalelser om Folk
ets »naturlige Ret« og brød sig i lang Tid ikke om Tydsk
ernes Brovten, men P. H. Lorenzen anede dog Uraad og
fik L. Skau sendt til Kjøbenhavn; men da var det for
sent. Den 9. Maj blev Patentet af 29. Marts underskrevet,
uagtet »Syvstjernens« Forslag til en Petition var kommen
frem den 4. Maj, og sidstnævnte Dag bragte »Dannevirke«
Indbydelse til ekstraordinær Generalforsamling for den
slesvigske Forening i Haderslev den 13. Maj. Den Dag,
da dette Møde skulde holdes, bragte Posten de danske
Aviser, der indeholdt det skjæbnesvangre Patent, som vakte
Sorg og Harme over hele Landet og særlig hos de gode
danske Mænd, der samledes denne Dag i Haderslev.
Der er fældet meget forskjellig Dom over disse Mænd
og deres Optræden den Dag og senere. De løftedes den
gang til Skyerne og har været Gjenstand for en overdreven
Beundring, og til Gjengjæld er senere deres Optræden denne
Sommer bleven kaldt »tragikomisk« (Sønderj. Aarb. 1895). Og
man har fundet »værdige Sidestykker« i Udtalelser af den
oprørske Prinds af Nør og af nogle af disse Mænd, som
drevne af deres Fædrelandskjærlighed ikke var langt fra
at sætte deres Eksistens paa Spil; men vil man bedømme
dem retfærdigt, maa man gjøre sig deres Stilling klar.
Der er tidligere gjort Kristian den 8. megen Uret i Folk
ets Omdømme, og det er godt og glædeligt, at senere Op
lysninger om hans Stilling har givet ham Æresoprejsning;
men denne Æresoprejsning maa ikke føre til, at man gjør
de Mænd Uret, som stred for Danskhed og Modersmaal,
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og berøver dem Æren for deres mandige Kamp, om de
end forløb sig. Man kan let nok nu sige, at det vilde
ikke for Stænderforhandlingen have noget at betyde, hvad
Gprog det lille, forsvindende Mindretal talte i Stænder
salen, hvis Forretningssprog var Tydsk, og at dette lille
Mindretal i 1842 havde været uartigt ved at foreslaa lige
Ret for Dansk og Tydsk, naar Kongen kun spurgte om,
hvorledes der skulde sikres dansktalende Deputerede Ret
til at bruge det danske Sprog. Dermed rammer man dog
ikke Kjærnepunktet, det, Striden drejede sig om.
Den danske Folkefølelse vaagnede først ret til fuld
Bevidsthed i Kongeriget og Nordslesvig, da den tydskdannede og i sit offentlige Liv tydsktalendé P. H. Loren
zen svarede paa Oprørsraabet: »Bort med Trældoms
mærket« i den slesvigske Stændersal med, at han »talte
Dansk« og »vedblev at tale Dansk« i hele sin offentlige
Optræden, som han hidtil havde været vant til det i sit
daglige Husliv, skjøndt ikke i sine Breve. Det føltes fra
Kongen med det varme, danske Hjærte og til den sønderjydske Bonde, som saa længe havde sukket under det tyd
ske Aag, at her var en »naturlig Ret«, og var der end
en stadig miskjendende Opposition mod denne Konge i
Kongeriget og hos enkelte Frihedsmænd som P. H. Lo
renzen, saa var der Jubel hos de sønderjydske Bønder over
denne Konge, som Gang paa Gang havde vist Forstaaelse
af deres »naturlige Ret«, og hos dem kom der ingen Op
position frem, da de ikke længtes efter fri Forfatning;
hos dem var der Uvilje mod deres Undertrykkere, men
ubetinget Tillid til Kongen.
Denne Tillid var, som tidligere omtalt, ikke bleven
rokket, uagtet Kongen før P. H. Lorenzens Optræden havde
omgivet sig med Raadgivere, man regnede til den danske
Sags Fjender, og havde udnævnt den oprørske Hertugs
Broder til Statholder, en Stilling Befolkningen tillagde og
maatte tillægge større Betydning, end den efter langt sen
ere Oplysninger maaske havde. Trods alt dette rokkedes
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Tilliden ikke, thi man vidste, at man havde en rigt be
gavet Konge, der holdt paa sin Myndighed, og derfor sto
lede man trods Tydskernes Brovten og P. H. Lorenzens
bange Anelser paa, at Kongen nok vilde indfri sit Ord
om deres »naturlige Ret«. Andet kunde de jævne Bønder
ikke,, og det maatte derfor vække Sorg og Harme, da de
lærte Patentet at kjende, hvor det hed i § 1: De Med
lemmer af den slesvigske Provindsialstænder-Forsamling,

som ikke tiltro sig at være det tydske Sprog tilstrække
lig mægtige for at kunne betjene sig deraf ved deres
Foredrag i Forsamlingen, og som, af denne Grund ved
deres Foredrag i Forsamlingen ville bruge det danske
Sprog, have straks----------- at tilkjendegive Forsam
lingen deres Hensigt, at ville betjene sig af det danske
Sprog ved deres Foredrag. De i saa Henseende afgivne
Erklæringer, angaaende hvilke ingen Forhandling maa
finde Sted, blive at tage til Protokollen.«
Disse Ord, særlig de her fremhævede, kunde ikke
misforstaas af ærlige Mænd, og Kongens private Fortolk
ning et Par Maaneder senere kjendte man ikke, og den
kunde ærlige Mænd ikke holde sig til, naar den kun forelaa privat. De Stænderdeputerede havde alle talt Tydsk
og kunde derfor ikke nu tale Dansk, og særlig var den
danske Mund lukket paa ham, som »talte Dansk og ved
blev at tale Dansk«. Det danske Sprog maatte foreløbig
forstumme i Stændersalen trods Kongens Ord om den
»naturlige Ret«. Dette maatte fremkalde dyb Sorg, og om
denne Sorg senere slog over i en Harme og en Frygt for
nye Bestemmelser, saa man efter den Tids Sprog talte i
en Pathos, der klinger vor Tid fremmed, kan det dog ikke
med Rette kaldes »tragikomisk«.
Der var dog mere Sorg end Harme, da Foreningen
samledes den 13. Maj, og man følte sig temmelig raadvild,
thi baade Flor og de kjøbenhavnske Venner tilraadede, at
de dansksindede Stænderdeputerede skulde møde, og dette
kom frem i alle Brevene fra Skau, som da var i KjøbenH. Wilh. Hertel.
6
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havn; men skulde disse møde, var man enig om, at de
alle maatte tale Tydsk, og man var derfor ikke paa det
rene med, hvad man vilde. Dog synes man at have havt
en Udtalelse færdig; men saa kom Posten ved Middagstid,
og Kl. 2 skulde Mødet holdes. Nu var man aldeles raadvild, og de ledende Mænd samledes til et forberedende
Møde, vistnok hos P. H. Lorenzen. Der blev da, i Følge
Kochs Beretning til Flor, foreslaaet, at man skulde lade,
som man ikke havde set Aviserne, men dette modsatte
Koch sig og krævede en Udtalelse, der udtalte den Stem
ning, Patentet havde fremkaldt.
Da kom Hertel, og skjøndt det var hans Agt at tage
Afsked med Foreningen, hvad han ogsaa udtalte ved Mø
det, tog han Del i Forhandlingen. Han sluttede sig til
Koch, at Foreningens Sorg over Patentet burde udtales,
skjøndt han bestemt holdt paa, at de Deputerede skulde
møde; men da der var delte Meninger herom, foreslog
han, at dette Spørgsmaal skulde holdes udenfor den paa
tænkte Adresse. Dette blev vedtaget, og under selve Mø
dets Forhandlinger udarbejdede Hertel derfor — ifølge
Kochs Brev til Flor — følgende Adresse, som blev ved
taget og vel nok er trykt tidligere, men dog er paa
sin Plads her, da den er karakteristisk for ham og nok
saa meget et Udtryk for Bøndernes Opfattelse som den
en Maaned senere vedtagne Protokolekstrakt:
»Allernaadigste Konge!
Med den dybeste Smerte har den slesvigske Forening
af de med Dagsposten ankomne offentlige Blade fra Hoved
staden erfaret, at Deres Majestæt, uagtet De anerkjender
den danske Befolknings naturlige Ret til at bruge sit
Modersmaal i Stændersalen, alligevel ikke har troet at
kunne sætte det danske Sprog paa samme Standpunkt
som vore tydske Brødres. Den uudblivelige Følge vil være,
at allerede i den forestaaende Stænderforsamling vil vort
Modersmaal atter aldeles forstumme, og Haabet til de paa
følgende Samlinger er saa godt som intet. Blandt vore
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Børn vil det da fortælles som en sørgelig Mærkværdighed,
at, uagtet Modersmaalet, der ved danske Folketaleres mand
ige, faste Færd efter en lang Fornedrelsestilstand atter
trods Modstandernes Haan og Trudsler i 1842 lød med
klar Røst paaa Folketinget, uagtet Landets Konge højtide
lig anerkjendte den danske Slesvigers naturlige Ret til i
sit eget Sprog der at hæve sin Stemme — uagtet det
danske Folk tiljublede de ^djærve Folketalere sit begejst
rede Bifald, saa maatte dog allerede i 1844 den danske
Tunge kun under saa indskrænkende Bestemmelser lyde
i Stænderforsamlingen, at det vil være den danske Na
tionalitets mægtige Modstandere let at tilkjæmpe sig den
forønskede Sejr — ganske at holde vort Modersmaal ude
af Stændersalen. Foreningen vilde svigte sin Troskab og
sin Kjærlighed imod Konge og Fædreneland, hvis den
ikke udtalte sin Smerte over den Foranstaltning, hvormed
Deres Majestæt har villet værne om det højtelskede Mod
ersmaal, men som efter vor Overbevisning vil være vore
Modstandere en kjærkommen Foranledning til atter at
trænge det tilbage indenfor de snævre Grændser og i den
undertrykte Tilstand, hvorfra det under Deres Majestæts
mægtige Beskjærmelse med sejrende Kraft havde begyndt
at hæve sig. Foreningen opfylder da i Dag ifølge den
i Dag afholdte Generalforsamlings Beslutning den smerte
lige Pligt for Deres Majestæt at skildre de bitre og nedslaaende Følelser, hvoraf den er gjennemtrængt«.

Adressen, hvis Optagelse i »Dannevirke« først blev
forbudt af Borgmester Lassen, men senere dog tilladt den
8. Juni, blev underskrevet af Hans Nissen som Forening
ens Formand og sendt til Laurids Skau, som overrakte
den til Kongen, sandsynligvis den 18. Maj*).
Om hvorvidt de Deputerede skulde møde eller ikke
møde var endnu ikke afgjort. Fra dansk Side var næsten
alle enige om, at de Deputerede helst maatte møde og paa
Tydsk under Forhandlingen give Mindretalsvotum for det
danske Sprogs Ret, og at man frygtede dette fra tydsk

*) Se A. D. Jørgensen: Kristian VIII. og Nordslesvig. Sønderjydske Aarbøger 1895, S. 124 og 127.
6*
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Side ses af »Dannevirke« for 25. Maj; thi mærkelig nok,
heller ikke Tydskerne var tilfredse.
Det hedder i »Dannevirke«:

»Endnu førend Patentet af 29. Marts var udkommet,
troede Advokat Beseler, Advokat Güllich og flere ligesind
ede i Byen Slesvig at skulle gjøre en Demonstration mod
den fra de syv i Kjøbenhavn udgaaede bekjendte Petition
ved at forfatte en Kontrapetition, bestemt til Indvaanernes
Underskrift i Byen Slesvig. — — Senere kom Patentet;
og uagtet det for Fremtiden som Følge heraf næppe vil
være muligt, at det danske Sprog vil kunne lyde i Stæn
derforsamlingen, da den enkelte Bonde under sit Ophold
i Slesvig og ved her at høre Tydsk snart lærer saa meget
deraf, at Advokaterne og hans Samvittighed vilde tvinge
ham til at ombytte dette med Hjemsproget, saa ser man
dog af »Lyna«s Korrespondentefterretninger fra Hoved
kvarteret, at Stemningen der er i fuld Oprør over det fare
truende Patent, der ikke har udelukket »enhver Hund af
Kirken«, og Tydsklands pure Tydskhed saaledes endnu
længe vil være udsat for besmittende Berørelse med frem
mede Ting«.

Dog, det var vel kun de ivrigste. Allerede den 13.
April — altsaa næsten en Maaned før Kongen underskrev
Patentet — kunde Flor tilskrive Ploug (ifølge Skaus Bog
om P. H. Lorenzen, S. 265): »Endnu har jeg ikke talt
med P. H. Lorenzen eller de andre, og Breve nytter saa
godt som intet; men i al Fald er det mit gamle, ufravige
lige Princip ikke at forlade Valpladsen. Falck (Professor
i Kiel og Formand for den slesvigske Stænderforsamling)

tilstaar selv, at Reskriptet er affattet for at jage Lo
renzen ud af Forsamlingen eller dog binde hans danske
Mund«. Man ser, hvorfra Patentet stammer, og hvor
ledes Kongen, trods al Begavelse, dansk Sindelag og tid
ligere Udtalelser, er bleven overlistet til at gaa Tydskernes
Ærinde, saa de sejrede.
Længe varede det dog ikke, før Lorenzen tog sin Be
stemmelse. Han tog i sin Vaande ud til Moltrup og talte
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med Hertel, der aldrig kunde glemme den ellers saa
stærke Mands Bevægelse den Dag. Hjærteligt og inder
ligt talte Bertel med ham og fik ham til at give Haand
paa at ville møde i Stændersalen; men siden mødte han,
vistnok paa Tilbagevejen, sin Slægtning, Lægen, Justitsraad
Gyrsting, paa Gaden i Haderslev, og denne sagde ham,
som det hedder i Kochs Notits i den slesvigske Forenings
protokol, »at ingen dansk Mand af Ære kunde tænke paa
at begive sig til Stænderforsamlingen. Han tog sin Be
slutning og sendte straks Stafetter og Depescher til de øv
rige Medlemmer: Nielsen, Jepsen, Nis Lorenzen, Posselt
etc. Alle fulgte Lorenzens Eksempel«.
Det var den 17. Maj, at denne Beslutning blev taget,
og nu var der ikke anden Udvej end at slutte sig dertil.
Man kan ikke sige, at der nogensinde under hele Folkekampen har været stor personlig Enighed mellem Sønder
jyderne; tværtimod har der til forskjellige Tider været
stærke Bivninger, og mange, som har boet i By sammen,
har knap kunnet taale at se hinanden. Men næsten al
tid har der været et forunderlig stærkt Sammenhold, og
dette har været Sønderjydernes Styrke og havt dobbelt Be
tydning paa Grund af de Vanskeligheder, det personlige
Kjævl ellers vilde have voldt. Saaledes var ogsaa For
holdet den Gang. Man kunde skjelne mellem tre Grupper:
den literære, hvortil hørte Paulsen, Manicus o. fl., som
jævnlig gav gode Bidrag, den politiske, nemlig Flor, P. H.
Lorenzen, P. C. Koch, L. Skau o. fl., og Bønderne, til
hvilke Hertel sluttede sig. Det var ikke altid blide
Domme, den ene Gruppe fældede om den anden, og selv
indenfor samme Gruppe kunde der være adskilligt Kjævl
og Bitterhed, og saaledes skrev L. Skau og P. H. Loren
zen skarpt til hinanden; men nu Beslutningen var tagen,
forsvandt alt dette. Alle maatte indrømme, at hvor poli
tisk urigtig og maaske skjæbnesvanger Beslutningen havde
været, var P. H. Lorenzen bleven saa dybt krænket, at
hans Beslutning var moralsk berettiget.
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Da Skau kom hjem, forfattedes der 1. Juni et Brev
til Kongen af Flor, Lorenzen, Skau og cand. theol. Wi?gener, der af Direktionen var antaget til Forstander for
Rødding Højskole. Brevet, der blev underskrevet af Skau
som en Henvendelse fra ham alene, var meget bittert, og
Tonen just ikke passende for en Undersaat, der skriver
til sin Konge, og derfor billigede f. Eks. Hertel aldrig
dette Brev. Men nu gjaldt det om at faa en Udtalelse
fra den slesvigske Forening. Hans Nissen udstedte derfor
under 4. Juni følgende Indbydelse:
»Ifølge § 12 i den slesvigske Forenings Vedtægter
skal der i hver Juni Maaned afholdes en Generalforsam
ling. Da denne for iaar er bestemt til at afholdes Ons
dagen den 12. Juni næstk. om Formiddagen Kl. 10 hos
Hr. Gjæstgiver Schrøter i Haderslev, hvilken dog tillige
er Foreningens Stiftelsesdag, saa anmodes herved samtlige
Medlemmer om at give Møde til bestemt Tid. Der foran
staltes tillige efter tilendebragt Forhandling et festligt Bord
gilde for saa mange Medlemmer, som Lokalet kan rumme.«

Den 12. Juni, altsaa samme Dag, som Mødet skulde
holdes, bragte »Dannevirke« Skamlingsbankeselskabets Ind
bydelse til »Sprogfesten paa Højskamling« den 4. Juli, og
denne Indbydelse maa altsaa være vedtaget før Mødet,
ikke bagefter, som Skau skriver i Bogen om P. H. Lo
renzen. Indbydelsen har ikke noget politisk Præg; men
des varmere skulde Foreningens Udtalelser blive paa denne
mærkelige Dag, der trods alt det, man kan indvende mod
de Ord, der kom til at lyde, blev den stolteste Mindedag
i Foreningens Historie. Men mærkeligt nok, er der endnu
ikke fremkommen, hverken gjennem den Tids Breve, eller
paa anden Maade, nogen samtidig Fremstilling af Dagens
Begivenheder; dog kan man vel nu omtrent ved at sam
menholde de forskjellige Fremstillinger danne sig en Fore
stilling derom.
Mødet skulde have været holdt i det almindelige Lo-
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kale, men af Hensyn til Tilberedelserne til Festmiddagen
synes det at have været holdt hos P. H. Lorenzen ifølge
det første foreløbige Forhør over H. Nissen*), og efter
hans Udsagn havde i Mødet deltaget 28 Personer, som
han kunde opgive Navne paa, og desuden vel omtrent 30,
som han ikke vidste Rede paa, altsaa ialt omtr. 60 Med
lemmer. Et Par Timer før Mødet indfandt Skau sig og
blev af P. H. Lorenzen gjort opmærksom paa, at der paa
et Bord var lagt nogle Papirer. Skau spurgte ikke om,
hvem der havde lagt dem eller, hvem der var Forfatter,
men gjennemlæste dem. Det var et Forslag til en Gene
ralforsamlings Beslutning, og først langt senere blev det
bekjendt, at det var den paatænkte Højskoleforstander,
Kandidat Wegener, der var Forfatter. Skau foretog nogle
Rettelser i det skarpe Opraab, og saa begyndte Folk at
komme.
H. Nissen kjendte det heller ikke før, men hverken
han eller de andre Medlemmer spurgte 'om Forfatterens
Navn, vistnok efter Herteis Raad. Denne var nemlig ogsaa
kommen til; thi skjøndt han ved det foregaaende Møde
havde taget Afsked, vilde han dog deltage i Festen, og da
han ved sin Ankomst til Byen straks fik at høre om, at
der skulde forhandles et meget kjækt Opraab, gik han
hen til Mødet.
H. Nissen meddelte ved det foreløbige Forhør, at Opraabet blev af L. Skau 2 Gange »oplæst for Forsamlingen
og paa den Maade, at ingen paa sammes Opfordring fandt
noget at erindre derimod, uden foregaaende Debat enstem
mig vedtaget«. Dette gjaldt dog kun den anden Oplæs
ning. Ved første Oplæsning, maaske før det egentlige
Møde, var Debatten varm nok. Det var dog kun Hertel,
der talte imod den foreslaaede Udtalelse, som han bestemt
fraraadede i den foreliggende Form. Han tilbød at for*) Efter Tydske Kancellis »Vorstellung« af 3. Juli 1844.
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andre den, og da man ikke vilde høre Tale om Ændrings
forslag, erklærede han, at saa vilde han ikke have med
den Sag at gjøre; men saa brød man løs imod ham, op
hidset, som man var, og selv hans trofaste Ven H. Nissen
udtalte, at der kunde man se, hvad Embedsmændene var
for noget Rak, enten Slyngler, som vilde Folket til Livs,
eller ogsaa blev de bange, naar det kneb. Hertel svarede,
at det var overfor ham en ufortjent Bebrejdelse, da han
vilde blive draget anderledes til Ansvar end nogen af de
andre for en saadan Udtalelse; men da der var andre
Sager, der skulde for, vilde han bede dem vente med Afgjørelsen til sidst. Han gik; men som han var kommen
ud paa Gaden, modnedes hans Beslutning, at han vilde
staa Last og Brast med Bønderne.
Det tog nogen Tid, thi som sædvanlig var der Med
lemsoptagelse, derefter Repræsentantvalg, og saa en For
handling om den gamle, uopslidelige Tiendesag med Valg
af »en Tiende- og Kirkekomité«, en Sag, der altid optog
Hjærter og Tanker«, saa Tiden gik, og før Sagen om den
Erklæring, der skulde vedtages, kom til anden Behand
ling, var Hertel sandsynligvis kommen tilbage. Da han
traadte ind, blev han modtaget med et Hurra, thi man
kjendte ham godt nok til at vide, at mødte han nu, var
det for at give Erklæringen sin Tilslutning. Skau oplæste
denne for anden Gang, og nu blev den enstemmig vedtaget.

Erklæringen, bekjendt under Navnet »Protokolekstrak
ten« og trykt andetsteds*), begyndte med at udtale General
forsamlingens Tilslutning til de danske Stænderdeputeredes
Beslutning om ikke at møde i Stændersalen, — »hvor
Modersmaalet, det eneste Nationalmærke, hvorimod selv
en fremmed Erobrer forgjæves bryder sin Landse, naar
han har lænkebundet Folket og udslettet al anden Selv
stændighed, paa en haanlig Maade er bleven under*} L. Hertel: Fostbroderskabet. — H. R. Hjort Lorenzen:
Den slesvigske Forening. Sønderj. Aarb. 1890 S. 203—5.
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ordnet; et Folkething, hvori den danske Nationalitet og
hele Danmark var given til Pris, ej blot for stolte og
herskesyge Tydskeres Mishandling og Forhaanelse, men
ogsaa for hele Evropas Spot og Foragt. For danske Mænd,
under saadanne Betingelser at møde som Folkets Deputerede,
var det samme, erklærede Generalforsamlingen slutteligen,
som straks at dømme sig og Fædrelandet værdig til den
rædselsfulde Skjæbne, som man alt længe og tydelig har
beredt det, og som nu er rykket et Skridt nærmere:

Rigets Opløsning«.
Derefter retter Erklæringen et Opraab til det danske
Folk om at møde til »den paatænkte Fest paa Skamlingsbanken« og udtaler deri en Frygt, hvorover vi efter saa
mange Aars Forløb har let ved at smile; men vil man
sætte sig ind i de daværende Forhold, den ophidsede Stem
ning og Tidens Sprog, vil man bedre forstaa det stærke
Udbrud:
»I Aar kan man ved Skamlingsbankefesten endnu
maaske tale Dansk; Gud alene véd, om det kan ske ad
Aare. Der kan ej være Tale om en Glædesfest, naar
Græmmelse og Forbitrelse opfylder hver Mands Bryst,
men vi ville opmuntre hverandre ; vi ville i Forening
mindes Fortiden, vore Forfædres Bedrifter, Nordens Kraft
og Hæder, mindes, hvorledes vi fra et tappert og mægtigt
Folk nu ere bievne saa svage, at enhver tror ustraffet at
kunne fornærme os«.

Det var stærke Ord, ganske vist altfor stærke Ord,
der brugtes, og dog viste den Gjenklang, de fandt rundt
i det danske Folk, at Samtiden ikke fandt dem »tragi
komiske«, men berettigede. Derimod var det farlige Ord,
thi skjøndt Bønderne — hvad Tilfældet saa end har været
med Forslagsstilleren — ikke, som vi siden skal se, vilde
sigte Kongen med de her anførte, ubesindige Ord, men
kun Kongens Raadgivere, saa vidste disse kun altfor godt
at benytte de stærke Udtryk som Vaaben mod Foreningen.
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Hertel forudsaa dette og foreslog vistnok atter dels nogle
Udeladelser, dels nogle Ændringer; men det vilde man
ikke hore noget om, og han gav da ogsaa Erklæringen sin
Stemme. Da han siden ved Bordgildet fik et Hurra, som
der havde lydt »fuldttonende, stærke, enstemmige Hurraraab«
for Kongen, takkede han vel derfor, men føjede til: »Sand
heden maatte frem, men vi vil alle blive tiltalte, og I
slipper vel nok med en Mulkt; men hvis jeg om et Aar
sidder paa Kristiansø, vil I da sørge for mine Børn!«
Ja, det skulde de nok; men det havde ingen Fare, mente
de. At det dog saa truende nok ud, skulde de snart erfare.
Af Bordgildet er der ikke andet Referat, end hvad
her er antydet; men »Dannevirke« skriver den 15. Juni:

»Den slesvigske Forening højtideligholdt iforgaars,
efter at Generalforsamlingens Forhandlinger vare sluttede,
sin Stiftelsesdag ved et Bordgilde. Stemningen viste, paa
hvor fast et Grundlag dette fædrelandsksindede Samfund
hviler. Ethvert Forsøg paa at ville rokke det, vil ligesom
hidtil strande paa Medlemmernes Enighed og Bevidsthed
om, at deres Sammenhold har et højt, et ædelt og vigtigt
Formaal, der endog vil blive anerkjendt af Historien«.
Erklæringen blev ikke sendt de slesvigske Blade, thi
man vidste kun altfor godt, at der fik den ikke Lov at
komme frem, men derimod rundt til kongerigske Blade
og vakte umaadelig Opsigt og Bevægelse hele Landet over,
og hertil bidrog naturligvis ogsaa de mange Beslaglæggel
ser og Processer, som de Blade blev Gjenstand for, der
optog denne »Protokolekstrakt«*). Den stærke Folkestem
ning maatte selvfølgelig gjøre Indtryk paa Kongen, hvis
Hjærte var dansk nok, og Kongens Omgivelser begyndte
at nære Frygt for at tabe Spillet og miste Indflydelsen;
men de var snilde nok. Den 2. Juli gav man Slesvigholstenerne et Vink, idet Kongens Kabinetssekretær Tillisch (den ældre) skrev til Hertugen af Augustenborg:

*) Se nærmere herom L. Hertel: Fostbroderskabet, S. 71—74.
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»Sprogpatentet har vakt en utrolig Sensation, og naar
ikke den slesvigske [Stænder-] Forsamling enstemmig an
tager det, saa frygter jeg meget for, at det bliver forandret«.
Samtidig bearbejdede man Kongen efter bedste Evne.
Hans egentlige Stilling til Sagen havde vist sig ved, at
han trods sin Misfornøjelse med det, der var sket fra
dansk Side i Nordslesvig, den 17. Juni gav Tilladelse til
Oprettelsen af den danske Folkehøjskole i Rødding. Des
mere gjaldt det om at benytte sig af Kongens Uvilje over
de stærke Udtalelser og at pusle til Ilden. Man fik der
for det danske Kancelli til i Anledning af Pressesagerne
at henlede det tydske Kancellis Opmærksomhed paa det’
der var forefaldet i Haderslev den 14. Juni, og dette var
straks villigt, lod Amtmanden i Haderslev holde foreløbig
Forhør over Hans Nissen, og den 3. Juli, Dagen efter
Tillisch’s Brev til Hertugen, kunde det tydske Kancelli
møde med en »Forestilling«, som foranledigede, at der
samme Dag blev udstedt en kongelig Resolution om Sus
pension »af den saakaldte slesvigske Forenings« Møder og
Nedsættelsen af en Undersøgelseskommission, der skulde
optage Forhør over Foreningens Medlemmer.
Dagen efter, den 4. Juli, holdtes den store, skjønne
Skamlingsbankefest, der aldrig vil kunne glemmes. Her
var naturligvis Hertel ogsaa med; men hvor glad han
følte sig ved den hele Fest og særlig stærkt greben ved
Grundtvigs Tale, blev han dog ilde tilmode, da Ploug ud
bragte et Leve for den svensk-norske Konge, især da der
ikke var raabt Hurra for Kristian den 8. Hvor nødig
han end vilde tale ved saa store Møder, banede han sig
Vej ned til Talerstolen, men traf der Adjunkt Nis Han
sen, som skulde slutte Festen med et Leve for Kronprindsen (Frederik den 7.), fik ham til at tage Kongen
med i dette Leve og var saa glad for at slippe fri for en
Tale, som unægtelig den Dag vilde have været vanskelig
at holde, og han var dobbelt glad derfor, da Undersøgel
seskommissionen straks efter begyndte sin Virksomhed.

Skamlingsbanke den 4. Juli 1844.
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Mandagen den 15. Juli om Morgenen Kl. 7 indfandt
en Herrredsfoged med to Vidner sig hos Laurids Skau,
affordrede ham den slesvigske Forenings Protokol og op
tog et Forhør, og samtidig kom der Bud fra Amtmanden,
at han samme D.ag Kl. 12 skulde møde paa Amthuset
for Kommissionen, der bestod af Konferentsraad, Amt
mand Johannsen, den nye Politimester i Haderslev, Justitsraad Lassen og Amtssekretær Mussmann som Pro
tokolfører. Skau gav samme Dag en Beretning til »Fæ
drelandet« om det forefaldne, hvori han fortæller, at han
blev »meget inkvisitorisk afhørt«. Det hedder videre i
Brevet: »Uagtet jeg forlangte en Ekstrakt af Protokollen
over det optagne Forhør, saa blev dette mig dog nægtet,
saalænge Undersøgelsen varede; jeg forlangte imidlertid
udtrykkelig tilført Protokollen, at jeg havde fordret Eks
trakten, fordi jeg troede at have Ret til en saadan. Hans
Nissen har ligeledes været i Forhør i Dag, og saavidt jeg
véd, er han bleven behandlet omtrent paa samme Maade
som jeg. P. H. Lorenzen og Pastor Hertel ere indstæv
nede til i Morgen, og Gud véd hvor mange flere. Gjæstgiver Schrøter i Haderslev er tillige af Politimesteren
bleven forbudt at modtage os i sit Hus«.
Da Hertel den følgende Dag kom til Forhør, kom han
ind i en Sal med Skranke, og bagved denne sad Kommis
sionen ved et Bord; foran Skranken var der ingen Stol.
Hertel spurgte, hvor han skulde tage Plads. Amtmanden
betydede ham, hvor han kunde staa. Hertel spurgte, om
han var suspenderet. Nej! Han vilde da udbede sig Høf
lighed, haabede, at man ikke vilde behandle ham som
dømt Forbryder, og da han tilmed havde et daarligt Ben,
vilde han bede om at faa en Stol at sidde paa. Amt
manden bad Mussmann bringe Hertel en Stol og begyndte
Forhøret koldt, men høfligt. Forhøret varede længe og
drejede sig væsentlig om Forfatterskabet, hvorom han ikke
kunde give Oplysning, om hvorvidt Hertel vedkjendte sig
Delagtighed i Generalforsamlingens Beslutning, hvortil der
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blev svaret ja, o. m. m.; men Amtmanden fik dog Lejlig
hed til at foreholde Hertel, hvorledes han havde staaet
sin Lykke i Vejen, og at han nu istedetfor vilde komme
til at dele Skjæbne med Foreningen ; dog var der endnu
en Mulighed for at skaane ham for Tiltale, hvis han vilde
tilbagekalde for sit Vedkommende, hvad der var udtalt,
frasige sig al Lod og Del i Foreningens Foretagender og
afbryde al Forbindelse med dens Medlemmer.
Derpaa
vilde Hertel ikke indlade sig, men udtalte, at han og de
andre havde en ren Samvittighed, og den Dag kunde vel
komme, da det .blev ham og hans Venner, der sad inden
for Skranken, og deres Anklagere udenfor, naar der blev
Spørgsmaal om, hvem der var Forrædere mod Kongen.
Slesvigholstenerne jublede naturligvis, og det tydske
Blad i Haderslev, »Lyna«, fortalte meget hoverende, at
Præsten i Moltrup var bleven suspenderet, og at man
havde set ham gaa grædende fra Amthuset med Præste
kjolen under Armen. Intet af alt dette var sandt; men der
imod gik han bort med en eller to Bøger under Armen.
Han havde ved Forhørets Slutning forlangt en Udskrift
af Protokollen. Dette kunde han ikke faa; men derimod
tilbød Amtmanden ham at maatte laane den og vistnok
ogsaa Foreningens Protokol, hvis han vilde indestaa for,
at den blev leveret tilbage næste Dag uskadt. Hertel lov
ede dette og skyndte sig hjem med Bøgerne, men havde
lagt Mærke til, at den ivrig slesvigholstenske Amtssekretær
Mussmann rakte et langt Ben frem og traadte Amtmanden
paa Foden, da denne tilbød Laanet.
Stor Glæde fik
han heller ikke deraf, thi han havde næppe været hjemme
en halv Time, før der kom et ridende Bud med Skrivelse
fra Amtmanden, at Bøgerne straks skulde udleveres.
Forhørene vedblev i lang Tid, og den 21. Juli kunde
Kammerjunker Krogh skrive til Hertugen af Augusten
borg: »Forhørene over Medlemmerne af den saakaldte
slesvigske Forening vedvare, men føre til mindre Resul
tater; imidlertid kunne de Karle dog ikke undslippe«
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Den 18. Juli havde han skrevet til samme, at det frem
komne burde dog vel være tilstrækkeligt til at paadrage
dem en kriminel Straf. »Paa dennes Størrelse kommer det
i saa Fald, som mig synes, ikke saa meget an; dog ind
rømmer jeg, at bedre er altid bedre. — Forøvrigt have
vore Sager, efter min Mening, aldrig staaet bedre, end de
nu gjør«.
Ja, Sagerne stod unægtelig saa godt som blot ønske
ligt for det Parti, der stilede hen mod Oprøret, og Stem
ningen var derfor i høj Grad trykket hos den dansksindede
Befolkning. Hertil kom, at med denne Sommer begyndte
i Nordslesvig en Lovløshedens Tid, der varede lige til
Krigen, idet Slesvigholstenerne jævnlig forulæmpede de
kongelig sindede, medens Embedsmændene lod, som om
de intet saa eller hørte, om de ikke rent ud tog Parti for
Slesvigholstenerne. Man hørte jævnlig om Overfald, selv
paa kongelige Postgaarde; Advokat Blaunfeldt fortæller
derom i sin Biografi, og »Dannevirke« bragte Meddelelse
derom, for nu slet ikke at tale om L. Skau, der altid
kunde fortælle om eventyrlige Oplevelser, som dog maaske
hovedsagelig skyldtes en dristig Fantasi. Bønderne var
derfor som oftest forsynede med tykke Stokke, naar de
færdedes ude, Skau rejste om med »Terzerolen i Lommen«,
som han spøgende skrev til P. H. Lorenzen*), og Hertel
blev ikke forulempet, men var da ogsaa altid paa sine
mange Ride- og Kjøreture ledsaget af en vældig stor»
glubsk Hund, som hans Onkel Kriess i Haderslev i den
Anledning havde foræret ham. Der var derfor i alle disse
Aar, men særlig denne Sommer en trykket Stemning, og
man havde en Følelse af, at »der vilde ske noget«, man
vidste ikke hvad.
For at berolige Stemningen og selv faa Luft, ja vel
ogsaa med den Tanke at vise Kongen, hvorledes han talte
til Bønderne, og hvorledes Stemningen var blandt disse»

*) Sønderj. Aarb. 1895 S. 139.
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forfattede Hertel følgende lille Skrift, der ikke blev trykt,
men udbredt i Afskrifter, og som kaster godt Lys over
Mødet den 12. Juni og Tilstanden i Nordslesvig:
»Alvorsord.

Hæderlige Mænd i den slesvigske Forening,
trofaste danske Bønder, vakre Brødre fra den 12. Juni!
Vore Sammenkomster ere for Øjeblikket forbudne, jeg
kan ikke tiltale Eder paa den vante Vis, saa ske det da
her! Mine Ord have forhen havt Vægt hos Eder, lad dem
ogsaa nu finde Indgang. Ytringer af Forbavselse, af
Smerte, af Harme over, hvad der i disse Dage er sket
iblandt os, er trængte til mig fra Eder. Beroliger Eder,
Brødre, og forsager ikke! Frygter Gud og ærer Kongen!
Disse Miskjendelsesdage ville atter gaa forbi. — Mange
iblandt Eder have adspurgt mig, om jeg nu vil forlade
Eder. Nej, brave Bønder, jeg bliver hos Eder. Med Til
lid kaldte I mig til at have Sæde i Eders Forsamlinger,
og mit Hjærte svarede straks ja, Embedsmanden havde
og maatte have Betænkeligheder; men efter modent Over
læg fulgte jeg gjærne Eders Indbydelse. Foreningens Formaal »indenfor Lovens Grændser at fremme alt, hvad der
kan tjene til Fædrelandets Held«, er et herligt Formaal.
Med Glæde forenede jeg mig derfor snart med Eder, og
med Glæde saa I — det var utidig Beskedenhed at nægte
dette — mig oftere i Eders Midte. Men der kom en Tid,
da en dyb Sorg rugede over mit Sind. Den 2. April bleg
nede mit Livs gode Engel, den ædle, fædrelandssindede
Kvinde gik paa Danmarks gamle Hædersdag hen at sam
les med de Heltes Skygger, som kjæmpede sig til Døde
for Danmarks Ære; men min Hjærtekraft blev brudt,
Omsorgen for de moderløse Smaa krævede den Tid, der
levnedes Faderen.
I ville mindes, at jeg i et af vore Møder — hin Dag,
som bragte os Patentet af 29. Marts — erklærede mig
nødsaget til at udtræde af Eders mig saa kjære Kreds.
En uvirksom Deltager vilde jeg ikke være, de stedse vig
tigere Forhandlinger krævede Aandens fulde Klarhed, og
min Aand havde Sorgen omtaaget. Jeg saa Forsamlingens
Smerte over de ved Patentet skuffede Forhaabninger, jeg
mindede om Kongens vanskelige Stilling, ytrede, at han
for Øjeblikket ikke kunde give mere og bestred med al
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Iver den af nogle fremførte Paastand, at de danske De
puterede ikke burde give Møde. Det var — saa tænkte
jeg — min Afskedshilsen til Foreningen. Da sammen
kaldtes vi atter den 12. Juni, Foreningens Aarsfest skulde
første Gang fejres. Endnu denne Gang maatte jeg være
med, og jeg har intet Øjeblik angret, at jeg var det. Dag
ens Gjerning og dens Følger ere bekjendte. Nu kan der
ikke være Tale om at udtræde af Foreningen. Ingen
ærekjær Mand svigter sine Venner i Farens Stund. I
ville nødig miste mig, I ville ikke miste Præsten og Em
bedsmanden, der havde Mod til at forene sin Stemme med
Eders. Nu vel, jeg bliver hos Eder, brave, danske Bønder,
og tillades det os atter at samles og virke, vi ville arbejde
med hinanden som forhen, og vort gamle Løsen: »Alt for
Fædrelandet, men indenfor Lovens Grændser«, skal lyde
for os og bevare os fra Vildfarelsens Veje. Dog — have
vi maaske allerede overskredet Lovens Grændser? Ere vi
ikke allerede grebne paa disse Vildfarelsens Veje? Lovens
Bevogtere ere jo i Arbejde imod os?— Hjærtet slaar saa
roligt, det er sig en redelig Stræben bevidst. Have vi
fejlet, vi have intet ulovligt villet.
Vi, som højt elske Konge og Fædreland — det tør
jeg frimodig vidne — vi have i disse Dage været stæv
nede for Skrankerne. Ogsaa jeg har staaet der. Og for
den anordnede Kommission har jeg højtidelig med oprakt
Haand og dyb Sandhedsfølelse nedlagt den Paastand, at
vi, den slesvigske Forenings Medlemmer, fortjene at hen
regnes blandt Kongens fuldtro Undersaatter, blandt Fædre
landets tro hengivne Sønner. Hvorfor anklages vi da?
Jeg véd det ikke, jeg forstaar det ikke.

Vi ansees som de, der udsirø Tvedragtens Sæd,
siges der. Vi ere fredelige Borgere, men ogsaa den frede
lige Borger vil nyde sin Ret uforkrænket. Nej, Forargel
sen kommer i Sandhed ikke fra os, men fra dem, der
haan lig frakjende danske Slesvigere naturlige Rettigheder,
fra dem, der med stolt Ringeagt udraabe, at det danske
Sprog har ikke større Adkomst end selv det græske eller
italienske til at lyde paa Folkethinget, hvor de danske fribaarne Bønder ere kaldede til at have Sæde ved Siden af
de tydske Brødre. Paa dem, der føre saadan og saa megen
anden lignende Tale, hviler det store Ansvar. Dem er det,
der udstrø Tvedragtens frodigtspirende Ukrudtsfrø, idet de
saa dybt krænke Modersmaalets hellige, ufortabelige Ret,
7
H. Wilh. Hertel.
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opbringe de Sindet, forbitre de Hjærterne. Og saaledes
haanes og saares al dansk Nationalfølelse iblandt os.
Eller er det vort varme Fædrelandssind, der henriver os?
Se vi maaske Krænkelser, hvor ingen er tilstede? — Høre
vi da ikke daglig Tale om et andet Fædreland end det,
for hvilket den Danskes Hjærte altid slog? Siges der os
da ikke, at vi ere tydske Borgere i en tydsk Stat? Have
vi ikke allerede set et slesvig-holstensk Vaaben prange, slesvig-holstenske Flag og Faner*) hejsede iblandt os? Høre
vi det ikke idelig med jammerlig Kløgt paastaaet, at vi,
som med Stolthed kalde Christian den ottende Konge, vi
have ingen Konge, men en Hertug? Er det Usandhed
maaske, at man har vidst ved allehaande Rænker og
Skrækkebilleder at overliste og daare selv Mænd i Eders
Midte, I danske Bønder, saa at de begynde at føre det
samme Sprog, vende Sind og Hjærte bort fra Danmark
og erklære sig for Borgere i en anden Stat? Og naar vi
nu ikke kunne tie til al denne Forargelse, naar vi højt
føre Klage over denne Mishandling af de ædleste Følelser,
fordi vi tro, at løses saaledes først Hjærtebaandet, som
knytter Statens Dele tilsammen, da rokkes og løses Staten
selv i dens Grundvold, fortjene vi da at nævnes som Forstyrrere af Landefreden? Os, som med trofast Sind holde
fast paa Statens Enhed og Udelelighed, som det gjennemtrænger med den bitreste Smerte, naar der saa letsindig,
saa hovmodig, saa skaanselløst tales om Rigets Opløsning,
som kraftig tage til Gjenmæle, naar man n.ed Haanens
Triumf, som var Sejren allerede vundet, mener at kunne
bebude os det som en livsalig, nærforestaaende Stund, da
Danmarks Rige atter skal udstykkes, og vort herlige Sles
vig, denne dejlige Ædelsten i den danske Krone, sammen
smeltes med den store Nation, det tydske Folk, os, som
— langtfra at fristes af en saadan Lyksalighed — have
højt erklæret, at vi, trods al denne haanende Spot, denne
ydmygende Undertrykkelse, der idelig bydes os — hist fra
Stændersalen og hér i Tale og Dagblade — dog ikke ville
lade Modet falde, saa længe Blodet flyder i vore Aarer,
os skulde man stemple med Fredsforstyrrernes usalige
Navn, medens hine i Stændernes Forsamling og udenfor
samme ustraffede arbejde paa Slesvigs stedse større og

*) Benne Bemærkning synes at tyde paa, at »Alvorsordet« er
skrevet efter Kongens Besøg i Haderslev.
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større Adskillelse fra Kongeriget.
kan ikke være, det er umuligt.

Nej, mine Venner, det

Vi have talt ærerørige Ord imod Kongen, har man
sagt til mig, vi have haanet Maj estæten ! Ha, forfærde
lige Beskyldning, min Tunge vægrer sig ved at udtale
den. Nej, det er umuligt. Jeg har paa Eders og egne
Vegne højtidelig protesteret imod, at Kongens ophøjede,
hellige Navn blandedes ind i denne Sag, og jeg protesterer
atter imod en saadan Udtydning af Generalforsamlingens
Ord. Krænke Kongen, haane Majestæten! Nej, i Sand
hed, det have vi aldrig villet. Hvor er Christian den
ottendes Navn bleven nævnet med en dybere Taknemlig
hed, med en højere Glæde, med en inderligere Hengiven
hed end iblandt Nordslesvigs Bønder og i den slesvigske
Forenings Forsamlinger? O, I, vore Modstandere, som
have skildret den slesvigske Forening med mørke Farver
for Kongen og hans Raad, o, at I havde været tilstede paa
hin 12. Juni, som saa meget lægges os til Last, at I
havde hørt de Hengivenhedsytringer for Kongen, som ogsaa da løde iblandt os! Det er sandt, der faldt frimodige
Ord: »Vi forstaa ikke Kongen, holder han da med Slesvigholstenerne? Han véd jo dog, de ville adskille Riget?
Men fra flere Sider blev der svaret: »Nej, han holder ikke
med dem. — Kongen har en svær Strid. — Hans Hjærte
er dansk, og naar den belejlige Tid kommer, vil han vide
at hjælpe«. Og da nu et »Længe leve« udbragtes for
Christian den ottende, ledsagedes det med saa fuldtonende,
stærke, enstemmige Hurraraab, der midt i den alvorlige
Stemning, som herskede i Forsamlingen, vel maatte have
overtydet vore Fjender om, at var Generalforsamlingen ogsaa nylig traadt frem med et dristigt Alvorsord, saa gjaldt
dette ingenlunde Kongen, der saa trofast har antaget sig
Nordslesvigerne; men dem gjaldt det, der true at opløse
Land og Rige, der proklamere en Stat midt i Staten, og
dem, der med hine hartad gjøre fælles Sag, idet de haane
Folkets Ret, ere ligegyldige ved dets Harme, døve for dets
Klage. Men krænke Kongen!! Mine Venner, med Haan
den paa mit Hjærte føler jeg: aldrig er den Tanke opstaaet
hos Christian den ottende, at vi havde saadant til Hen
sigt. O, kunde I, som for Kongen og hans Raad have
ført en svær Anklage imod trofaste Undersaatter, kunde
I fatte og føle den Smerte, som derved griber dette sorg7*
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betyngede Bryst, I vilde for Fædrelandets Skyld angre det
Skridt, I i Eders Forblindelse have gjort.
Dog, brave Staldbrodre fra 12. Juni! Vi have allige
vel forsét os imod Kongen. Vi have ikke udtalt os, som
vi burde. Ja, havde vi dengang kjendt de Ord, hvormed
Majestæten misbilligede den forrige Stænderforsamlings
separatistiske Færd, havde Patentet været ledsaget med de
kongelige Ord, som nu ligge for os i Bekjendtgjorelsen til
Stænderne, de Ord, som aabent og fast forkynde, at Kon
gens Tanker om de danske Slesvigeres naturlige Ret ere
endnu uforandret de samme, da var Generalforsamlingens
Erklæring vistnok bleven en anden, ikke mindre alvorlig,
ikke mindre skarp; men det havde været os fuldkommen
klart, at Kongen ikkun vilde vinde Tid, og Hans Maje
stæts redelige Vilje havde da i Erklæringen erholdt sin
fulde, fortjente Anerkjendelse. Men disse Ord manglede.
Og Forsamlingen taug med, hvad vore Hjærter dog vidste,
at Kongens Sind ikke var omstemt. Det var Uret.
Men naar nu den slesvigske Forening besværer sig
over, at det danske Modersmaal er haanligen undertrykt
i Stænderforsamlingen, skulde denne Beskyldning derfor
ramme Kongen? Kongen anerkjender de danske Sles
vigeres naturlige Ret til i Stændersalen at benytte deres
Modersmaal. Han befaler Stænderne at indkomme med
Forslag, hvorledes denne Ret kan hævdes. En Komité
nedsættes. Denne anerkjender dog vel — om ogsaa uover
vindelige Hindringer for Øjeblikket skulde modsætte sig
Udførelsen af Kongens retfærdige Vilje — de danske Med
borgeres lige Berettigelse med de tydske Brødre? Nej, den
afviser og benægter den aldeles. Stænderne frakjende
Nordslesvigerne al Adkomst til i deres Forsamling at bruge
Modersmaalet. Og her i Nordslesvig høre vi den samme
Tale af dem, som ere satte til at vaage over Folkets Ret.
»Hjemme ved vore egne Arnesteder, i vor I?amiliekreds
maa vi benytte vort Modersmaal«, og videre gaar den
danske Slesvigers naturlige Ret ikke. Udenfor disse snævre
Grændser, i de offentlige Forhandlinger kan hans Sprog
ikke tilstedes Adgang. Dette byder man en dansk Befolk
ning i den danske Stat og vil dog ikke høre Tale om
Mishandling og Undertrykkelse. Kongen befaler, at Ret
tergangen skal føres i Landets Sprog; men den er tydsk
nu som forhen. I Stændersalen er det danske Sprog
undertrykt, haan lig undertrykt tværtimod Kongens udtalte
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Vilje, og den slesvigske F'orening, som fører Klage der
over, skulde nu vende denne imod Folkerettens ophøjede
Forsvarer og træde trodsende op imod Kongen! Sørgelige
Fortolkning, men ogsaa sørgelige Ord, der saaledes kunpe
udtydes og rettes imod Hs. Majestæt! De have været den
slesvigske Forenings Fjender velkomne. Tilgiv os dem,
Herre Konge, de vare ikke saaledes mente! Mindst troede
vi, det var os, der trodsede Kongen. Hin Tiedemann rej
ser Landet rundt, han trodser en kongl. Befaling, den
han betegner som et Brud paa Hertugdømmets Rettigheder.
Hans Rejse ligner fast et Triumftog. Overalt rækker man
ham hjælpende Hænder. Kongens Embedsmænd staa
ham troligen bi, Mænd, som Kongen har hædret, tilsige
ham deres Understøttelse, og — skulle vi tro Avisberet
ningerne — man aabner ham Slesvigs Helligdom, Stænder
salen, at han der kan samle sine Skarer omkring sig, og
Prinds-Statholderen byder ham til Gjæst hos sig. Tiede
mann sidder nu atter frank og fri i Stændersalen og
driver med sine Medhjælpere paa Udførelsen af den gamle
Yndlingsplan, Rigets Opløsning; atter vil man kaste Sles
vig til Tydskland.
Dybt har den slesvigske Forening følt sit Fædrelands
sind krænket ved alt dette Uvæsen; den slesvigske For
ening — jeg tør frit sige det, uagtet den Miskjendelse,
som nu hviler over den, — denne Klynge af Kongen tro
hengivne Mænd, der — saa lidet ogsaa deres Antal er,
saa faa og saa ringe deres Kræfter — dog i den ulige
Kamp ere en Støtte for den danske Nationalitet, et Værn
imod deres Anmasselser, som true Rigets Selvstændighed.
Og naar da Foreningens Generalforsamling i sin billige
Harme over den unaturlige Tingenes Tilstand, i fuld Be
vidsthed om, at denne umuligt saaledes kan vedvare, ud
bryder i de dybtfølte, stærke Ord, at det maa, det kan,
det skal blive anderledes, kan man da ogsaa deri se for
bryderiske Planer, som var det — saaledes har man sagt
mig — et Opraab til at bruge fysisk Magt, til voldelig at
krænke Loven. Nej, o, nej dog! — Ved Patentet af 29.
Marts troede vore Deputerede sig udelukkede af Stænder
salen. Kongen gav ved Patentet, hvad han for Øjeblikket
kunde give; nu stod han ene i sin Bestræbelse for at
hævde Nationaliteten.
Men naar den krænkede Na
tionalfølelse kraftig udtaler sig, naar den finder Gjenklang
overalt blandt Folket, og Kongen da ser sig mægtigen

102

understøttet af en stærk og trofast Folkevilje, da er hans
egen Vilje uimodstaaelig, da har den en moralsk Vælde,
for hvilken den haanende Trods forstummer, og Mods anderne vige tilbage, da er Sejren vunden og Danmark
frelst. Og at vi vedkjende os, at et saadant Haab med
klar og fuld Forvisning rører sig i vore danske Hjærter,
vedkjende os, at det er det Maal, hvortil vi som danske
Mænd stræbe med alle Sjælens Kræfter, det skulde regnes
os til Brøde, det skulde paadrage os Lovens Straf og —
for trofaste Undersaatter det bitreste af alt — forspilde os
vor ædle Konges Naade, fordi vi ikke have forstaaet at
afveje vore Ord med juridisk Kløgt. Nej, mine Brødre,
frygter ikke! Kongens Øje ser klart. Han vil skjelne
imellem Sandhedens oprigtige, omend altfor djærve Tale
og den vilde Oprørsaands frække Ord. Kongens Sind er
mildt, han vil ikke bryde Staven over sin tro hengivne,
slesvigske Forening, hans Faderhjærte dømmer mildt, og
han vil tilgive sine Børn, vare deres Ord ogsaa mindre
vel valgte, deres Tale for højrøstet.
Og nu de, der have skildret den slesvigske Forening
for Kongen og hans højtbetroede Mænd, som bestod den
af Urostiftere, der have søgt at indgyde Hs. Majestæt
Mistro til os, som vare vi ikke sande Fædrelandsvenner,
der i en bevæget Tid have fyldt hans kongelige Hjærte
med Bekymring, som førte vi ondt i vort Skjold, som om
gikkes vi med faretruende Planer, som vare vi Mænd, der
pønsede paa Udaad — dog, vi staa selv i Anklagestand,
det sømmer sig ikke for os at dømme nogen. Men Miskjendelsens Taage skal igjen spredes! Derfor beder jeg
Eder atter: Frygter Gud, ærer Kongen! Dæmper Sindets
Bitterhed og forholder Eder rolige! Og dermed mit Far
vel for dennesinde, brave Bønder og danske Mænd!
Leve Kongen! Leve Fædrelandet!
Det gaar med dette lille Skrift som med »Protokol
ekstrakten«, at vi, naar vi vil læse det med vor Tids
Øjne og glemmer hin urolige, gjærende, ophidsede Tid, da
maaske trækker paa Smilebaandet, fordi det er et Sprog og en
Tankegang, som er vor Tid fremmed; men det var ogsaa
et Sprog saa forskjelligt fra det, den jævne Mand ellers
førte, at det vidner om, hvor stærkt bevæget, han var i
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denne Tid, hvilket ikke var saa underligt, thi dels var han
stadig dybt bøjet ved Tabet af Hustruen, som han særlig
savnede under denne Prøvelse, og dels fik han underhaanden at vide, hvad Modpartiet tiltænkte ham. Alle, der
havde været med ved Mødet, skulde straffes kriminelt, saa
var man med et Slag befriet for P. H. Lorenzen, Koch
og L. Skau i offentlig Virksomhed; men Hertel, Sognefogederne og Sandemændene havde man tiltænkt særlig
Straf. Man mente saaledes at kunne faa Hertel dømt fra
Ære, Liv og Gods, og Straffen senere ved kongelig Naade
formildet til livsvarigt Statsfængsel paa Kristiansø.
Hertel var nu rolig nok for, at saa galt vilde det
ikke gaa, men han længtes efter at kunne tale med Kon
gen og har vistnok tillige ønsket at kunne vise ham,
hvorledes han talte til Bønderne. Sandsynligvis er Skriftet
derfor først afsendt efter hans Audiens hos Kongen, og
overrakt Tillisch den 12. eller 13. September paa Gram
Slot umiddelbart før dennes Død, og maaske denne Bestem
melse for Skriftet har bidraget til det noget pyntelige Sprog,
ligesom ogsaa dette, at der ikke findes mindste Hentydning
til, at han havde fraraadet den omstridte Erklæring i Ge
neralforsamlingen, hvad han ikke vilde berøre overfor
Kongen. Dog selv om den Hensigt at fremlægge Skriftet
for Kongen øvede nogen Indflydelse, saa var Hertel saa
fuldt ud ærlig, saa fri for al falsk Deklamation, at hvert
Ord i Skriftet er skreven ud fra hans Hjærte.
Det gik, som han ønskede, at han fik Kongen i Tale,
men langt anderledes, end han havde tænkt sig. Det var
nemlig Kongens Tanke at sejle over til Nordslesvig og
komme uventet for ved Selvsyn at undersøge Forholdene.
Den 31. Juli kom han sejlende til Aabenraa som en
Overraskelse for alle — dog vistnok med Undtagelse af
de Embedsmænd, han vilde overraske —, derfra rejste han
til Haderslev, og inden de Danske kunde faa en dansk
Modtagelse forberedt, havde de hurtigt underrettede Em
bedsmænd faaet arrangeret en storartet tydsk Modtagelse
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med tydsksindede Taler paa daarlig Dansk, jublende
»Hoch«, tydske Sange af en »Liedertafel«, Fakkeltog med
slesvig holstenske Faner o. s. v. Den 2. August kom han
til Haderslev, og samme Dag skrev Hertel — ifølge det
efterladte Udkast — følgende Brev:
»Ailernaadigste Konge!
Deres Majestæt har tidligere hædret mig med Deres
Tillid og bevist mig Deres Kongelige Naade; det er mit
Haab til den Almægtige, at‘ jeg aldrig skal befindes min
ophøjede Konges Tilfredshed uværdig. Troskab mod Konge
og Fædreland blev fra Ungdommen af indpodet i mit
Hjærte, den er sammenvokset med mit hele Væsen, aldrig
svigtede jeg den. Som Medlem af den slesvigske Forening
haaber jeg, nøje indviet i alle Forhold, der angaa den, at
være i Stand til at afgive et troværdigt Vidnesbyrd, der
kunde bidrage til at fremstille den og mig selv i et gunst
igere Lys for min højsindede, klartseende Konge, der med
den ædle Monarks milde Hjærte mere vil bedømme Deres
Majestæts trohengivne slesvigske Forening efter det loyale
Sind, der i dens Helhed besjæler den, end efter de mindre
velvalgte Ord, hvormed den har udtalt sig, og som ere
bievne misforstaaede paa en sørgelig Maade. Jeg vilde
anse det som et særdeles Bevis paa Deres Majestæts
Kongelige Naade og Tillid, naar det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at forunde mig en Privataudiens.
Kun for min Konge’vil jeg ganske kunne aabne mit
Hjærte, hvis egne tunge Sorger for Øjeblikket trænges til
bage ved Bekymringerne for min Konge og mit Fædre
land. Hvor og naar det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at kalde mig, skal jeg — vil Gud — pligtskyl
digst indfinde mig.
Deres Majestæts med al undersaatlig Troskab
og Kjærlighed allerunderdanigst hengivne
H. Wilh. Hertel.
Mol trup Præstegaard pr. Haderslev, 2. Aug. 1844.«

Han modtog gjennem Kabinetssekretær Tillisch det
Svar, at Kongen vilde modtage ham den følgende Dag,
den 3. August, efter sin Formiddagskjøretur til Aastrup
og Vonsbæk; men da han kom ind til Haderslev og hørte
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om alt det tydske Halløj, der havde været og fremdeles
blev forberedt, om hvorledes Kongen havde udtalt sin Til
fredshed med de danske Protokoller og var bleven over
bevist om, at Sprogreskriptet af 12. Maj 1840 var gjennemført — aldeles som naar Revisionen finder Kassebedrøvernes Regnskab i Orden — og hvorledes Kongen
overalt var omgivet af store Slesvigholstenere, og om alt
dette fik han god Besked hos sin Onkel, Justitsraad Friess,
saa tabte han aldeles Lysten til at at tale med Kongen i
Haderslev. Han udtalte for Kabinetssekretæren, at han
indsaa, at Kongen ikke ret vel kunde skjænke ham en
længere Audiens, saa hvis det maatte tillades ham at faa
Lov til at tale rent ud for Kongen, vilde han hellere op
søge Kongen paa Før, og det var der ikke noget til Hin
der for.
Den følgende Dag forlod Kongen Haderslev, hvor han
var bleven stærkt paavirket fra tydsk Side, omend nogle
Sognefogeder havde udtalt sig om Patentet af 29. Marts
og »nogle jammerlige Karle«, som Kammerjunker Krogh
smagfuldt udtrykte sig i et Brev til Hertugen, ved Vons
bæk Kirke bad om at faa en god dansk Præst, og denne
Bøn blev opfyldt, da Pastor C. C. Boisen*), Broder til
den mere bekjendte Præst F. Boisen den 23. August blev
kaldet til Præst for Vonsbæk.
En Uges Tid efter Kongens Afrejse fra Haderslev
var Hertel færdig til at rej'se til Før, men som han vilde
begive sig paa Vej, kom Hans Nissen og L. Skau og
vilde med. Hertel vilde nødig have dem med, da han
mente at kunne gjøre mere Gavn ved at komme ene; men
der hjalp ingen Indvendinger. Undervejs synes de at
*) Carl Christian B.f Søn af Biskoppen over Lolland Falsters
Stift, var født iVesterborg 1804, blev theol. Cand. 1826, studerede
med kgl. Understøttelse Kirkehistorie i Paris og Berlin, blev 1830
Præst for Nebbelunde—Sædinge paa Lolland, 1842 Præst ved
Tugthuset paa Kristianshavn, udgav en Aarrække »Kristelig Sam
ler« sammen med sin Broder Lars Nannestad B., omtales senere.

106

have standset i Vodder, hvor Pastor Schøler, Medlem af
Direktionen for Rødding Højskole, var Præst, og nu fulgte
han ogsaa med. Da de kom til Før, meldte Hertel sig
hos Tillisch, men fandt ham mere formel og kold end i
Haderslev. De kjendte hinanden fra yngre Dage, og Til
lisch udtalte, at for gammel Bekjendtskabs Skyld skulde
han se at hjælpe Hertel ud af den Forlegenhed, han var
i, men udtalte ogsaa sin Harme over dennes Rejseselskab
og erklærede, at hvis Hans Nissen eller Laurids Skau
viste sig for Kongen, vilde de blive arresterede. Hertel
udtalte, at saa kunde man lige saa godt arrestere ham,
thi han ønskede ikke bedre Selskab og vilde ikke skille
sin Sag fra deres. Vilde man arrestere dem, opgav han
at tale med Kongen, thi han var bange for, at Budskabet
derom under den hele trykkede og ophidsede Tilstand
vilde fremkalde megen Uro og maaske en Folkerejsning,
som kunde faa meget sørgelige Følger. Man vil let, af
hvad Hertel har skrevet, kunne skjønne, at det var saa
langt fra ham som muligt at ville true, som han er bleven
beskyldt for, men kun, at han som saa mange andre var
betagen af den Uhygge og Utryghed, der var den al
mindelige Stemning blandt de Danske.
Tillisch beroligede ham og bad ham ikke blive heftig.
Der skulde ikke ske hans Venner noget; men de maatte
blot ikke vise sig for Kongen.
Den 15. August kom Hertel ind til Kongen, og i
Følge Kongens Skrivekalender*) havde denne den Dag
en Samtale med Hertel og Schøler; men det maa for
mentlig have været med hver for sig. Af Herteis Med
delelser maatte man faa det Indtryk, at han var ene hos
Kongen, og efter hele hans Natur kan man vanskelig
tænke sig, at han har kunnet ret aabne sit Hjærte uden
at være ene me$ ham. Han har fortalt, at Kongen mod*) Se: A. D. Jørgensen: Kristian VIII. og Nordslesvig. Sønderj. Aarbøger 1895, S. 147 o. flg.
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tog ham koldt, men ikke uvenligt, og at då han først
havde faaet begyndt, talte han sig varm, saa baade han
og Kongen fik Taarer i Øjnene, og Kongen havde da
klappet ham paa Skulderen og sagt: »Jeg vilde ønske, jeg
havde mange saadanne trofaste Undersaatter«. Audiensen
varede længe, der blev talt om alle de forskjellige Forhold
i Nordslesvig, og Hertel gav en Mængde Oplysninger; om
Plans Nissen og Skau vilde Kongen i Begyndelsen ikke
høre noget, men gik dog tilsidst ind paa at modtage dem
næste Dag, men forlangte, at Hertel skulde følge med.
Meddelelsen i Kongens Skrivekalender klinger adskil
ligt koldere, men dog i alt væsenligt overensstemmende
hermed. Det hedder:
»Pastor Hertel erkjendte det fejlagtige i at deltage i
den slesvigske Forenings Forhandlinger om hin bekjendte
Erklæring uden at protestere mod samme; men han for
sikrede om Bøndernes loyale, Kongen hengivne Sindelag.
Jeg sagde ham, at jeg ej miskjendte hans Hensigt ved at
deltage i Foreningen for at styre til Rette, men for at jeg
kunde behandle denne Sag naadig,’ maatte jeg forsynes
med et skriftligt Andragende, hvori de Deltagende erkjendte
deres Uret og bade om Tilgivelse«.

Kongens Modtagelsesværelse var kun skilt ved en tynd
Bræddevæg fra det Forværelse, hvor Tillisch opholdt sig,
saa han maa kunne have hørt hvert Ord, og han var over
ordentlig venlig, da Hertel kom ud.
Den næste Dag sendte Skau et meget underdanigt
Brev til Kongen tillige med Afskrift af en Erklæring, som
han meddeler, at han har skrevet, og som han tror, at
en Generalforsamling af den slesvigske Forening vil »til
træde«, og da han har Grund til at tro, at Kongen var
misfornøjet med ham, og »intet er mig smerteligere end
min Konges Unaade«, som han skriver, beder han om en
privat Audiens. Kongen vilde dog hverken modtage ham
alene eller hans Erklæring, men holdt sig til Aftalen fra
den foregaaende Dag.
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Det hedder derom i Skrivekalenderen :

»16. (August). Jeg lod Pastor Hertel, Nis Hansen (d.
e. Hans Nissen) og L. Skau komme for mig, og den først
nævnte ytrede, at de indsaa deres Fejl at have valgt Ud
tryk i den slesvigske Forenings Erklæring, der kunde være
krænkende for Kongen, hvilket aldrig havde været deres
Hensigt, og de bade, at jeg ej vilde lade gaa den strænge
Ret imod dem, men i Naade afgjøre Sagen. Jeg svarede
dem, at man ej kunde skjelne saaledes mellem Kongen
og hans Regerings Handlinger, at jo fornærmende Udtryk
om disse ogsaa maa være krænkende for Kongen. Den
begyndte Undersøgelse kunde jeg ej standse, men jeg skulde
erindre, at de havde erkjendt deres Uret og bedet om
Naade. Skriftlig Erklæring fordredes ved Tillisch af dem«.
Skrivekalenderen meddeler videre, at Kongen irette
satte Skau for Brevet af 1. Juni og sagde, at denne »maatte
takke Gud for at have en saa naadig Konge, men imidler
tid skulde den Sag staa ham aaben, hvis han oftere tillod
sig sligt«, samt at Skau havde stadfæstet, hvad der var
meldt Kongen, at en af P. H. Lorenzens Sønner havde
sendt en Søn af Professor Clausen en Afskrift af Brevet.
At dette blev omtalt under Audiensen, har Hertel forment
lig ikke fortalt, men derimod udtalt sin Forbavselse over
Fremstillingen i Skaus Bog om P. H. Lorenzen, og han ud
talte da, at han ikke vidste rettere, end at det var Skau
selv, der havde sendt Afskrifter omkring — en Afskrift,
men med Herteis Haandskrift, findes blandt dennes efter
ladte Papirer — og at en Afskrift, som antydet, var sendt
til Kjøbenhavn og »fremlagt i Læsestuen paa Regensen«.
Ellers stemmede Herteis Fortælling om Audiensen overens
med Kongens Gjengivelse, blot med den Forskjel, at alt
tager sig koldere ud i Skrivekalenderen. Efter Irette
sættelsen talte Kongen venligt med dem alle tre, fik mange
Oplysninger og udtalte sig skarpt om de slesvigholstenske
Bestræbelser. Uden dette vil man ogsaa have ondt ved
at forstaa Tillischs Venlighed i et Brev kort efter, og at
H. Nissen og Skau senere vovede sig saa vidt, som de gjorde.
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Det var altsaa nu en Aftale, at der skulde afgives en
Erklæring, og herom fortalte Hertel, at Kongen havde for
langt, den skulde underskrives af dem alle tre paa For
eningens Vegne, skjøndt Hertel ikke var Medlem af Be
styrelsen. Blandt Herteis Papirer findes da ogsaa dennes
Udkast til en Erklæring, der tillige skulde tjene som An
søgning, og alt synes at have været i Orden; men det
blev dog ikke til noget. Ifølge Kongens Skrivekalender for
lod de Før uden at afgive nogen tilfredsstillende Erklæring,
og efter Herteis Fremstilling var Pastor Schøler Skyld
deri. I Kongens Skrivekalender hedder det, at Schøler
under Audiensen beklagede »den kjøbenhavnske Indflyd
else, som disse simple, men brave Folk var undergivne«;
men overfor H. Nissen og L. Skau udtalte han — efter
Herteis Fremstilling —, at de kunde ikke være bekjendte
at underskrive nogen Erklæring, hvori de erkjendte, at
de havde Uret, eller bede ham om Naade, og denne Frem
stilling stadfæstes af Schølers og de to Bønders senere
Adfærd, som synes at have havt til Hensigt at sætte Skræk
i Kongen ved Demonstrationer til Ære for Kronprindsen.
Der var dog, som Forholdene var, intet ydmygende
i den Erklæring, Hertel havde affattet og renskrevet, naar
de da vilde afgive en Erklæring, som de havde lovet
Kongen. Udkastet begynder med at udtale den slesvigske
Forenings Overraskelse og Smerte ved at blive sat under
Tiltale. Den havde ment, at Patentet ikke i den Grad,
som det var Kongens Ønske, »vilde betrygge det danske
Modersmaals Rettigheder«, og da Foreningen betragter sig
»som en Støtte for den danske Nationalitet i Nordslesvig
og et Værn mod deres Anmasselser, som true Rigets Selv
stændighed«, ansaa den sig som »forpligtet til at udtale
sin uforbeholdne Mening«, og betragter det som en sørge
lig Misforstaaelse, naar man har tillagt dens Udtalelse
en anden Mening. Det hedder videre:
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»Allernaadigste Konge!
Vi have i det foranførte
antydet vor gode Hensigt, og naar vi i et lidenskabeligt
Øjeblik have brugt Ord, der kunne forstaas, som vilde
vi angribe Deres Majestæt, føle vi os forpligtede til
paa det højtideligste at erklære, at dette aldrig var
vor Hensigt, saasom vi ingensinde have havt mindste
Tvivl om Deres Majestæts gode Vilje, og vi tro os
overbeviste om, at Foreningens Medlemmer ville udtale
den samme Mening, naar den atter kom sammen. Vi nære
derfor det tillidsfulde Haab, at Deres Majestæt ikke vil
bryde Staven over den slesvigske Forening, hvis faste Formaal og inderligste Bestræbelse stedse skal være at værne
om Modersmaalet og modarbejde alle statsopløsende Be
stræbelser, hvorfor vi ogsaa stedse have betragtet os som
Kongens og Fædrelandets tro Mænd og Forsvarere imod
dem, som næppe en Gang kunne lade os beholde den
Glæde at kalde Deres Majestæt vor Konge og os selv
danske Mænd, men daglig henvise os til en særegen
Stat med en særegen Hertug«.

Foreløbig blev der altsaa ikke noget af Erklæringen;
men dermed gav Hertel ikke tabt. Paa den renskrevne
Erklæring findes der bagefter denne et nyt Udkast med
Herteis Haandskrift, og disse to Forslag har maaske været
forelagte som Forslag paa det Møde, der synes at have været
holdt i Haderslev den 1. September. Herom skrev Amt
mand Johannsen i en Beretning til Prindsen af Nør*) den
31. August, efter at have omtalt, at L. Skau og P. H.
Lorenzen var rejst til Jylland, og at Flor var kommen og
staaet af hos P. C. Koch:
»Jeg ved fremdeles, at disse Folk med Undtagelse af
Lorenzen har aftalt en Sammenkomst imorgen Eftermid
dag med forskjellige, den saakaldte slesvigske Forening
tilhørende Bønder, som har deltaget i Foreningens furiøse

♦) Droysen og Samwer: Die Herzogthümer Schleswig-Hol
stein und das Königreich Dänemark, S. 182.
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Beslutning, for at de kan raadslaa med hverandre om en
Ansøgning om Naade fned Hensyn til hin Beslutning«..
Denne Meddelelse bekræftes ved følgende Brev fra

Tillisch til Hertel, dateret Før den 30. August:
»For Deres Brev, gode Pastor Hertel, takker jeg Dem
og har villet meddele Dem, at den anmeldte Ansøgning
endnu kan komme tidsnok. — I Anledning af nogle Yt
ringer i Deres Brev vil jeg bede Dem være overbevist om,
at det skulde gjøre mig ondt, om De ved nogen som helst
Lejlighed, hvor De henvender Dem til mig, kunde lade
dem genere af min Stilling eller Titel. Det skal til en
hver Tid være mig kjært at kunne være Dem til Tjeneste,
og ligesom De altid hos mig kan gjøre Regning paa at
møde en aaben og ærlig Færd, saaledes tror jeg ogsaa at
have vist Dem, at jeg kan taale at høre en min modsat
Mening.
Det interesserede mig at tale med L. Skau og vilde
gjøre mig ondt, om H. Nissen af Mistillid havde afholdt
sig fra at tale med mig«.
Mødet den 1. September synes dog heller ikke at have
ført til noget, og tværtimod synes Demonstrationerne til
Ære for Kronprindsen at være besluttede her, enten det
saa har været med eller uden Billigelse af Flor. Hertel
indgav derfor en Ansøgning alene, og har vistnok paa
Rejsen til Rødding, hvor Kongen skulde komme den 14.
September, overgivet Ansøgningen og maaske sit »Alvorsord«
til Tillisch, med hvem han havde en Samtale paa GramSlot den 13. September under Kongens Fraværelse.
Under denne Samtale faldt der en Udtalelse fra TiL
lisch, der maaske mere end alt andet viser, at Sommeren
1844 virkelig betegner et Omslag, vel ikke i Kongens
Sindelag, men dog i hans politiske Optræden, og denne
Udtalelse har Hertel saa tidt fremdraget og gjentaget, at
en Misforstaaelse her er umulig. Efter Herteis Meddelelse
lød Tillischs Ord saaledes: »Bande Kongen og jeg er
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førte bag Lyset; men herefter vil alt blive anderledes«.
Alt blev ogsaa anderledes, men Tillisch kom ikke til at
opleve det. Hans sidste Gjern ing synes at have været, at
han har lagt de Papirer, han modtog af Hertel, til Rette
for Kongen. Papirerne synes senere at være vedlagt Aktstyk;,
kerne vedrørende Tiltalen mod Foreningen, der i sin Tid er
afleveret med det slesvigske Arkiv til Preussen, men Om
slaget findes i Rigsarkivet med en Paategning af Kongen,
dateret Gram den 13. September, hvori han paalægger det
tydske Cancelli at udtale sig om Herteis »Eingabe«. Kort
efter Samtalen med Hertel, hen paa Eftermiddagen den 13.
September, døde Tillisch pludselig af et Krampeslag til
stor Sorg for Kongen, som nogen Tid efter udnævnte hans
Broder, »den yngre Tillisch«, der sammen med Hertel
var bleven Student fra Herlufholm 1820, til Kabinets
sekretær.
Den 14. September ved Middagstid kom Kongen,
Dronningen og hele deres Følge, deriblandt Prindsen af
Nør, til Rødding, hvor de først besaa Kirken og derefter
kjørte hen til Højskolen, hvor Kongen og nogle af hans
Følge — men ikke Dronningen og Prindsen af Nør —
stod af. Ved Indgangen blev han modtaget af nogle Med
lemmer af Direktionen*), nemlig H. Nissen, L. Skau, Schøler og Hertel samt andre Præster o. fl. Det var Meningen,
at Skau skulde have holdt en Tale — Udkastet laa en
Tid i Højskolens Arkiv med Flors Haandskrift —; men
dette frabad Kongen sig, og der blev ikke holdt andre
Taler, end at Schøler foreviste Læsesalen med en Tale.
Da Kongen gik bort gjennem Alléen til Vognen, kaldte
han Hertel hen til sig for at tale »privat« med ham, som
det hedder i Beretningen.
Under denne Samtale har Kongen vel udtalt sig om
Herteis »Eingabe« og fremhævet, at det blev nødvendigt,
at H. Nissen og L. Skau ogsaa afgav en Erklæring, og

*) Besøget er skildret i »Sprogforeningens Almanak for 1897«.
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dette har Hertel nok meddelt sine Venner, inden de skiltes,
thi medens han selv kjørte hjem, kjørte H. Nissen, Skau,
Schøler og P. C. Koch i én Vogn sammen nordpaa bag
efter Kongens Følge og morede sig med, som Koch for
tæller i et Brev til Flor, at drille Prindsen af Nør, der
kjørte lige foran dem, med at synge fædrelandske Viser.
De fulgte Kongetoget lige til Horsens, hvor de var
paa samme Tid som Kongen, men uden at søge Audiens.
Efter Afrejsen sendte de en Erklæring ud til Boller, hvor
Kongen modtog den sin Fødselsdag. Faa Dage efter var de
i Vejle samtidig med Kongen, opsøgte ham heller ikke der,
men foretog derimod en lille Demonstration. Der bragtes
ham et Fakkeltog, og samtidig dermed holdtes der et Gilde
for H. Nissen, L. Skau og Schøler. Da Gildet var forbi,
drog Selskabet med disse tre Mænd i Spidsen hen til
Kronprindsens Bolig og bragte ham et Hurra, men raabte
ikke Hurra for Kongen, og den 6. Oktober holdtes en
Fest paa Fjellumhøj i Nustrup Sogn i Anledning af Kron
prindsens Fødselsdag, hvor Schøler. L. Skau. P. H. Lo
renzen o. fl. talte, og hvor der raabtes Hurra baade først
og sidst og stadig for Kronprindsen, men ikke for Kongen,
som da ogsaa hele Festen og alle de Taler, der holdtes,
maatte betragtes som en Demonstration mod Kongen. Man
mente ved alle disse Drillerier at imponere Kongen, men
opnaaede kun at fremkalde Splittelse indenfor den slesvig
ske Forening.
Hertel og de allerfleste af Bønderne misbilligede disse
taabelige Demonstrationer, og den trykkede Stemning viste
sin meget uheldige Indflydelse, da den Tid nærmede sig,
at Rødding Højskole skulde aabnes. Direktionen stod
splittet, der var ikke Stemning for at aabne den med nogen
Festlighed, og det gik meget smaat med Indtegningen af
Elever. Omsider blev Højskolens Indvielse ansat til 7.
November, men »Dannevirke« bragte ikke en Gang en Ind
bydelse fra Direktionen, kun en simpel Bekjendtgjørelse
fra Forstanderen, Kandidat Wegener, at »Folkehøjskolen
H. Wilh. Hertel.

8
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i Rødding vil blive aabnet Torsdagen den 7. November
næstkommende KL 1. Samme Dag ville Eleverne behageligen møde her paa Skolen, hvor de Bøger, som skulle
bruges, da tillige kunde erholdes«. Da Dagen kom, var
der dog mødt 20 Elever, og »Dannevirke« begynder sit
Referat saaledes: »Uagtet det raa Eftera ars vejr, vore daarlige Veje og den tidligt frembrydende mørke Aften maatte
afskrække de fleste, saa var Skolegaarden dog opfyldt af
Mennesker af alle Stænder og fra alle Amtets Kanter den
Stund, da Indvielsen skulde begynde. Enkelte vare hidilede for at forherlige Festligheden ved Sang og Musik,
hvoraf Hr. Organist Ohrt fra Gram — som ved flere Lejlig
heder — især gjorde sig fortjent«. Man sang et Par Sange,
Wegener holdt sin bekjendte Indvielsestale, og der holdtes
et lille Festmaaltid med nogle faa Skaaltaler: »For en
heldig Fremblomstring af Højskolen, som ved danske
Mænds uforglemmelige Bestræbelser og Hs. Majestæt
Kongens faste Vilje lige over for de mange fremdukkende
Vanskeligheder dog nu var traadt i Live — af Meddirek
tør, Møller Schmidt«. For Skolens Lærere af Laurids
Skau, »for de gjæve, som havde indset en Højskoles Gavn
lighed og fulgt deres Hjærtes Trang til Ideens Realisation
— af Møller Staal« og for Almueskolelærerne af Wegener.
Den hele Fest var dog mat, og Stemningen fremdeles
trykket, men Flor synes at have mæglet og bragt Forlig
til Veje, og dette kom frem ved en lille Fest i Sommer
sted den 25. November for L. Skaus Fader, Jens Skaut
som den Dag fejrede 25 Aars Jubilæum som Sognefoged.
Der blev overrakt ham en Sølvpokal og holdt et Gilde,
hvor bl. a. ogsaa Flor og Hertel var med.
Der blev naturligvis holdt en Del Skaaltaler, og »Danne
virke« meddeler:

»Af alle disse, hvilke naturligvis mest angik de Per
soner og Ønsker, som den nordslesvigske Bondestands Haab
og Hjærter mest hænge ved, ville vi blot anføre en af
Pastor Hertel (som besidder den Gave undertiden i en
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lykkelig Stund at kunne improvisere Vers), fordi den mer
end nogen anden Skaal overraskede og glædede Selskabet.
L. Skau vilde nemlig lige fra dette Gilde rejse til Haders
lev for med Diligencen at gaa til Kjøbenhavn:
»Vor Laurids vil nu til Hovedstaden rejse,
Snart ses han atter paa Gaderne at knejse,
Overalt han bydes til festlige Lag,
Og saaledes gaar det hver evige Dag.
Han overvældes med Smiger og Ære,
Ja, Damerne selv ham paa Hænderne bære.
Men — han er og bliver dog Laurids Skau!
Han glemmer ej Bonden og ej sin Plov.
Saa højt han ogsaa kommer i Ry,
Hans Hjærte dog bliver i Sommerstedby.
Sit Maal han stadigen holder for Øje,
Han sparer ej Flid, han sparer ej Møje,
Thi ville vi alle af Hjærtet da
Ham bringe et rask og kraftigt Hurra.«

Hermed var Freden erklæret og Venskabet fornyet, og
dette holdt ud, om Hertel end snart fik at mærke, at han
i sin Tale havde sagt adskilligt mer, end han i Længden
kunde staa ved. Der blev dog snart Brug for den gjenoprettede Fred til nyt Samarbejde, og det blev i Anledning
af Fanesagen, der bestandig satte Sindene i stærkere og
stærkere Bevægelse. Da Kongen var i Haderslev, havde
man havt to slesvigholstenske Faner med i Fakketoget,
og disse skulde den 14. og 15. August ved en Skyttefest have
været bragt i Anvendelse, men var fjærnede af den dansk
sindede Malermester Møller, hvorover Borgervæbningens
Chef udtalte sin Beklagelse i »Lyna«, skjøndt Møller gjorde
det med hans Billigelse. Den 30. August var der offent
lig Koncert i »Borgerforeningen«, og der var Fanerne
anbragte. Da Koncerten begyndte, blev der pebet og stampet,
og Møller raabte: »Bort med de oprørske Faner!« Han blev
fjærnet af Politiet og idømt en Mulkt paa 16 Rdlr. Sølv, men
indgav en Ansøgning til Kongen om at faa Retssagen gjenoptaget, og at der maatte blive nedsat en Kommission til Under8*
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søgelse af denne Fanesag. Den 24. Novbr. kom Kronprindsen
syd fra gjennem Haderslev, Borgerkorpserne paraderede,
og da han kjørte over Torvet, blev de to slesvigholstenske
Faner stukne ud fra Borgerofficer, Gjæstgiver Iversens
Vinduer. Nu kjendte Harmen hos Bønderne og de dansk
sindede Borgere i Haderslev ingen Grændser. Den dansk
sindede slesvigske Forenings Møder var forbudte, Oprørs
fanerne blev taalte, og forlangte man dem fjærnede ved en
offentlig Koncert, blev man dømt. Man var imidlertid til
Sinds, at man vilde ikke taale dette Uvæsen længere, og
da man ventede, at Kronprindsen atter kom gjennem Had
erslev, rejste Skau, da han var vendt tilbage fra Kjøbenhavn, sammen med Hertel kort før Jul til Fredericia,
hvor Kronprindsen opholdt sig, for at tale med ham. Nu
viste Følgerne af Efteraarets Demonstrationer sig, thi
uagtet Hertel rejste med som Borgen for, at her var ikke
Tale om nogen Demonstration mod Kongen, turde Kron
prindsen ikke modtage dem i privat Audiens; men de blev
indbudte til et Bal, vistnok paa Raadhuset, og her fik de
Lejlighed til at tale med ham. Den 2. Januar 1845 kom
Kronprindsen om Aftenen, gav en kort Kur paa Amt
huset og rejste videre. Gaderne var illuminerede, Borger
væbningen paraderede, og Folk raabte Hurra. De slesvig
holstenske Faner kom ikke frem, men Bønderne var ogsaa mødte saa mandsstærke, at man ikke vovede det. Ud
paa Aftenen blev der dog Slagsmaal i »Borgerforeningen« og
der synes at være delte Meninger om, hvem der »først
slog først«. De danske Beretninger siger enstemmig, at
Slesvigholstenerne begyndte; P. H. Lorenzen blev dog
dømt som Urostifter, indankede Dommen, men døde, før
der kom Ende paa Sagen.
Fordi der var bleven Fred og Venskabs Fornyelse
mellem Hertel og Skau, var der dog ikke Fred og Enig
hed over hele Linien. Flor klager i et Brev over den
Uenighed, der havde vist sig; mellem P. C. Koch og
Wegener, der dog nu snart forlod Rødding, rev det en Tid
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fuldstændigt ud, og da »Lyna« fortalte om en Uenighed,
der var opstaaet mellem Skau og Koch i en »højst vigtig
Forsamling«, erklærede de rigtignok begge i »Dannevirke«
for 22. Januar: »Vi vide ikke, at en saadan Uenighed
nogensinde eller noget Steds er forefalden mellem os«,
men der havde vistnok været god Anledning for dem til
at understrege »en saadan Uenighed«, thi det var for
mentlig en Tid smaat nok med deres Venskab*). Der ind
traf dog en glædelig Begivenhed, som hjalp mere end
Flors Mægling til atter at samle alle Danske til Venskab og
godt Samarbejde, og det var den kongelige Resolution af
10. Januar 1845, som hævede »den saakaldte slesvigske
Forenings Suspension«. Resolutionen blev meddelt Be
styrelsen den 27. Januar, og Protokollen atter udleveret.
Der blev straks fastsat en Generalforsamling og et Festmaaltid til den 10. Februar. I den Anledning modtog
Hertel følgende Brev fra sin Skolekammerat, den nye
Kabinetssekretær, Tillisch, dateret den 31. Januar.

»Da jeg af Aviserne ser, at et Fællesmaaltid paa
tænkes afholdt den 10. Februar førstkommende af den
slesvigske Forening, og jeg véd, at det vilde være Hans
Majestæt Kongen meget ubehageligt, om der ved denne
Lejlighed skulde forefalde nogetsomhelst anstødeligt, beder
jeg Dig derom underrette ål le vedkommende, som kan have
nogen Indflydelse til at forhindre sligt. Især var det
ønskeligt, om det kunde bestemmes, at Deltagerne i Festen
ingen Skaaler maatte udbringe, som ikke forud var an
meldt for og bifaldet af Festkomiteen, og at den da vilde
paasé, at ingen Skaal af politisk Indhold angaaende Sprog
sagen, Danskhed eller Slesvig-Holsteinisme eller deslige
tillades. Gjør nu, hvad Du kan, og forestil Foreningens
Medlemmer, at det vilde være i høj Grad utaknemligt mod
Kongen, som ikke uden mange Ubehageligheder har set
sig i Stand til at afgjøre Sagen om den slesvigske For*) Af Brevene til Flor synes det at have været P. H. Loren
zens økonomiske Forhold, der gav Anledning til Sammenstødet
mellem Skau og Koch.
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ening paa den Maade, som sket er, om man nu igjen vilde
foretage Skridt, som kunne tjene til at forøge den Spænd
ing, som allerede er stor nok, og uden at gavne noget,
ikkun skader. Jeg gratulerer Dig til Sagens Afgjørelse,
men Du maa tro, at det har kostet meget at bringe det
i Stand. Lev vel!

Man tog det Hensyn til dette Vink, at »Dannevirke«s
Referat af den iøvrigt baade stemningsrige og vellykkede
Fest blev noget mere afdæmpet, end det maaske ellers
vilde blevet, og enkelte Taler blev aldeles ikke refe
rerede som f. Eks. Herteis Skaal »for gamle Danmarks,
det elskede Fædrelands Frelse og bestaaen«.
Men som de Danske jublede, fnysede Slesvigholstenerne, og som de antog, at Hertel havde særlig Skyld i, at
Kongen tog den slesvigske Forening til Naade, vendte
deres Harme sig nu særlig mod ham, og man forsøgte nu
at angribe ham økonomisk, som man havde angrebet P. H.
Lorenzen. Sagen var dog ikke ret farlig, da han sad i
et godt Embede og paa den Tid ikke havde stor Gjæld.
Senere blev hans Stilling værre, da han kom tilbage efter
Treaarskrigen og maatte begynde saa temmelig paa bar
Bund; men han havde laant en Sum Penge hos Præsten
Lautrup i Haderslev, og dem fik han pludselig opsagt til
hurtig Udbetaling — en Fremga*ngsmaade, Lautrup brugte
oftere overfor Danske —, og samtidig fik han en Del
Regninger tilsendte til øjeblikkelig Betaling, hvis han ikke
vilde have dem inddrevet ved en Advokat. Dette satte ham
i en øjeblikkelig Forlegenhed; men da Regningerne kom,
var Hans Nissen o. fl. hos ham, og H. Nissen sagde —
maaske ogsaaa en Bonde til —: »De Penge kan De faa
hos mig straks.« Laanet, som var opsagt, kunde han ogsaa let have faaet hos Bønderne, men det vilde han ikke,
og han skrev i Stedet til »Syvstjernen« og bad den skaffe
ham det hele Beløb. Han fik følgende Svar fra Professor
Clausen, dateret Kjøbenhavn 14. Marts 1845:
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»Jeg har herved den Fornøjelse at sende Dem, højst
ærede Hr. Pastor, et Indlæg, som vil være Dem velkom
ment. Jeg kan tilføje, at der i vor Komité var, efter at
jeg havde forelæst Deres Brev, ikkun én Mening om, at
De skulde og maatte hjælpes; det er saa faa Mænd i Em
bedsstilling, der i Ord og Gjerning optræde som det Dan
skes Forsvarere, og de Ubehageligheder, De derved gaa i
Møde, ere nu saa mange og store, at det kun er simpel
Pligt fra dansk Side at komme til Hjælp, naar og hvor
ske kan. Ikkun om Middel og Maade vare vi noget uvisse,
thi Hjælpeforeningens Kasse formaar ikke at overtage Ud
giften. Vi enedes derfor om at optage det fornødne Laan
i Undervisningsfondets Kasse, for hvilket Komiteens Med
lemmer hefte personligt som Kautionister, og der behøves
saaledes fra Deres Side ingen Foranstaltning med Deres
Forpagter med Hensyn til Afdragene. Ligesom vi fra vor
Side ikke ønske nogen Mellemmand mellem Dem og os,
saaledes antage vi ogsaa, at det stemmer mest med Deres
Ønske, naar tredie Mand kan holdes udenfor.
Med Længsel se vi Posten i Møde, som skal bringe
den slesvigske Forenings Adresse. L. Skau oppebier den
for mundtlig at kunne understøtte den. Et Andragende
fra de kjøbenhavnske Borgerrepræsentanter, ihvorvel sagt
ens af mere omfattende Indhold, vil indgaa straks efter.
Ogsaa hedder det, at det dog engang er kommet saa vidt,
at en Opposition har rejst sig imellem den danske og
tydske Del af Statsraadet, det er da vistnok Øjeblikket at
samle Impulser alle Vegne fra. — An^aaende Forstander
posten i Rødding har man forespurgt sig hos Pastor Helweg, som skal have erklæret sig ikke utilbøjelig til at
modtage den; jeg skulde tro, at man maatte ønske sig til
Lykke med denne Akkvisition af en født Slesviger, i hvem
ualmindelige Gaver, navnlig til at føre Ordet, ere forbundne
med varm Patriotisme. At Østeregnens Præster i Dem
have et Forbillede, vil, haaber jeg, ikke blive uden Frugt,
efterhaanden som flere virkelig danske Præster komme
dertil. —
Med de bedste Ønsker for Deres Helbred, Deres Virk
somhed og Deres Tilfredshed i og udenfor Hjemmet, an
befaler jeg mig i Deres vedvarende venskabelige Erindring«.

Dette smukke Svar og den imødekommende, hensyns
fulde Hjælp var ikke blot Hertel en stor Glædé, men
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bragte ogsaa hans Pengeforhold i saadan Orden, at det
økonomiske Angreb fuldstændig prællede af, uden at han
behøvede at ty til Bøndernes Hjælp, hvilket vilde have
været ham meget pinligt, da det vilde have forrykket hans
ikke altid lette Stilling overfor dem*).
Som man ser af Brevet, førtes der Forhandlinger med
Pastor Fr. Helweg om at overtage Formandsposten paa
Rødding Højskole i Stedet for Wegener, der den 9. Febr.
var kaldet til et Præsteembede paa Lolland; men foreløbig
blev det ikke til noget, fordi Flor havde Betænkeligheder
ved at antage Helweg, selv var træt af Stillingen i Kiel
og foreløbig tilbød at overtage Posten uden Løn, et Til
bud, som alle naturligvis modtog med Glæde, om end
Direktionen havde adskillig Tvivl, om han just var skikket
til en saadan Stilling, hvor klart et Blik han end havde
for Opgaven.
Den Adresse, der omtales i Brevet, var »Protest fra
den slesvigske Forening imod Itzehoer Stænderforsamlings
saakaldte »Verwahrungsact« af 20. December« forrige Aar
og imod de tydske Stænderforsamlingers Indblanding i de
slesvigske Anliggender. Paa Generalforsamlingen den 10.
Februar var nedsat en Komité for at udarbejde Forslag
til en saadan Protest. P. H. Lorenzen og Grev Lüttichau
var Medlemmer af Komiteen, vel sagtens Flor og flere;
men det oplyses ikke i Foreningens Protokol. Man var
foreløbig bleven forsigtig. Paa Foreningens Generalfor
samling fremlagde Komiteens Flertal ét Forslag, Grev
Lüttichau et andet. Flertallets Forslag, som var en hi
storisk Fremstilling af det retslige Forhold mellem Dan
mark og Slesvig, blev vedtaget og underskrevet af Hans
Nissen. Et Eksemplar skulde overleveres Kongen; for
øvrigt skulde Protesten udgives baade paa Dansk og Tydsk.
*) Hele Sagen var ikke meget betydelig og var ikke bleven
omtalt her, om ikke Skan i sin Bog om Hans Nissen havde givet
en fuldstændig urigtig Fremstilling, som andre senere har fulgt.
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Deltagelsen i Komiteens Arbejde og i Forhandlingen
den 10. Marts blev P. H. Lorenzens sidste Bedrift. Man

P. H. Lorenzen.

kunde sige om ham: »Han kunde ikke vige, blot falde
kunde han«. Overfor de mange Forfølgelser, jaget og
saaret af sine politiske Modstandere, sine Svogre og den
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By, han som deputeret Borger (Byraadsmedlem) i mange
Aar havde arbejdét for, bukkede han omsider under, og
efter en kortvarig, men heftig Lungebetændelse døde han
som Følge af et Lungeslag om Morgenen den 17. Marts
1845 midt under Samtidens Miskjendelse, en Miskjendelse,
der ikke blot viste sig hos hans hadefulde Modstandere,
men ogsaa blandt dem, han stred for, og denne Miskjen
delse er tidt dukket frem igjen. Saa har man sagt, at
det var urene Motiver, der bragte ham til at slutte sig til
dansk Side; men dette er nu i den sidste Tid bleven saaledes belyst i Ottosens fortrinlige Skrift, at den Tale vel
nok vil høre op, og saa er der bleven sagt, at det var
Frygt for atter at komme til Slesvig, der fremkaldte hans
Erklæring i 1844, skjøndt man dog skulde tro, at Fejghed var det sidste, man vilde dømme den Mand for, der
stod roligt med korslagte Arme i Stændersalen midt under
Raabene og Truslerne imod ham, og som tændte sin Cigar
ved Faklerne den Aften, da man rasede mest imod ham.
Fejl havde han naturligvis, og hans Heftighed kunde gaa
saavidt, at ingen skal forsvare den, men tirret og drillet,
som han blev det, skal heller ingen kunne dømme ham
derfor. Han var en saa ædel Stridsmand, med saa stor
Betydning for det danske Folks Sélvforstaaelse, at han
kun kan mindes med Taknemlighed.
Et andet Spørgsmaal er, at man vel nok kan sige
rent historisk, at faldt han end som den danske Sags
første Offer i Sønderjylland, saa døde han dog i et lykke
ligt Øjeblik. Han havde udført sin uforglemmelige Stordaad i Stændersalen, havde faaet en foreløbig Organisation
i Gang i den slesvigske Forening, om det end er for meget
sagt, at der først blev et dansk Parti ved ham, og havde
som Høvding ført Stridsmændene frem; men de Stridsmænd, hvis Høvding han var, havde dog et helt andet
Syn paa Forholdene end han, var for største Delen stærkt
kongeligsindede, ønskede slet ikke den frie Forfatning, der
var hans kjære stadige Tanke, og naar de fulgte den
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brusende Natur i mangt og meget i 1844, var det dog
egentlig imod deres Natur, betagne af hans stærke Per
sonlighed. Under den følgende Bevægelse vilde der enten
være kommen en Splittelse, eller han var maaske kommen
til at staa ene; men nu var der og maatte være Sorg
blandt alle Danske. Det kom som et lammende Budskab,
at han var død.
Blandt dem, der følte sig mest betagne ved hans Død,
var Hertel, og det kan være rimeligt nok, at han, som
Koch skrev til Flor, en Tid har’villet tale ved P. H. Lo
renzens Kiste, især da han fra flere Sider blev opfordret
dertil. Men da det kom til Stykket, kunde han dog ikke.
Han følte, at han magtede ikke det myndige Ord, der
skulde tales overfor Miskjendelsen ved hans Grav, især
da der trods al gjensidig Anerkjendelse var meget baade re
ligiøst og politisk, der skilte den kongeligsindede Præst fra
den brusende Frihedsmand, om end deres offervillige Fædrelandskjærlighed lærte dem at arbejde sammen.
Derimod var han med i den store Skare, der den 25.
Marts fulgte den faldne Høvding fra hans Hjem til Graven
paa Frue Kirkegaard, og han fulgtes med Skau. Længe
gik de begge tavse, indtil Hertel sagde: »Hvorledes vil
dog alt blive nu, thi nu er vor Høvding borte?« Skau
svarede: »Ja, hvem skal nu være Høvding?«
Hertel
vidste nok, hvad Svar der ventedes, men fandt Skau for
ung og uudviklet endnu og sagde ganske roligt: »Aa, jeg
tænker, at Bonden og Præsten nu skal slutte sig sammen
endnu stærkere end før«. Da traadte Skau til Side, maalte
ham fra øverst* til nederst med et Blik, der talte tydeligt
nok om, hvem der vilde væve det; men Hertel fik Ret,
thi der gik Aar hen, før Skau blev det, men den beskedne,
jævne, unge Bonde var han ikke længere, og den kyndige
Høvding blev han først efter Krigsaarene.
Skau havde imidlertid opfattet Herteis Ord, som om
han meldte sig som Medbejler til Høvdingeværdigheden
og æggede baade Hans Nissen og flere af Bønderne mod
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Hertel, saa nogle trak sig tilbage, og mod Sædvane kom
hverken H. Nissen eller Skan til ham i over en Maaned;
men der blev mæglet, og man enedes om, at den sles
vigske Forenings Aarsfest den 12. Juni skulde fejres
som en Mindefest for P. H. Lorenzen, og Hertel der holde
Mindetalen. Saaledes blev det ogsaa, og denne Fest blev
maaske den skjønneste Dag i Foreningens Historie.
Festen indlededes med en Kantate af Koch, hvorefter
Hertel ifølge »Dannevirke« først berørte »i et mildt og
livfuldt Foredrag, hvad Lorenzen havde virket for det
danske Modersmaal i Nordslesvig og den Kamp, han havde
havt at stride«, og dernæst omtalte han Miskjendelsen,
og hvorledes Lorenzen »kun i Slesvigs vedvarende For
bindelse med Kongeriget havde set en Borgen for dets
Fremtids Held«. Han sluttede saaledes: »Kampen vil
føre til Fred. Da vil ogsaa den Miskjendelsens Taage,
som omgav Lorenzens sidste Dage, atter spredes, Frem
tiden skal da atter yde ham den Retfærdighed, som flere
af hans Samtidige nægtede ham, og hans Navn staa
hædret til de sildigste Slægter.
Velsignet være hans
Minde!«
Derefter talte Skau »og gav i et ekstemporeret Fore
drag en Skildring af Lorenzens politiske Karakter, samt
udviklede de Principer, han stedse havde havt for Øje«.
Hvad Skau her udviklede, kjender alle nu, og man studser
derfor ved »Dnvk.«sTilføjelse: »Dette Foredrag, som udbredte
et Lys over den Afdødes politiske Bane, hvori næppe alle
hidtil havde formaaet at se ham, gjorde stor Virkning paa
Tilhørerne«.
Kort efter holdtes samme Dag et Festmaaltid, og
skjøndt de Tilstedeværende har omtalt Herteis Mindetale
over Lorenzen med Varme og Anerkjendelse, var der dog
maaske mere Glød i hans Tale for Kongen og Fremsigel
sen af hans Digt, som ofte har været trykt, men her skal
meddeles efter »Dannevirke«s Referat:
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»Efter at Pastor Hertel med den ham egne Hjærtelighed havde indledet med en Skaal for Hs. Maj. Kongen,
udbragte han denne saaledes:

Kong Christian sidder paa Akselslot,
Af Sorger hans Sind monne lide;
Fra Slesvig kom ej Budskab godt
I mange Herrens Tide.
Der kjæmpes nu her saa bitter en Strid,
Af Harme Hjærterne lue;
Dankongen er saa ædel og blid,.
End mere de støje og true.

I Stændersal tales saa hvasse Ord —
Vort Dannebrog selv de ej skaane;
Den danske Bonde i Slesvig bor,
Hans Sprog dog monne de haane.
I hjemlig Stue med sin Nabo glad
Sit Modersmaal tør han vel pleje —
Paa Thinge man det dog ej høre gad,
Der skal han for Tydsken sig neje.
Dansken som Broder ej nævne man vil,
Danmark de agte helt ringe,
Slesvig skal høre Tydskland til —
Saa vil man os Danemænd tvinge.

Det gamle Rige skal splittes ad,
Ej Kongenavn Drotten maa smykke.
For Hertugkronen man bøjer sig glad
Og lover sig større Lykke.

Kong Christian ser det forvovne Spil,
Det krænker hans Konning-Ære;
Den Tvedragts Dæmon betvinge han vil,
Tungt er det Scepter at bære.
Er slukt da den nordiske Troskabs Aand?
Brænder ej Kjærlighedsflammen ?
Skal det nu briste det gamle Baand,
Som binder os Danske tilsammen?
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Lad Hilsen da lyde til Kongens Slot
Fra slesvigske Bondeskare:
De, som ej mene med Riget godt,
Skulde sig vel tage vare.
Vi agte ej stort det hoverende Ord,
Som Rigets Deling forkynder —
Man vogte sig smukt for Aanden i Nord,.
Man vogte sig smukt for os Bønder!
Op, Brødre, Kreds om Thronen vi slaa,
Op, I Bondemænd gjæve!
Den Hertug passe vi intet paa*) —
Men Kongen, Kongen skal leve!
Dette Foredrag blev modtaget med levende Bifald og
ledsagedes med jublende Hurraraab for Kongen. Fra flere
Sider skete der Opfordring til Taleren, at hans Ord maatte
blive offentliggjorte: Han ytrede dertil, at idet han nedskrev den, havde han søgt at sætte, sig ind i de Følelser,
han troede maatte røre sig hos Forsamlingen ; havde han
nu deri været heldig, og Forsamlingen i de af ham frem
førte Ord saa sin egen Overbevisning udtalt, og saaledes
ønskede dem offentliggjort, kunde det naturligvis kun være
ham kjært. Kun saaledes fik Ordene deres rette Betyd
ning. Dette besvaredes med et enstemmigt og jublende: Ja!«

Talen fik imidlertid et Efterspil, som var betegnende
for de daværende Forhold. »Lyna« var rasende over
Festen og vendte sig særlig mod ham:

»Vi vende os nu til en af Propagandaens Hovedper
soner, Pastor Hertel. Denne Mand er i enhver Henseende
en morsom Patron. Er han iblandt Slesvigholstenerne,
saa forsikrer han højt og hellig, at han slet ikke befatter
sig med politiske Sager, ja undskylder sin Indtrædelse i
den saakaldte slesvigske Forening med, at han vil sørge
for Besindighed i Beslutninger og fra Undgaaelsen af alt
ophidsende. Hvor latterligt, da ingen er ivrigere i Pro•) »Passe paa«, d. v. s. skjøtte om.
egnen.

Talemaade i Hadersiev-
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pagandaens Tjeneste end netop Pastor Hertel«. Derefter
anføres hans Bordtale, og saa følger en vældig Kritik,
hvor der fortælles ham, at han i den har udtalt saa »op
hidsende Usandheder«, saa han udsatte sig for at miste
sin »Agtelse i verdslige og gejstlige Sager« o. s. v.
Hertel svarede med baade i »Lyna« og »Dannevirke«
at bekjendtgjøre, at han undskyldte ikke sin Indtrædelse
i Foreningen, men forsvarede den, da han »agter det for
en Ære« at være Foreningens Medlem, og at han agtede
at sagsøge »Lyna«s Redaktør i Anledning af Beskyldningen
for »ophidsende Usandheder«. Men hvor mange Advo
kater Haderslev end havde paa den Tid, var der ikke en
eneste, som enten vilde eller turde føre Herteis Sag, og
da han henvendte sig til Advokat Blaunfeldt fra Flens
borg, som undertiden kom til Haderslev for at være de
Danske til Hjælp, fraraadede denne ham Sagen, da »Lyna«
trods den aabenbare Injurie vilde blive frikjendt af Over
appellationsretten. »Lyna« spurgte noget senere meget
hoverende, hvor Stævningen blev af. Hertel var samme
Høst hos Kongen, enten paa Før eller i Kjøbenhavn, men
uvist i hvad Anledning, og fortalte ham da bl. a. denne
Historie. Kongen blev først ivrig og forlangte, at Hertel
skulde føre Sagen; men da han hørte Blaunfeldts Udtal
else, sukkede han og sagde, at han havde vel Ret, saaledes vilde det vistnok gaa, saa det var ikke værdt at
gjøre mere ved Sagen.
Men det er bedst at vende tilbage til Bordgildet den
12. Juni 1846. Der blev holdt forskjellige Taler, men
størst kom vel Alvoren frem, da Lorenzens Sølvdrikke
horn, fyldt med Vin, sattes frem paa Bordet for at gaa
rundt, at hver kunde drikke af dette Mindebæger. Skau
holdt her Mindetalen og sluttede med at gjøre Mindets
Bæger til et Løftets Bæger ved at sige; »Hvad vi ikke
blot tør haabe, men hvad vi tør love, og hvad jeg i det
mindste for min Person herved lover til Tak for, hvad
den ædle Bortgangne gjorde og taalte for os alle, det er,
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at jeg vil ofre al den Kraft, vor Herre har skjænket mig,
til i mit offentlige Liv at give Vidnesbyrd om, at om end
Danmarks mandigste Mand er kaldet bort, saa er med
ham dog ikke al Manddom forsvundet af Slesvig«. Det
hedder videre i »Dannevirke« : »Drikkehornet vandrede nu
efter Oldtidens Skik fra Haand til Haand, idet enhver,
som følte Trang dertil, udtalte et særskilt Løfte«, og herpaa anføres en enkelt Prøve af en »slesvigsk Gejstlig«,
sandsynligvis Hagen.
Der var Stemning, Kraft og Poesi over den slesvigske
Forenings Møder og Bordgilder trods al deres Jævnhed,
og maaske de i den Henseende naaede Højdepunktet ved
denne Lejlighed; men i hvert Tilfælde tabte de sig snart,
som vi vil se. Et Forsøg paa at holde Møder rundt om
viste sig i hvert Tilfælde straks uheldigt. Der blev fast
sat et Møde den 25. Juni i Stenskro, Bjerning Sogn; men
der mødte saa faa, at der ikke blev nogen Forhandling,
og P. G. Koch tilføjer i en Blyantsnotits: »Flor var til
stede i Mødet og var siden arrig over ikke at være rejst
til Kjøbenhavn til det derværende svenske Studentermøde«.
Medens Flor gik og var »arrig« og vel gav sin Arrigskab
Luft i Vredesudbrud om Bønderne, var Laurids Skau
paa Højden og modtog stor Hyldest. Netop den samme
Dag, da der skulde være Møde i Stenskro, havde det
skandinaviske Studentermøde i Kjøbenhavn sin Fest i
Dyrehaven, hvor Laurids Skau ifølge »Fædrelandets« Be
retning »efter manges Opfordring bragte de Fremmede en
Hilsen fra Danmarks eller nærmest fra Slesvigs Bønder«,
øg der er fortalt, at da Maaltidet kort efter var forbi, blev
han baaret i »Guldstol«, d. v. s. paa norske og svenske
Studenters Skuldre, Festpladsen rundt under jublende
Hurraraab fra hele den store Forsamling. Men al denne
Hyldest for Skau og Flors stadig tiltagende Vredesudbrud
om Bønderne skulde efterhaanden blive skjæbnesvangert
for deres Indflydelse, om det end ikke mærkedes straks.
For L. Skaus Vedkommende var det straks efter hans
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Hjemkomst kjendeligt, at han ikke længer kunde staa for
den Forgudelse, han nu i lang Tid havde været Gjenstand
for; men det var ikke saa underligt, thi hvor han kom
frem, blev der bragt ham en Hyldest, der gik over alle
Grændser. Vi behøver saaledes blot at tage et Eksempel:
En Gang sejlede han gjennem Lillebelt med et Dampskib,
der anløb en fynsk Kystby. Man hørte, at L. Skau var
med og førte ham i Procession op til Byens Torv, for at
han skulde holde Tale, og for at være vis paa, at Damp
skibet ikke sejlede bort, medens dette stod paa, tog man
Kaptejnen med i Processionen. De værste til at forgude
den smukke, unge Mand med de funklende, kloge Øjne
var dog Damerne. En Dag, som han gik med Hertel paa
Gaden i Haderslev, kom to Damer og bad om at maatte
betragte ham, da de var rejste til Fladerslev blot for at
se ham, og da de havde faaet Lov dertil, erklærede de, at
det var den lykkeligste Dag i deres Liv. Dengang kunde
han endnu tage sundt og med grovkornet, men velfortjent
Lune paa den Slags Hyldest; men da han senere paa det
omtalte Bal paa Raadhuset i Fredericia kort før Julen
1844 blev Gjenstand for lignende Hyldest fra nogle Damer,
saa Hertel, at nu béd denne Tilbedelse kun altfor meget paa.
Som han kom hjem efter den vistnok improviserede
Tale i Dyrehaven og den storartede Hyldest, som denne
havde fremkaldt, kjendtes det nok, at han var bleven
paavirket uheldigt.
Der kom nu ogsaa en Tid, som
varede lige til Krigen, og som man vel kan betegne som
en Slags Overgangsalder hos ham, den uheldigste i hans
Levetid, og som satte Mærker hos ham, der aldrig helt
fortog sig, omend Krigsaarene i flere Henseender blev en
Udviklingstid for ham ; men i disse Aar før Krigen passede
efter de Samtidiges Vidnesbyrd Blaunfeldts Skildring*)
kun altfor godt: »Hans Omgang i Kjøbenhavns fornemme
*) M. F. Blaunfeldt: Minder fra Sønderjylland.
denne Landsdels Historie. S. 97.
H. Wilh. Hertel.

Bidrag til
9
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Kredse, navnlig i Dameverdenen, gav ham efterhaanden
en Politur, som ikke passede sig til hans Stand, og som
lagde sig som en Skorpe over hans bedre Jeg; den havde
desuden indpodet ham en sygelig Forfængelighed, som for
ledede ham til at brovte med sine fine og fornemme Bekjendtskaber, og som hævede ham saa at sige i hans egen
Bevidsthed op over den Stand, han tilhørte«. Hertil bi
drog vel ogsaa, at han i April 1845 havde kjøbt en større
Ejendom i Houst, Vilstrup Sogn — tildels med Hjælp
fra Kongeriget efter »Syvstjernen«s Opfordring — for at
blive valgbar til Stænderne. Han følte sig derfor ikke
længer som Bonde, men som den fine Mand, og tilegnede
sig som saadan ogsaa nogle kostbare Tilbøjeligheder, f.
Eks. til Bordets Glæder.
Med denne Forandring fulgte tillige, at han søgte at
frigjøre sig for sine ældre Venners Paavirkning, hvilket
var alt andet end heldigt, om man end maa billige, at
han ikke længer vilde have Flor til at skrive hans Taler.
Det viste sig ogsaa, at dette var unødvendigt, omend hans
Skamlingsbanketale 1845 var den mindst heldige af hans
Taler der, medens Flor dog var saa klog en Diplomat, at
han ved Bordet udbragte en Skaal for ham. Derimod
var han heldigere samme Aar ved en glimrende Skaaltale
i den slesvigske Forening paa Kongens Fødselsdag.
Den 31. Juli 1845 kom der omsider Forbud mod de
slesvigholstenske Oprørsfaner, men et Par Dage efter fik
Maler Møller i Haderslev Afslag paa sit Andragende fra
det foregaaende Aar, og i de fleste Byer — dog ikke i
Haderslev — fik Oprørsfanerne Lov til at vaje lige lystigt;
men forstyrrede Folk de slesvigholstenske Fester og raabte
Hurra for Kongen, naar der raabtes »Hoch« for »Schleswig-Holstein«, fik de Danske som Straf Mulkter, ja blev
endog idømte Vand og Brød. Det var dette, der gav Skau
Anledning til hans Tale paa Kongens Fødselsdag den 18.
September. Paa denne Dag holdt nemlig den slesvigske
Forening Generalforsamling, hvor der drøftedes en Om-
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ordning af Foreningen, og der valgtes ew Komité — der
iblandt Flor og Hertel— for at udarbejde nye Vedtægter.
Efter Generalforsamlingen var der Festmaaltid, og her
synes Hovedbegivenheden at have været en fortrinlig Tale
af Skau, hvor han træffende og vittigt sammenlignede de
kongerigske og slesvigske Forhold med det forskjellige
»Traktementer, man fik, naar man raabte Hurra for Kon
gen: I Kongeriget fik man Champagne, i Hertugdømmet
— Vand og Brød!
Hertel, der ikke synes at have været tilstede ved
denne Lejlighed — maaske paa Besøg i Kjøbenhavn som
vistnok hvert Aar i de sidste Aar
før Krigen — var i denne Tid
meget optaget af Skau, navnlig
af, hvorledes man kunde mod
virke den uheldige Indflydelse af
Forgudelsen paa denne hans kjære,
unge Ven. Fra Skaus Hjem kunde
en saadan Modvirkning ikke ventes,
thi vel var han gift og havde
tre Sønner, og vel var hans Kone
brav og hæderlig; men hun var
og blev den jævne Bondekone,
Fru Aggersborg.
temmelig fremmed for den Tanke
verden, den begavede unge Mand levede i, og naar han mødte
sine ældre Venners Advarsler med Henvisning til de kjøbenhavnske Damers Lovprisning, fandt Hertel det ønskeligt, om
man kunde finde en ung Kvinde, der kunde paavirke ham
som en Søster. Men hvor fandt man en saadan, der forbandt
den nødvendige Begavelse med fin kvindelig Takt? Da
var der netop en Dame, der vakte Opmærksomhed ved
sine Digte i »Dannevirke«, underskrevet »en jydsk Pige«,
og hvis Digte Skau lovpriste i høje Toner. Det viste sig
at være den unge, meget smukke og rigt begavede Major
datter, Frøken Pauline Seidelin, senere Fru Aggers9*
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borg*). Til
skildret det
tillige giver
Anmodning

hende henvendte Hertel sig, og hun har selv
Forhold, der udviklede sig, i en Skitse, som
et Billede af Herteis Hjem, og som hun efter
har tilstillet denne Bogs Forfatter:

»Mit første Besøg i Moltrup Præstegaard.
Man kan sikkert med Sandhed sige, at Ideerne er
nogle Mennesker medfødte, saa at de kun behøve en An
ledning for at være tilrede. I alt Fald havde ingen nog
ensinde paavirket mig, da jeg som 17-aarig ung Pige for
første Gang hørte om, at Danskhedens Førere i Slesvig
løftede Danskhedens Banner i Slesvig og vovede Kampen
mod den mægtige Slesvigholsteinisme.
Fra allerførste
Færd havde den danske Sag i Slesvig min varmeste In
teresse.
I Maj 1843 havde Slesvigerne deres første Skamlingsbankefest; men jeg vidste det ikke, før den var forbi.
Næste Aar den 4. Juli 1844 lykkedes det mig at være
med til den store, uforglemmelige Fest. Derfra medbragte
jeg et saa rigt Fond, at Trangen til ogsaa at sige et Ord
blev uimodstaaelig. Den gav sig Luft i nogle tarvelige
Vers, som jeg under Mærket »en jydsk Pige« sendte ano
nymt til Redaktør Koch, som optog dem i »Dannevirke«.
De første Digte var »Skamlingsbanke«, »Svar til H. v.
Bjelke« og »Kvindedont«; senere i Aarenes Løb kom »Efteraaret«, »En Vinternat«, »Fordum og nu«, »Ved Sol
opgang«, »Hvad rører sig i høje Nord« o. fl.*). Da jeg et
Par Gange hørte den Udtalelse, at »den jydske Pige« var
et fingeret Mærke, da Forfatteren sikkert var en studeret
*) Pauline Kirstine Aggersborg, født Seidelin, er født i Pjedsted ved Fredericia den 8. Juli 1824, tilbragte en Del af sin Ung
dom paa Rug sted g aard ved Vejle hos Proprietær Buch, og skrev
der sine første Digte til »Dnvk.«, senere hos Faderen paa Favredal ved Haderslev, ægtede den 8. Juli 1854 Apotheker N. N. Ag
gersborg, først Apotheker i Haderslev, senere i Kjøbenhavn, død
paa Sicilien 1896. — Fruen har under Titelen >Af et Sjæleliv«
1895 udgivet en Samling Digte, deriblandt flere af dem, der kom
frem i »Dannevirke«.
Noterne til Skitsen er af Bogens Forfatter.
*•) Af de ovennævnte Digte findes nogle i den foran omtalte
Digtsamling.
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Person, i alt Fald en Mand, og jeg fandt, at Kvinden
havde Ret til at være med, naar det gjaldt deres Modersmaal og Fædrelandet, saa gav jeg min Adresse til Redak
tøren og havde da den Glade at faa Brev ikke alene fra
P. G. Koch, men ogsaa i Løbet af kort Tid to Breve fra
den fejrede Laurids Skau med en Ytring om Lyst til at
gjøre mit personlige Bekjendtskab, som snart efterfulgtes
af et Besøg i det Hjem i Rugsted i Jylland, hvor jeg den
Gang opholdt mig.
Min Forundring over, at de tarvelige Vers havde no
gen Betydning, steg endnu mere, da jeg i Efteraaret 1845
fik et Brev fra Pastor Hertel i Moltrup, hvori han bad
»den brave jydske Pige« at glæde ham og hans Datter
ved et Besøg i Moltrup Præstegaard 8 å 14 Dage. Jeg
vidste, at Pastor Hertel var en af Førerne for den danske
Sag i Slesvig, og af Ordene »den jydske Pige« saa jeg,
at det var denne fælles Interesse, der foranledigede Ind
bydelsen. Med Glæde tog jeg imod den store Venlighed
og ankom en stormfuld Aften sidst i November til den
hyggelige Præstegaard i Moltrup. Præsten var ikke hjemme,
men hans voksne, elskelige Datter Vilhelmine modtog mig,
og vi præsenterede os for hinanden med ungdommelig
Henrykkelse. Vi havde grumme meget at tale om, men
var endnu ikke naaet til den fælles store Interesse, da
den venlige, trohjærtige Præstemand kom hjem, og der
kom Smil i hans venlige, brune Øjne, da hans Datter
præsenterede mig som hendes Veninde. At der var hygge
ligt og lunt i Dagligstuen og Hjærtevarme at sole sig i, det
var Indtrykket, jeg modtog den første Aften.
Den paafølgende Morgen staar især tydeligt for mig:
Jeg var oppe og paaklædt, da Vilhelmine kom op til mig.
Vi gik hen til Vinduet, og jeg blev overrasket ved at se,
at Vejen og Markerne, som den foregaaende Dag var
grønne, nu laa bedækkede af høj Sne, hvorover den frembrydende Morgensol kastede sine Straaler. I det samme
kom en Række store, kraftige Bønderkarle forbi med deres
Redskaber til Snekastning over Skuldrene. Den skjønne
Morgen og de slesvigske Mænd, der nok saa ud til at
kunne forsvare deres Land, fremkaldte et Glædesudbrud
hos mig. Vilhelmine sagde paa sin rolige, naturlige Maade;
»Nu kan jeg da høre, at vi har faaet hende her hjem,
som skrive de kjønne Vers for os i Dannevirke«. I det
hele taget følte jeg mig snart hjemme i den venlige Fa-
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milie, hvis Forhold nylig var mig aldeles ubekjendt. Jeg
saa ogsaa, at der hvilede et noget sørgmodigt Skjær over
Hjemmet, hvor Hustruen og Moderen savnedes. De to
ældste Sønner var allerede fra Hjemmet1); men foruden
den voksne Datter, der var to Aar yngre end jeg2), var
der endnu tre mindre Børn. En lille Pige, Kristiane3),
en meget smuk Dreng, Rejnholdt4) og en lille svag ud
seende Dreng, Ludvig6), som endnu bares paa Armen,
vakte min Medfølelse som moderløse; dog kunde jeg glæde
mig over, at der vistes dem megen Kjærlighed øg Omhu;
navnlig var den mindste, Ludvig, Gjenstand for stor Ømhed.
Pastor Hertel, som ofte var ordknap og stille, kunde
til Tider være humoristisk og spøgende. Ofte, naar vi i
de rolige Aftentimer sad ene tre, var han meddelsom. Han
talte stundom om sin Hustru; men som oftest gjaldt vor
Samtale den dyrebare Sag, der var vor fælles Kjærlighed.
Han fortalte da paa sin rolige, langsomme Maade grundigt
og klart om de forskjellige Førere for Danskheden, om
den slesvigske Forening og om Rødding Højskole, ja om
alle de Planer, der gjærede i Førerne for at kunne hævde
Danskhedens Ret og Styrke, det betrængte Modersmaal,
og jeg, som havde staaet ene i min Kreds, var henrykt
over at blive indviet i alt, hvad der angik Sagen.
Det varede dog ikke længe, før jeg opdagede, at Pa
stor Hertel havde en Bagtanke med mit Besøg. Jeg har
sjælden set et Par Øjne, hvori der lyste saa megen Ær
lighed og Trofasthed som i Pastor Herteis, og ærlig og
trofast var han mod den Sag, han kjæmpede for. Aldrig

Jørgen Wolfgang H. (f. 2. Juli 1832 i S. Felding, senere
Kjøbmand, døde i S. Vissing Præstegaard i Jylland 29. Juni
1887 under et Ophold hos Broderen Ludvig) og Theodor
Kristian Friis H. (f. 3. Juni 1834 i Aastrup, død i Moltrup
som Forvalter hos Faderen 6. Juni 1857) var indlogerede i
Haderslev, hvor de gik i Privatskole.
2. Vil hel mine Mag dalene Sofie H., f. i S. Felding 24. Febr.
1831, altsaa henved 7 Aar yngre end »den jydske Pige«,
men meget tidlig udviklet paa Grund af Moderens Død og
Faderens Fortrolighed, vil i det følgende ofte blive omtalt.
3. Kristiane Hansine Kathinka Margrethe H., f. i Aastrup 6.
Januar 1836, død ugift i Kjøbenhavn 27. December 1890.
4. Rejnholdt Wentzel H., f. 20. December 1839, deltog i Krigen
1864 som Aspirant, er entlediget Præst.
5. Ludvig Vilhelm H., denne Bogs Forfatter, født i Moltrup
27. Marts 1844.
1.
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har jeg mærket, at han arbejdede for sin egen Person;
han holdt sig selv tilbage og tænkte kun paa Sagen og
dens Fremme.
En Aften, da vi talte om Skau, sagde Pastor Hertel:
»Skau er udmærket begavet; vi kunne ikke faa nogen
fortræffeligere Forkjæmper for vor Sag, fordi han er ud
af selve Folket; men han er ung og har ikke altid det
Oversyn eller den Besindighed som en ældre. Saa kan
det imellem hænde, at han føler sin Styrke og Indflydelse
for meget og vil være selvstændig, og kommer der saa et
Ord imellem os, enten det nu er mig, der er uenig med
ham, eller Flor eller Koch, saa bliver han stædig og vil
gaa paa egen Haand, og saa kan det imellem gaa ud over
Sagen. Jeg har nu i disse Dage lagt Mærke til Dem,
kjære Pige, og jeg kan se, at der« — han pegede paa
min Pande — »ligger megen Alvor. De maa hjælpe os!
De har begejstret Skau ved Deres Digte, og engang, da
vi var uenige, sagde han: »Jeg lader mig ikke styre,
hverken af den ene eller den anden; jeg er gammel nok
til at staa paa egne Ben«. Men derpaa tilføjede han:
»Ja, var det en ung Kvinde med et Fædrelandssind som
»den jydske Piges«, saa gjorde jeg alt, hvad hun bad om«.
Man kan let forestille sig, hvilket Indtryk disse Ord
gjorde paa mig; jeg blev aldeles stum. »Vi ville ikke
berøve Skau et Gran af hans Storhed«, vedblev Pastor
Hertel, »tværtimod vi vil, han skal have hele Æren. Vi
andre vil være tilfredse med at tjene en god Sag«. Jeg
spurgte, hvorledes han da havde tænkt sig, at jeg kunde
paavirke Skau, da vi jo aldrig eller i al Fald kun meget
sjældent vilde kunne ses. Han svarede: »Det maa ske
skriftligt. Hvad jeg har at skrive til Dem eller bede Dem
om eller De mig, det maa ske gjennem min Datters Breve
til Dem«.
Jeg sagde hverken Ja eller Nej; jeg vilde tænke der
paa. Jeg tænkte og tænkte og sov ikke de øvrige Nætter,
jeg endnu var i Moltrup. Opgaven syntes mig saa stor,
saa vanskelig. Saa skammede jeg mig selv ud: Hvor ofte
havde jeg ikke tænkt, at jeg kunde ofre alt for Fædre
landet, og nu kunde jeg betænke mig saa længe. Ak, men
havde jeg kunnet ofre Livet for Fædrelandet, kunnet gaa
i Fængsel eller Landflygtighed! — Men dette, som skulde
ske i Hemmelighed, og som vilde misforstaas, miskjendes
af Verden! — Saa lo jeg mig selv ud og sagde, at dette
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var jo netop Ofret, og det maatte bringes.

Min Beslut
ning laa først centnertung paa mit Sind; men Byrden blev
lidt efter lidt lettere, og jeg var bestemt paa i Lys og i
Skygge at holde Idealet — Sandhedens og Fædrelands
kærlighedens Ideal — højt for Skau. Om det vilde blive
til Nytte eller ej, det maatte jeg lægge i den øverste Styrers
Haand.
I fire Aar varede den Brevveksling imellem Skau og
mig, som i den Anledning blev indledet. Hvilke Vanske
ligheder jeg havde at kjæmpe med, hvilke Bekymringer
og Sorger eller Glæder, dette Venskabsforhold bragte mig,
hører ikke herhen. Om det lykkedes mig at bære en lille
Sten til den Danskhedens Bygning, som blev grundlagt i
hine Dage, men som der den Dag i Dag bygges paa med
Opofrelse og Mod og Kraft af Slesvigs trofaste Befolkning,
det er skjult ogsaa for mig selv.
Skaus Elskværdighed i Omgang er bekjendl nok. Han
var ofte blød, bøjelig og glad som et Barn, altid uegen
nyttig, i høj Grad tjenstvillig; men jeg aabenbarer ingen
Hemmelighed, naar jeg siger, at Skau var forfængelig.
Hans Rejser til Kjøbenhavn var saa hyppige og hans Op
hold i Hovedstaden ofte af lang Varighed. Det førte med
sig, at han helt vilde klæde sig som moderne Kjøbenhavner. Pastor Hertel sagde mig, at han derved mistede
en Del af sin Indflydelse paa den slesvigske Landbefolk
ning. Jeg foreholdt ham dette og mindede ham om, at
Orla Lehman ved Festen 4. Juli 1844 havde kaldt ham
»den stovte Riddersmand i Bondekofte«. Saa kom Festen
paa Skamling 1846. Da jeg mødte Skau der, saa jeg, at
han var aldeles klædt som en Bonde. I Dagens Løb saa
jeg, at hans Venner slog ham paa Skulderen og sagde:
»I Dag kan vi se, at Du er en af vore egne«. -- Han
var selv saa glad som et Barn over at have overvunden
sin Ulyst til Bondedragten og vilde endelig, at jeg skulde
spise med ham i Komiteens Telt. Under Maaltidet kom flere
Mænd, deriblandt erindrer jeg Carl Ploug og Overlærer
Sick fra Odense, hen til mig og bad om at maatte drikke
med mig. De havde hørt, sagde de, at »Valgerda«s*) Søster
var iblandt dem.
*) Under Navnet Valgerda skrev en ung Pige (Marie Arnesen,
Søster til Forfatterinden Benedicte Arnesen Kali) et Brev i »Fæ
drelandet« til den tydske Professor Arndt. Brevet gjorde megen
Opsigt og Navnet er bevaret ved J. L. Heibergs Komedie.
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Endnu kun dette: Er det lykkedes min gode Vilje i
Løbet af de nævnte fire Aar at støtte noget godt eller at
hindre noget daarligt, skal Pastor Hertel have Æren der
for. Det var ham, der fik Ideen, da han her, som altid,
tænkte paa Midler til at fremme den dyrebare, danske Sag.
Mandanice paa Sicilien, den 18. Juli 1896.

Senere kom »den jydske Pige« jævnlig til Moltrup
Præstegaard, og der førtes en stadig Brevveksling mellem
hende og Vilhelmine Hertel, indtil Treaarskrigen gjorde
en Ende paa denne Forbindelse, da Præsten blev for
dreven. Senere, da baade »den jydske Pige« og Herteis
Datter blev gifte, og denne kom bort fra Hjemmet og de
gamle Forhold, hørte Forbindelsen ret naturligt op; men
i hine Aar maatte Hertel tidt paakalde »den jydske Piges«
Hjælp, og enten var det straks den første Gang, ellers
kort efter, at der var en særlig Anledning til at tilkalde
»den jydske Pige«. Skau havde været paa Als og for
talte, at han havde været hos Hertugen af Augustenborg,
der sad med Krone paa Hovedet i en stor Sal. som var
smykket med slesvigholstenske Faner o. s. v. Da saa
»den jydske Pige« gik Skau paa Klingen og nævnte denne
løbske Fantasi ved sit rette Navn, blev han rasende paa
Hertel, kom galopperende, saa der fløj Gnister fra Hestens
Hove, og var helt ustyrlig. Til andre Tider kunde den
unge Mand med de da hyppigt skiftende Stemninger være
meget godmodig og let paavirkelig, saa at alt det, der
allerede i Aastrup havde vundet Herteis Hjærte, kom frem.
Han holdt derfor af Skau og talte hans Sag overfor Bønd
erne, hvilket nok kunde behøves, især da der snart fore
faldt noget, som skadede ham meget.
I de første Dage af 1846 gjorde Skau en Rundrejse
paa Als og i Sundeved, vistnok i Anledning af en Adresse
om Hertugens meget trykkende Jagtret, og paa denne Re^se

138

havde han ved et Gilde i Sønderborg til alles store For
undring og almindelig Misbilligelse, da det blev kjendt i
hans Hjemegn, udbragt en Skaal for — Hertugen af
Augustenborg. Paa sin Rejse havde han besøgt Pastor
Meyer i Ulkebøl og gjennem ham meddelt Hertugen, at
det danske Parti ønskede en Tilnærmelse. Faa Dage efter
sendte Skau Pastor Meyer et Brev, som denne overbragte
til Hertugen, der meddelte et Uddrag i Droysens og Sam
le ers Bog*). Uddraget begynder saaledes i Oversættelse,
thi i Bogen er det meddelt paa Tydsk:
»Min Rejse vil lige saa lidt i andre Retninger være
uden Betydning, thi bortset fra de mere skjulte Planer,
som bevægede sig i mit Indre, er det altid godt, at Folket
ser og hører en offentlig Personlighed, som ved Ord,
Handling og Optræden kan berigtige de skjæve Forestil
linger og Anskuelser, som særlig de mig fjendtligt sindede
Blade og andre beredvillige Haandlangere har bibragt
Publikum. Jeg tror nok, at det lykkedes temmelig godt,
ja, naar jeg tør dømme efter den Stemning, som gav sig
til Kjende i »Stadt Hamburg« ved det der arrangerede
Bordselskab, er det endogsaa lykkedes overordentligt«. —
Han gaar derefter over til sin Skaaltale for Hertugen,
hvorom han fortæller følgende:

»Jeg udviklede Hertugens og mine Anskuelser, forsaavidt nemlig Hertugens Anskuelser ere bekjendte, .paa
en klar og tydelig Maade, viste Forskjellighederne saa klart
og tydeligt som muligt og søgte endelig at paavise For
pligtelsen til at respektere selv sin Fjende, naar han for
svarede sig med Talent og Dygtighed mod sine Modstan
dere. Derpaa gav jeg Hertugen et Vidnesbyrd, som han
vanskelig nogensinde har faaet det bedre, og som havde
saa meget større Betydning, da det kom lige ud af en hid
tilværende Modstanders Mund. — Min Tale forfejlede
*) Die Herzogthümer Schleswig-Holstein und das Königreich
Dänemark. Aktenmässige Geschichte der dänischen Politik seit
1806. Hamburg 1850. - Se Side 204-7 og 404—8.
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heller ikke sin Virkning, og jeg tror, at netop det ridder
lige i den, som overalt traadte frem, og dog ingen Afvigen
fra den ubøjelige Sandhed, gjorde mest Effekt«. Efter
med megen Selvfølelse at have dvælet noget ved denne
Bedrift gaar han derefter over til Brevets egentlige Hen
sigt at paavise, at Hertugen er altfor svag til, naar han
er. allieret med Slesvigholstenerne, at kjæmpe med det
hessiske Hus — nemlig om Arveretten — naar dette støt
tes af den danske Nation, og naar Rusland, maaske ved
Landgrevindens Intriger, staar bagved som mægtig For
bundsfælle. Men — »naar Hertugen forbinder sig med

dc Danske, saa er der Haab om, at hans Familie kan
gjøre en Karriere som faa Fyrstehuse og maaske
intet*)«. Men Skau opstiller nogle Betingelser, Hertugen
maa gaa ind paa.
»1. Maa han smigre for den danske Nationalforfæng
elighed« (og dette kan bl. a. ske derved, at han,
naar der sendes ham en klogt skreven Opfordring,
da yder lige saa stort et Bidrag til Rødding Høj
skole som til Skolen i Rendsborg).
»2. Hertugen maatte gjøre Arvekrav gjældende paa
Holsten for sin ældste Søn, støttende sig til tydsk
Arvefølgelov.« (Dette udvikles nærmere).
»3. Hertugen maatte bestræbe sig for igjen at komme

paa en god Fod med Kongen og Kronprindsen,

»4.

»5.

og dette er langt lettere, end man skulde tro. Naar
han kunde komme ind i Ministeriet ligesom hans
Fader, der var meget elsket i Danmark, vilde det
være godt«. (Hertil knytter sig et længere diplo
matisk Forslag, hvor man ganske vist maatte vente
Modstand fra Rusland, men saa skulde man bare
vinde England og Frankrig), og »saa kunde man
blæse Rusland et Stykke.«
Hertugen maatte forberede en Konstitution og der
ved sikre sig Folkets Kjærlighed og Taknemlighed.
Han maatte straks i den allerførste slesvigske Stæn
derforsamling med sit anerkjendte Talent arbejde
paa Indførelsen af en ny Kommunallov for By
og Land, hvorved mange vilde blive vundne.«
Endelig maatte Hertugen forberede en Forbindelse

*) Det i Gjengivelsen her fremhævede findes ligeledes frem
hævet hos Dr. & Samwer.
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mellem sin anden Søn og en svensk Kongedatter«,
og det kunde efter Skaus Mening let lade sig gjøre?
da de paagjældende »er elskværdige.«
»Til Realisering af disse Ideer er en Forbindelse mel
lem Hertugen og to offentlige Personligheder nødvendig;
disse er Professor Flor og Kaptejn Tscherning. Gjennem
den første bliver ikke alene Komiteen i Kjøbenhavn (de
7 Mænd), men en Mængde Aristokrater vundne. Hertil
kommer, at Professor Flor ikke er helt fri for aristokra
tisk Aand, og Hertugen vilde prægtigt komme til Rette med
ham«. Han udtaler sig lidt mere om disse Mænd, og det
hedder videre: »Jeg er ogsaa temmelig overbevist om, at
de gjærne vil arbejde i en saadan Idés Tjeneste, thi de er
kloge nok til at indse, at dette er saavel den letteste som
bekvemmeste Maade at opnaa Velvære paa til alle Sider.
Det, hvorom begge disse Mænd vilde blive enige, det vilde
jeg søge at gjøre gjældende i Folket, det være nu fra
Talerstole eller i Drikkelag, offentlig og privat, i larmende
Kredse som i huslige Cirkler, paa hemmelige og offentlige
Veje, og som jeg tør antage at have tiltvunget mig en
Popularitet, der ved saadanne Lejligheder ikke er saa al
deles uden Betydning, saaledes har man ogsaa bildt mig
ind, at Naturen har givet mig mange Anlæg, hvilke lette
mig saadanne Operationer, og da jeg nu ved Rejser og
deslige har erhvervet mig en vis Frihed og Lethed i at
tale, saa tør jeg vel smigre mig med ikke at være saa
aldeles ubrugbar til ogsaa i denne Retning at tjene mit
Fædreland«. — Han slutter den udførlige Fremstilling
med at samle alt dette i følgénde Udtalelse:
»Min Plan er: at gjøre Hertugen selv eller hans
anden Søn til Konge af Danmark og Hertugens ældste
Søn til Hertug i Holsten, hvortil ogsaa Lauenborg maatte
knyttes, hvorimod de augustenborgske Arvelande som Mage
skifte maatte tilfalde den afsluttede og fast organiserede
danske Stat. Kunde en af de svenske Prindser blive for
mælet med en augustenborgsk Prindsesse, var det desto
bedre«. — —

Hele Brevet var saa karakteristisk for den, trods al
sin Begavelse og Forfængelighed, naive, unge Bonde, at
al videre Forklaring er unødvendig, og det er næppe tro
ligt, at Flor, hvad Hertugen betragtede som en afgjort
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Sag, og enkelte har ment herhjemme, har nogen An
del i Brevet, selv om der var Planer oppe i den Ret
ning hos ham og hans politiske Venner; men Skaus For
søg i den højere Diplomati var en udmærket Bid for Her
tugen, der gjemte Brevet for ved Lejlighed at gjøre et stort
Nummer deraf og vise sin egen Sjælsstorhed. Han an
modede Pastor Meyer om ikke at svare, viste foreløbig
ikke Brevet til nogen og erklærer i Droysens & Samwers
Bog, at han ikke for nogen har omtalt dette Forslag fra
— »det nationale Parti i Danmark«. Det var dog saa
som saa med Hertugens Tavshed, thi efterhaanden sivede
der Rygter ud fra Slesvigholstenerne i Haderslev, at Skau
havde tilbudt Hertugen Danmarks Krone, at han vilde
sælge sig til Hertugen, men at denne vilde hverken eje eller
have ham o. s. v., og disse Rygter vandt Tiltro i en vid
Kreds, navnlig blandt Bønderne, hvor meget end Flor,
Hertel, Koch o. fl. talte hans Sag, skjøndt de undertiden
selv knap vidste, hvad de skulde tro eller ikke tro. Følgen
heraf var, at han bestandig blev skubbet frem som Nord
slesvigernes officielle Ordfører, medens man dog, som vi
skal se, i vigtige Spørgsmaal gik uden om ham; men
dette blev til Gavn for Sagen, idet mange nye Kræfter
kaldtes frem og sattes i Arbejde, saa den danske Sag mere
og mere kjendeligt blev ikke enkelt Mands Sag, men en
Folkebevægelse.
Det tog naturligvis Tid, inden Rygterne bredte sigt
og da den slesvigske Forening samledes til Generalforsam
ling den 19. Januar 1846, vidste næppe nogen — udenfor
maaske Førernes snævreste Kreds — Besked om denne
Henvendelse til Hertugen; men Hans Nissen følte sig
trykket af Skaus højtflyvende Planer og erklærede, at han
ikke tog mod Gjenvalg. Af den gamle Bestyrelse var
Ivar Jochumsen den eneste, der beholdt sin Plads som
Viceformand. L. Skau blev nu Formand, P, C. Koch
Sekretær, Assessor Kjær Kasserer og Flor — Redaktions
sekretær, en Post, der blev lavet for at holde lidt Haand
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i Hanke med den nye Formand. Komiteen, der skulde
udarbejde nye Vedtægter, fremlagde sit Forslag, som blev
imødegaaet af Formanden, saa der kom hverken nye Ved
tægter eller nyt Liv, medens det Liv, der hidtil havde
præget Foreningen, synes at have taget Afsked med Hans
Nissen, der mer og mer trak sig tilbage fra Bevægelsen
til stor Sorg for Førerne, ikke mindst for Hertel. Der
holdtes dog Møder som sædvanlig, og den 12. Juni holdtes
saaledes den sædvanlige Generalforsamling, hvor man godkjendte et Par Adresser om Jagtretten og Kommunal lov
givningen, Skau havde indsendt, og nogle Forholdsregler,
Rødding Højskoles Direktion havde truffet, f. Eks. at Pastor
Hagen i Medolden var indtraadt i Direktionen istedetfor
Pastor Schøler, der var forflyttet; men alt synes at være
gaaet noget sløjt ved Møderne den 19. Januar og 12. Juni,
ogsaa ved Bordgilderne, uagtet »Dannevirke« kaldte dem
»muntre«, uden dog at referere dem.
Da hændte der noget, som satte Fart i Begivenhederne
og en lille Tid bragte Liv igjen i den slesvigske Forening,
og det var Kristian den 8.s aabne Brev af 8. Juli 1846
angaaende Arvefølgen.
Den 27. Juli holdt Foreningen ekstraordinær General
forsamling for at vedtage en Takadresse til Kongen. Grev
Lüttichau fandt dog, at det var upassende at indgive en
Takadresse, da Kongen havde forbudt Kommissarius i
Stændersalen at modtage nogen Erklæring om Arvefølge
sagen, og foreslog i Stedet derfor, at Foreningen skulde
vise sin Taknemmelighed ved at opløse sig som »politisk
Korporation« og danne sig paany som Højskoleforening.
Der synes i denne Anledning at have været et skarpt
Sammenstød mellem ham og Flor, og dette endte med, at
Greven tog sin Hat og gik. Det blev da overdraget Flor
som Redaktionssekretær at udarbejde en Adresse, og denne,
Foreningens sidste Adresse før Krigen, blev meget loyal.
Den blev enstemmig vedtaget, og Skau maatte — skjøndt
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den næppe var efter hans Hoved — underskrive den som
Formand. Den lød saaledes:
»Allernaadigste Konge!

Deres Kongelige Majestæt har under 8. denne Maaned
udstedt et aabent Brev angaaende Arvefølgen i Hertug
dømmerne. Heri udtaler Deres Majestæt med klare og
bestemte Ord, at Hertugdømmet Slesvig til evige Tider vil
blive uadskilleligt fra Kongeriget Danmark. Denne of
fentlige Erklæring har vakt en stor og almindelig Glæde
i Nordslesvig, og vi Medlemmer af den slesvigske Forening,
som i den Anledning have idag i stor Talrighed forsamlet
os, følge vort Hjærtes inderligste Trang, naar vi i dybeste
Underdanighed frembære vor oprigtigste og varmeste Tak
for Deres Majestæts Trone. Vi paaskjønne saa meget
mere dette det første og nødvendigste Skridt til vort elskede
Slesvigs fremtidige Ro og naturlige Udvikling til alt godt,
som vi vel kunne indse, at vi ene have Deres Majestæts
Standhaftighed i at beskytte Sandhed og Ret at takke for
samme.
Deres Majestæt har lovet at beskytte Hertugdømmet
Slesvigs Selvstændighed. Ogsaa herfor kunne vi ikke til
bageholde vor hjærteligste Tak. Thi naar hidtil vi Nord
slesvigeres nationale Selvstændighed i Aarhundreder paa
en sørgelig Maade har været trykket og kuet, saa læse vi
i Deres Majestæts Ord et Kongeligt Løfte om, at denne
vor dansk nationale Ejendommelighed, der aabenbar udgjør den vigtigste og dyrebareste Del af vor Selvstændig
hed, for Fremtiden skal vorde befriet fra de Baand, hvori
den formedelst en altfor nøje Administrationsforbindelse
med Holsten har ligget bunden. Vi bede den Almægtige
om længe at bevare Deres Majestæts for os dyrebare Liv,
og fremdeles at forunde Dem Visdom og Kraft til at ud
føre alt det, som endnu udfordres, for at Slesvig paa en
fredelig, men kraftig Maade kan skride frem i den Ud
vikling, som dets ældgamle Forbindelse med Moderlandet
og dets lykkelige Beliggenhed berettiger os til at haabe.
Idet vi love med al Kraft fra vor Side at komme Deres
Majestæts Bestræbelser imøde, nedbede vi som Deres Maje
stæts hengivne og trofaste Undersaatter Himlens Velsig
nelse som den bedste og rigeste Løn for Deres Majestæts
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ædle og faste Vilje til at beskytte alt, hvad der er sandt
og ret«.
Denne Adresse, der forøvrigt er et Vidnesbyrd om,
hvorledes Herteis Tanker om den Maade, hvorpaa For
eningen skulde stille sig overfor Kongen, efterhaanden var
trængt igjennem og nu endog tilegnet af Flor, blev den
nes sidste Bedrift i den slesvigske Forening og Forening
ens sidste Udtalelse som »politisk Korporation«, som Grev
Luttichau udtrykte sig. Man kunde maaske snarere kalde
den de slesvigske Bønders Højskole, hvor de begyndte
uklart og famlende, vel med Følelse af at være dansksind
ede og i Kjærlighed til Konge og Modersmaal, men nok
saa meget dog af Uvilje mod de tydsksindede Embedsmænd,
og hvor de undertiden havde ladet dem drage med til Udtal
elser, de ikke selv ret forstod, men efterhaanden havde
faaet en Udvikling, saa de kunde magte en Opgave i de
følgende, begivenhedsrige Aar, da Foreningen var færdig
med sin Gjerning, og den havde været en Skole ikke blot
for dens Medlemmer, men for hele Bevægelsen i Nord
slesvig længere sydpaa, lige ned til Flensborg. Men at
Foreningen egentlig havde udspillet sin Rolle, skyldtes
dels, at Bevægelsen da var bleven saa udbredt, at For
eningen var for snæver en Ramme, dels Bøndernes stadig
voksende Mistillid til Skau, saa man hellere gik uden om
Foreningen i alle større Foretagender. Dette kom frem i
det samme Møde ved en meget forbeholden Bemyndigelse,
der næppe har været efter Skaus Ønske, og som han da
heller ikke benyttede sig af. Stænderforsamlingen i Sles
vig skulde snart samles, og der ventede man, at der blev
Spektakler. Det hedder i den Anledning i Foreningens
Protokol om Mødet den 27. Juli: »Til Slutning flk For
manden Fuldmagt til at gjøre Indstillinger paa Forening
ens Vegne til Stænderforsamlingen, dersom han fandt saadant nødvendigt og i Selskabets Interesse, dog under
Betingelse af, at han skulde raadføre sig med de nærmest
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boende Medlemmer i Foreningen og siden i næstfølgende
Generalforsamling gjøre Rede for de mulige Foretagender«.
Den 3. August holdtes dette Aars Skamlingsbankefest,
hvor der trods Høsttravlheden var mødt omtr. 7000 Del
tagere, og her holdt Skau en glimrende Tale under stærkt
Bifald. I sin Bog om Hans Nissen fortæller han, at
Talen kritiserede Kongens aabne Brev, og med den For
klaring kan man ogsaa nok bag al hans Tak og Lovpris
ning finde en skjult Kritik baade i hans forøvrigt for
trinlige Tale og »Dannevirke«s bifaldende Omtale; men
Koch skiftede i dette Stykke snart Standpunkt, og Bøn
derne har utvivlsomt ikke forstaaet andet ud af Talen
end deres egen Glæde over og Anerkjendelse af Kongens
Optræden. Thi Glæden og Anerkjendelsen var almindelig
over hele Nordslesvig lige til Flensborg, hvor den fandt
Udtryk i en Borgeradresse til Kongen; men endnu større
blev Jubelen, da Kongen den 18. August »efter Ansøg
ning« afskedigede Prindsen af Augustenborg (Nør) som
Statholder og kommanderende General i Hertugdømmerne,
Hertugen af Giucksborg som Oberst og Kommandør for
5. Jægerkorps, den 5. September afskedigede Grev Josef
Reven tlow Criminil som Præsident for det tydske Kancelli
og ansatte Grev Carl Moltke i Stedet, samt foretog andre
Afskedigelser og i det hele traadte op med stor Bestemthed.
Kongens Fødselsdag den 18. September blev derfor fejret
med stor Jubel. I Vonsbæk Præstegaards Skov holdtes
en Fest, hvor der holdtes Tale af Pastor Boisen, der al
drig lod sig optage i den slesvigske Forening, men ellers
i den senere Tid var traadt frem paa forskjellig Maade.
Paa Skamlingsbanke holdtes der Festmaaltid, og for
inden blev der improviseret en Fest paa Bakkens Top om
kring Dannebrog, hvor der holdtes Tale af Skolelærer Blom
i Agtrup*), som bl. a. ogsaa i Teltet holdt en Tale for

*) Christian Andersen Blom var født i Skodborg 28. Januar
1804, blev Skolelærer i Agtrup 1831, Organist i S. Bjært 1839,
H. Wilh. Hertel.
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Flor og Rødding Højskole; men foruden ham var der
mange andre Talere i Teltet, alle Bønder. Den slesvigske
Forening holdt ogsaa — men uden Generalforsamling
— Festmaaltid i sit sædvanlige Lokale, og her havde
denne Gang andre end Foreningens Medlemmer Adgang.
Her holdt Hans hissen en Tale for Kongen, den eneste
opbevarede Tale af ham, meddelt i Skaus Bog om ham.
Ivar Jochumsen synes ikke at have været der, men P. C.
Lund holdt saa i Stedet Talen for Kronprindsen, og begge
disse Taler blev besvarede med vældige Hurraer. Det
hedder videre i »Dannevirke« : »Pastor Hertel holdt der
efter et Foredrag, der ligeledes modtoges med levende Bi
fald«. Han talte om det sædvanlige Skjældsord »den
danske Propaganda« og at de Danskes Bestræbelse var
Kjærlighed til Kongen, det fælles Fædreland og Modersmaalet. Han mente derfor, at saaledes vilde ikke blot
den slesvigske Forenings Medlemmer gjærne kaldes Pro
pagandister, men var overbevist om, at ogsaa de talrige
Gjæster udenfor Foreningen, der var tilstede, ja virkelig
mange rundt om i Nordslesvig vilde gjøre Fordring paa,
at de samme Anskuelser tillagdes dem, og derfor gjærne
tømme en Skaal for den »farlige danske Propaganda«.
Derefter talte Flor for den slesvigske Forening, en Gaardmand fra Aastrup for Flor, der takkede i »et vidtløftigt
Foredrag«, hvor han talte om, at »i Bondestanden laa
Nationens bedste Kræfter bevarede«, samt om Rødding
Højskole og sluttede med en Skaal for — Bondestanden.
Mange andre talte, deriblandt L. Skau og endnu engang
Flor, en humoristisk Tale for Kvindekjønnet, og Hertel
sluttede med at tale om et Løfte, som han var overbevist
om, at Forsamlingen »frejdig baade kunde og vilde af
lægge«, Løftet om »Troskab mod Konge og Fædreland«.
Trods de mange Hurraer for Flor denne Dag paa
Degn i S. Bjært 1852, døde 1. April 1867.
netop Kongens Fødselsdag.

Han blev Dbmd. 1846
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Skamlingsbanken og ved den slesvigske Forenings Fest,
den sidste egentlige, men vistnok stemningsfulde Fest,
var Flor saa omtrent færdig i Nordslesvig, og det var vist
nok sidste Gang, han fik nogen almindelig Hyldest. Til
November samme Aar ventedes og kom den unge, rigt
begavede og veltalende Pastor Fr. Helweg*) til Rødding
Højskole som Forstander, og Flor vilde blive Vinteren
over paa Højskolen, men rejste næste Aar. Grunden her
til var næppe udelukkende, hvad der siges i Rosendals
Bog om Rødding Højskole: »Hans Virksomheds Omraade
var i det hele for stort til, at han i Længden kunde binde
sig til et enkelt Sted, især ikke et saa afsides liggende
Sted som Rødding«. I Anledning af en paatænkt Høj
skole i Haderslev Østeramt skrev L. Skau den 21. Febr.
1863 et Brev til en af Herteis Sønner, fælder heri en
meget skarp og haard Dom om Flor og siger bl. a., at
han »sajte al sin Anseelse overstyr« under sit Ophold i
Rødding. Alt det andet, Skau skrev i dette Brev, fandt
Hertel ubeføjet, og derfor meddeles det ikke her; men
dette sidste maatte han stadfæste. Det var efter hans
Mening uheldigt i enkelte Retninger, at han kom til
Rødding, thi det viste sig, da Bønderne fik Flor paa nært
Hold, at de forstod ikke ham, som han da heller ikke

*) Hans Friedrich Helweg, f. i Bardesholm i Holsten 10. Sep
tember 1816, studerede i Kiel ogErlangen fra 1833—38, Huslærer
paa Lammehave paa Fyn, holdt en Bække opbyggelige Møder
paa Fyn, hvorved hans Navn blev kjendt i vide Kredse, theol.
Kandidat paa Gottorp 1839, pers. Capelian i 0. Starup ved Vejle
1842—43, holdt 1845 ved det nordiske Studentermøde en Tale i
Ridehuset i Kjøbenhavn, en Tale, der vakte megen Begejstring,
stor Opsigt og foranledigede, at han blev tiltalt, men frikjendt,
Højskoleforstander paa Rødding fra November 1846, Feltpræst
1848—49, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, Diakon
ved Haderslev Fruekirke 1850, Sognepræst der 1856, afsat 1864,
Sognepræst i Kjøbelev paa Lolland 1867, Stiftsprovst 1886, R. af
Dbg., Dbm.
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forstod dem, og i det mindste i dette sidste har Hertel
utvivlsomt havt Ret.
Trods alle Flors store og uforglemmelige Fortjenester
var han vistnok ikke blot for Bønderne, men i det hele
for den Tids Mænd et levende Spørgsmaalstegn, og maa
end mere for den nærværende Slægt trods alt, hvad der
er skrevet og talt om ham, blive et historisk Spørgs
maalstegn, som maaske engang kan besvares af hans,
Kochs o. fl. Brevsamlinger, vel ikke mindst L. Skaus,
naar denne engang bliver tilgængelig, og -man tør vel nok
sige, at først, naar Gaaden Flor løses, vil det blive muligt
at skrive den sønderjydske Folke
bevægelses Historie.
Men det,
som gjør, at Flor kommer til at
staa som en Gaade, jo mere man
i vore Dage fordyber sig i den
Tids Forhold og Begivenheder,
er, at man overalt finder ham
som-* en Dobbeltskikkelse.
De
Planer, han udkastede for Før
erne i Nordslesvig, synes snart
at vidne om en aldeles forbavs
ende
klog Beregning, snart om en
C. Flor.
ligesaa mærkværdig Naivitet, som
f. Eks. i Bestemmelsen om Skoleraadet i den oprindelige
Plan for Rødding Højskole*). De Taler, han skrev for
*) Det hedder herom i denne: »Hans (Forstanderens) natur
lige Konsulenter eller Raadgivere, naar han tog nogen Bestem
melse, vilde jo de andre Lærere være. — — — Men desuden
skulde der eksistere et formeligt Skoleraad, hvis Mening han i
alt vigtigt var forpligtet til først at høre, enten han saa rettede
sig derefter eller ej, og som havde Ret til at fremkomme med
Forslag angaaende Forandringer i Skolens indvortes eller udvortes
Bestyrelse og Gang. Dette Skoleraad skulde ikke være en Sam
ling af Lærerne, men det skulde bestaa af Medlemmer, som Di
sciplene selv valgte af deres egen Midte, og hvoraf Lærerne kun
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andre — Skaus Taler var næppe de eneste — og den
Maade, hvorpaa han fik Enhvers Virksomhed anvist, vid
ner om et skarpt sykologisk Blik-, men dette, at han blev
ved med at skrive Skaus Taler og hans ihærdige Bestræb
elser for, at man skulde imponere Kristian den 8., vidner
om et ligesaa stort sykologisk Misgreb. Som han jævn
lig støbte Kugler, de andre afskød, synes han til andre
Tider soni ved den slesvigske Folkeadresse det følgende
Aar at have afskudt Kugler, som andre støbte. Til sine
Tider synes han at have været over al Maade hensynsfuld
som overfor L. Skau, til andre Tider hensynsløs som
overfor Grev Lüttichau. Han omtales jævnlig som en
overlegen Aandsaristokrat og som meget jævn i Væsen,
som overordentlig elskværdig med et vindende Væsen og
som meget gnaven eller »arrig«, som Koch udtrykte sig,
og begge Dele vil ogsaa de kunne mindes, der saa ham
som gammel Mand.
Om hans Virksomhed er der sagt meget træffende*):
'»Flor spillede med stor Takt en dobbelt Rolle. I Virke
ligheden var han den, der altid æggede Nordslesvigerne til
udpræget nationale Skridt, som da heller ingen havde
været ivrigere end han for, at dansk Tale skulde lyde i
Stændersalen; overfor Bønderne staar han tillige som den,
der har Indflydelse paa højere Steder: »jeg er jo vor allereneste Bro til Hans Majestæt«, skriver han. Men for
Kongens Omgivelser optræder han som den maadeholdne,
den fine Mand, der med Beklagelse — om end med over
bærende Forstaaelse — ser paa den krasse Oppositions
Udvikling i Nordslesvig«. Den samme dobbelte Rolle,
kunde blive Medlemmer, i Fald de valgtes af Disciplene, paa
samme Maade som Folket tidt vælger Embedsmænd til sine Re
præsentanter i Stænderforsamlingen«. — Da Skolen blev oprettet,
opgav man denne Tanke og indførte en Elevforening med det
mere naturlige Formaal at sørge for den indbyrdes Opdragelse.
Johan Ottosen: Peter Hjort Lorenzens historiske Gjerning,
S. 116 og flg.
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men ikke altid med samme Takt, spillede han overfor
Bønderne. Til dem holdt han, som vi har set, Taler om,
at de var Folkets Kjærne, men om dem skrev han til
Kjøbenhavn meget skarpt*) og ankede da navnlig over
deres Mangel paa Offervillighed overfor Højskolen, noget,
hvori han — efter Herteis Udtalelser — vel havde Ret,
men glemte altfor meget, at Bevægelsen var ung og Folkevækkelsen ny, som man da ogsaa siden har maattet ind
rømme Beboerne i Haderslev Østeramt, hvad man ellers
kan bebrejde dem, at de er og altid har været villige til
at bringe Ofre, hvor de har set det nødvendigt. At hans
Taler kunde være fængslende og vækkende har man mange
Vidnesbyrd om, saaledes af 7ermansen**); men undertiden
var de langtrukne og trættende, og naar man senere
spurgte Hertel, hvori hans Samarbejde med Flor bestod,
svarede han som oftest med et Smil: »Aa, det var mest
at oversætte ham for Bønderne, naar de faldt i Søvn over
hans lange Taler«.
Hans Indflydelse tabte sig efterhaanden, omend han
altid betragtedes som Høvdingen, de andre Førere bøjede
sig for, og da
han rejste bort i 1847, var det som
en enlig Mand,
der, som vi vil faa at se, maatte søge
Politibeskyttelse
den sidste Aften i Haderslev. Da man
efter Treaarskrigen vilde have en Adresse i Gang for at
faa ham i Spidsen for Hertugdømmets Kirke- og Skole
væsen, maatte man søge Underskrivere i andre Egne.
Blandt dem, han før arbejdede sammen med, fik man kun
den slesvigske Forenings Kredsformænd i Tyrstrup Her
red, vistnok hovedsagelig Mænd, paa hvem Hertel havde
særlig Indflydelse; thi som denne i hine Aar holdt af og
støttede L. Skau, holdt han af og støttede Flor, og alt
som H. Nissen trak sig tilbage, Tilliden til Skau tabte sig
*) Se Sønderj. Aarb. 1895 S. 131 og ligeledes i Brevet til Koch
se H. Rosendal: Bidrag til Rødding Højskoles Historie S. 39 o. flg.
•*) Se H. Rosendals Bog S. 56.
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og Flors Indflydelse tog af, voksede Herteis Indflydelse,
saa det vistnok er rigtigt, hvad der er bleven sagt af en
Officer: »Skan gik sine egne Veje; men Flor var Over
general med P. C. Koch som Adjudant og Hertel som
Stabsschef« ; men om dennes Personlighed i de Aar har
Stiftsprovst Helweg tilskrevet Forfatteren af dette Skrift
saaledes i et Brev, dateret Kjøbelev Præstegaard den 27.
September 1895:

»De gjør Ret i at ville skrive Deres Faders Biografi;
han er en saadan værd, og efter hans hele Natur har han
ikke som f. Eks. Skau kunnet skrive den selv*) og over
lade til andre at læse Korrektur. Desværre er det lidet,
jeg kan sige, ogsaa af den Grund, at de diplomatiske Af
færer bag Kulisserne er jeg helt udenfor; mine mange og
lange Samtaler med Flor havde gjærne andet Indhold.
Jeg vil dog meddele Dem en Dom af Flor om Deres Fader:

»Hjærtet er saa stort i den Mand, at det g aar for For
standen med«, verba ipsissima [hans egne Ord]. løvrigt
hører Deres Fader særlig til Martyrerne i den dansk-sles
vigske Sag; man søgte ikke helt uden Held at bagvadske
ham rent personlig. Og det uagtet der ved Lejlighed kom en
anden Stemning frem ; saaledes fortalte han mig fra Aarene
før 1850, at han i Gaaskjærgade (udenfor Harmonien) i
autoritetløse Dage**) var bleven omringet af en Del Tydsk
ere, som indtog en truende Holdning; men nogle af dem
raabte: »Lad Pastor Hertel gaa, han er en skikkelig Mand
(eller saadan noget); naar vi faar fat i Pastor Helweg,
som oprører Byen, saa o. s. v.!« Det har jeg, saavidt jeg
mindes, af Deres Faders Fortælling. Hans Betydning især
i Tiden før 1848 — den mest knugende Tid — var visse
lig meget stor. De har vel nok Ret i Deres Udtalelser
om Bøndernes Dom om ham***). Jeg husker en Aften i
*) Det er til dennes Bøger om Hans Nissen og P. H. Loren
zen, Stiftsprovsten her sigter, thi nogen egentlig Selvbiografi har
Skau ikke skrevet.
•*) Den 25. April 1848, da Efterretningen om Slaget ved Sles
vig var naaet til Haderslev.
***) I et Foredrag »To Mærkedage i Haderslev«, meddelt i
»Nordslesvigsk Søndagsblad« for 1895, hvor det hedder: »Hans
Betydning . . . var vel den, at han som den eneste Embedsmand
i Haderslev Østeramt, der helt og fuldt sluttede sig til Bønderne

152
1847. Flor og jeg var sammen med Deres Fader i hans
Hjem, og han ved at berøre Stillingen i det hele udbrød
i Ekstase (ikke sjælden for ham): »De (Tydskerne) have
Magt og Anseelse paa "deres Side, mens den danske Sag
ikke har mere Intelligens — Gud forlade mig! — end der
er samlet i denne Stue«. Megen var der ikke, men den,
der var, brugte sig, og gamle Hertel sparede sig ikke, og
aldrig var der Skygge af Bagtanke i hans Færd. Han
taalte meget og udsatte sig for mere indtil personlig Over
last. Om ham gjaldt det som saa ofte, særlig i Politik:
efter Sejren (1850) var hans Gjerning og — vi kan vel
sige — hans Tid egentlig omme. — — — Det er Kvintessentsen af, hvad jeg kan give. Jeg ønsker Dem det
bedste Held. Endnu et Træk til personlig Karakteristik.
Deres Fader besøgte mig, saavidt jeg mindes, kun én Gang
i Haderslev*). Det var ganske kort efter min Hustrus
Død. Da traadte han ind, jeg gik ham i Møde, saa tog
han mig i Favn, gav mig et Kys — og gik«.
Den ondskabsfulde Bagvadskelse, som her sigtes til,
var ganske vist den af alle Forfølgelserne, der gik ham
mest til Hjærte, især da den i Krigsaarene uden videre
blev fremsat i tydske Aviser for at forebygge, at han blev
gjenindsat i sit Embede, hvorfra han var bleven fordrevet,
og det er derfor nødvendigt at dvæle lidt derved.’ Det
hørte til den naive og overfor alle andre end Slesvigholstenere godtroende Mands Ejendommelighed, at hvor
han mente at skylde Taknemlighed, eller naar han fik
Tillid til et Menneske, viste han denne Tillidsfuldhed saa
ubetinget, at det undertiden kom ham meget dyrt at staa,
og han blev ikke sjælden narret. Saaledes gik det ogsaa
i denne Sag. Da hans Hustru, som han aldrig kunde
glemme, døde, var der en Tjenestepige i Præstegaarden,
og den danske Sag, derfor ogsaa blev Bøndernes Tillidsmand og
et Bindeled mellem de andre Førere og Bønderne, og det netop
fordi hans Virksomhed ikke var saa iøjnefaldende. — — Naar
Præsten i Moltrup havde sagt det samme som de andre, saa stod
det fast overfor de mere jævne Bønder og de danske Smaaborgere
i Haderslev efter de Samtidiges Udsagn«.
*) Dette er dog ikke rigtigt. Hertel kom vel ikke ret tidt,
men dog imellem til ham.
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om hvem han mente, at hun plejede hans Hustru med
stor Kjærlighed, og efter hendes Død tog sig af Huset og
det nyfødte Barn med stor Omhu — skjøndt efter andres
Sigende ikke med Troskab —, og han fattede derfor stor
Tillid til hende. Han gjorde hendes Bryllup med stor
Festlighed, satte sine Sønner i hendes Hjem, da de skulde
i Skole i Haderslev, og lod jævnlig kjøre Gaver ind til
hendes Hjem: Brændsel, Slagtemad og Frugt og en Gang
— en Vugge, da der jo ikke mere var Brug for en saadan i
Enkemandens Hjem. Denne Vugge var en god Bid for
Slesvigholstenerne, som ingen Vegne kom, da de vilde
lukke Gjæstgiverierne for ham, have ham dømt som
Majestætsforbryder, rejse økonomisk Storm imod ham o. s. v.
De satte med stor Ihærdighed et Rygte i Gang, som de
bredte og spredte, saavidt de kunde, og da han under
Landflygtigheden i Krigsaarene lod sin Familie sætte Bo
i Ribe, hvor den omtalte, forhenværende Tjenestepige paa
den Tid boede med sin Mand i en anden Gade, fik Rygtet
ny Næring, uagtet Hertel dels som Feltpræst, dels i andet
Ærinde næsten altid var borte fra sit Hjem, og da det
hed sig, at nu blev han gjenindsat ikke blot som Præst,
men ogsaa som Provst, gik Rygtet rundt i holstenske og
hamborgske Blade, hvorimod »Nordslesvigsk Tidende«, det
slesvig-holstenske Blad i Haderslev, vel hentydede til Rygtet,
men turde ikke fortælle det. Den lille By Haderslev, der
havde lyttet til Sladderen om P. H. Lorenzen, lyttede og
saa til denne Sladderhistorie, og selv de danske Smaaborgere, der jævnlig tyede til ham med smaa og store
Sorger, vidste knap, hvad de skulde tro, hvilket Hertel
omtalte med Beklagelse, naar han ellers med stor Sindsro
fortalte sine Børn om dette Rygte.
Forøvrigt skadede dette Rygte ham ikke; thi ingen, der
kjendte ham og mærkede den Kjærlighed, hvormed han
fredede om sin Hustrus Minde, kunde noget eneste Øjeblik for
Alvor fæste Lid til dette Rygte om den retsindige, fromme
Mand. Hans Indflydelse var maaske netop størst i de
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Aar, Rygtet spredtes værst, og Bønderne, der med den ud
prægede Sædelighedsfølelse, som i det mindste den Gang
var et Særkjende for Landbefolkningen i Nordslesvig, vilde
have vendt sig fra ham, om de havde troet Rygtet, lyttede
gjærne til ham, hvor han saa talte, enten det var den
danske Sag i den slesvigske Forening eller Guds Riges
Sag i Kirken, og de, som hørte ham i Kirken, vilde
utvivlsomt have sluttet sig til det Vidnesbyrd, Provst Bek
ker i Finderup ved Slagelse (født 1826, Student 1848,
Søn af Degnen i GI. Haderslev), og som i de Aar under
tiden hørte ham prædike, har tilskrevet denne Bogs For
fatter :

»Jeg mindes Deres Fader som en i sin ydre Frem
træden jævn, hjærtelig og ligefrem Mand uden dette afmaalte og opstyltede Væsen, som var de tydskdannede
Præsters Særkjende. Han var meget afholdt af Bønderne
netop af den Grund. Naar han prædikede, talte han med
Varme og Inderlighed, og Grundtonen i al hans Forkynd
else var den korsfæstede og opstandne Frelser som den
eneste, ved hvem Syndere kunde blive salige. Hans For
kyndelse stod i en iøjnefaldende Modsætning til de tydsk
dannede Præsters tørre, skematiske Prædiken med for det
første, andet og tredie (erstens, zweitens, d ri ttens) og fik
en ejendommelig Klang ved hans dybe Basstemme og be
vægede Tone. Hans Hjærtevarme bragte ham i en saadan
Bevægelse, at han let fik Taarer i Øjnene, og Stemmen
blev brudt; men han kunde rive Tilhørerne med sig, thi
man skjønnede, at af Hjærtets Overflødighed talte Munden.
Som Politiker har han, efter mit Skjøn, skildret sig selv
i sit smukke Digt »Kong Christian sidder paa Akselslot«
— jeg mindes endnu, hvorledes det i sin Tid greb mig«.

Selv lod han sig ikke anfægte af Rygtet, og netop i Efteraaret 1846 stoppede han Munden paa de slesvig-holstenske
Præster, da de engang var samlede i Moltrup Præstegaard
tilligemed Amtmand og Provst, enten det nu var til Kon
vent eller Visitats. Præsterne tydskede løs om Hertugen
af Augustenborgs Rettigheder og omtalte »det aabne Brev«
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meget usømmeligt, indtil Hertel stoppede dem op med
roligt, men bestemt at minde dem om, at de var i en
dansk Mands Hus, og at han derfor vilde anmode dem om
at tale Dansk i hans Hus, og tillige mindede dem om, at der
i Embedseden stod, at man skulde underrette Kongen om
majestætskrænkende Og landsforræderiske Udtalelser, saa
hvis de vedblev med at tale saaledes, maatte han anse det
som sin Pligt at give Indberetning derom, og spurgte
saa Amtmand og Provst, om dette ikke var rigtigt, hvortil
de meget forlegent svarede Ja. Der blev nogen Stilhed;
men derefter fortsattes Samtalen paa Dansk om andre
Spørgsmaal, og alle var meget høflige og venlige mod
Hertel.
Det var i alle Maader et bevæget Efteraar. Kongen
havde sin Fødselsdag paa Slottet Piøen udstedt en kongl.
Bekjendtgjørelse for at berolige Holsten, hvor der var stærk
Bevægelse, siden Stænderforsamlingen i Itzeho var opløst
den 17. August, fordi 38 Deputerede forlod Stændersalen
den 4. August, og Suppleanterne ikke mødte; men der var
stadig Uro og Gjæring. Kongen fik en storartet Modtagelse
med Fanetog, Sang og Velkomsttale af Professor R. Niel
sen, da han vendte tilbage til Kjøbenhavn den 8. Oktober;
men den 21. Oktober aabnedes Stænderforsamlingen i Sles
vig med den nye Regjeringspræsident L. N. Scheele som
Kommissarius og Advokat Beseler som den af Forsam
lingen valgte Præsident, og her blev det snart galt. Der
vedtoges en Adresse imod »det aabne Brev« og Petitioner
om, at Kongen skulde som Hertug af Slesvig tiltræde det
tydske Forbund og mer af samme Slags, altsammen pri
vate Forslag, hvorimod de kongelige Forslag ikke toges
under Behandling, og da Kommissarius efter forgjæves at
have nedlagt Indsigelse herimod erklærede, at han havde
modtaget Befaling til ikke at modtage nogen paa privat
Forslag grundet Petition, forlod Hertugen af Augustenborg
Salen den 4. December, fulgt af 32 andre Deputerede, og
i Overværelse af 6 Deputerede sluttede Kommissarius
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Møderne den 14. December i Henhold til kongel. Reskript
af 4. December.
Medens dette stod paa, herskede der stærk Bevægelse
rundt om i Hertugdømmet. Ved et af de første Møder
meddelte Præsidenten, at han havde modtaget 108 fbrskjellige Petitioner og Adresser, mest vel slesvigholstenske;
men de Danske var heller ikke ledige. Den 5. December
mødte »Dannevirke« med »Offentlig Erklæring fra den
slesvigske Forening«, underskrevet af Repræsentanterne og
tilstillet Redaktionen af Skau som Formand, og tre Pro
tester, betegnede A., B. og C. A var indsendt til Stænd
erforsamlingen, »undertegnet af ca. 200 i 6 forskjellige
Sogne i Haderslev Amt boende Gaardmænd« ; om B. hed
der det, at den er »bedækket med mange Gaardmænds
Underskrifter, men circulerer endnu« ; C. benævnes som
»en Protest til den slesvigske Stænderforsamling fra 244
Gaardmænd og Lodsejere i Frøs- og Kalslunds Herreder«.
Den 9. December bringer Bladet Protester fra Stenderup
og Bjert Sogns Repræsentanter (den fra Bjert med Sogne
præst Petersens Paategning om Underskrifternes Rigtighed),
den 12. December et Andragende til Provindsialstænderne
i Slesvig fra Tyrstrup Sogn »med omtr. 100 Grundejeres
Underskrifter« og »en Protest til den slesvigske Stænder
forsamling med 104 Underskrifter fra et Sogn i Haderslev
Østeramt«. Sognet nævnes ikke, men Protestens Sprog
ligner saa meget Herteis Pen, at man maatte gjætte paa
Moltrup Sogn, hvis det ikke var tvivlsomt, at dette lille
Sogn kunde bringe saa mange Underskrifter, naar Anneks
sognet Bjerning ikke var med; men det var ikke de eneste.
Der omtales i »Dannevirke«s Referat fra Stænderforsam
lingen 17 Adresser fra Haderslev Amt (deriblandt Bjert,
Stenderup og Tyrstrup, men ikke Moltrup), og der synes
at have været flere. Senere mødte »Dannevirke« med
Protester fra Agerskov Sogn og Ærø.
Hvor megen Delagtighed Hertel har havt i denne
Adressebevægelse, kan naturligvis ikke paavises; men han
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har omtalt, at hele denne Bevægelse optog meget af hans
Tid, og at han red om i denne Anledning; men af de i
»Dannevirke« meddelte synes kun den nævnte, forøvrigt
den fyldigste og bedst skrevne, at være forfattet af ham.
Glædeligt er det at se, hvor mange der har været i Be
vægelse, og alle er de jævnt og trohjærtigt affattede. Fra
regnede Hertels er de alle aabenbart skrevne af Bønderne
selv. Hele denne Bevægelse sluttede med en Fest i Had
erslev for den hjemvendte Nis Lorenzen med Hurraer for
Kongen, den Deputerede og Kommissarius.
Man var knap nok færdig med Adressebevægelsen,
før der var noget andet, som optog alle Hjærterne, og det
var de nye Stændervalg. Ved et Patent af 19. Oktober
var der udskrevet nye Valg, og Valglisterne bragte i Orden,
men selve Valget kunde først af Hensyn til Stændersam
lingen foregaa i 1847. Det nye Aar indlededes med Ka
nonsalut, Flaghejsning og Sang paa Skamlingsbanke og
blev et stærkt bevæget Aar, der satte mange Kræfter i
Bevægelse. Allerførst var der Valgrøret. »Dannevirke«
bragte først som Redaktionsartikel en Henvendelse til de
Valgberettigede. Den synes at have været forfattet af Flor;
men der kom snart flere, deriblandt fra Als. I første
Valgkreds, Haderslev Vesteramt, foresloges »Hr. Hans
Diedrich Kloppenborg, Sognefoged i Kjøbenhoved, og Hr.
Hans Andreas Kruger, Kromand i Beftoft«, begge to
temmelig ukjendte. I anden Kreds holdtes Prøvevalg i
Kristiansfelt den 16. Januar, og her faldt Stemmerne
spredte paa 8—12, men de fleste Stemmer fik Staal,
Taarning Mølle, Chr Juhl i Hjerndrup og Kandidat
Wiimh paa Slaugaard i Sommersted Sogn. Ved det
endelige Valg den 27. Januar valgtes Wiimh til Stænder
deputeret med 143 Stemmer, Møller Staal til Suppleant
med 106 Stemmer. L. Skau havde vel kjøbt en Gaard,
der kunde gjøre ham valgbar, i 1845; men da man skulde
have været Ejer i to Aar og være fyldt 30 Aar, og Valg
listerne affattedes i 1846, kunde han ikke komme paa
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Valg. Ifølge Meddelelse fra P. Skau, Bukshave, lovede
Wiimh og Staal at nedlægge deres Mandater, naar Skau
var bleven valgbar; Wiimh holdt sit Ord, men »Staal mente
at kunne møde ligesaa godt i Stændersalen som Skau« og
vilde ikke. Dette synes at være foregaaet i sidste Halvdel
af 1847. I tredie Landvælgerkreds valgtes ligeledes den
27. Januar Nis Lorenzen med 160 Stemmer til Stænder
deputeret og Agent Bruun i Aarø til Suppleant med 62
Stemmer. I første Landvalgkreds valgtes den 30. Januar
til Stænderdeputeret Gaardmand og Kromand Hans And
ersen Krüger med 99 Stemmer og til Suppleant Gaard
mand Aug. Heinr. Posselt (Stemmetallet ikke angivet).
Det synes at have knebet med at faa Krüger valgt. L.
Skau fremhæver i sin Bog om H. Nissen sit Arbejde; men
Stiftsprovst Helweg skriver under 12. Febr. 1896 til dette
Skrifts Forfatter: »Krügers Valg paa Gram mindes jeg
godt; men om den Sag havde Forhold til L. Skau, véd
jeg saa totalt intet, at der næppe heller har været et saadant. Krüger kjørte efter Valget til Højskolen, hvor hans
Sejr fejredes paa bedste Maade. Og vistnok havde Rød
ding ogsaa Del i, maaske den vigtigste, at Hans Andersen
Krüger, helt ukjendt i den nærmeste Kreds, traadte frem
paa Skuepladsen faa Maaneder før sin storartede Debut i
Rendsborg«.
I disse Kredse og ligeledes paa Ærø, Als og Sundeved
sejrede de danske Kandidater, og den danske Minoritet
synes i det hele at være vokset; men hverken under
Adressebevægelsen — med Undtagelse af Repræsentanter
nes Erklæring — eller under Valgbevægelsen mærker
man noget til den slesvigske Forening. Den synes at
være død og fik da ogsaa Dødsattesten skrevet af Sekre
tæren P, C. Koch i et mærkeligt Brev af 25. Februar
1847 til Flor*). Han begyndte med at omtale Forholdene
*) Uddragene heraf efter Kochs Meddelelse til »Ribe Stifts
Avis« for 9. April. t
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i det forsømte Midt-Slesvig, og at her maa der arbejdes.
Det hedder videre:

»Stille, forsigtig og utrættelig maa vi sætte os fast i
ethvert Sogn. Regjeringens store Forseelser i hine Egne
kunne maaske omvendes og blive et Gode derved, at den
overbevises og bevæges til bedre Forholdsregler herefter.
Alle Fortydskningspræster og Lærere burde denunceres^
angives og straffes. Det at ville udrydde Almuens danske
Sprog maa ogsaa af Regjeringen anses som en Forbrydelse.
— Det maa derfor ligesaa fuldt være vor Opgave at faa
Regjeringen i vort Ledebaand, selv om den var russisk
eller kinesisk, som at forløse tusinde af aandelig fangne
Landsmænd. — I en Audiens, som v. Scheel her gav L.
Skau, vil Præsidenten have foreslaaet den slesvigske For
enings Opløsning, da den dog alligevel tilligemed alle po
litiske Foreninger om kort Tid vil blive opløst alligevel.
— Jeg søger forgjæves efter nogen Grund til at lade den
slesvigske Forening henligge ubegravet; død er den for
længst. Der kan kun være Tale om Begravelse eller IkkeBegravelse. Til den Ende er Generalforsamling fastsat til
paa Mandag og haaber jeg at have Dem under mit Tag
paa Søndag for at tale lidt. — —«

Brevet fortsættes i samme Tone, og Koch indrømmer
i sin Meddelelse til »Ribe Stifts Avis«, at havde det været
et offentligt Brev, vilde meget deri være latterligt, men i
•et privat Brev til en Mand, som ikke kunde misforstaa
det, var det kun »det oprømte Sinds frie og flygtige
Tanker«.
Men som det fremgaar af Meddelelsen og meget be
tegnende for Tiden, blev Brevet stjaalet ud af Flors Frakke
i Postholderens Kontor i Haderslev — han havde glemt
Frakken i en Postvogn — lithograferet og sendt omkring
vidt og bredt, ja senere optrykt i Droysen & Samwers før
anførte Bog. Der blev ogsaa sendt et Eksemplar til Kan
celliet, og efter Kongens Bemærkning i sin Skrivekalender
havde Amtmand Johannsen fundet, at Brevet havde »høj
forræderiske Hensigter«. Det fandt Kongen dog ikke,,
kun at det var »dumt affattet«.
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Den 1. Marts holdtes altsaa den Generalforsamling,
hvor der skulde træffes Afgjørelse om den slesvigske For
enings »Begravelse eller Ikke-Begravelse«, og det blev til
»Ikke-Begravelse« ; men der synes ikke heller at have
været nogen Gjenoplivelse. »Dannevirke«s Referat siger
rigtignok, at Mødet »ved livlige Foredrag, Enighed og
fædrelandsksindet Aand ingenlunde stod tilbage for noget
tidligere« og at ved Bordgildet holdtes »en Række af længere
højst interessante Skaaltaler« ; men der har dog vistnok
været Maade med »Enigheden«, thi det alvorlige Angreb
af Koch paa Skau, som denne et Aar senere omtaler i et
Brev til Hertel, forefaldt utvivlsomt ved denne Lejlighed.
Der blev optaget nogle nye Medlemmer, vedtaget at holde
Generalforsamling den 12. Juni paa Rødding Højskole, og
da det tidligere Forsøg paa at lave nye Love var mislyk
ket, nedsattes der en ny Komité, bestaaende af Wiimh,
A. J. Schmidt og Ivar Jochumsen. Det var Udbyttet, og
det næste store Foretagende gik helt udenom Foreningen.
Dette Foretagende, Nordslesvigernes største Bedrift 1847
næst efter Stændervalgene, var »Slesvigsk Folke-Adresse«,
hvortil der i Marts Maaned blev indbudt af 57 bekjendte
og ansete Mænd i forskjellige Egne af Nordslesvig, paa
Als og Ærø, deriblandt de dansksindede Stænderdeputerede
og Suppleanter i Haderslev Amt (dog ikke Posselt), Sunde
ved og paa Ærø, to Degne og Resten Bønder; men som
Indbydelsen er mærkelig ved sine mange Navne, er den
ogsaa mærkelig ved de mange Navne, som ikke findes.
At Flor, Hertel, P.. G. Koch og Præsterne vestpaa ikke
findes blandt Indbyderne, er ret naturligt, da det skulde
være en Folkeadresse, udgaaet fra Bønderne; men der
imod studser man ved iblandt Indbyderne ikke at finde
Laurids Skau, H. Nissen og en enkelt af de staaende
Talere paa Skamling og i den slesvigske Forening, medens
ellers dennes »faste Stok« er der. Naar L. Skau ikke er
med, da er det jo muligt, at det er et Udslag af Bønder
nes Mistillid tik ham, men det var maaske snarere for at
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vise, at denne Adresse ikke havde noget med Foreningen
at gjøre, og naar Hans Nissens Navn ikke findes, er det
vel, fordi han paa den Tid havde trukket sig tilbage og
ikke vilde være med.
Som vi senere vil se, antog Koch, at Flor havde for
fattet Adressen; men dette er næppe fuldstændig rigtigt.
Formentlig*) forholder det sig saaledes, at en varmhjærtet
dansk Mand — sandsynligvis Lærer Blom i Agtrup —
kom til Hertel med et Forslag til en Adresse. Hertel
gennemgik hans Forslag sammen med ham, foretog Ænd
ringer og Tilføjelser og har vel senere vist det til Flor,
som atter har føjet noget til og maaske forelagt Udkastet
enten den 1. Marts — men udenfor Foreningens Møde
— eller ved en anden Lejlighed, og Ledelsen af dette
Foretagende baade m. H. t. at skaffe Indbydere og Sagens
senere Gang er da overdraget til Hertel og Koch.
Hvem der end er Forfatter eller Forfatterne, og hvor
ledes den end er bleven til, saa er »Allerunderdanigst
Slesvigsk Folke-Adresse til vor allernaadigste Konge Chri
stian den ottende i Anledning af Stænderforsamlingen i
Slesvig 1846« fortrinlig skreven, lige mærkelig i Hen
seende til Indhold og Sprog. Det pathetiske Sving, som
Udtalelserne havde i 1844, og som smittede alle fra We*) Ovenstaaende Fremstilling om Forfatterskabet og Sagens
Gang meddeles med alt mulig Forbehold, da Forfatteren ikke nøje
erindrer Herteis mundtlige Meddelelse om denne Sag, og Henvend
elser til Mænd og Kvinder, som mindes hin Tid, har været resul
tatløse ; dog mener Hr. P. Skau, Bukshave, at Adressen udgik fra Blom,
hvilket stadfæster Forfatterens Formodning. Blom, en Broder til
P. H. Lorenzens tidligere Kommis, tog navnlig siden sin Udnævn
else til Dannebrogsmand virksom Del i Begivenhederne og spil
lede en ikke ubetydelig Rolle. Hertel har, hvad ogsaa Sproget
flere Steder tyder paa, utvivlsomt en betydelig Andel i Adressen
og dens senere Historie, og blandt de mange Papirer, han nødtes
til at brænde Åaret efter »for ikke at bringe Nordslesvigere i
Fortræd«, har vistnok en stor Del været Forhandlinger om denne
Sag, som han tidt dvælede ved i sine Fortællinger.
11
H. Wilh. Hertel.
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gener og til Hertel, for hvem det ellers var fremmed, er
her intet af; alt er jævnt og ligefremt. Det er jævne
Bønder, der taler til deres Konge. Adressen er meget ud
førlig og dvæler f. Eks. meget ved Følgen af en Optagelse
i det tydske Forbund; men nogle Uddrag kan vise Grund
tankerne fra Begyndelsen til Slutningen:

»Vi have med Glæde følt og med Taknemlighed anerkjendt, at Himlen i en ualmindelig Grad har skjænket
Deres Majestæt et klart Blik for det Sande, det Rette, det
Naturlige, og at vi derfor i vor Konge ejede en oprigtig
Ven af Folkets friere Udvikling og en selvstændigere Brug
af dets egne Kræfter.
Deres Majestæt har bevist dette
ved at forelægge Stænderforsamlingen en stor Mængde
Lovudkast i denne Retning. — — — Men ikke sjælden
har vor slesvigske Stænderforsamling undladt at samle
sine Kræfter til denne Hensigt, og en overvejende Del af
dens Medlemmer har ladet sig henrive af Ønsker ogjForestillinger, der ere udgaaede fra det i Hertugdømmerne
mægtige Adels- og Juristaristokrati. — — — Vi have
vistnok ofte misbilliget en saadan Anvendelse af Stænder
forsamlingens Tid og Kræfter, og høj ligen beklaget, at den
derved mere blev en Hindring for mange Folkegoder end
Befordrer af samme; men vi trøstede os altid med den
Tanke, at Kongen og hans Regjering dog aldrig vilde tage
Hensyn til ligefrem urimelige og fordærvelige Forslag, og
at, om vi end ikke kom til at gaa frem med Tiden, saa
havde vi det dog ogsaa ret godt saaledes, som vi have
det. Men, allernaadigste Konge, da de Deputerede------i den sidste Stænderforsamling i Slesvig ere indkomne
med Forslag, der efter vor Mening kun kunde bringe Om
væltninger og Ulykker over os og vore Børn, — — saa
tør vi ikke mere tie stille. — — —
Vi erklære herved, at vi med stor Uvilje have fornummet disse Bestræbelser i den slesvigske Stænderfor
samling for at løsrive os fra Danmark, og at vi kun med
Afsky kunne tænke paa at blive stukket ind under det
store tydske Forbund. Vi ere i Almindelighed ikke vante
til at anstille politiske Betragtninger, og de fleste af os
tro sig heller ikke i Stand dertil. — — — Men skal vi
Slesvigere endelig sige vor Mening om, hvad vi anse for
at være det retteste og ønskeligste for vor Stilling og vore
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Forhold, saa kan vi i faa og simple Ord udtrykke det
saaledes: »vi ønske helst at blive dem, vi hidtil have
været; vi ønske ikke at inkorporeres i Danmark, men
endnu langt mindre at inkorporeres i Tydskland«. Vi ere
bange for at inkorporeres i Kongeriget, fordi der findes
nogle Indretninger, som vi ikke ynde. — — — Men paa
den anden Side vide vi ogsaa, der i Kongeriget ere nogle
andre Indretninger bedre end hos os, f. Eks. Retsplejen,
— — — og vi indse fuldkommen vel, at det vilde blive
til Ulykke for os at komme fra Kongeriget, hvor ej alene
Kongerne altid have regjeret mildt, stundom altfor mildt,
og hvor Nationen altid har været kjærlig- og broderlig
sindet imod os, hvortil ogsaa alle vore materielle Interesser
paa det nøjeste ere knyttede. — — —
Men skulde vi, som Stænderforsamlingen forlangte,
sammensmeltes til et Hertugdømme eller Storhertugdømme
med Holsten, saa vide vi nok, at det Kompagniskab i alle
Maader vilde komme til at gaa ud over os Slesvigere,
enten vi saa ere danske eller tydske Slesvigere; thi baade
ere Holstenerne talrigere og rigere end vi, og tillige ere
de af Naturen langt mere storagtige, stivsindede og herske
syge end vi og anse sig for fornemmere end os. Desuden,
naar vi udgjorde en særskilt Stat med Holsten, saa vilde
vi nødvendigvis, hvad jo ogsaa i den slesvigske Stænder
forsamling forlangtes, straks eller om ganske kort Tid
blive indlemmede i det tydske Forbund, og det bede vi vor
Herre fri os fra. — — — At de Dansktalende iblandt os
kunde bevare deres Sprog og Nationalitet, derpaa kunde
nu slet ikke være at tænke; det vilde i den Grad blive
forhaanet og forfulgt, at det inden en Menneskealder rent
vilde være udjaget af Slesvig.----------- Alt skulde da ligne
Preussisk eller Hannoversk. Fremdeles vilde Hertugdøm
met Slesvig blive pligtig til at holde henved 3000 Soldater
paa rede Haand til det tydske Forbund.----------- Men med
hvilke Følelser vilde vi vel sende vort Sølv og vore unge
Sønner fra os for at hjælpe de tydske Fyrster, som vi
umulig kunde have nogen Interesse eller Godhed for? —
— — Og den Forbindelse, vi hidtil have staaet i med
Holsten, hvorved vi dog i mange Stykker f. Eks. Brand
penge, Chaussépenge o. s. v. have Tab i Stedet for Fordel,
har den lange Vane gjort os fortrolige med, og for mange
af os har den været kjær; men Begivenhederne og Be
ll*
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stræbelserne i de senere Tider ere nær ved at gjøre os
kjede af den. — — —
Endelig gaa den slesvigske Stænderforsamlings For
slag ikke alene ud paa at adskille Hertugdømmet Slesvig
fra Danmark og indlemme det i Tydskland, men ogsaa
paa at skaffe det en saakaldet Konstitution eller friere
Forfatning med Skattebevillingsret. Ogsaa herom ville vi
tillade os at ytre vor Mening.----------- Hvis vi ikke kunde
erholde nogen anden Konstitution end en saadan, hvori
Folket kun paa Skrømt tog Del for i Virkeligheden at be
herskes af Adels- og Embeds- eller Juristaristokratiet, da
kunne vi Hgesaa lidt anse dette for noget godt. Men
skulde Deres Majestæt, der altid har vist sig som en Ven
af Folke-Udvikling og Fremskridt, i Deres Visdom finde det
hensigtsmæssigt at gjøre sit tro Folk delagtigt i en friere
Forfatning af en saadan Art, at Bonde og Borger virkelig
fik samme Del i Lovenes og Skatternes Bestemmelse som
de andre Stænder, saa vilde vi vistnok med Taknemmelig
hed modtage en saadan Gave af Deres Majestæts Haand
og anse den for en Betryggelse for vor Fremtid.----------Den friere Forfatning, som det slesvigske Folk kun kan
anse for ønskelig, maatte ikke være aristokratisk, men
folkelig, maatte ikke løsne vor Forbindelse med Danmark
og maatte ikke bringe os i nogetsomhelst Afhængigheds
forhold til Tydskland. — — —
Her har Deres Majestæt et sanddru og oprigtigt Ud
tryk af Slesvigernes almindelige Mening og Ønsker med
Hensyn til deres Statsforbindelse og indre Forhold, forsaavidt som »Folket« har nogen Mening derorp. At de Lærde
og Fornemmere iblandt os er anderledes sindede, det have
vi desværre altfor vel* erfaret. — — — Men vist er det,
at om de end ere bievne Folkets Repræsentanter, saa re
præsentere de kun meget slet Folkets Ønsker. — — —
Langt snarere har Deres Majestæts aabne Brev, forsaavidt
det angaar Slesvig, udtalt hvad der beroligede og glædede
det slesvigske Folk; thi det tilsikrede os netop vor gamle
Statsforbindelse og tillige vore Friheder og Rettigheder.
Men vi kunde ikke slutte denne vor allerunderdanigste
Adresse til vor elskede Landsfader uden med en inderlig
Bøn til Himlen om dens rige Velsignelse over Deres Maje
stæt, at den Almægtige vil forunde Dem Visdom og Kraft
til at ende den usalige Tvedragt til vort dyrebare Fædre
lands Vel«.
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Denne Adresse udsendte de 57 Indbydere, »der til den
Ende ere sammenlraadte til en Komité«, rundt i alle Nord
slesvigs Egne, dog ikke længere sydpaa end til Flensborg
Fjord og paa Als, og bad om, at den, naar den var under
skreven, saa snart som muligt maatte blive sendt til
P. C. Koch. — Men det gik ikke saa rask fra Haanden.
Embedsmændene blev snart opmærksomme paa den
og forfulgte den efter bedste Evne, saa naar Preusserne
fra Tid til anden har gjort noget lignende efter 1864, har
de kun i det som i andre Stykker gaaet i Lære hos de
kongelig danske Embedsmænd før 1848. Amtmændene
i Flensborg og paa Als forbød den rentud, og særlig var
Herredsfogederne paa Als meget ivrige efter at opsnappe
og indsamle Adresserne. Amtmanden i Haderslev var lidt
mere forsigtig og forespurgte, hvorledes han skulde for
holde sig. Som Undskyldning for Forfølgelsen anførtes,
at Adresserne ikke havde Angivelse af Trykkested. Om
dette var Usandhed, eller om man, for at raade Bod herpaa, trykte nye Adresser, faar staa hen; to ubenyttede
Eksemplarer, som findes blandt Herteis Papirer, har som
Trykkested: Trykt i Ove Thomsens Officin i Odense.
Nærmere Sandheden kommer vel Droysens og Samwers
Bog, der fortæller, at Embedsmændene fandt, at naar der
ikke maatte holdes Forsamlinger imod Kongen og hans
aabne Brev, saa maatte der ikke heller fremkomme Er
klæringer i modsat Retning, altsaa med andre Ord: naar
der ikke maatte erklæres Oprør, vilde de kongelige Em
bedsmænd heller ikke tillade Troskab mod Kongen. Den
Logik vilde dog Kongen ikke gaa ind paa. Den 30. Marts
skrev han i sin Skrivekalender, at han »ikke ønsker for
hindret disse Adresser«, og i Begyndelsen af Maj blev de
frigivne, hvilket vidner om en forbavsende hurtig Forret
ningsgang, naar man f. Eks. husker, at han i 1844 skrev,
at han vilde forbyde Oprørsfanerne, og saa kom dette For
bud først et Aar senere efter mange Skandaler og forskjellige Processer.
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Medens Folkeadressen fuldførte dette Løb med For
hindringer, forlod Flor Rødding og Nordslesvig, uden at
der synes at have været nogen festlig Afsked. Den 3.
April havde han indgivet Klage til Politiet og forlangt
Undersøgelse i Anledning af Brevtyveriet, Li thogra feri ngen
og Udbredelsen af dette private Brev, og faa Dage efter
afleverede »Lyna«s Redaktør Brevet, som han havde
»fundet i en Konvolut« paa sit Bord; men hvorledes det
var kommet derhen fra Frakken i Postholderens Kontor,
syntes Polilimesteren, Justitsraad Lassen, ikke at kunne
opdage, og der kom ikke noget ud af Sagen, uagtet Las
sen var dansksindet og af den Grund havde faaet sine
Vinduer slaaet ind af cand. jur. Krogh, Kammerjunkerens
Søn, tilligemed nogle andre unge Herrer, saa man just
ikke faar noget heldigt Indtryk af Retstilstanden Aaret før
Oprøret, og ifølge et Brev, hvori Vilhelmine Hertel for
tæller »den jydske Pige« Brevhistorien, var Hertel »op
bragt over Flors Skjødesløshed«, saa man synes stadig at
have levet paa Krigsfod, forberedt paa at udspioneres.
Natten mellem den 14. og 15. April forlod Flor Had
erslev og maatte da opholde sig i Postholderiet for at
komme med Posten; men denne Gjæstgivergaard var sær
lig et usikkert Sted for et enligt Menneske. Der var
P. C. Koch bleven overfaldet, en Handelsrejsende for
ulempet, og i Postholderens Kontor var det, at Brevet var
stjaalet ud af Flors Lomme. Han udbad sig derfor og fik
Politivagt og rejste bort uden at blive forulempet.
Ved hans Bortrejse fik Hertel mere med Rødding
Højskole at bestille end før, thi som Viceformand tilfaldt
det ham i Flors Fraværelse ikke blot at lede Direktionens
Møder, men ogsaa at føre Tilsyn med Skolen; men trods
den lange Vej var det ham en kjær Gjerning, thi Høj
skolen var »hans kjære, stadige Tanke«, indtil han og de
andre Stiftere traadte ud af Direktionen 1853 med Und
tagelse af Flor. Grundtvigs Højskoletanke tilegnede han
sig aldrig, og han havde vistnok dengang megen Fordom
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mod Grundtvig og den grundtvigske Retning, noget, der
først fortog sig, da han kom i Venskabsforhold til F.
Boisen, lærte Birkedals Skrifter at kjende, og hans Børn
efterhaanden sluttede sig dertil. Dog Rødding Højskole
havde da heller ikke det Præg, Højskolerne senere fik,
om den end — vel navnlig under Helweg — stilede hen
derimod; men den svarede heller aldrig helt til Herteis
Tanke. Han saa den nærmest som et Værn mod Slesvigholsteinismen og vilde vel nok vækkende Foredrag, saa
Eleverne kom til at elske Fædreland og Modersmaal, men
vilde have en fyldigere Undervisning i Danmarks — sær
lig Slesvigs — Historie og Vejledning i de slesvigske Rets
forhold, end der blev givet, for at de kunde udvikles til
at deltage i Kampen for den danske Sag, og tillige vilde
han have dem udviklet til at blive gode, praktiske Bondemænd. Men om han end ikke fandt alt efter sit Hoved,
undertiden fandt, at Flor var for meget »Universitets
professoren« overfor Bønderkarlene, og at Helweg til Tider
»fløj for højt«, saa var han altid glad ved sine Besøg der,
som det ogsaa altid var ham en stor Glæde at komme i
Samtale med Eleverne. Egentlige Foredrag har han næppe
nogensinde holdt — med Undtagelse af Mindetalen over
Kristian den 8. —, men med de Evner, han havde til at
paavirke Ungdom ved Samtaler, har hans Besøg utvivl
somt været til Gavn for adskillige af de Unge.
Et var der, som særlig maatte ligge Hertel som hele
Direktionen paa Hjærte, og det var at skaffe Penge til
Højskolen. »Syvstjærnen« samlede ganske vist den langt
overvejende Del; men der trængtes til flere, og man
maatte saa henvende sig til de nordslesvigske Bønder, og
dette var ikke ganske let. I Brevene til Kjøbenhavn skrev
Skau, som om han var den, der ene maatte trække Læs
set; men dette var ikke Tilfældet, om han end fik sin Part.
Hertel fik i hvert Tilfælde sin ikke ringe Part i dette
Arbejde, og han red tidt om, fulgt af sin store Hund, og
han havde da al sin Indflydelse og al sin Frejdighed be-
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hov. Særlig kneb det, da man vilde bygge et Elevhus
med Værelser for 50 Elever og Inspektør m. m. og have
det bygget paa Aktier. Blandt Herteis Papirer findes en
Opfordring, udstedt 1845 af H. Nissen og L. Skau til en
Tegning af Aktier paa 25 Rigsdaler hver, og paa Papiret
findes en Liste med 44 Navne, næsten alle fra Østeramtet
og for største Delen Bønder, spredte over flere Sogne; det
største Antal fra Vonsild, der møder med 7 Navne og det
lille Moltrup Sogn med 6. Nogle findes dog fra Haders
lev: P. G. Koch, P. H. Lorenzen, Major v. Simesen, Hus
foged Friess, Borgmester Lassen, Lægen Gyrsting og Ge
neralkrigskommissær Michaelsen ; af andre bekjendte Navne
findes Grev Ltittichau og Nis Lorenzen. Der synes ogsaa

at have været andre Lister, og i den Beretning om Høj
skolen, der udkom 1846, skriver Flor, at det gik »lidt
tumultuarisk til baade med Aktietegningen og Opførelsen
af Bygningen«. Om Efteraaret toges Huset i Brug; men
baade Aktietegningen og Byggearbejdet skulde fortsættes
og »staa som et smukt Vidne om den slesvigske Bondes
selvstændige Kraft og opvaagnende Sands for Oplysnings
og Kundskabs Herlighed«.
De lithograferede Aktiebreve, lydende paa »fyrretyve
Rigsbankdaler Sølv«, er dog først udstedte 5. Oktober 1847
og har foroven et Billede af Højskolegaarden, forneden
Direktionens Underskrifter.
For at skaffe Højskolen en fast og stadig Understøt
telse ved Medlemsbidrag fra den slesvigske Forening, var
det, at man den ene Gang efter den anden nedsatte Ko-
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miteer for at omordne Foreningens Love, og at man den
1. Marts havde vedtaget at holde Aarsmødet den 12. Juni
1847 paa Rødding Højskole, hvor den endelige Ordning
skulde vedtages paa Generalforsamlingen, og hvor Flor
lovede at komme. Skau indvarslede da dette Møde i
»Dannevirke«, og samtidig anmodede Koch »Folkeadressens« Komité dm at møde paa Højskolen samme Dag for
at »modtage hint med talrige slesvigske Gaardejeres Navne
bedækkede, paa et tilsvarende Kæmpeark kaligrafisk ud
førte Dokument og hermed at træffe den endelige Be
stemmelse« .
Om Mødet den nævnte Dag fortæller »Dnvk.«, at »op
paa Formiddagen indfandt sig Foreningens Medlemmer og
andre Indbudne fra alle Kanter i stort Antal«. Festen
begyndte med et Foredrag af Helweg om de tre Trængsels
tider, som voldtes af Grev Gert, Karl Gustav og sidst
Englændernes Overfald og den paafølgende Krig, »og hvad
der hver Gang frelste Landet fra den nære Undergang.
Foredraget efterlod et stærkt Indtryk paa Forsamlingen«.
Kl. 1 begyndte Generalforsamlingen, og Protokollen med
deler karakteristisk, men noget ondskabsfuldt, at L. Skau
efter som Formand at have oplæst Protokollen fra sidste
Møde — »ytrede det Ønske, at han maatte bemyndiges til
i Foreningens Navn at gjøre Indstillinger til højere Steder,
dersom Forholdene, hvilket ikke var usandsynligt, kunde
gjøre et hurtigt Andragende fra Foreningen ønskeligt og
rigtigt. Da han imidlertid var nødt til at anse det for
upolitisk i denne almindelige Forsamling nøje og bestemt
at angive de mulige Forhold, som han sigtede til, forblev
hans Forslag uden Diskussion og Resultat«.
Derefter oplæste Stænderdeputeret Wiimh de nye
Lovforslag om Forholdet mellem Højskolen og den sles
vigske Forening, som den Komité, der var valgt 1. Marts,
havde udarbejdet. Det var 10 Paragrafer, som forhandle
des og med nogen Ændring vedtoges som Tillæg til de
gamle Love. I § 1 hedder det: »Ethvert Medlem af den
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slesvigske Forening skal erlægge 1 Rbdlr. aarlig, som skal
betales forud for det løbende Aar. Aaret regnes fra For
eningens Stiftelsesdag den 12. Juni. Af dette Bidrag til
falder | Rødding Højskole; af den ene Fjerdedel kan kun
saa meget tilfalde Højskolen, som der bliver tilovers, efter
at Foreningens øvrige nødvendige Udgifter ere dækkede.
Det paaligger Højskolens Direktion at sørge for Bidragenes
Indkassering«. § 10 lyder: »Til Forandring i eller Tillæg
til Lovene udfordres herefter | Stemmer af de Tilstede
værende«. — Der blev derpaa optaget nogle nye Medlem
mer, og der skulde optages flere; men saa blev Folk
sultne og vilde ikke mere, hvorover Protokollen er meget
misfornøjet.
Ved Bordet synes der at have været meget livligt. Der
blev holdt en Del Taler, og i »Intervallerne« sang Eleverne
for Gjæsterne. Blandt Talerne kan mærkes: Flor »for
den slesvigske Forening« og Hertel for »Foreningens faste
Stok«. L. Skau for »en afdød Fædrelandsven« (vistnok
P. Nielsen i Flensborg); Hertel for »Tungebaandets Løs
ning hos Bonden« og Koch »mod den sidste Taler og for
det vestlige Dannevirke: Ribe og de tilstedeværende Ri
pensere«.
»Dannevirke« omtaler ikke med et Ord, hvad Bestem
melse, der blev taget med Folkeadressen, men i et Brev
til Flor skriver P. C. Koch den 18. Juli:
»I Dag [har jeg] føjet de sidste 850 Navne paa Adres
sen, som nu er færdig.------- Jeg sender den til Dem, og
da L. Skau nu er i Kjøbenhavn og ventelig bliver der til
Adressens Ankomst, saa kan han endnu komme til at
overlevere den til Kongen, hvilket synes mig vil se nettest
ud under nærværende Forhold. Rigtignok har Komiteens
vigtigste Medlemmer strængt forbudt mig at blande Adres
sen med den slesvigske Forening, dens Væsen og Virk
somhed, og jeg fik saaledes Skam for, at jeg slæbte den
til Rødding, hvor jeg ogsaa havde ondt nok ved at vogte
den for at blive Foreningens Sag; men jeg er Adressens
Ekspeditør, og det er mig ingenlunde ligegyldigt, om en
Postkarl kaster den et Steds ind paa Slottet, hvor dens
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Skjæbne kan blive saare drøvelig. Jeg ønsker, al Skan
under sin Nærværelse vil privat overtage Adressens Be
sørgelse imellem Posten og Kongeborgen og indestaa for
dens hæderlige Modtagelse. De ere flere Tusende, som
have underskrevet den af et oprigtigt Hjærte til Kongen.
Den er stilet mesterligt, saaledes, at den skildrer, hvad der
rører sig inde i næsten enhver Slesvigers Hjærte, og jeg
har endelig skjænket Sagen mere Arbejde, end jeg kunde
overkomme, men ikke saa meget, som den gode Sag for
tjener. Derfor bør Skau, og Skjæbnen vil netop saaledes,
give den i Majestætens Hænder. De forfattede Adressen,
jeg skrev den, Skau afleverer den, vi tre ere dog det
Kløverblad, hvorpaa det kommer an.
Synes De derimod anderledes, har De selv Lyst at
overlevere den, saa anser jeg dette for ligesaa godt, og som
De gjør, er det mig tilpas.
Jeg udtaler det endnu engang: Dersom Skau bliver
Overbringeren, da indrømmes ham dette kun imod, at han
ikke blæser derom her i Slesvig, hvilket Bønderne ikke
kan laale«.
Den 22. Juli skrev Koch atter til Flor om Adressen :

»Adressen afleveres først nu paa Posthuset, thi Pakke
posten afgaar først herfra imorgen : den indtræffer til Kjøbenhavn Søndag Formiddag. Maaske bliver Adressen
saa afleveret til Kongen paa Mandag. Ved Afleveringen
burde Skau slet ikke fremhæve Dokumentets kaligrafiske
Side, da det hele er Jadskeri, hvilket heller bør siges.
Det er kun den gigantiske Form, som er noget mærk
værdig ved Aktstykket«.
Om Adressen og »dens gigantiske Form« hedder det
i »Dannevirke« for 24. Juli:

»Den er bedækket med 3,920, altsaa omtrent fire
Tusende slesvigske Lodsejeres Underskrifter, udfærdiget
paa et tilsvarende Kjæmpeark, 18 Alen langt og ca. 2|
Alen bredt, henad hvilket Underskrifterne ere ordnede i
otte mægtige Kolonner. —------Med Hovedeksemplaret fulgte tillige de forskjellige
Egnes, af den hyppige Gjennemlæsning mere eller mindre
tilsmudsede Cirkulærark, indbundne i rødt Saffian og inde
holdende egenhændige Navne samt de fra flere Sider ind
løbne Skrivelser og skriftlige Bemærkninger. Adressen
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tæller slet ingen Underskrifter fra Slesvigs sydligere Egne,
hvor den ogsaa kun har været omsendt i Flensborg Amt«.
Senere meddelte »Dnvk.«, at Adressen den 27. Juli »var
bleven overrakt Kongen i en privat Audiens paa Sorgenfri
af Laurids Skau, som tilfældigvis opholder sig i Kjøbenhavn i disse Dage«, og at Kongen havde udtalt sin Glæde
over den smukt udstyrede Adresse, dens Indhold og den
medfølgende Protokol, »og bød Overbringeren tilkjendegive
Adressekomiteen hans allerhøjeste Velbehag med den aabne
og tillidsfulde Maade, hvorpaa hans tro Undersaatter nærm
ede sig ham, hvilken Tillid, han forsikrede, ikke skulde
blive skuffet«.

Allerede før Adressens Overlevering havde Kongen dog
paa en Maade givet et Svar, som gav Hertel Medhold i
den Politik, han altid havde hævdet, naar man forsøgte
at imponere eller true Kongen, nemlig at man skulde
henvende sig til ham med aaben Tillid, fortælle ham,
hvad hans Omgivelser holdt skjult for ham, og bede ham
om det, man fandt nødvendigt. Svaret var nemlig kongel.
Reskript af 19. Maj 1847 om Haderslev Latinskole og
kongel. Resolution af 11. Juni 1847 om et dansk Semi
narium i Vonsbæk. hvoraf navnlig det første kom som
en Overraskelse, skjøndt det ser ud til, at der er bedt om
begge Dele.
Skau omtaler i hvert Tilfælde i sin Bog om Hans
Nissen en Rejse af ham selv, Flor og Thingmand Schmidt
til Før, hvor de bad og fik Løfte om disse to Ting; men
om denne Fremstilling er rigtig, faar at staa hen. Den
synes ikke at stemme med Flors Brev til Professor Schou
af 4. Oktober 1846: »Sidste September indsendte jeg til
Kongen igjennem Kammerherre Til.lisch en Ansøgning fra
Højskoledirektionen angaaende et dansk Skolelærersemi
narium. Om vi nu faa dette Ønske opfyldt, véd jeg ikke«.
Senere indgaves en Ansøgning fra Provst Janssen i GI.
Haderslev og Præsterne Boesen, der 2. November 1846
var forflyttet fra Oksenvad—Jels til Fjelstrup, Boisen i
Vonsbæk, Petersen i S. Bjert og Hertel om et saadant
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Seminarium, som man foreslog anlagt i Vonsbæk, idet
Boisen da vilde læse en Time daglig der uden Vederlag.
Som Seminariets Forstander foreslog Boisen Præsten i
Vester Vedsted N. L. Feilberg, og da han 24. September
1847 blev kaldet til Præst i Ullerup, tænkte mån paa
Mørk Hansen, som altid har ment, at han skulde have
været udnævnt dertil; men som vi siden vil se, var dette
Ønske næppe bleven opfyldt, hvis det var bleven til noget
med Planen*).
Om Haderslev Latinskole var der jævnlig skrevet i
de danske Blade. Det havde vist sig, at den var meget
daarlig, og der blev derfor stadig talt om, at det var
ønskeligt, at den blev forandret, og da det siden Sprog
reskriptet af 1840 havde vist sig nødvendigt, at der var
en dansk lærd Skole i Hertugdømmet, var der jævnligtalt og skrevet om, hvor ønskeligt det var, om denne
Skole, der havde gode Midler, kunde blive gjort til en
dansk Skole; men Efterretningen om, at dette skulde blive
Tilfældet, kom dog som en Overraskelse umiddelbart før
Skamlingsbankefesten den 28. Juni, som L. Skaus Tale
den Dag viser, og fremkaldte en Jubel, der prægede hele
Festen, baade paa Festpladsen, hvor foruden Skau Helweg
og Pastor Møller fra Nykirke talte, og inde i Teltet, hvor
der holdtes en Række Taler, deriblandt af Hertel for
Rødding Højskole.
Men var der stor Jubel hos de danske Nordslesvigere
over disse kongelige Gaver og Folkeadressens gode Mod
tagelse, var Forfærdelsen endnu større hos Slesvigholstenerne,
der navnlig betragtede Bestemmelsen om Latinskolens For
andring fra Paaske næste Aar som et Indgreb i deres
»hellige Rettigheder«. De fik derfor de stakkels Borgere
i Haderslev til, skjøndt de for Størstedelen var tlansksind•) Ifølge F. Rønnings Bog om Pastor Brandt var der Tale
om P. C. Kierkegaard, men Kongen foretrak Boisen, »denn er
kann leise treten«, maaske med C. J. Brandt som Forstander.
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ede, at underskrive en Adresse, hvori der klages over det
Rygte, der løb om i Bladene, at deres kjære Latinskole,
hvor der kun var meget faa Disciple fra selve Byen, ikke
længere skulde være tydsk, men en dansk Skole, og hvori
der førtes et langt, men yderst tarveligt Bevis for, at den
havde været tydsk alle Dage, saa af den Grund havde
Private skjænket den store Gaver. Hertel saa Faren ved
denne Adresse, og da Sagen var ham en Hjærtesag, kunde
han ikke dy sig længere, men maatte tage til Orde, om
det saa var i en — Avisartikel, noget Koch ellers havde
saa ondt ved at faa ham til, skjøndt Forholdet imellem
dem ellers var fuldstændig forandret siden den Tid, da Hertel
ikke — som Koch har fortalt —
vilde have med ham at gjøre.
P. C. Koch var ogsaa bleven
en helt anden Mand end den
tilsyneladende saa latterlige Per
son, der ti Aar før meldte sig
uden Kundskaber og uden Kjendskab til de nationale Forhold som
den, der vilde udgive et dansk
Blad til Underholdning og Belær
P. C. Koch.
ing, og af de vittige Hoveder i
Haderslev blev kaldt Flors og Poulsen Bydreng (»Beilåufer«), *) En stor Original var han fremdeles, og det
vedblev han at være hele sit Liv igjennem, og han kunde
fremdeles faa mange løjerlige Indfald, som han da ogsaa
i sin store, men nu mere elskværdige Naivitet kunde have
vel store Tanker om sig og sin Betydning; men den stad
ige Forbindelse med Flor og den i sin Tid daglige Om
gang med‘ P. H. Lorenzen havde udviklet ham, og netop
en saadan naiv Original med den mangesidede Begavelse,
der var ham medfødt, trængtes der til, saa alle maatte
*) L. Skan: P. H. Lorenzen, S. 62—63.
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indrømme, at som Redaktør af »Dannevirke« var han den
rette Mand paa den rette Plads. Med stor Ihærdighed
havde han i flere Retninger tilegnet sig gode Kundskaber,
og kunde han end begaa en saadan Bommert som at
oversætte et af H. C. Andersens Eventyr fra Tydsk og
ikke anede, at det var en dansk Digter, saa var han
dog nu bleven en ret kundskabsrig Mand og en dygtig
Redaktør, og ikke blot kunde han skrive gode Artikler,
men han tegnede Billeder — disse var ganske vist der
efter, men faldt i Bøndernes Smag — og trykte dem i
Bladet. Han styrede sit Trykkeri med stor Dygtighed,
digtede Sange, komponerede Melodi til dem og indøvede
dem med Sangforeningen »Brage«. Han havde en umaadelig Arbejdsdygtighed og dog Tid til at gaa lange Ture
omkring til gode Venner og til at modtage mange i sit
Hus, som efter P. H. Lorenzens Død blev det almindelige
Samlingssted for de danske Førere.
Man kan nok sige, at han for en stor Del skyldte
Flor dette, og han følte det. Selv kaldte han sig Flors
»Adjudant«, men Vejen til Flor var tidt lang, og efter
P. H. Lorenzens Død tyede han tidt til Hertel, hvad han
syntes at have glemt i sine sidste Aar, som han da i det
hele havde glemt meget fra hin Tid, og nu trak Hertel
sig ikke tilbage, men gav ham Raad og Vink og kom vel
sjælden til Haderslev uden at besøge Koch, som denne
tidt kom ud til Moltrup. Et saadant inderligt Venskab
som det, han følte overfor Flor, H. Nissen, Skau og flere
af Bønderne, knyttede ham vel ikke til Koch, men han
holdt dog af ham, agtede og støttede ham, hvor han kunde
og havde — efter eget Sigende — en Tid ikke ringe An
del i flere af Kochs Artikler. Derimod vilde Hertel grumme
nødig selv skrive Artikler. Under Navn skrev han, som
vi har set, en Artikel mod Advokat Gottfriedsen i 1841,.
da denne havde omtalt ham i Stændersalen; man kan
gjætte paa ham — tvivlsomt nok endda — paa en Arti
kel i Højskolesagen, som er omtalt, og maaske gjætte paa
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ham som Forfatter til en Artikel i Begyndelsen af 1847
med Underskrift »En dansk uddannet Præst«, ja maaske
til flere; men det er dog kun Gjætteri. Men nu skrev
han om Latinskolesagen en Artikel med sit gamle Navn
fra Herlufsholm, Hans Lysen, et Navn, han ogsaa
brugte i 1848 som Underskrift for et Digt, der bevisligt
er af ham
Det var den 7. August 1847, »Dannevirke« bragte en
Artikel med Overskrift »Borgerne inde i Haderslev« og
underskrevet: Hans Lysen, Gaardmand i Haderslev Provsti.
— Bondemanden er bleven helt forskrækket over, hvad
Borgerne finder paa, og saa klogt de taler. »Kjendte vi
Bønder ikke Haderslevs Borgere bedre, saa kunde vi næsten
fristes til at tro, at de besad umaadelig politisk Visdom«.
Han lader sig dog ikke imponere og undres over, at de
ikke kan forstaa, at det er godt, at Latinskolen bliver dansk,
thi »skal den evige Lamen teren over, at Mænd fra Konge
riget sættes ind i Embederne her i Nordslesvig, engang
høre op«, behøves der »Mænd, som ikke blot kan, men
ogsaa vil tale Dansk«, og det maa de læres til fra deres
Ungdom. Derfor kniber det ogsaa med Borgernes Be
viser, naar de paastaar, at det er fordærveligt. Han gjennemgaar deres historiske Bevisførelse baade morsomt og
træffende, hvad et Uddrag kan vise.
»Først hedder det, at Hertug Hans har ifølge det op
bevarede Fundationsdokument bevilliget Staden en tydsk
Regne- og Skriveskole, og derfor var da ogsaa den La
tinskole, han oprettede, tydsk. Hvorfor kommer man ikke
frem med Dokumentet for Latinskolen selv? Jeg tænker,
der staar vel tilsidst ikke et Ord derom, at den skulde
være tydsk; ellers havde de gode Folk nok faaet Doku
mentet for Dagen og gjort Blæst dermed, istedetfor at liste
sig frem ad saadan snurrig Omvej. Saadan slap vore Pe
titionærer fra det Bevis! Men vi skulle videre frem.
Med det næste Argument ser det endnu galere ud. Det
bliver akkurat det modsatte af det, man derved vilde have
bevist. Henved en Snes Aar efter Skolens Oprettelse
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udnævnes Amtmand, Provst og Borgmester til dens Conservatorer (Bevarere), og der tillægges dem Ordre at ud
arbejde Skolelove. Nu mærker man straks, at høj tydske
Embedsmænd have faaet Fingre med i Spillet. I Skole
lovene forbydes det nemlig Lærerne at tale Dansk med
Børnene, og de fremmede Sprog maa kun læres ved Hjælp
af Tydsk. At Kongen har approberet disse Love staar
der rigtignok ikke noget om; men nu var Tingen godt
paa Gled. Det er ellers et mærkeligt Forbud dette hersens.
Forbyder man Lærerne at bruge dansk Sprog i Skolen,
saa har de vel sagtens ogsaa brugt det. De maa endog
ved deres Underskrift bekræfte, at de vil lade denne
slemme Uskik fare. Lærerne havde nok bedret fattet og
efterlevet Hertug Hans’es Vilje, end det senere var de af
Kongen udnævnte Herrer Konservatorer belejligt. Sæl
somt var det da ogsaa, om de lige for Hertugens Øjne
skulde vove at bruge dansk Sprog, naar han vilde have
al Ting tydsk. 1580 døde Hertug Hans, og nu kom Had
erslev med sin Skole til Kong Frederik den anden. Men
han havde saa meget at varetage og mente, at han vel
kunde overdrage Skolens Bestyrelse til sine Embedsmænd,
kun med den Betingelse, at de skulde handle, »som de
kunde forsvare det for den almægtige Gud og deres konge
lige Herre«. De begyndte da deres Regimente med, at de,
som sagt, forbøde Lærerne at tale Dansk med de danske
Borgeres og Bønders Børn. Hvorledes de kunde forsvare
det for Gud og Kongen, derom tier Historien. Men de
Lærere vare nogle gjenstridige Krabater, thi 100 Aar der
efter vedbleve de endnu at tale Dansk, og det gamle For
bud maatte indskjærpes paany, navnlig af Provst Wøldike.
Denne Wøldike havde jo rigtignok i mange Aar været
dansk Præst i Sommersted; men han var en Søn af en
Meklenborger, og det er da intet Under, at han hang ved
det Tydske. — Det var nu det andet Bevis for Skolens
oprindelige Tydskhed, at man i over 100 Aar ikke rigtig
kunde faa den danske Mund lukket paa Lærerne. Men
siden den Tid har da ogsaa Tydskheden triumferet. —
Det tredie Bevis er dette, at alle baade kongelige og pri
vate Gaver ere skjænkede, fordi den er tydsk. Ja, I
maa ikke blive vrede, Godtfolk, men vi Bønder ville
grumme gjærne se disse Gavebreve. I dette Stykke kunne
vi nu en Gang ikke tro Jer paa Jeres Ord. Lad kun
H. Wilh. Hertel.
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Dokumenterne komme for Lyset, saa faa vi bedst Syn for
Sagen! — — — »Den tydske Skoledannelse er absolut
nødvendig« —hedder det—»for vore Børn, enten de for
berede sig til et Haandværk eller Handelen«. Ser man
det! Haderslev lærde Skole er altsaa ogsaa et Haandværks- og Handelsinstitut? Hvad man dog altsammen
maa lære! Vi have mange dygtige baade Haandværkere
og Handlende i Haderslev, men at de ere oplærte dertil i
Latinskolen, det have vi saamænd aldrig vidst før. Hvor
mange af Jer, I gode 237 Mænd, have da der hentet Jeres
Kundskaber? Det kunde I dog sagtens fornøje os med
at fortælle os, og ligeledes hvor mange af Jeres Børn I
nu have i den kjære, tydske Latinskole«.
I »Dannevirke« for 18. August kommer Redaktionen
tilbage til denne Artikel, og det hedder:
»I Henseende til en af Gaardmand Hans Lysen i
»Dnvk.« for 7. ds. meddelt Artikel, rettet mod Borgernes
Protest i Latinskolesagen, betvivler »Lyna«, at der i
Provstiet eksisterer andre under Navnet Lysen end en
Person, der har siddet i Tugthuset for Faaretyveri, og vil
derfor først have Manden nærmere betegnet, førend den
kan bestemme, om den kan være bekjendt at indlade sig
med ham eller ej. Men vor Hans Lysen er saamænd en
ærlig og brav Karl, og dersom »Lyna«s Redaktør var i
Stand til at skrive noget forstandigt og grundigt, om endog
kun halvt saa godt, som denne Bonde forstaar at føre
Pennen, saa vil det kun geraade »Lyna« til Ære at ind
lade sig med ham. Thi vi forsikre, at vor Lysen ikke
er identisk med »Lyna«s Faaretyv, som for bemeldte Blads
Redaktør ses at være bleven en velkommen Person, bag
hvilken Schultz tror at kunne skjule sin Forlegenhed og
Udygtighed i at forsvare de Borgeres Adfærd, man har
ladet undertegne hint »Machwerk« af en Protest til
Kongen«.

Hertel indlod sig ikke mere paa at skrive om Latin
skolen, især da andre tog Sagen op, men indsamlede
forskjellige Oplysninger om de kirkelige Forhold i Had-
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erslev, og da der netop var Lejlighed til at røre ved
Sagen, idet Sognepræsten, Pastor Lautrup, var bleven saa
svag, at han enten maatte tage sin Afsked eller holde
Kapellan, indsendte Hertel en udførlig Skrivelse til Kabi
netssekretær Tillisch, hvori han — vistnok i Henhold til en
Samtale med Kongen — gav en Beretning om Forholdene
og foreslog, istedetfor at bevillige Lautrups Ansøgning om
Kapellan, at entledige den svage og velstaaende Mand og
indføre vekslende Sprog ved Gudstjenesten i den dansktalende
By, hvor Gudstjenesten i Hovedkirken udelukkende foregik
paa Tydsk, og begrundede sin Henvendelse, der var holdt
i officiel Tone og ikke som en fortrolig Henvendelse til
sin gamle Skolekammerat, med at »Kongens Opmærksom
hed er henledt paa de forvirrede kirkelige Tilstande i
Haderslev; de belovede, denne Gjenstand mere belysende,
Data har jeg paataget mig at meddele«. Skrivelsen, der
er meget interessant, findes opbevaret i Rigsarkivet. I
December bragte »Dnvk.« en længere Artikel om denne
Sag, og skjøndt det er en Redaktionsartikel, er Hertel
maaske Forfatter eller har havt Andel i den.
Kongens Fødselsdag, den 18. September, fejredes ikke
som det foregaaende Aar med nogen Fest af den slesvigske
Forening. Derimod var der et Festmaaltid paa Skamlingsbanke. Vejret har vistnok været for ublidt til videre
Ophold paa Bakken; men i Festteltet synes der at have
hersket en stemningsfuld og livlig Tone med mange Skaaltaler. Egentlige offentlige Fester kunde heller ikke i Hen
hold til Helligdagsanordningen holdes den Dag, da den
faldt paa en Lørdag; men Søndag Eftermiddag Kl. 4
holdtes en smuk Fest i Vonsbæk Præsteg aardsskov,
hvor der paa en smuk, rummelig Plads i Læ af høje,
tætte Bøge var lavet et stort Festtelt, bekostet af Gaardmændene og opført af Sognets unge Folk, pyntet med
Guirlander o. s. v., og her holdt Pastor Boisen den egent
lige Festtale. Hertel var tilstede, og paa Opfordring fra
12*

180

Forsamlingen talte han ogsaa og sluttede sin Tale om, at
det »til alle Tider havde været det rette Særkjende paa
den danske Nationalkarakter, at Folket med trofast Kjærlighed hang ved Konge og Fædreland«, med nærmere at
omtale Dronningen og Kronprindsen og udbragte et Leve
for dem.
Den 4. Oktober holdt den slesvigske Forening et lille
Møde, aldeles ikke refereret i »Dnvk.«, hvor Skau med
delte Rygterne om den Plan at dele Hertugdømmet i Stifter
eller »Superintendenturer«, et dansk og tydsk, og man
vedtog, at han skulde forhøre sig nærmere, og hvis Rygtet
var rigtigt, skulde Flor som Redaktionssekretær udarbejde
en Indstilling til Kongen om, at Folkesproget og ikke det
gjældende Kirkesprog skulde lægges til Grund for den nye
Ordning, og naar Flors Udkast var færdigt, skulde det
prøves af et Udvalg og overbringes af Skau. Samtidig
traadte nogle af Medlemmerne sammen til en Komité —
»dog i deres eget, ikke i Foreningens Navn« — for at
opfordre til at tegne Aktier i det paatænkte Flensborg—
Husum—Tønningske Jærnbaneanlæg, og for denne Sags
Fremme synes navnlig Skau at have været meget virksom.
Det kan ikke ses, om Hertel har været tilstede ved
dette Møde. Sandsynligvis var han i Kjøbenhavn, hvor
han i hvert Tilfælde var i 1847 og — i det mindste en
Tid — boede hos Professor H. N. Clausen. Han besøgte
forskjellige af Højskolens og den danske Sags Venner i
Kjøbenhavn og Slægt og Venner omkring paa Sjælland,
hvor han ogsaa aflagde Besøg paa Herresædet Espe ved
Skjelskør hos den forhenværende Statsminister, den gamle
Grev Otto Moltke, hos hvem Mændene fra Nordslesvig
altid fandt et aabent Øre og fik gode Raad.
Hovedbegivenheden paa denne Rejse var dog Herteis
Audiens hos Kongen, hvor han fandt en meget venlig
Modtagelse, som han da ogsaa kort efter erfarede, at det
var Kongens Agt næste Aar — vistnok i Forbindelse med
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Latinskolens Omdannelse eller Seminariets Indvielse — at
dekorere en Del af Mændene i Nordslesvig og deriblandt
udnævne ham til Rd. af Dbg. Samtalen med Kongen
drejede sig om alle de Spørgsmaal, der var fremme: Se
minariet, Latinskolen, Gudstjenesteordningen i Haderslev,
Folkeadressen o. s. v.
Det har vistnok været under
denne Samtale, og da Hertel fortalte om Embedsmændenes
Adfærd overfor Adressen, at Kongen kom med en Ud
talelse, Hertel senere anførte i en Skrivelse til Cancelliet: »De Embedsmænd, de Embedsmænd er Kilden til
alt ondt der«.
Da Hertel under Samtalen af Seminariesagen kom ind
paa de Ønsker, man havde med Hensyn til Forstander
posten, hørte Kongen venlig paa ham og anmodede ham
om at henvende sig til Carl Moltke. Hertel gik da altsaa til denne; men der kom han galt afsted. Moltke af
brød ham med sit mest glubske Ansigt og spurgte ham
med snærrende Stemme: »Hvad vedkommer Besættelsen af
Seminarieposten i Vonsbæk Præsten i Moltrup? Cancelliet skal nok selv træffe Bestemmelse om sine Indstillinger
og ønsker ingen Indblandinger«. Dermed var Audiensen
forbi, og Hertel kunde gaa.
Fraregnet denne mislykkede Audiens var det gode
Minder, Hertel bragte med hjem fra Kjøbenhavnsrejsen,
hvor han havde mødt megen Venlighed og hentet mange
gode Indtryk. Han havde ogsaa faaet sine Anskuelser
klarede og var, som Datteren skrev i Begyndelsen af Marts
1848 til »den jydskePige«, bleven ivrig Skandinav og Fri
hedsmand, og navnlig det sidste havde han ikke været
tidligere.
Det var trods det ofte knugende Savn af Hustruen i
det hele en lykkelig Tid for ham, baade i og udenfor
Hjemmet. Hans Datter Vilhelmine kunde tage sig af
Huset, hvor der næppe var megen Hygge de første Aar
efter hans Hustrus Død, og tidlig modnet, som hun var,
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blev hun hans Fortrolige, til hvem han kunde tale om
alt det, der fyldte hans Sjæl, og i Maj 1847 var der kom
men en ung Pige i Huset, Frøken Caroline Manicus,
Datter af Patrioten Dr. Cl. Manicus i Ekernførde. Hun
skulde oprindelig kun være der nogle Maaneder, men
blev i Herteis Hjem til hans Død først som Lærerinde,
senere som Husbestyrerinde, blot med nogle faa Aars Af
brydelse, og hun blev Vilhelmine en trofast. Veninde og
Hertel en god Støtte, idet hun styrede Huset med megen
Dygtighed og viste ham paa hans ældre Dage en Omhu,
som kunde hun være hans Datter.
Udenfor Hjemmet var det særlig en lykkelig Tid for
ham, saavist som det er en Lykke at faa en rig Virk
somhed, og den fandt han i og udenfor Sognet ved Del
tagelsen i Folkebevægelsen, hvor Bønderne viste ham stor
Tillid, som det jo i det hele var en Tid, som udviklede
den, der helt kunde leve med i Bevægelsen. Hvad der
end kan siges om den ellers saa ædle Hjort Lorenzens
Heftighed og Bitterhed, og hvad der end kan siges paa
Trekløveret Flor—Koch—Skau, der mente, som Koch
skrev, at det var dem, det hele kom an paa, medens det
dog i Virkeligheden var en Folkebevægelse, og deres Fejl
bør ikke skjules, saa gjælder det dog om alle den Tids
Mænd, hvad der er sagt: »Hvor meget vilde vor Tid
ikke kunne lære af hin Tids Mænd, af den Inderlighed,
hvormed de hengav sig til deres Kald, den Aabenhed,
hvormed de vedkjendte sig det, og det ridderlige Mod,
hvormed de fastholdt deres Tanke, ubekymret om mange
eller faa fulgte dem, om Sejren var nær for Haanden eller
fjærn« *).
Men det var ikke forgjæves. Fler og fler sluttede sig

*) A. D. Jørgensen: Peter Kristian Koch. — Dansk Folkeblad
1880, Nr. 29.
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til dem, Folket i Kongeriget vaagnede, og alt forjættede
Sejr. Alt dette stemte Her tel til Frejdighed, og den blev
ikke mindre, naar han tænkte paa, hvorledes Forholdene
havde udviklet sig, siden han i 1833 kom til Aastrup.
Alle Forhold var da uklare, Tydskeriet raadende, Slesvigholstenismen ved at udvikle sig, men den danske Følelse
ikke vaagnet til Bevidsthed. Hvor havde alt forandret
sig siden da! Oprøret ulmede, Landsforræderiet var bleven
kjendeligt hos den store Part af Embedsmændene; men
Folkefølelsen var vaagnet til fuld og stærk Bevidsthed i
Nordslesvig, Sundeved og paa Als, og man behøvede nu
ikke en enkelt Forening til at lede alle Foretagender, thi
der havde vist sig mange, dygtige Kræfter, rede til at tage
Kampen op. Kjærlighed til Fædreland, Folkeliv og Modersmaal bredte sig; rundtom — saaledes ogsaa i Moltrup
Sogn — var der oprettet Sognebibliotheker ved den sles
vigske Komités Hjælp, og Rødding Højskole havde gjort
saa megen Gavn, at man tænkte paa — med Kongens
Billigelse — at oprette en Højskole i Sundeved, og derfor
var det, at Feilberg var bleven ansat som Præst i Ullerup. Ja, Planerne gik videre. Koch havde, støttet af
Flor, allerede i April udsendt en Opfordring til at danne
et »Slesvigsk Bevarelsessamfund« med det Formaal »at
virke for Udbredelsen af Folkeoplysning og sand Fædrelandskjærlighed i Mellem- og Sydslesvig, og, med Agtelse
for det tydske og frisiske Sprog, søge at bevare det danske
i de Distrikter, hvor det endnu er Folkesprog«, og dette
Samfund skulde efter Kochs og Skaus Tanke udgive et
Fjerdingaarsskrift paa Dansk og Tydsk: »Slesvigs Bud
stikke« eller »Schleswiger Bote« og »gratis udbrede dette
i alle de Sogne, hvor Folket trænger til Oplysning og
aandelig Bistand«. Planen var ikke modnet og havde
ikke faaet nogen Tilslutning, men blev jævnlig drøftet.
Saaledes var der Liv og Bevægelse over hele Linien.
Man var ikke blind for Farerne, der truede sydfra; men
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man vidste, at Kongen var opmærksom og Folket vaagent,
og derfor gik man med Frejdighed ind i 1848, lidet
anende de Omvæltninger, dette mærkelige Aar skulde
fremkalde, som Hertel da ej heller drøm te om, at med
dette skulde der for ham personligt begynde et nyt Afsnit
af hans Liv, saa bevæget og omskifteligt som intet før.

Haderslev før og under Treaarskrigen.

IV.

Fordreven og Feltpræst
1848—1849.

1.

Oprørets Udbrud.

^^en 21. Januar 1848 afskrev Hertel sine Anbefalinger

og underskrev en Bekræftelse af dem, hvilket synes at tyde
paa, at han har tænkt paa at søge et andet Embede, maaske det store Embede, Øsby Sogn, syd for Haderslev, hvor
der kunde behøves en Mand, kjendt med Forholdene og
med Indflydelse blandt Bønderne, da Sognet selv var dansk
sindet, men laa tæt op til de to Sogne Vilstrup og Hop
trup, hvor Slesvigholstenerne havde faaet ikke saa lidt
Indgang. Det blev dog ikke til noget med Ansøgningen;
ved Budskabet om Kristian den 8.s Død den 20. Januar
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har han vistnok straks opgivet alle Tanker om at søge
Embede, og ikke blot fordi han vidste, at i det tydske
Kancelli var han saa daarlig anskreven, at naar han ikke
havde Kongen selv at støtte sig til, kunde han godt spare
sig Ulejligheden; men der var ogsaa andet, der maatte holde
ham fra at tænke paa Forandringer.
Kongens Ord paa Dødssengen: »Nu brister det der
ovre«, udtrykte den Tanke, som Dødsbudskabet maatte
fremkalde i Nordslesvig. Personlig var Hertel smertelig
berørt ved Kongens Død. Han saa op til ham, havde
fattet mer og mer Haab om, at det skulde lykkes Kristian
den 8. at bringe Orden i Tingene og skaffe de Danske
deres Ret, og overfor Hertel havde han været saa venlig,
at denne maatte savne ham som en Ven og Støtte. Og
nu den nye Konge? Ja, hans danske Sindelag tvivlede
ingen om, men vilde han kunne magte Opgaverne og hævde
sin Stilling overfor det tydske Kancelli?- Han tiltraadte
Regeringen med et »aabent Brev«, hvor han lovede ikke
blot at fortsætte de af Faderen »begyndte Forbedringer i
Forvaltningen, men ogsaa at tilendebringe den af ham paa
tænkte Ordning af Statens offentlige Forhold, hvis Fuld
førelse alene ved vor højtelskede Faders Sygdom og Død
ei bleven udsat, og som tilsigter at betrygge Borgernes
gjensidige Rettigheder«. Men hvorledes? Danskhedens
Ret i Sønderjylland var ikke nævnet.
Det aabne Brev fremkaldte derfor en Bevægelse Landet
over, en Bevægelse, der begyndte i Kjøbenhavn med Møder
og Adresser, og bredte sig videre, men standsede foreløbig,
da den nye Konge frabad sig alle Adresser. Ogsaa i
Nordslesvig, hvor Bønderne maaske mer end nogen anden
Del af det danske Folk havde gode Forventninger om
Frederik den 7, man saa tidt havde hyldet som Kronprinds,
og som havde vist sit danske Sindelag ved forskjellige
Lejligheder, var en Adresse i fuld Gang, indtil den blev
stoppet i Farten ved dette Ønske af Kongen.
Bevægelsen lagde sig dog ikke, fordi man holdt inde
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med Adresserne; thi den 28. Januar udstedtes et kongeligt
»Patent«, som bebudede en ny Forfatning i Henhold til
»det aabne Brevs« Løfte om en »Ordning af Statens offent
lige Forhold«. Der skulde indføres fælles Stænder, og
disse skulde i lige Antal fra Kongeriget og Hertugdøm
merne mødes afvekslende med visse Mellemrum i disse to
altsaa ligestillede Landsdele.
Foreløbigt skulde der til
Forhandling af »den nye Forfatning« vælges erfarne Mænd
fra hver af de to Dele, hvoraf Kongen selv vilde udnævne
4 for hver Landsdel, de andre skulde vælges af Stænder
forsamlingerne, Biskopperne i Forening med Provsterne
og Universitetet for Kongerigets Vedkommende, hvorimod
det for Hertugdømmernes Vedkommende hed:

»De af de større Godsbesidderes Klasse valgte Med
lemmer af vor tro Provindsialstænderforsamling for Hertug
dømmet Slesvig udnævne af deres Midte én, de Deputerede
for Kjøbstæderne og de øvrige valgberettigede Stæder i
dette Hertugdømme af deres Midte to, de Deputerede af
de mindre Landejendomsbesiddere og de blandede Valg
distrikter i samme Hertugdømme af deres Midte ligeledes
to; de af de større Godsbesidderes Klasse valgte Medlem
mer af vor tro Provindsialstænderforsamling for Hertug
dømmet Holsten af deres Midte to, de Deputerede for Kjøb
stæderne og de øvrige valgberettigede Stæder i dette Hertug
dømme af deres Midte to, og de Deputerede for de mindre
Landejendomsbesiddere af deres Midte ligeledes to, General
superintendenten og Provsterne i Hertugdømmet Slesvig af
den hele i kirkelig Henseende dertil hørende Gejstlighed én,
Generalsuperintendenten og Provsterne i Hertugdømmet
Holsten af den hele til dette Hertugdømme hørende Gejst
lighed ligeledes én, Prælaterne og det possessionered^

Ridderskab i Hertugdømmet Slesvig og Holsten af deres
Midte fire' og Konsistoriet ved Universitetet i Kiel af sin
Midte én.«
Samme Dag, som Reskriptet stod i Bladene, blev der
paa Gadehjørnerne i Kjøbenhavn opslaaet en Politiplakat
med Meddelelse om følgende kongelige Reskript:
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»Vi ville allernaadigst have vort Kancelli paalagt, paa
passende Maade at bringe til almindelig Kundskab i vor
Hovedstad, at vi holde os forvissede om, at vore kjære og
tro Undersaatter med Erkjendtlighed ville paaskjønne den
Gave, vi ved vort allerhøjeste Reskript af Dags Dato have
skjænket vort Folk, og at vi derfor ikke ønske, at denne
deres Erkjendtlighed lægges for Dagen paa nogen saadan
Maade, som ikke vilde kunne samstemme med den dybe
Sorg, vi føle ved Tabet af vor højtelskede Fader«.
Det har utvivlsomt virket noget forbløffende paa ad
skillige af dem, der har læst Politiplakaterne, thi det var
alt andet end Jubel, Forfatningsreskriptet fremkaldte. Man
var jo nok tilfreds med Udsigten til en Forfatning; men
den Forfatning, der blev bebudet, var værre end ingen. I
Kongeriget var det navnlig Ligestillingen, der vakte Harme
og Ængstelse; ved sidste Folketælling havde Kongeriget
havt 1,350,000 Indbyggere og Hertugdømmerne 842,000,
og saa skulde endda hver Part stille samme Antal Depu
terede. Man følte, at her maatte udvikle sig Spirer til en
ulægelig Splid. Man følte sig forurettet og tilsidesat, vold
givet Tydskerne og fandt en særlig Krænkelse i Ridder
skabets Ret til at vælge 4 »erfarne Mænd«. Foreløbig
fandt Misfornøjelsen dog kun Udtryk i Artikler, navnlig
i »Fædrelandet« og i enkelte Smaaskrifter. Slesvigholstenerne var heller ikke tilfredse, idet Forfatningen vilde en
Enhedsstat, og man vilde ikke have noget med Kongeriget
at gjøre; heller ikke Ligestillingen var dem tilstrækkelig,
thi Kongevalgene kunde give den danske Del af Forsam
lingen Flertal, og saa var man under et Aag. Derfor holdt
Slesvigholstenerne en Række Møder, nærmest for at drøfte,
om man skulde vælge »erfarne Mænd«, og der blev ved
taget at vælge »Deputerede med Forbehold«, nemlig Mænd,
som vilde protestere mod den paatænkte Ordning, og disse
Møder fremkaldte atter Møder i Kjøbenhavn.
Intetsteds følte man sig dog saa brøstholden som i
Nordslesvig, hvor man efter den nye Forfatning følte sig
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fuldstændig prisgivet Oprørspartiet, og i »de erfarne Mænd«s
Forsamling vilde Nordslesvig slet ikke blive repræsenteret.
Ved sidste Valg var man naaet til at faa 6 Kredse af de
mindre Landejendomsbesiddere og de blandede Distrikter
(Ærø og Femern) besatte med dansksindede Deputerede;
men til denne Klasse hørte ialt 19 Kredse, og vel mente
man at kunne gjøre Regning paa de to Deputerede fra
Flensborg, men der var ialt 10 Kjøbstadskredse. Møder blev
der dog ikke holdt; thi hertil kan naturligvis ikke hen
regnes en Sørgefestpaa Rødding Højskole den 29. Febr.,
hvor Øjeblikkets politiske Stilling selvfølgelig ikke fik noget
Udtryk.
Hertel talte om den almindelige Sorg ved Kongens
Død, og Helweg holdt* Hovedtalen, hvor han talte om
Kristian den 8.s Regeringstid som »god Tid, ond Tid,
Graads Tid og Fryds Tid«, hvortil han saa mente at kunne
føje »Freds Tid« og »Strids Tid«.
Derimod gjorde Helweg i en Række Artikler i »Danne
virke« opmærksom paa den mislige Stilling, naar Nord
slesvig slet ikke blev repræsenteret, hvilket jo kun kunde
ske, om Kongen valgte en saadan, og i al Stilhed synes
der at være bleven foretaget et politisk Arbejde for at opnaa noget i den Retning; men hvori dette Arbejde har bestaaet kan vel næppe oplyses nu, da et Brev fra Hertel
til Flor, der hovedsagelig synes at have drejet sig derom,
ikke findes i Flors efterladte Brevsamling paa det konge
lige Bibliothek. Derimod føres vi ind i det bevægede
Liv i Kjøbenhavn med Martsdagene ved følgende Svar
fra Flor til Hertel, dateret Kjøbenhavn 10. Marts 1848:

»Kjære Ven!
Ret hjærtelig Tak for Deres lange, indholdsrige Brev
af 7. ds., som jeg modtog i Dag, og som jeg helst vil
besvare straks, da jeg i denne Tid aldrig kan disponere
over den Dag i morgen. Var ikke alt i Deres Brev glæde
ligt, saa var dog meget det, og i alt Fald indeholdt det
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sikre og paalidelige Efterretninger fra mit kjære Slesvig,
som dog en Gang for alle har forpagtet min bedste Kraft,
og om mine og vor Sags tro Venners Virksomhed. Naar
derfor disse spørge mig til Raads, skal jeg dertil altid vide
at skaffe Tid.
Angaaende Forpagtningen*}, da er De, Schmidt og
jeg, som ere P.s værste Antagonister (Modstandere), jo i
Grunden overstemte, hvis vi ikke anstrenge os meget for
at vinde en Fjendes Stemme; men det vil da blive paa
den Kondition, at vore Kolleger vil have Ret til i Frem
tiden at give os Skylden for enhver Ulempe, som kunde
følge med et Forpagterskifte. Da P. i sit Sind er en kom
plet Sl.h., har jeg altid anset det som Rævestreger af ham
at lade, som han vilde bort, stolende paa, at han kun
vilde have med danske Folk at bestille, hvis Vane er at
lade sig narre, blive bange og give efter. Var jeg sikker
paa, at Gørz’s vilde blive til fuld Tilfredshed, saa gav jeg
ubetinget og ivrigt dem Fortrinnet. Men lige saa fuldt,
som jeg anser Mad. Gørz for langt dueligere og ordent
ligere Husmoder (skjøndt af maaske for svagt Helbred)
end Jomfru P., som i den Post er meget simpel, lige saå
fuldt anser jeg Hr. G. for en meget ringe Mand, der ikke
vil forstaa at understøtte sin Kone. Jeg tror derfor, at vi
tre uden Ærgrelse kan vige for Majoriteten, men naturlig
vis ganske decideret paa de i Decbr.-Dir.-Mødet fastsatte
Betingelser.------- —

*) Nemlig af Rødding Højskolegaard. Den omtalte P. var

Posselt,, om hvem det hedder i »Dannevirke« for 23. November
1850: »Skolens Inventarium, Lærernes Ejendele og overhovedet
hele Gaarden med dens Ind- og Udbo maatte [i Krigsaarene] over
lades til Forpagteren, Hr. Posselt, der, et hædret Medlem af den
tidligere slesvigske Stænderforsamlings lille danske Minoritet,
tiltraadte den slesvigholstenske Anskuelse. Denne Omstændighed
har under Krigen dog ikke været videre ufordelagtig for den
efterladte Ejendom, tværtimod har maaske dette, at her fore
fandtes en Mand af tydsk Tænkemaade, afholdt de forbimarscherende Insurgenter og Forbundstropper fra at ødelægge Gaarden
og dens Indhold. Der var jo de klareste Udsigter til, at Skolen
snart kunde blive en tydsk Dannelsesanstalt«. — Derimod var
det uheldigt i økonomisk Henseende, da Posselt benyttede sig af
Forholdene til at undlade at betale Forpagtningsafgift, hvilket be
redte Direktionen adskillige Vanskeligheder. Flors Bemærkninger
om Forpagtningsforholdene er saa karakteristiske, at de medtages
i dette Brevuddrag.
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Om Sørgefesten deler jeg i et og alt Deres Anskuel
ser; men da jeg intet »Dvk.« har faaet (Gud véd hvorfor!)*),
saa kjender jeg den kun af Deres Brev.
Hvem der bliver Seminarieforstander eller maaske
er bleven det, véd jeg ikke, formodentlig, trods vore Ønsker
og Bestræbelser, til vor Sønderknuselse, Meyer fra Skaarup**), som af Kancelliet nu er indstillet, efter hvad
mig er fortalt. Baade Stemann og Bardenfleth vare afgjort
for ham. Om Latinskolen [i Haderslev] er nok intet de
cideret; i en Afhandling i »Fædrel.« for 6. ds. har De
maaske kjendt min Pen igjen.
Over Deres, Boisens, Boesens og Bruuns polit. Virk
somhed er jeg sjæleglad. Bliver bare ved allesammen;
det kan nok gjøres nødigt! Sig dem det fra mig! Kjøbenhavn er, tror jeg, slet ikke bedre end Slesvig. Endnu
er en stor Majoritet, selv i Studenterforeningen for »Fri
hed i Forening med og ved Hjælp af Tydskerne«. De
Vanvittige, som hverken vide, hvad Frihed eller Tydskere
er! Det koster allerede utrolig Anstrengelse og Taalmodighed at holde det politiske og nationale Ejdergrændseparti
forenede imod Statsenhedsmændene (for Øjeblikket alle
Slesvigholst., hvad modsat Maske de end bære, alle
Kbhvnspostens ultraradikale Folk, og dertil alle ængstelige
og overfredelige, som udgjør Størstedelen af Nationen). —
Imorgen Aften holde vi det første offentlige Møde, hvor
Ejdergrændsen skal forsvares. 2,300 Billetter å 1 Mark
Rigsb. til Kasinos store Sal (flere Personer kunne næppe
anstændigvis rummes staaende) vare i nogle faa Timer
bortrevne. Imorgen haaber jeg endnu at kunne tie. For
samlingen skal efter vor Bestemmelse ophøre Kl. 10. —
Fædr. vil naturligvis give Beretning. — Imorgen eller paa
Søndag holde de fornemme Statsembedsmænd (Godsejere,
Embedsmænd, hvoriblandt de tydske Kontorfolk, en Del
Professorer og flere ansete og mægtige Mænd) et Møde i
Hotel Føniks. — Paa Søndag eller Mandag skal hele
»Friheds«-Skaren o: Kjøbenhavnspostens Tilhængere
*) »Dannevirke« havde Forfald, idet det var bleven lagt un
der Beslag, noget, som tidligere havde været meget almindeligt;
men under de daværende Forhold endog overraskede Redaktionen.
**) Som bekjendt ventede Mørk Hansen at blive udnævnt til
Seminarieforstander i Vonsbæk, men Pladsen blev ikke besat,
da Seminariet ikke blev oprettet.
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samles i Hippodromet. — Paa Tirsdag Aften atter stor
Forsamling i Kasinos store Sal for alle den slesvigdanske Oplysningssags Understøttere, hvor Komiteen,
de syv, aflægger Regnskab. Baade Damer og Herrer;
Foredrag af Clausen, Flor, Grundtvig og Høyen; Sang
begynder og ender. — De ser, vi sove ikke herovre.
En Røst fra Slesvig vilde være ypperlig, naar Røsten
blot var virkelig god og ikke paafulgt af en ligesaa stærk
eller stærkere modsat. Kunde blot en »Erklæring« faa
en udelt Tilslutning derovre fra, saa var det nok; men
selv det vilde vel fremkalde Moderklæring. Den slesvigske
Forening eksisterer jo i Virkeligheden ikke; fra den kan
intet udgaa. Jeg tror ikke, at der for Slesvigerne] er
noget andet Middel at anvende, end hvad De og flere gjøre,
det at tale saa ofte og med saa mange som muligt; men
enhver Danskhedens Ven maa hermed ogsaa gribe sig an,
og saa lade Gud bestemme Udfaldet.
God Bedring i Huset og kjærligst Hilsen til alle
Venner fra
Deres ærlige Ven
C. Flor.«

Den Røst fra Slesvig, Flor ønskede, lød en Uge sen
ere, og det var en »virkelig god« Røst, der lød i rette Tid
og paa rette Sted, da Hans Andersen Kruger talte i
Rendsborg den 18. Marts; men ogsaa fra den slesvigske
Forening var det paatænkt, at der skulde lyde en Røst,
skjøndt den jo i Aar og Dag ikke havde havt nogen videre
Betydning eller Indflydelse. Laurids Skau havde i Efteraaret 1847 opholdt sig længe i Kjøbenhavn og skrev der
fra den 21. November til Herteis ældste Datter et Brev,
hvor han udtaler sig meget skarpt om C. Moltke:

»Du skal endelig fortælle din Fader, at jeg har været
hos C. Moltke, med hvem jeg skjændtes forfærdeligt. Han
er og bliver en Ravtydsker i Bund* og Grund. Grov var
han imod mig, men jeg indestaar for, at jeg ikke fik Re
stance i dette Stykke, da jeg med iskoldt Sind gav ham
behørig tilbage, saa at baade Kapital og Renter blev be
talt paa engang. Imidlertid skiltes vi dog ganske skikkeligt
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fra hinanden, maaske netop fordi jeg ikke lod mig im
ponere. Din Fader kunde fortælle Flor dette, hvis han
■endnu er i Byen. Flor har bedømt Grev C. M. ganske
rigtigt: han er en Mellemting mellem en Ulv og en Ræv.
Imorgen haaber jeg at faa Audiens hos Kongen, og derpaa giver jeg mig paa Hjemrejsen. Maaske kommer jeg
til Moltrup om en halv Snes Dage. — For et Par Dage
siden kom jeg hertil; i Fredags var jeg hos Grev Moltke
paa Espe, hvor jeg havde en behagelig Samtale og fik i
flere Timer adskilligt at vide Den gamle er forelsket i
vor Højskole og arbejder i denne Tid for at sikre dens
pekuniære Tilværelse«.

Efter Kristian den 8 s Død var Skau atter i Kjøben
havn og levede med i den første Bevægelse. Han skrev
derfra et Brev til Hertel, som ikke er opbevaret, men
hvorom dennes Datter skrev til »den jydske Pige«, at det
havde saaret Hertel saa dybt, at Venskabet mellem dem
efter hendes Mening vistnok var brudt for bestandig. Om
sit Forhold til Bevægelsen i Kjøbenhavn har Skau skrevet
følgende*):

»Monrad afklædte dens [Regeringens] første Repræsen
tant, Grev Carl Moltke, i al sin Nøgenhed og førte med
skaanselløs skarp Pen dræbende Slag imod ham. Der
lagdes Plan til offentlige Forsamlinger, og Nationalitets
sagen stilledes i Spidsen. Jeg blev personlig opfordret til
i denne Sag at holde et Foredrag i Kasino; men da jeg
troede, at mine Kræfter vare for ringe til, at jeg turde
træde op for et kjøbenhavnsk Publikum, rejste jeg derimod
til Slesvig for at bidrage mit til, at Folkestemningen der
ikke tog en skjæv Retning«.

Her traf han paa den slesvigholstenske Agitation. —
Beseler kom til Haderslev, en Dame hørte ham lejligheds
vis udvikle hele Planen bl. a. om Rendsborgs Overrump
ling, fortalte Skau det, og denne skrev samme Nat til
*) Laurids Skau: Hvorvidt ere vi komne. Kjøbenhavn 1848,
Side 7-8.
H. Wilh. Hertel.
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Kongen, saa havde man handlet hurtig, kunde hele Op
røret være kvalt i Fødselen, og Skau havde erfaret,
at det var ikke Kongens eller Generaladjudantens Skyld,
at det ikke skete. Naa, Skau var jo ikke den eneste, der
gav Vink og Advarsler i den Retning, og han kunde ikke
vente, at Ministrene skulde lytte mere til ham end til de
andre; men havde han mærket, at hans Indflydelse havde
tabt sig overfor »et kjøbenhavnsk Publikum«, der tidligere
havde forgudet ham, skulde han ogsaa mærke, da han
kom hjem, at det stod ikke stort bedre til der, og dette
fik Luft i et meget udførligt og meget bedrøveligt Brev
til Hertel, dateret Houst den 8. Marts, hvoraf her skal
leveres nogle Brudstykker:

»Kjære Ven 1
I Mandags [den 6. Marts] taltes vi ved, — og dog
skriver jeg i Dag; jeg har ikke kunnet sove i Nat af
Ærgrelse, og jeg skal forklare Dig Grunden
Allerede i Mandags blev jeg saare forundret ved at
mødes med Pastor Boisen, idet han stillede sig paa saa
løjerlig en Fod, saa jeg ikke vidste, hvad der gik af ham.
Jeg kunde ikke blive klog paa, om det var Hovmod, eller
om han fandt for godt at være fremmed imod mig; kun
saa meget kunde jeg forstaa, at der var noget galt; thi
han vilde næppe hilse mig og saa mig endnu mindre lige
i Øjnene. Det gjorde mig saare ondt, thi jeg véd af Er
faring, hvor nødvendigt det er for vi faa Venner at holde
broderlig sammen, og da jeg tildels var glad over at have
gavnet vor Sag en god Del i Kjøbenhavn og navnlig at
have gjort mit bedste i Seminariesagen, item at have for
svaret netop Pastor Boisen mod adskillige Angreb i Hoved
staden, saa var jeg inderlig glad ved at se en Mand, med
hvem jeg troede at kunne tale i broderlig Kjærlighed om
alt muligt. — Uagtet det løb mig som koldt Vand ned ad
Ryggen, saa haaber jeg dog, at Du vil indrømme, at jeg
ikke lod Stolthed eller Ømfindtlighed løbe af med mig,
men vel overvejende Sagens Vigtighed, talte til og med
Pastor Boisen som en Mand af Ære, der elsker sit Sprog
og sit Fædreland, burde tale. — Jeg ytrede mig ikke om
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noget, da jeg gik; men Du har maaske dog bemærket, at
jeg med et vist Mismod sagde Dig Farvel. — Men det
forekom mig at være rettest at tie, selv til en god Ven,
haabende, at det blot var den lange Fraværelse, som var
Aarsag til det anførte.«
Senere fik han dog at vide af »et Par tro Venner«, at
der var nogen, der var i Færd med at »undergrave« hans
Anseelse, fandt ud, at det maatte være Boisen, og blev
»tvungen til at tro paa slig Niddingsdaad« ved af tre
Venner fra Øsby og en navngiven Mand at erfare, som
han udtrykker sig i Brevet, »at Boisen havde et Horn i
Siden paa mig, og at han skaffede sig selv Indpas og

Anseelse paa min Regning.«
Det hedder videre i Brevet:
»Navnlig skal han have slaaet paa det ømme Sted
hos Bønderne, at jeg i Kjøbenhavn blev i den Grad fordansket, at jeg forsømte at holde paa Slesvigs Rettigheder.
Dette kalder jeg at indsmugle Mistankens fule Gift i Folk
ets Hjærter; det er en skammelig Uretfærdighed mod mig;
det er uværdigt handlet og vidner om, at Boisen mangler
sand Kærlighed baade i Sindet og til Fædrelandet.
Man har formodentlig glemt, at jeg er den eneste
Slesviger, som i en udførlig Ta’le har protesteret imod
Brændevinskatten, da alle andre tav som usle Kujoner;
man erindrer formodentlig ikke, at det var mig, der vovede
Ære, Liv og Gods for at frelse mine Landsmænd fra den
Forsmædelse, som Patentet af 29. Marts truede os med,
idet jeg skrev hint skrækkelige Brev, som optoges i hele
Verdens Aviser; man husker sandsynlig ikke, at det var
mig, som ivrigst stræbte at holde Bøndernes Hoveder oppe,
den Gang vi forfulgtes som Mordere og Ildgjerningsmænd;
man har ventelig udsvedt den Tale, som jeg i hellig Be
gejstring og bitter Smerte holdt paa Skamlingsbanke Aar
1844, hvorover gamle Grundtvig og mange med ham fæld
ede hede Taarer; man har ventelig ikke lagt Mærke til
den Sejghed, hvormed jeg under mange Ofre og Ærgrelser
har staaet Dig og flere trolig bi i Højskolesagen; man vil
maaske ikke en Gang se min ærlige Stræben for at skaffe
Slesvig en Jernbane og derved sønderrive det materielle
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Baand mod Syden, som hidtil har været vor værste Fjende;
dette sidste har kostet mig over 1000 Rdlr.; men alt synes
at skulle glemmes. — Det er haardt, meget haardt! —
Hvis man endda havde en anden Personlighed, som kunde
udfylde min Plads, men hvor er denne? Naar nu nyValg
skal foretages til en konstitativ Rigsforsamling, hvor vil
man da finde Kandidater, som er Opgaven voksen ? Hid
til Dags har man ikke havt nogen, som kan fylde Pladsen
bedre end jeg; men dette synes Boisen altsammen at slaa
en Streg over.«

Efter en Del Betragtninger over Boisens Færd hedder
det videre:
»Hvis Boisen har noget imod mig, saa er han som
dansk Præst fuldt berettiget til at dadle mig lige i Øjnene;
men han gjør sig selv liden Ære ved at indsmugle Gift
og Galde i Bøndernes Hjærter imod en Mand, der stedse
har værget om ham af ærlig Vilje. Da Koch for et Aarstid siden angreb mig saa haardt, hvorledes bar jeg mig
da ad? Taalte jeg ikke alt for Sagens Skyld? Jeg beder
Dig, kjære Ven, tænk Dig om — har jeg da handlet
anderledes, end at. jeg kan se enhver lige i Øjnene?«
Brevet slutter med, at han beder Hertel løfte ham
denne Sten af Hjærtet:
»Du har altid omtalt Boisen med Venskab, ja næsten
med Kjærlighed; Du vil vist ikke forsømme at sige noget
til hans Undskyldning, og tro mig — jeg griber efter
sligt med den største Glæde, thi jeg kan ikke holde ud
at tænke paa, at en Ven skulde være Forræder.
Din
Laurids Skau.«

Skau havde i det anførte Brev til Herteis Datter bl.
andet skrevet: »Din Fader er min bedste, min trofasteste
Ven i Slesvig«, og trods det senere Brev viste det sig, at
han vendte sig • ikke forgjæves til ham. Hertel forsømte
ikke, aaben og ærlig, som han var, at lade Boisen og Skau
vide, at nu var det ikke Tid til at kjævles og drage sin
egen Person frem, og han sagde Skau ærligt og kjærligt,
at Skylden var hans egen, naar han ikke indtog den Stil-
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ling og øvede den Indflydelse, han burde have med sin Be
gavelse og det Navn, han havde vundet. Det synes ogsaa at
have hjulpet, thi Skaus Færd i 1848 blev et af de smuk
keste Blade i hans Livshistorie, og derfor kom han ogsaa
dette Aar til at staa som den selvskrevne Ordfører, og han
og Hertel kom ved forskjellige Lejligheder til at staa Side
om Side.
Det viste sig allerede, da Krug er Søndagen den 19.
Marts kom tilbage fra Rendsborg, hvor han som den eneste
Deputerede, der vovede at møde, havde for første Gang
kjækt løftet den mandige Røst, som saa tidt lød siden lige
uforfærdet. »Dannevirke« udkom paa den Tid kun et Par
Gange om Ugen, og først den 22. Marts kunde det bringe
hans Referat om Mødet i Rendsborg og Olshausens Haansord, da han foreslog »Hertugdømmet Slesvigs uopholde
lige Inkorporation .i det tydske Forbund« med den Be
mærkning, at »det ej var fornødent at adspørge Kongen
af Danmark derom; man kunde intet Hensyn tage til dette
lille Lands Regent«, medens han om det danske Folk
sagde, at »den danske Nation var et dovent, dorsk og
usammenhængende Folk, der ved sine sidste latterlige De
monstrationer havde tabt al Agtelse i Evropas Øjne«.
Men i Spidsen for dette Nummer af »Dannevirke«
indvarslede Skau en overordentlig Generalforsamling for
den slesvigske Forening til den 31. Marts og begyndte
Indbydelsen med de Ord: »Kammerater af den slesvigske
Forening! Vi have længe tiet stille. Det er paa Tide, at
vi atter lader høre fra os. Lad det blive vitterligt for
Kongen og Folket, at Slesvigerne i denne Urolighedens
Tid nu som altid bevare en urokkelig Trofasthed imod
Konge og Fædreland.«
Umiddelbart efter Skaus Opraab følger et Digt af
Hertel, ikke affilet efter metriske Love, men meddelt Bladet,
som det var vældet fra hans Hjærte:
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Alvorsrøst fra Slesvig.
Mod Norden ligger de Fædres Land —
Danmarks det ældgamle Rige.
Havet ombølger den herlige Strand —
Landet er smukt uden Lige.

Se hist Bølgernes lysende Dragt!
Smilende Øer! Blinkende Vande!
Agre og Enge i Sommerens Pragt!
Rundt om de blaanende Strande!
Her kæmped saa djærvt fra Hedenold
Hid op til senere Dage
Den danske Mand imod fremmed Vold,
Drev kjække Fjender tilbage.

Og ud han foer til Orlogsfærd
Med Havets dristige Svane,
I Haanden blinked det Heltesværd,
Stolt vifted Dannebrogs Fane!

Saa vide omkring det danske Navn
De raske Gutter henbære,
Og højt gjentoner fra Havn til Havn
Det elskede Danmarks Ære!
— Men mangen Storm over Landet drog
Og saåred med dybeste Vunde,
Den gamle Hæder og Magt nedslog —
Dybt maatte vel Folket blunde!

Dansken nu gjærne i Freden saa glad
Smukt sysler med fredelig Pen;
Henrykt han lytter til nordiske Kvad;
Af Digteren er han en Ven.
Det Modersmaal har saa dejlig en Klang,
Kan Vej til Hjærterne finde —
Sødt det toner som lifligste Sang
Fra Danmarks huldsalige Kvinde.
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Kunsten paa stolteste Ørneflugt
Længtes et Hjem sig at tage —
Bygger og bor nu i Danmark smukt
— Kunsten foruden al Mage.

Men bor og her den gamle Kraft,
Modet, som dristig sig rører?
Sprudler i Hjærtet frisk Livets Saft?
Mon Aanden til Kampen nu fører?
Glem dog ej Danske! i Fredens Blund
Tidens de varslende Syner:
Kommen er atter en Alvorsstund —
I Syden det glimter og lyner!

Rejs Dig! Det gjælder Dit Hjærteblod!
Tydsken vil med Dig nu tinge:

Slesvigs Løve for Tydsklands Fod!
Saa trodsende monne det klinge!

Rejs Dig! Det gjælder dit Hjærteblod —
Din Moders dejlige Tale!
Dit Sprog! — din skjønneste Perle god —
Som bedst Dig véd at husvale!

Rejs Dig ! Det gjælder dit Hjærteblod!
Det gjælder nu Danmarks Rige!
I Fædrenes Tid det sejrende stod —
Nu skal med Skjændsel det vige!

Ha, tydske Broder!
Med Dansken saa
— Han frygter Dig
Han rejser sig af

sig, længes du
stolt at tale?
ej! — med modig Hu
sin Dvale!

Han rækker Dig gjærne en Broderhaand,
Agter Din Ret og Din Ære,
Vil dog ej gaa i Dit Ledebaand —
I Hjemmet Herre selv være!

Aldrig faar Du hans Arvelod —
Det højt Dig Sønnerne sværge;
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Slesvig er kjøbt for Fædrenes Blod —
Vi skal det vide at værge!

Han vil ej bytte sin Moders Sprog
For Tydskernes prægtige Tunge —
Sit danske Maal det lyster ham dog
Helst høre om sig at runge.

Fast Danmark hviler paa Nordens Grund,
— Den Du ej mægter at rokke!
De Nordens Sønner i Farens Stund
Sig kjækt og broderligt flokke.

Kong Fredrik har her ved Styret Vagt,
Ham skrækker ej haanende Skare!

Stærk ved sit Folk er han uforsagt,
De skal vel Danmark bevare!
Hans Lysen.

Dette Nummer af »Dannevirke« for 22. Marts kryds
ede Efterretningerne fra Kjøbenhavn, hvor det store Ka
sinomøde var holdt den 20., Folketoget og det gamle Mini
steriums Afskedigelse foregik den 21., og den 22. blev det
nye Ministerium udnævnt, deriblandt dog Scheel Piessen
som Minister for Hertugdømmerne; men samme Dag kom
den slesvig-holstenske Deputation, og blandt dens Med
lemmer var — Olshausen. Deputationen fik Audiens den
23. hos Kongen og skulde hente sit Svar den 24. Da
var imidlertid Scheel Piessen rejst med Svaret, saa et nyt
maatte forhandles, og imedens kom »Dannevirke« med
Referat af Rendsborgmødet, vakte stærk Bevægelse, og
Olshausens Tale fremkaldte en saadan Harme hos det
»dorske« Folk, at man skyndsomst maatte føre Deputationen
fra Kristiansborg over Volden ned til Havnen og ombord
paa Orlogsskibet Hekla, hvor den skulde modtage Svaret.
Lørdagen den 25. Marts, da næste Nummer af »Danne-
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virke« udkom, havde man som de sidste Efterretninger
faaet at vide, at der var dannet et nyt Ministerium den
22.; men som Bladet var færdigt til Trykning, kom Efter
retningen om, at den foregaaende Dag. den 24., den Dag,
da den slesvigholstenske Deputation fik Kongens Svar og
afsejlede fra Kjøbenhavn, var den provisoriske Regering
for »Schleswig-Holstein« udraabt i Kiel, og Rendsborg
overrumplet, og disse Efterretninger fremkaldte Tumulter
i Haderslev.
Om Eftermiddagen Kl. 2 holdtes et Borgermøde, der
valgte en provisorisk Bestyrelse for Haderslev, bestaaende
af Dr. Marcus, Maler Häger, Garver Gøhlmann, Jærnstøber Bonnichsen, Klejnsmed Drewitz og Saddelmager
Bungartz, og denne tvang Koch til at udtage en Indbyd
else af Skau til et Møde, der vistnok skulde afholdes
samme Aften. Bladet fik saa Lov at udgaa med den
første Spalte blank. Derefter kaldtes det frivillige Borger
korps under Vaaben, og det sendte Afdelinger rundt i Gad
erne for at — holde Orden. En Skare med en af Provisoristerne i Spidsen mødte Hertel, der maatte flygte op i sin
Onkel, Justitsraad Friess’es Bolig, og medens denne blev
gjennemsøgt, blev han lukket ud gjennem en Bagdør og
slap hjem til Moltrup, vistnok tilfods og ad Stien. Han
blev forfulgt ad den almindelige Vej; men Forfølgerne
vendte dog om undervejs. Da han kom til Moltrup og
fortalte om Forholdene, blev der stor Ophidselse. Bønd
erne erklærede, at de skulde nok forsvare ham og sendte
Bud til andre Sogne for at faa Bønderne derfra samlede
og rykke mod Haderslev. Det havde Hertel naturligvis
ikke noget imod, men da han ikke vilde, at hans Sogne
folk skulde ske Overlast for hans Skyld, meddelte han —
formodentlig samme Aften — at han ikke fandt det
stemmende med Ed og Pligt at anerkjende den provisor
iske Regering, at hans Sognefolk vilde forsvare ham, men
da han ikke kunde ønske nogen Kamp for hans Skyld,
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agtede han at forlade sit Embede, naar Oprørsarmeen
nærmede sig Haderslev.
Foreløbig var der dog ingen Fare i saa Henseende.
Bønderne rundtom Haderslev beredte sig til næste Dag at
rykke mod Byen, og det er vel knap bleven til noget med
Gudstjeneste Søndagen den 26. Marts — de beskrevne
Blade i Herteis Skrivekalender er desværre udklippede for
disse Maaneder —; men Bondetoget blev unødvendigt, da
Borgerne selv gjorde Ende paa Uroen i Byen. Tumult
erne varede ved hele Lørdag Aften; tydske og danske
Skarer mødtes i Gaderne, hver syngende sine Sange:
»Schleswig-Holstein meerumschlungen 1«, »Kong Kristian
stod ved højen Mast!« »Leve Kongen!« Udenfor Borg
mesteren, Justitsraad Lassens og P. C. Kochs Boliger
raabtes der Hurra af de danske Skarer; men om Natten
Kl. 2 brød en bevæbnet Skare paa 50 Mand med en af
Provisoristerne ind hos P. C. Koch og forseglede Pressen
i Kraft af en Befaling, der var aftvungen Justitsraad
Lassen.
Søndag Morgen stillede »det ældre Borgerkorps« (samt
lige Borgere udenfor »de Frivillige«) og det frivillige Korps
paa Haderslev Søndertorv. Væbningen opstilledes i en
Firkant, og den provisoriske Bestyrelse, forøget med Amts
forvalter, Kammerjunker Krogh og Herredsfogederne
Thomsen og Kier, traadte ind i Firkanten for at pro
klamere den provisoriske Regering; men det blev der ikke
noget af. Den dansksindede Skomager Simonsen havde
bearbejdet Borgerne, og da de provisoriske Herrer viste
sig, raabtes der: »Bort med de provisoriske, bort med
Landsforræderne. Leve Kong Ffederik den Syvende! Leve
Magistraten!« Da Skomager Simonsen saa kommanderede:
Fæld Geværerne! forføjede Herrerne sig bort, ledsagede af
nye Hurraraab for Kongen. Siden da fandt Hertel, at
der var ingen, der syede saa gode Støvler som Skomager
Simonsen ; men paa det Torv, hvor Borgerne viste deres
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Sindelag, har Erobrerne rejst en Statue for — Kejser Vil
helm den 1ste.
Bønderne var ganske vist glade ved Borgernes Op
træden; men nu var deres Blod kommen i Kog. En lille
Forening i Vonsbæk, vistnok en Sangforening, dannede et
Frikorps, og Eksemplet blev fulgt i flere Sogne, saaledes
ogsaa i Moltrup, hvor Øvelserne blev holdt paa Præstegaardens Mark lige udenfor Haven. Hertil bidrog maaske
ogsaa Rygtet om de udbrudte Fæstningsslaver fra Rends
borg; men her, hvor man rustede sig til at møde Oprør
erne, fik dette Rygte dog ikke den Magt som »Slave
krigen« længere nordpaa, især i det nordlige Vendsyssel,
hvor man samtidig saa Hjørring og Frederikshavn brænde.
Her var der mere Alvor, og her blev efterhaånden orga
niseret en Folkevæbning, som var rede til at modtage
Friskarerne.
Medens man forberedte sig hertil, rykkede de første
danske Tropper ind i Nordslesvig og besatte Haderslev
den 29. Marts, hilste med Jubel, hvor de kom frem, og
efter »Dannevirke«s Beretning ogsaa i Haderslev. Dette
stemmer ikke med andre Beretninger, men er utvivl
somt rigtigt, om end Modtagelsen hos Slesvigholstenerne
var alt andet end behagelig for Indkvarteringen, og selv
de trofaste, dansksindede Smaaborgere følte sig trykkede
ved den store Indkvartering, hvortil kom, at Minderne om
Indkvarteringen i Krigsaarene i Aarhundredets Begyndelse
ikke var lystelige. Trods Glæden over at se danske Sol
dater var Stemningen noget trykket, og derfor enedes
Hertel med Præsterne Boesen i Fjelstrup og Boisen i
Vonsbæk om i deres Sogne at foretage Indsamling af
Korn »for at lette de mindre formuende, men trofaste
Borgere i Haderslev Indvarteringsbyrderne.«
Den 31. Marts holdt den slesvigske Forening den
fastsatte Generalforsamling, og det var et i Forhold til de
urolige Tider ret talrigt besøgt Møde. Et Forslag til en
Udtalelse blev forelagt, og der blev talt for en saadan
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Udtalelse; men der blev ogsaa talt derimod, thi mange
fandt, at det, der krævedes nu, var ikke Ord, men Hand
ling. Midt under Forhandlingen modtog Møller Staal en
Skrivelse fra den provisoriske Regering om at møde i den
slesvigholstenske Stænderforsamling i Rendsborg den 3.
April som Suppleant for Wiimh, der var valgt til Depu
teret i 1847, men havde nedlagt sit Mandat. Han oplæste
Skrivelsen under Udbrud af Harme og Latter fra Forsam
lingen, og da han bagefter rev Skrivelsen i mange smaa
Stykker og smed dem paa Gulvet, lød der stormende Bi
fald og et »Længe leve Kong Frederik den 7de!« ledsaget
af 9 Hurraer. Man fandt, at dette kunde gjælde for til
strækkelig Protest fra Foreningen, og der blev intet tilført
Protokollen; men man vedtog at optage den af de tre
Præster paabegyndte Indsamling rundt i alle Sogne og
drøftede, hvad man ellers kunde gjøre for at sikre Stil
lingen.
Man havde allerede begyndt paa forskjelligt. Den
29. Marts, da Tropperne rykkede ind, blev Dr. Marcus
arresteret af en Afdeling paa Angivelse af Hertel, som
fulgte med og anviste Officeren denne Fører, og dette fort
satte man, da Øvrigheden ikke foretog .sig noget, og saaledes blev den 2. April Postholder Jørgen Råben, Garver
Gøhlmann og Sognefoged Erichsen i Skjærrebæk arre
sterede; men de fleste af Oprørernes Førere var flygtede,
deriblandt Kammerjunker y. Krogh, som kort efter blev
Chef for et Korps af Friskarerne. Den 2. April afskedig
edes de Deputerede i det tydske Kancelli, som Dumreicher
o. s. v., Kontorchefer som Bagger o. s. v., og istedetfor
dem blev det overdraget Professor C. D. Paulsen og Kam
merjunker v. Rosen som provisoriske Medarbejdere for
Ministeren at overtage Kancelliets Forretninger.
Den
4. April blev der dannet en Regeringskommission for
Hertugdømmet Slesvig, bestaaende af Stiftamtmand, Grev
Sponneck i Ribe, Kon feren tsraad Kirstein og Justitsraad
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Lassen i Haderslev samt et Par Sekretærer.

Kommis
sionen tog Ophold i Haderslev, fik en vidtstrakt Myndig
hed, og de danske Nordslsvigere overlod saa til den de
nødvendige, men mindre behagelige Arresterings- og Af
sættelsesforretninger, uagtet den tog det saa lemfældigt,
at »Dannevirke« fandt Anledning til en skarp Kritik.
Des ivrigere tog Bønderne fat paa Folkevæbningen,
og der var det vestpaa, at man først fik Sagen ret organi
seret. Straks efter sin Hjemkomst fra Rendsborg og Had
erslev fik Kroger foranstaltet et Møde paa Rødding Høj
skole, hvor der blev vedtaget en Adresse, hvori man bl. a.
bad om at sikre Rendsborg mod Overrumpling; men saa
kom Oprøret, Skolen hævedes, Lærerne og flere af Elev
erne gik til Hæren, og Helweg fulgte dem som Korre
spondent til »Dannevirke«. Knuger fik nu travlt med
rundtom at faa en Folkevæbning i Gang, og allerede den
3. April kunde han ved Agerskov samle en Skare paa 3
å 4000 væbnede Mænd, og her blev forhandlet og vedtaget
en Ordning af Egnens Forsvarsvæsen med Stafetforbind
else mellem Sognene, og at i alle dansksindede Sogne
skulde Dannebrog stikkes ud fra Kirketaarnene. Østpaa
havde man været ligesaa tidlig paa Færde, men mere
spredt; dog her tog Møller Staal Ledelsen og søgte at faa
Ledelsen organiseret. Rigtig Fart i Bevægelsen kom der
dog først, da der mødte en Hr. Ørnstrup fra Odense med
Stridsleer og med en Professor Sasse, som i den polske
Frihedskrig 1830—31 havde anført en Afdeling af »LéMænd«, som med dette Vaaben »ekspederede omtr. 50,000
Russere ud af Verden«, som »Dannevirke« udtrykker sig.
Slaget ved Bov den 9. April bragte nyt Mod og Begejstring,
og den 14. April kunde »Dannevirke« melde, at Stridsleen
var indført i 4 Sogne: Bevtoft, Skrydstrup, Hammeler
og Moltrup, og at Søndagen den 16. skulde Mandskaberne
samles til en Øvelse i Hammelev eller Skrydstrup. Men
ogsaa Offervilligheden var stor paa alle Omraader, og den
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22. April kunde »Dannevirke« melde, at Nustrup og
Skrydstrup Sogne havde i Forening stillet 2 Par Heste
med Seletøj og to frivillige Kudske til Krigsministeriets
Raadighed, og Moltrup Sogn, Øsby Sogn og Oksen vad—Jels
Pastorat hver *1 fuldspændt Vogn med frivillig Kudsk
og 2 Heste.
Hele dette friske Liv fik ny Næring ved Kongens
Besøg. Han kom først til Als, siden efter Slaget ved Bov
til Flensborg og drog senere nordpaa, overalt hilst med
Jubel. Til Haderslev kom han den 15. April fra Aaben
raa. Ved Middagstid stillede Borgervæbningen paa Torvet,
og Laurids Skau red ham imøde med 400 Bønder. Han
kom dog først hen paa Eftermiddagen tilhest, ledsaget af
sit Følge og de 400 Ryttere og — efter hans Befaling —
med Laurids Skau ved sin Side.
Den 11. April, anden Dagen efter Slaget ved Bov,
var Skau bleven udnævnt til Dannebrogsmand, og der
siges, at han den Dag traf Kongen i Flensborg, og at denne
da selv heftede Korset paa hans Bryst, og det var naturligvis
en Anerkjendelse; men det betragtedes som større Anerkjendelse og Ære, da han red ved Frederik den 7.s Side
under dennes Indtog i Spidsen for de 400 ridende Bønder.
I de sidste Aar havde han ikke været populær blandt
Bønderne, en Maaned før havde han faaet at mærke, hvor
liden Indflydelse han havde, og den 31. Marts havde han
ikke kunnet faa den slesvigske Forening til at vedtage
hans Forslag om en Erklæring. Men denne Dag blev et
Vendepunkt i hans Liv. Nu, han havde deres Konges
Anerkjendelse, nu kunde og vilde Bønderne betragte ham
ikke blot som deres Ordfører ved festlige Lejligheder, men
som deres Høvding, og havde de tidligere havt meget imod,
at han var for fin til at være Bonde, saa kunde de nu
bedre finde sig deri, ja, var helt stolte af det, da han —
en af deres egne — efter Krigen blev Amtsforvalter.
Der blev talt meget om dette Indtog og den Hyldest,
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der bragtes Kongen fra Schrøters Gjæstgiveri, d. v. s.
den slesvigske Forenings Lokale, og det blev da ogsaa det
sidste Blad i dette Lokales minderige Historie. Et Øjen
vidne, Provst Bekker, har fortalt følgende derom i et Brev
til Forfatteren:
»Det var Lørdag den 15. April henimod Aften, at vi
mødte ved Sønderbro for at modtage Kong Frederik. Der
var en styrtende Masse Mennesker, mest Landboere. I
Vinduerne paa første Sal i Otto Schrøters Hus havde en
Del Danske taget Plads, og efter nogen Venten saaes en
Rytterskare at komme ned mod Byen fra Aabenraa Lande
vej. Den skraanede lidt ad Byen til, saa hele den store
Skare kunde overses fra Møllepladsen. Da Kongen var
kommet over Broen og altsaa red lige under Schrøters
Vinduer, kastede Damerne i Vinduerne en Mængde
Blomster og Krandse ud; men endnu hørtes intet Hurra.
Hvorfor ikke? Der gik et sagte Forundringsraab gjennem
Mængden: »Nej se! Laurids Skau ved Kongens Side med
Dannebrogskorset paa!« Og det var tydeligt, at man i
Forbavselse over dette Syn et lille Øjeblik glemte at fæste
Opmærksomheden paa den statelige Kongeskikkelse paa
den hvide Hest. Men da Skau slog ud med Haanden og
raabte: »Leve Kong Frederik den 7.!« saa vibrerede Luften
af Hurraraab, og de hørte aldrig op paa Vejen til Borg
mester Lassen i Slotsgade, hvor han tog Kvarter. Han
vilde ikke logere hos Amtmand Johannsen, hvis Sindelag
i mange Aar syntes at helde til tydsk Side, og det skal
have været Skau, der fik ham til at bryde med den gamle
Skik, at Kongerne tog ind paa Amthuset.«
Næste Morgen red Kongen videre nordpaa, stadig fulgt
af Skau og de ridende Bønder. »Dannevirke« beretter, at
Kongen saa meget alvorlig ud, da han kom ridende, og
dette var ikke underligt; thi Preusserne kunde stadig
ventes, og Ugedagen efter Kongens Ridt ud af Sønderjyl
land var det, at Preusserne rykkede frem og Paaskedagsslaget ved Slesvig stod den 23. April. Den næste Dag

Den slesvigske Forenings Lokale,

drevet hjem ; men ud paa Aftenen, ved Sengetid, kom en
anden større Jobspost. Som bekjendt fremkaldte en blind

prædikede Hertel paa Vacance i Øsby, og paa Hjemvejen
fik han at høre om Slaget og dets Udfald. Han kom be-
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Al larm i Flensborg den 24. April, foranlediget af nogle
Dragoner, en Panik blandt Soldaterne, og adskillige lob,
red og kjørte nordpaa i vild Flugt. De Dragoner, som
bragte Forstyrrelse i Flensborg, fremkaldte ogsaa alminde
lig Rædsel i Aabenraa og Haderslev paa deres vilde Flugt
nordpaa. Hvor utroligt det lyder, naaede de allerede
samme Aften Haderslev, og selv ellers rolige og besindige
Mænd tabte rent Bevidstheden. En bekjendt Mand var
det, der om Aftenen med flagrende Lokker kom til Mol
trup Præstegaard, sølet, fordi han var falden undervejs,
og raabte, som han kom: »Lad nu ringe med Stormklok
ken, og lad Folkevæbningen møde, for nu kommer Preus
serne.« Hertel svarede roligt: »Folkevæbningen kan møde
Friskarerne, men ikke regulære Tropper; men hvad er
der sket?« Han fik meget sørgeligt at høre, men troede
det ikke.

2.

Paa Flugt.

Næste Dag, Tirsdag d. 25. April, kjørte han i sin Enspændervogn ind til Haderslev. Her stod det sørgeligt til.
Hele Natten var der kommen Flygtninge, og Rygterne lød
vildere og vildere. Hele den danske Hær, hed det, var tilintetgjort, fangen, hugget ned eller spredt til alle Sider*. Re
geringskommissionen var ved de første Rygter over Hals og
Hoved flygtet nordpaa, de trofaste Embedsmænd fulgte efter
samt en Del af de mere fremtrædende danske Borgere, og
■den lille Besætning i Byen var ogsaa marscheret nordpaa;
men Slesvigholstenerne jublede. Hertel hverken kunde
eller vilde tro paa disse Rygter, men kjørte roligt hjemad.
Udfor Harmonien mødte han en Skare, og her forefaldt
den Scene, Stiftsprovst Helweg hentydede til i sit Brev.
Man greb fat i Hesten, og han maatte holde stille, medens
Hoben raabte og skjældte ham ud, nogle truede og gjorde
Miner til at trække ham af Vognen, andre raabte, at man
skulde sætte ham fast, for at man siden kunde føre ham
H. Wilh. Hertel.
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til Rendsborg. Nogle mere besindige Borgere kom dog til
og talte hans Sag. Det endte med: »Ja, kjør saa; men
se snart at komme bort! En anden Gang gaar det ikke
saadan til!« Lidt efter at han var kommen hjem til
Moltrup Præstegaard, kom Laurids Skau ridende. Han
havde fra sin Gaard havt Stafetter ude, men ikke kunnet
opspørge noget om Fjenden. De to Venner blev enige om
at ride til Kolding for at faa noget at vide.
Her havde den kommanderende General for Nørre
jylland, Moltke, Hovedkvarter, og her var man allerede
kommen til Ro og vidste, at hele Historien ved Flensborg
havde været blind Allarm, at Størstedelen af Hæren var
i Begreb med at gaa over til Als; men at et Flankekorps,
som havde staaet ved Bov, var i Begreb med roligt at
trække sig tilbage vestpaa over Bevtoft o. s. v. Medens
Hertel gik paa Gaden, blev han pludselig omfavnet af en
Officer under Raabet: »Der har vi jo Hans Hertel!« Det
var hans ellers saa fornemme og afmaalte Fætter og tid
ligere Elev, W. Haffner, den senere Krigsminister, som
vistnok ellers ikke indlod sig paa saa varme Venskabs
tegn ; men 1848 kunde nok vende op og ned paa Menne
sker, og Haffner var nu i Kolding som Anfører for en Af
deling Herregaardsskytter.
Dagen efter red Hertel beroliget og oplivet hjem; men
medens han bedede i Kristiansfelt, kom en ham aldeles
ubekjendt Herre, der havde erfaret, hvem han var, hen
til ham og trak ham til Side. Han fortalte, at han den
foregaaende Aften havde opholdt sig i Råbens Gjæstgiveri
i Haderslev og der hørt en Slags Velfærdskomité holde
Raad om, hvad man skulde foretage sig, naar den slesvigholstenske Armé, som ventedes hver Dag, besatte Byen.
Man besluttede da først at bemægtige sig »Dannevirke«s
Trykkeri og arrestere Koch, om han endnu var i Byen,
og dernæst at arrestere Hertel, og den fremmede Herre
tilraadede derfor denne at vende om og ride nordpaa.
Trods Advarselen red Hertel dog roligt hjem.
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Den næste Dag, den 27de April, blev der sagt
ham, at Friskarerne havde besat Haderslev — ogsaa det
var galt, men det blev troet — og kort efter hed det, at
en Afdeling havde faaet Ordre til at marschere til Moltrup
for at arrestere ham. Skjøndt han ikke troede det, fandt
han det dog dumdristigt nu at blive der. For paakom
mende Tilfældes Skyld havde h^n den samme Morgen
ordnet sine Papirer og brændt alle dem, der ved en Hus
undersøgelse kunde volde hans Venner i Nordslesvig For
træd, og nu red han bort, men ikke længer end til Sigeling Kro Syd for Kristiansfelt. Her afventede han sin
Familie, der kom kjørende den næste Dag, den 28., og
nu red han med Vognen, som kjørte til Kolding. Tæt
udenfor Kolding mødte han Hestgarden med Prinds Kristian, den nuværende Konge, i Spidsen. Han red hen
til Prindsen og meldte, at da han forlod Kristiansfelt,
ventede man der hvert Øjeblik Slesvigholstenerne, men at
han ikke selv troede, at de var naaede til Haderslev endnu.
Prindsen betænkte sig lidt, men svarede saa: »Det faar
gaa, som det kan! Jeg har mine Ordrer, og dem følger
jeg.« Han red saa videre sydpaa med Hestgarden.
Den næste Dag rejste Herteis 2 Døtre og Frøken
Manicus til Fyn, hvor de foreløbig fandt et gjæstfrit Til
flugtssted hos Præsten Selchier i Balslev Præstegaard, og
selv rejste han videre nordpaa. Overalt blev der vist »den
slesvigske Patriot« — det almindelige Navn, han og hans
Venner gik under i 1848 — den største Hjærtelighed.
Værten i Vejle vilde ikke tage mod Betaling, og Folk
vidste ikke, hvor gode de vilde være mod ham og hans
hjemløse Drenge. Den Kjærlighed, det Fædrelandssind og
den Offervillighed, han fandt paa denne Rejse, hvor Skovene
hilste ham i deres første Vaarpragt, greb ham stærkt,
fyldte ham med frejdigt Haab og formede sig til et des
værre forsvundet Digt: »Nu er det Foraar i Danmark.«
Rejsen gik først til Højbjerg Præstegaard ved Viborg,
hvor Broderen Volfgang var Præst. Her lod han sine
14*
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Sønner blive og rejste saa til Kjøbenhavn, men ikke uden
Vanskeligheder.
Den 11. Maj, hans Fødselsdag, skrev han fra Kjø
benhavn, hvor han opholdt sig hos en anden Broder,
Ludvig, der var Kontorchef i Krigsministeriet, til sin
ældste Datter:
»Omsider er jeg da efter megen Omstrejfen og temme
lig Strabads igaar landet hos de Kjære, som havde været
meget angst for mig og os alle. Jeg er rask og befinder
mig vel, men træt er jeg rigtignok. I alle Havne paa
Jyllands Østkyst var Skibene borttagne til Militærets Brug.
Omsider kom jeg afsted over Randers, Grenaa, Ebeltoft
til Samsø og derfra over Kallundborg. I Randers traf jeg
Baggesen og fik tillige et Hverv*) at udføre undervejs; det
hjalp til at komme frem. — — — Imorgen tager jeg til
Frederiksborg et Par Dage. Na ar jeg kommer tilbage,
skal jeg melde mig hos Ministrene — jeg har fundet saare
velvillig Modtagelse hos dem —, da de saa maaske have
Arbejde at overdrage mig. — — — Nu, vær ved godt
Mod! Fader har ikke sluppet sit. Det klarer sig med
Herrens Hjælp igjen. Her tror man nu for Alvor paa
Svenskernes Komme. Jeg vil dog se dem først, før jeg
tror det; skjøndt jeg er fast forvisset om deres Sympathi.
Aalborg Avis idag melder Preussernes Indrykning i Hors
ens og Aarhus. Det har været mørkt før i Danmark og
er atter bleven lyst.«

Medens han var i Frederiksborg, hvor han ligeledes
opholdt sig hos en Broder, Rejnholdt, afskediget Major i
Generalstaben, var han til Audiens hos Kongen. Han
undrede sig i Forværelset over den Forandring siden Kri
stian den 8.s Dage, der var foregaaet med den Tone,
som herskede der. Alt var nu anderledes frit før; men
da han kom ind til Kongen, glemte han dette. Der var
som bekjendt Tider, hvor der kunde være en saadan
Vistnok af OrlaLehmann, hvem lian ifølge Skrivekalende
ren traf i Randers.
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kongelig Højhed over Frederik den 7.s Væsen, at alle
maatle høje sig for ham, og saaledes var det den Dag,
skjøndt hans Ord just ikke tager sig kongelige ud, • naar
de skrives. Der blev naturligvis talt om Nordslesvigernes
Troskab, og Kongen fortalte om en Del Beskyldninger,
der blev udtalt imod dem. »Tror Deres Majestæt dette?«
spurgte Hertel.
Kongen svarede: »Jeg siger: Det er
Løgn!« Han sagde dette, saa det rungede og kunde høres
ud i Forværelset, hvor man saa noget nysgjerrigt paa
Præsten, da han kom ud; men der var en Højhed
over Kongen og en Varme og Inderlighed over hele hans
Væsen, saa Hertel aldrig kunde glemme denne Audiens,
og Kongen glemte den ikke heller. Trods alt, hvad der
kunde siges og blev sagt om Frederik den 7., holdt Hertel
af ham siden den Dag, og naar siden Kongen kom til
Haderslev, lod han altid Hertel tilsige til Taffels, selv om
han ikke mødte ved Embedsmændenes Præsentation.
Hos Ministrene var han, som han skrev til Datteren,
ogsaa vel set, særlig hos Monrad, der engang sagde til ham
omtrent saaledes: »Der er en saadan Frejdighed og saa fast
et Haab hos Dem, at det virker velgjørende, saa De maa
love at komme jævnlig, selv om De ikke har Ærinde, for
man kan nok trænge til at faa sit Haab styrket i disse
Tider.« Det kom dog til et Sammenstød mellem dem, hvor
Herteis Hidsighed løb af med ham. Maaske var det senere,
men det kunde dog nok passe ogsaa til denne Tid. I London
blev der mæglet af Palmerston, og der kom Tanken frem
om Slesvigs Deling. »De slesvigske Patrioter« var alle
som én meget imod denne Tanke, som vi jo nok nu bag
efter kunde have ønsket gjennemført; men dengang tiltalte
den hverken Tydske eller Danske. Den 28. Maj havde
den tydske Borgmester Kier i Fladerslev sammenkaldt
Borgerne paa Raadhuset, for at de skulde afgive den Er
klæring, at de ønskede sammen med Sydslesvig at forenes
med Tydskland. Udenfor stod Friskarer opstillede og
ladede Geværerne. Borgerne erklærede ikke desmindre,
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at de ganske vist ikke vilde nogen Deling, men forlangte,
at Hertugdømmet Slesvig knyttedes nærmere til Konge
riget* om end med selvstændig Forfatning, og da Borg
mesteren blev vred, svarede de med at raabe Hurra for
Kongen. Hertel var inde paa den samme Tanke, men
Monrad var meget optaget af Delingstanken, og ved en
Audiens trak han et lille Bord frem. Paa Bordet laa et
Kort over Sønderjylland, hvor Delingslinien var angivet
med smaa Naale med røde og hvide Flag.
Monrad
bad ham 'se nærmere paa denne Delingslinie, men han
svarede: »Aa, jeg gider ikke set, hvorledes man vil stikke
Knappenaale i det danske Folks Hjærte.« I det samme
gjorde han en ufrivillig Haandbevægelse, Bordet væltede,
og Kortet røg henad Gulvet, saa alle Naalene trillede. Han
gjorde naturligvis Undskyldning og hjalp Monrad med at
samle Kort og Naale op. Denne svarede dog kun meget
godmodigt: »De maa virkelig ikke være saa hidsig.«
Trods Ministrenes Venlighed og det nye slesvigske
Kancellis Ønsker, som tydelig kommer frem i en lille
Meddelelse i »Fædrelandet« for 30. Maj, der giver et Ud
drag af hans Indberetning til Kancelliet om hans Flugt
fra Moltrup, blev det dog ikke til noget med, at Minist
rene »havde noget Arbejde at overdrage« ham, som han
havde ventet. Hvad dette Arbejde skulde have været,
fremgaar af Meddelelsen i »Fædrelandet« den 30. Maj,
hvor der først ganske kort fortælles, hvad vi kjender om
hans Færd, indtil der kom Budskab om Slaget ved Sles
vig, og at man tænkte paa at føre ham til Rendsborg.
Derefter hedder det: »Da han altsaa ikke saa andet for
Øje, hvis han forblev i Slesvig (end et Fangenskab i Rends
borg), men derimod som fri Mand troede at kunne tjene
sit Fædreland bedre, forlod han sit Sogn og begav sig
hertil for at søge om at blive Feltpræst ved den danske
Armé, idet han anmeldte sin Afrejse for Provsten og for
beholdt sig igjen at overtage sit Embede under forandrede
Forhold.«
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Planen om at blive Feltpræst mødte Vanskeligheder
hos Krigsminister Tscherning, der ingen Feltpræster
vilde have og maaske ogsaa blev gnaven ved at se Herteis
Frejdighed, medens han selv siden Slaget ved Slesvig saa
alt graat i graat og ikke lagde Skjul paa, at han fandt
det meningsløst at kjæmpe med en Stormagt og hele det
tydske Forbund. Den 2. Juni var Hertel hos Kongen for
at opnaa den ønskede Ansættelse, men blev henvist til
Krigsministeren, og hos denne hentede han et barsk Af
slag ved en Audiens den 3. Juni. Da Tscherning. senere
blev nødt til at ansætte Feltpræster, var Hertel ikke i
Kjøbenhavn og blev dette Aar forbigaaet, hvilket han tog
sig meget nær.

3.

Konstitueret Provst.

Efter den mislykkede Henvendelse til Krigsministeren
tog Hertel’ en rask Beslutning. Preusserne havde begyndt
at rømme Jylland den 25. Maj, og danske Tropper havde
den 29. Maj besat Haderslev, saa der var maaske Udsigt
til, at han atter kunde overtage sit Embede i Moltrup,
hvad han naturligvis helst vilde. Den 5. Juni rejste han
til Slagelse, blev en Dag over hos Venner der, rejste videre
og kom den 8. Juni til Middelfart, hvor han traf Amt
mand Johannsen og sin Onkel Friess, der ligeledes begge
var paa Hjemvejen. Her blev de dog alle standsede ved
den Efterretning, at Oberst Juel den 7. var gaaet tilbage
til Kolding af Skræk over den uheldige Træfning ved
Hoptrup; men den 10. Juni overtog General Bulov Kom
mandoen over Flankekorpset og rykkede atter frem. Samme
Dag, Pintselørdag, rejste Hertel til Kolding med den sles
vigske Forenings Vært, O. Schroter, senere bekjendt
Mølleejer i Haderslev. Herteis næste Brev til sin Datter,
som da var i Kjøbenhavn, er dateret Moltrup den 15. Maj\
og det hedder i dette Brev, der var beregnet som Bundbrev for Familien:
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»Mange Gange har jeg havt Pennen i Haanden; men
her er en saadan Militærtummel, at her er ikke Ro noget
Øjeblik. Jeg skriver nu, hvad jeg kan, men fatte mig
kort maa jeg. 1. Pintsedag begyndte en Træfning ved
Sigeling, Bjerning og deromkring; men den blev ikke af
Betydenhed. Fjenden retirerede straks, og skjøndt han
havde opplantet Kanoner udenfor Haderslev op imod Koldingvejen og gjort flere truende Anstalter, saa rømmede
han dog Byen uden Modstand. Vore fulgte efter og be
satte Haderslev imod Aften. Med bange Sind ventede vi
i Kolding paa, hvad Udfald Dagen maatte faa; omsider
kom det gode Budskab.
2. Pintsedags Morgen [12. Juni] rejste jeg i Selskab
med Schrøter. Det var en egen Følelse, hvormed jeg drog*
ind i Hjemmet; alt stod her paa sin gamle Plads, Stuerne
rene og pæne. Her var saa roligt, stille højtideligt. Jeg
holdt Gudstjeneste — først med mig selv — og prædikede
i begge Kirker, og jeg blev af Menigheden modtaget med
Glædestaarer. Gudstjenesten i Bjerning var først om Efter
middagen Kl. 3. Samme Dag imod Aften drog en Mængde
af vore Tropper her forbi, alt stiler efter Hammelev og*
derud efter. Om Aftenen, efter at Pigerne havde aflagt
deres Rapport — Johan [Avlskarlen] var atter i Konge
rejse — og jeg nu sad rolig i Sofaen, følte jeg mig saa
bevæget - hvor mange Følelser have ikke strømmet ind
i disse Uger — og tillige saa angrebet (nogen Rheuma
tisme var ogsa'a med i Spillet), at jeg fandt det rettest at
gaa tilkøjs. Jeg sov fortræffeligt, men er endnu lidt lam
paa det ene Ben. Næste Dag (Tirsdag den 13.) vrimlede
det her af Bagagevogne, og siden har Præstegaarden været
fuld af saadanne. Officerer og Ordonnanser o. s. v. gaa
og komme uophørligt.«

Det var Oberst Olaf Rye og hans Brigadestab, der
tog Præstegaarden til Brigadens Hovedkvarter og i den
Grad lagde Beslag paa hele Lejligheden, Kjøkkenet med,
at Hertel knap nok selv havde et Værelse i Fred, og hans
Folk ikke kunde komme til at lave Mad. Det kom der
for til nogle Sammenstød mellem den noget heftige Hertel
og den ikke mindre iltre Rye; men som de skjændtes
værst, blev de begge komisk paavirkede af noget, der fore-
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gik ude i Gaarden, kom til at le og sluttede ikke blot
Forlig, men Venskab, saa Hertel som Feltpræst gjærne
vilde have været anvist Plads hos Rye; men det blev der
ikke noget af. Hertel spiste, da de havde sluttet Forlig,
selv ved Stabens Bord; udenfor spillede Brigademusiken,
og Jenserne svingede Bønderpigerne til stor Fornøjelse for
dem selv og de mange Tilskuere, der var samlede for at
høre den smukke Musik. Det var en fornøjelig Tid, der
stod som et Lyspunkt i Krigen baade for Hertel og Mol
trupperne. — Det hedder videre i Brevet af 15. Juni:

»Naar det kommer til at bryde løs, maa Gud vide.
Her er nu samlet en betydelig Styrke; Haderslev Sønder
port bliver stærkt befæstet, og Officererne ere ved frejdigt
Mod og mene, at Tydskerne ikke skulle komme her mere,
men ville dog ikke, at jeg endnu skal kalde Jer tilbage.
Men ret længe tænker jeg ikke, I komme til at vente.
Folkene have i vor Fraværelse været overordentlig flinke,
Johan tapper imod Preusserne. Søndagen, efter at vi vare
rejste, havde de her i Præstegaarden 7 Officerer med Tjenere
samt 66 Mand, og den næste Dag, da de drog bort, kom
30 Mand med 2 Officerer og 2 Læger. Men derved blev
det da ogsaa; siden havde de Ro.
Pastor Petersen i Hoptrup er arresteret, Hansen i
Aastrup var i Forhør igaar [Onsdag den 14. Juni]. Jeg
blev om Eftermiddagen kaldt ud paa Amthuset og frygtede,
at jeg skulde komme til at træde op som Vidne imod dem,
hvad jeg vistnok havde maattet frabede mig. Det var
noget ganske andet. Jeg blev vist hen til Justitsraad
Lassen (Regeringskommissær), og hvad vilde han? Det
kundgjordes mig, at Janssen er suspenderet som Provst,
og jeg konstitueret i hans Sted. Hvad synes I? Det er
nu vistnok et ypperligt Svar paa den provisoriske Rege
rings Afsættelsesdomme; men ellers et nu saa byrdefuldt
Hverv, at jeg ser Bjærge af Arbejde, Vanskeligheder og
Fortrædeligheder. Og saa dertil den gamle Mand, som
føler sig dybt krænket, og mit Forhold til ham og hans
Familie, der altid har været venskabeligt. I Eftermiddag
skal jeg ind til ham og modtage Arkivet og andre Provstesager. Det er en bitter Gang.«
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Cancelliets Skrivelse, hvorved Hertel konstitueredes som
Provst, er dateret den 8. Juni; men han fik først, som vi
har set, Meddelelse derom den 14. og indfandt sig den
15. Kl. 4 i GI. Haderslev Præstegaard for at modtage
Arkivet, der nu egentlig skulde flyttes til Moltrup; men
de slesvigske Provsters Embedsomraade var mere omfat
tende, end vi kjender til i Kongeriget, saa Arkivet var
temmelig stort, og Hertel betragtede det som uheldigt at
flytte det i saa urolige Tider. Den skikkelige Provst Jans
sen, som egentlig ikke var oprørsksindet, men manglede
den Fasthed, saadanne Tider krævede, overlod ham derfor
et Værelse i sin Præstegaard og gav ham Nøglen dertil,
og det gjorde just ikke Forholdet lettere at have Arkivet
omtrent en Mil borte. Hertel gik derfor efter sin Hjem
komst tilsengs for at faa Ende paa sin Forkjølelse og sit
Ildebefindende, der under disse Forhold kom dobbelt ubelej ligt.
Den 16. tilskrev Regeringskommissæren »det konge
lige Visitatorium« (Amtmand og Provst), at han havde sus
penderet Pastor Petersen i Hoptrup og anmodede dette om
at drage Omsorg for at faa Embedet midlertidig bestyret,
hvilket under de daværende Forhold var lettere sagt, end
gjort, især da Hoptrup laa syd for den Linie, de danske
Tropper holdt besat.
Samme Dag tilstillede Amtmanden den konst. Provst
Afskrift af en Cancelliskr. af 14. Juni, ifølge hvilken Haders
lev Amt, Haderslev By og Godserne Gram og Nybøl
skulde udgjøre »Haderslev Distrikt« med et Distriktsraad,
hvortil enhver i Distriktet boende uberygtet Mand over 30
Aar skulde være valgbar, og Valgberettigelsen udstrakt;
men den Valgkommission, der skulde lede det første Valg,
skulde afgive Betænkning om, hvorvidt det var ønskeligt
ved dette Valg at gaa frem efter Stænderanordningen.
Valgkommissionen skulde bestaa af Amtmanden, den kon
stituerede Borgmester i Haderslev, den konstituerede Provst
og de to Stænderdeputerede, H. A. Krüger og Nis Loren-
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zen. Amtmanden indvarslede Valgkommissionen til Møde
paa Amthuset den 19. Juni Kl. 10 Form. Hertel deltog
i dette Møde, hvor det blev vedtaget at fraraade mere ud
strakt Valgberettigelse første Gang end efter Stænderan
ordningerne, sandsynligvis fordi det vilde falde vanskeligt
under de daværende Forhold at lave nye Valglister.
Den 20. indgav Hertel en Indberetning, hvoraf man
ser, at Folk var lidt i Vilderede med den Titulering, de
forandrede Forhold medførte. Tidligere var det »slesvigholsten-lauenborgske Kancelli« i Skrivelser altid »højprise
lig« ; men det passede ikke til de nye Tider, især da Kan
celliherrerne var afskedigede, og de nye Mænds Stilling
noget rent midlertidigt. Hertel bruger derfor afvekslende
Benævnelsen »det kongelige Kancelli« og »det høje Kol
legium«. Han beder den sene Beretning undskyldt paa
Grund af hans Ildebefindende, anmoder om at faa Ord
ningen med Hensyn til Arkivet godkjendt, beder Kancelliet
være betænkt paa, hvorledes Hoptrup Sognekald skulde
besørges, da det var umuligt, at Nabopræsterne kunne be
stride dette Embede, bebuder, at der mulig vil forestaa
flere Suspensioner, og meddeler, at han endnu ikke kan
indberette, om »de Gejstlige i Reglen have anerkjendt den
provisoriske Regering, men som saadanne, der ikke have
anerkjendt bemeldte Regering, nævnes Boesen i Fjelstrup,
Davidsen i Aller og Petersen i Bjert«. Han udtaler sig
om Stemningen og spørger, om det ikke er rettest, at de
vakante Skolelærerembeder bekjendtgjøres i »Dannevirke«.
Tidligere skulde Bekjendtgjørelserne ske i »Altonaer
Mercur«.
Herpaa svarede Kancelliet i Skrivelse af 23. Juni,
hvori Ordningen med Hensyn til Arkivet bifaldes, og ligesaa, at det er tilstrækkeligt, naar ledige Skolelærerembeder
bekjendtgjøres i »Dannevirke«. Det hedder videre: »Hvad
de ledige Præstekald angaar, saa har Kandidat H. L. R.
Muller, født paa Godset Gram, Skolelærer og Kirkesanger
paa Christiansø, der for Tiden er her, søgt om at faa
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Præstekald i sit Fødeland Slesvig. Paa ham kunde der
maaske tænkes, naar først Foranstaltning kunde træffes
med Hensyn til Hoptrup. Ogsaa en Kandidat Høxbroe
er bleven nævnet for Kancelliet.« Der meddeles endvidere,
at der er flere Ansøgere til Øsby (»blandt dem Pastor
Høcker fra Lygumkloster, Pastor Marckmann her i Staden
og Pastor Koch fra Vodder«), men ogsaa dette Embedes
Besættelse mente man at maatte vente med.
Det blev den sidste Kancelliskrivelse, Hertel modtog,
thi hele denne Herlighed med Provstevirksomheden og
Præstegaarden som Hovedkvarter fik en brat Ende. De
svenske »Hjælpetropper« kom omsider den 8. Juni; men
den hele Styrke var kun 4000 Mand, der besatte Fyn,
som aldeles ikke var truet. General Wrangel var sand
synligvis bedre underrettet om, hvor lidet Svenskernes Hjælp
havde at betyde og besluttede at rykke frem til Nørrejyllands Grændse.

4.

Omflakkende Liv.

Den 29. Juni blev Haderslev angrebet, men Angrebet
blev afslaaet; dog, man ventede fra dansk Side et nyt og
stærkere Angreb, og den 30. Juni om Morgenen trak hele
den danske Hær sig tilbage til Kolding, og der var kun
undervejs en lille betydningsløs Fægtning ved Bjerning
Kirke. Da Tropperne brød op fra Moltrup, fandt Hertel
det nødvendigt at følge efter, og det var paa høje Tid,
han kom afsted, thi 2 Timer efter hans Afrejse indfandt
en Kommando sig i Præstegaarden for at arrestere ham.
Han tog Karl og Heste med, da disse ellers let kunde
blive tagne af Fjenden, og Karlen udskrevet til slesvigholstensk Krigstjeneste. Han maatte bringe »nogle Rejsende
i Sikkerhed«, som det hedder i hans Beretning til Kan
celliet, tog derfor fra Kolding over Middelfart og Balslev
Præstegaard og kom først den 4. Juli til Assens, hvor
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Kon fere ntsraad Johannsen, Amtmanden i Haderslev, op
holdt sig og ønskede Herteis Nærværelse, for at de kunde
gjennemgaa Amtets Kirkeregnskaber. Man ventede hver
Dag Vaabenstilstand og mente da at kunne komme til
bage.
Hertel var gnaven over dette Arbejde til ingen Nytte,
naar man ikke var vis paa at kunne faa fast Fod der
ovre, og hans mørke Stemning, hvortil kom hans økonom
iske vanskelige Stilling, afspejler sig i Brevene.
Den 5. Juli afgav han Beretning til Kancelliet, hvori
det hedder:

»Det vil være Kancelliet bekjendt, at vor Armé, der
i de sidste 14 Dage havde concentreret sig stærkt mellem
Haderslev og Kristiansfelt, paa hele Linien trak sig til
bage Natten til den 30. Juni. Jeg saa mig da pludselig
og uventet — ligesom de andre dansksindede Embedsmænd — nødsaget til at forlade mit Hjem og min Em
bedsstilling. Herom er det min Pligt at give det konge
lige Kancelli fornøden Underretning. Paa Vejen til Kol
ding traf jeg sammen med Embedsbrødrene Boisen og
Boesen ; om flere Gejstlige have begivet sig bort, véd jeg
ikke — — —
Det var et sørgeligt Syn undervejs at se den Masse
af Bøndersønner og unge Bønder, som ere flygtede fra det
Slesvigske for ikke med Magt at slæbes til Rendsborg. —
Danmarks Horisont er for Øjeblikket formørket; med den
almægtige Faders Hjælp vil det atter klare op. Jeg kan
ikke slippe mit Hjærtes gode Fortrøstning.«
Han klager over sin økonomiske Stilling, der natur
ligvis maatte blive vanskelig, naar Hjemmet og de Ud
gifter, som Indkvarteringen førte med sig, helt maatte be
troes Tjenestefolkene, hvoraf den ene siden ikke viste sig
at være tro, naar han selv idelig var paa Rejse, Familien
spredt omkring, og Em bedsind tægterne hævedes af den
konstituerede slesvigholstenske Præst. Det hedder saaledes
bl. a. i Skrivelsen:
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»Den i sin Tid ansøgte Ekstragage er det bleven mig
en Nødvendighed som snarest at se mig anvist. Siden
Paaske d. A. har jeg ikke havt den mindste Indtægt, ikke
en Gang det til Pintsen forfaldne Offer modtog jeg, da
Gudstjenesten forstyrredes ved Krigens Larm *).
Efter
Menighedernes Tilbud skulde en anden Dag vælges. Hvad
jeg havde af rede Penge, forbrugte jeg paa sidste Rejse.«
Samme Dag skrev han et Brev til Datteren — et tid
ligere, skrevet paa Rejsen, var gaaet tabt, og naaede hende
ikke — og det hedder deri:

»Du spørger, min Glut, hvad jeg tror og mener? Saa
omtrent ingenting! De Historier kan man ikke finde Rede
i ; men at Danmark skulde gaa til Grunde, dertil siger
jeg Nej og atter Nej. Man er saa forekommende med Re
solutioner; mig synes, det var bedre at give Stunder, til
man havde lidt fastere Fod. Jeg har skrevet til Kancel
liet om nogen Lønning eller Gage, hvad det hedder; jeg
har nu til Overflod nok af Renderiet frem og tilbage for
ingen Ting. Siden Paaske ikke en Skillings Embedsind
tægt. Af Svaret og Affærernes Gang vil min Bestemmelse
med at rejse afhænge; jeg er slet ikke forhippet paa at
komme tilbage.
Du spørger, hvorledes det staar til i Moltrup, og hvor
ledes det gaar de stakkels Piger? Ja, de er at beklage!
Men forresten kan Du nok vide, at jeg intet kan sige om
Tilstandene derovre. Haderslev er besat af Friskarer. De
have spist Kirsebær i Vonsbæk og gjæsterere i Dag i
Aarøsund. Det hedder saagar, de have indbudt Søoffi
cererne fra vore udenfor liggende Skibe, og at disse have
taget imod Indbydelsen.
Bille var her igaar og bragte Efterretning om, at
Fjenden var gaaet mere sydlig til Sommersted-Oksenvad
og i den Linie, deres Forposter ved Vonsild og Øddis. —
Vore var gaaede mere nordlig, Forposterne ved Kolding,
Lejrskov o. s. v. Amtmand Johannsens Søn, Christian,
skal være grebet som Spion i dansk Dragonuniform. Vi
*) Begge Kirkerne laa ved Landeveje, hvor Troppemasser
drog forbi.
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frygte alle, at den Gamle skal høre derom; han bærer det
vel næppe, han ser alvorlig ud.
Jeg fik Dit Brev i Formiddags, men jeg kunde ikke
straks komme til at skrive, da Konferentsraaden havde
bedt mig udarbejde noget i Kirkesagen, hvorefter jeg var
hos ham et Par Timer. Naa, den Gjerning kunde da
gjærne vente! Hvorledes der saa ud i Moltrup, havde jeg
beskrevet i det forlorne, lange Brev. Haven trængte lidt
til Lugning, forresten fuld af de yndigste Roser, Masser
af Ribs, Solbær og Stikkelsbær og en stor Rigdom af de
dejligste Jordbær. Spise Friskarerne Kirsebær i Vonsbæk,
smage de vel ogsaa Jordbærrene i Moltrup; iøvrigt havde
vi med Indkvarteringen ret gottet os med dem. Fremad
tænker jeg endnu ikke, det duer ikke.«

Humøret klarede dog snart op igen, og hertil bidrog
vel, at Kancelliet under 8. Juli tilskrev ham, at der var
givet Assens Amtstue Anvisning paa at udbetale ham 200
Bigsdaler (400 Kr.) for Maj og Juni. Siden hævede han
100 Rigsdaler (200 Kr.) om Maaneden i Vartpenge. Han
skriver i et Brev til Datteren den 11. Juli:
»Var jeg hos Dig, og Du studerede Faders Ansigt,
vilde Du finde, at det slet ikke er saa mørkt, som Du
efter mit sidste Brev synes at antage. Du kjender mig
jo nok og véd, at jeg er noget ivrig af mig, og naar jeg
ser, at der, saavidt jeg kan skjønne, sker noget dumt Tøj,
saa bruser det i mig, og Fader bliver kanske mørk og
bedsk nok. Ikke at tale om vort eget Hjem, saa smerter
det mig dybt for Nordslesvig denne Gang, det er en alvor
lig Tugtelse, der gaar over det. Insurgenter og Friskarer
skaane det heller næppe. Wrangel ligger i Haderslev; det
er da til at haabe, at han holder nogenlunde Orden i
Byen og Omegnen. Nu, for Tingene derovre maa den
kjære Herre Gud raade, vi kunne jo dog intet udrette. —
Ja, vel er det galt, at Johan*) er her paa Fyn, hans Nær
værelse var nødvendig hjemme; men der kan ingen ung
Karl være, han bliver straks taget og ført til Rendsborg.
*) Herteis Karl.
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Jeg har forgjæves gjort mig Umage for at faa et Bud
hjem; men det er der ingen Mulighed for. Råben*) og
hans Kone lovede at tage sig af Tingene, hvad de kunde,
og Peter Knudsen**) skulde være i Præstegaarden. —
Hvordan det gaar med de stakkels Piger og alt derovre,
maa Gud vide. L. Skau opholder sig paa Rugstedgaarden,
hvor han er i Nærheden af Hovedkvarteret, som ligger i
Viuf. Pauline***) er hjemme hos sin Fader. Her er over
alt temmelig stor Indkvartering af Svenske, og der gjøres
meget Væsen af dem — i Balslev gaar det lidt i de høje
Toner—; men det skal være dem vel undt, naar kun de
komme til at gjøre lidt Gavn. I Moltrup tænker jeg, at
Hr. Neilingf) nu residerer, og vil han være en lille
Smule skikkelig, saa kunde jeg næsten sige, det ikke var
saa ilde. Som god Slesvigholstener vil han bedst kunne
holde nogen Fred over Sognet og Præstegaarden. — —
Pastor Boisen er iaftes kommen hertil fra Jylland, hvor
han har opholdt sig hos sin Svoger. Han var hos mig
for et øjeblik siden og vilde en Tur til Aarø. Han var
forstemt og synes ikke mere at ville til Slesvig. Jeg kan
endnu ikke opgive Tanken derom. Det synes mig Pligt
endnu ikke at svigte; dog, maaske var det klogt at søge
Retirade, medens den staar aaben, man udretter maaske
dog intet.«
Som man ser, var han, selv om Humøret var bedre,
øndnu forknyt og forstemt, hvad man ikke kan undre sig
øver, saa uvis som Fremtiden var for ham og hans Hjem,
og hans Børn var ikke mindre forknytte, særlig den
voksne Datter, som stadig opholdt sig i Kjøbenhavn, og i
et Brev fra hende, dateret den 16. Juli, hedder det:
»Min egen, kjære Fader! O, hvor jeg dog længes
efter Dig, det kan Du ikke tro! Bare Du kunde komme
herover, eller jeg snart kunde komme hjem! Ja, det er

*)
**)
***)
f)

Degnen i Moltrup.
Fast Daglejer i Præstegaarden i mange Aar.
Den jydske Pige.
Den konstituerede slesvigliolstenske Præst.
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mit højeste Ønske — — — Paa Tantes Geburtsdag var
vi i Skoven og morede os ret godt; dog er det allerbedst
i Moltrup, saa Gud give, vi var der igjen! Tror Du ikke,
vi kan snart komme hjem? Bliver der Vaabenstilstand,
saa maa jeg dog i det mindste komme, ikke sandt, min
lille, søde Fader? — — Jeg trænger saadan til nogen,
der kæler lidt for mig. Du véd, jeg er i det Stykke lidt
forvænt; men det er der ingen her, der falder paa, endogsaa kun at sige mig et venligt Ord. Lev vel, min egen,
kjæreste Fader, lev vel! Skriv snart til din bedrøvede
Vilhelmine.

Er det sandt, at Jørgen Jensen*) fra Bramdrup er
flygtet? Det stod i en Løbeseddel, jeg fik i Haanden for
leden Dag. Skriv snart, jeg længes saa usigeligt. Naar
Du selv kunde komme, var det aller-allerbedst; men de
stakkels Drenge længes vel lige saa meget.«

Herpaa svarede han i et Brev, dateret
24. Juli:

Vejle den

»Du længes, skriver Du, mit elskede Barn, efter at
være hos Fader! Dog længes Du næppe mere end jeg
efter, at denne Adskillelse snart havde en Ende. At have
min kjærlige, forstandige Mine hos mig, hvor vilde det
gjøre mit Hjærte godt! Vær Du overbevist om, at saasnart jeg kan kalde Dig til mig, sker det. Dette om
flakkende Liv uden eget Hjem trætter, uagtet al den Kjærlighed, der overalt møder de Landflygtige.
Men Du forbavses nok over, at mit Brev er dateret
fra Vejle. Dermed gaar det nu saaledes til: I Fredags
[den 21. Juli] kjørte jeg til Assens**). Johan plagede mig
hver Dag for, at han dog maatte prøve paa at komme
hjem. — Man sagde i Assens, at Vaabenstilstanden var
undertegnet, og at det snart vilde klare sig. Ud paa Efter*) Omtalt S. 64. Sammen med Hans Nissen i Hammelev
havde han givet den danske Hær Underretning om Slesvigholstenernes Foretagender og fulgte derfor med en dansk Afdeling,
som efter en Fremrykning snart trak sig tilbage. Død 1896, ikke
som ved en Trykfejl S. 64 angivet 1876.
**) Fra Balslev Præstegaard, hvor han havde opholdt sig nogen
Tid, og hvor Karlen og Hestene var.
H. Wilh. Hertel.
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middagen kom der andre Efterretninger: Vaabenstilstanden
var forkastet af Tydskerne, Snoghøj var opgivet, Vejen til
Kolding usikker, og vor Armé havde atter trukket sig til
bage og taget Stilling ved Skanderborg. — — Den næste
Dags Eftermiddag tog vi til Middelfart, jeg var saa urolig
og maatte have Vished. Der traf jeg Hans Nissen med
Familie, Nis Lorenzen og flere Flygtninge. Snoghøj var
ikke opgivet af vore; men ellers lød Efterretningerne ikke
gunstige. Jeg besluttede at blive til næste Morgen og da
at vende tilbage. Om Morgenen kom der bedre Budskab.
Vi tog da [Søndag den 23.] over til Snoghøj, jeg vilde des
uden se de mægtige Forskandsninger derovre. De ere i
storartet Stil; men den dejlige Have er saa omtrent øde
lagt, Kirsebærtræer o.s. v. laa fældede med Frugter paa.
Den der kommanderende Qfficer sagde mig, at Vejen til
Kolding var aldeles sikker. Jeg fulgte da med derhen I
Kolding traf jeg Ritmester Hegermann Lindencrone *), som
havde ligget i Moltrup, medens jeg var hjemme. Han
underrettede mig om, at der var Vaabenstilstand til iaften
(Mandag den 24.), og at indtil dens Udløb, kunde Vejen
— til Ribe frit passeres; dog skulde der et Bevis med
til vore Forposter, som han udstedte. Da Hestene saa
havde bedet lidt, kjørte Johan ad Ribe til, og han var
sjæleglad, da man i Kolding erklærede for vist, at fra
Ribe til Haderslev kunde han let komme. Han vilde
hjem og høste — Du véd, hvor ivrig han er i Tingene.
I Kolding er Sønderbroen stærkt barrikaderet, det saa
ængsteligt ud. Der blev tilbudt mig fri Rejse til Vejle.
Jeg tog derimod, og da jeg stod paa jydsk Grund paakom
der mig en uimodstaaelig Længsel efter mine Drenge. —
Idag skal det iøvrigt afgjøres, om Vaabenstilstanden kom
mer i Stand eller ikke; iaften kommer hertil Efterretning
derom. Bliver den ikke afsluttet, gaar jeg nord paa med
Pakkeposten, det er da ikke saa dyrt; i modsat Tilfelde
gaar jeg syd paa med Thingmand Schmidt, Kriiger og
flere af de danske Venner.
Jeg har i Dag talt med Hedemann og Læsøe, de synes
ikke at tro paa Vaabenstilstanden.«
Det næste Brev til Datteren er dateret Højbjerg pr.
Viborg den 27. Juli, og deri hedder det:
♦) Den senere bekjendte General.
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»Af Overskriften ser Du, kjæreste Vilhelmine, at jeg
nu er landet hos de kjære Sødskende og atter en Gang
igjen ser mig omgivet af mine Drenge. Iforgaars Aftes
naaede jeg hertil, og Du kan nok tænke, at der blev
Glæde, fordi Fader kom. — — Af Krigsnyt kan jeg her
fra intet fortælle. Da jeg forlod Vejle, lød Efterretning
erne alvorlige nok. Stilstanden gik overstyr, Hedemann
gik af som Overgeneral, og Krogh kom i hans Sted. —
krigsministeren var i Vejle, og i Bureauet herskede der
overordentlig Travlhed. Tirsdag Morgen (henad Kl. 4)
rejste jeg, og der blev sagt, at samme Morgen .var hørt
Skyden med svære Kanoner*). — Og nu maa Du nøjes
for i Dag, min kjære Mine! Jeg er lidt træt og forkjølet
endnu af den forcerede Rejse, men siden jeg vil afsted
imorgen til Viborg, kan Du da se, at det ikke betyder
meget.«
I Højbjerg blev Hertel et Par Uger og kunde nok
trænge til Hvile efter det omtumlede Liv, han havde ført.
Han befandt sig derfor ogsaa vel i det kjærlige Hjem,
hvor hans Sønner havde det godt og fandt kjærlig Pleje,
og hvor man var villig til at beholde dem ; men mer end
et Par Uger fik han dog ikke Ro, idet han fik Efterret
ninger, som nødte ham til at rejse til Kjøbenhavn.
Han forlod da Søndag den 13. August Højbjerg og
kjørte under et frygteligt Uvejr med Regn og Torden til
Aarhus, hvorfra han den følgende Dag tog med Damp
skib til Kjøbenhavn. Han kom hertil paa en for de
»slesvigske Patrioter« meget bevæget Tid. I Malmø var
der gjenoptaget Forhandlinger om en Vaabenstilstand, og
denne blev vedtaget ved en »Konvention« den 26. August.
Ifølge denne skulde Vaabenstilstanden vare i 7 Maaneder,
Blokaden skulde ophøre, de opbragte eller beslaglagte Skibe
frigives, og Fangerne udveksles. Hertugdømmerne og de
til disse hørende Øer skulde rømmes af danske og tydske
*) Det var dog blind Allarm, thi der forefaldt ingen Krigs
begivenheder; men under en Krig ser og hører Folk mærkværdige
Ting.
15*
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Tropper, og kun 2000 Mand danske Tropper blive paa
Als til Bevogtning af Depoter og lige saa mange preus
siske i Altona.
De fødte Slesvigere, der var i Militærtjeneste i Her
tugdømmerne skulde udskilles som særskilte Korps og an
vises Kvarter i Hertugdømmet Slesvig, det holstenske For
bundskontingent i Holsten. For Hertugdømmerne skulde
der dannes en fælles Regering med Carl Moltke i Spidsen
samt 4 Mænd, fødte i Hertugdømmerne, hvoraf Danmark
og Preussen hver udnævnte 2, og denne Fællesregering
skulde styre disse Landsdele i Kongen af Danmarks Navn.
»Alle Love, Anordninger og administrative Forholdsregler«
siden den 17. Marts skulde for Hertugdømmernes Ved
kommende sættes ud af Kraft fra det Øjeblik, den nye
Bestyrelse begyndte at fungere.
Alle disse Bestemmelser var ganske vist utilfredsstil
lende for Danmark, men betragtedes dog i Almindelighed
som nogenlunde taalelige, og blev de overholdte, kunde
de fordrevne Embedsmænd vende tilbage, saa for Herteis
Vedkommende var Spørgsmaalet blot, om han skulde vende
tilbage blot som Præst eller tillige som Provst. Men det
gik langt anderledes.
Over hele Tydskland lød der Harmraab over »den for
Tysklands Ære forsmædelige« Konvention. Den nys op
rettede »Centralmagt« og Nationalforsamlingen i Frankfurt
vilde ikke anerkjende Konventionen, Slesvigholstenerne
endnu mindre, og Landsforsamlingen i Kiel skyndte sig
med at vedtage en Forfatning for Slesvigholsten. Carl
Moltke blev fordreven fra Holsten, og de 4 andre Rege
ringsherrer nægtede at styre Landet sammen med ham.
Preussen forlangte, at Danmark, der havde ladet Skibene
sejle, skulde gjøre flere Indrømmelser; men derpaa vilde
man dog ikke gaa ind og udnævnte en »Immediatkommission«, bestaaende af Carl Moltke, Amtmand Johannsen fra Haderslev og Biskop Hansen paa Als, og den
skulde raade for Slesvig, men fik ingen Magt udenfor
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Als. Paa Fastlandet raadede foreløbig den provisoriske
Regering, forfulgte de dansksindede Nordslesvigere og øvede
'ved slesvigholstenske Gendarmer og tydske Forbundstrop
per et sandt Rædselsherredømme, saa der for »Patrioterne«
ikke kunde være Tale om at komme hjem.
Medens alt dette stod paa, forberedtes og afsluttedes
Valgene til den grundlovgivende Rigsforsamling, og fra at
blive valgte dertil var Slesvigerne selvfølgelig udelukkede;
men »de slesvigske Patrioter« fandt det med Rette nød
vendigt, at ogsaa de var repræsenterede her. De var der
for i megen Spænding, og den 26. August afholdtes et
Møde i Studenterforeningens Sal efter Indbydelse af Flor,
og heri deltog 300 Personer. Det var jo samme Dag, som
Vaabenstilstanden blev vedtaget i Malmø, men dette kunde
man ikke vide, og det blev derfor overdraget Flor, Paulsen og L. Skau at udarbejde en Indstilling til Kongen,
hvor man frabad sig, at Nationalforsamlingen i Frankfurt
indblandede sig i de slesvigske Anliggender. Dernæst ved
tog man paa Forslag af Skau, at de samme tre Mænd
skulde udarbejde et Andragende til Regeringen om, at
»den blandt de kongevalgte Medlemmer« af Rigsforsam
lingen »vilde tage nogle Slesvigere med«. »Fædrelandet«,
der i Juni Maaned havde taget Ordet for Slesvigs Deling,
gav en Meddelelse om Mødet, men tog Afstand fra den
sidste Beslutning.
Disse forskjellige Forhold danner Baggrunden for en
Række Breve fra Hertel til Datteren, hvori Stemningen
hos de »slesvigske Patrioter« paa den Tid afspejles. Han
opholdt sig hos sin Broder Ludvig, Kontorchef i Krigs
ministeriet, medens Datteren opholdt sig hos sin Onkel,
Majoren, i Frederiksborg.
Af disse Breve skal her meddeles nogle Uddrag:

Blaagaardsvej, 26. August.
Den nærmeste Aarsag, hvorfor jeg ikke i Dag er tagen
med Onkel Ludvigs, som i Eftermiddag ere tagne til
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Strænghøj *) er, at der i Aften skal være et Møde af alle
herværende Slesvigere. Der har jeg baade Lyst at være
tilstede, og Flor, som jeg besøgte igaar, vilde da ogsaa
endelig, at jeg skulde komme. Fra ham skal jeg venligst
hilse min Datter og sige, at han fuldt og fast tror, at
Tingene snart ville klare sig. Her tales i det hele meget
om, at Vaabenstilstanden snart vil komme i Stand, og at
den vil have Fred i Følge med sig. Andre tale om en
Vaabenstilstand paa 8 Maaneder (!); men det har da kun
liden Rimelighed. — Minister Monrad var jeg hos i Dag,
men en Seddel paa Døren fortalte, at det var ham ikke
muligt i Dag at tage imod nogen. Det vil da vel bedre
lykkes mig en af Dagene; jeg vil forsøge det imorgen.—
Fra Ribe havde jeg Brev igaar; men der var ingen senere
Efterretninger fra Moltrup. Paa sin sidste Tur fra Had
erslev blev Dagvognen en Mils Vej fra Byen anholdt af
Hr. Råben med 20 Mand. Den blev paa det nøjeste un
dersøgt, Kudsken maatte klæde sig af o. s. v. Dog fandt
de intet hos ham, da han var bleven advaret i Tide. I
Haderslev have de arresteret 30 dansksindede Borgere ;
Stemningen i Byen er sørgelig blandt vore.------ L. Skau
er'her endnu, men jeg har ikke truffet ham; vi mødes
vel i Aften. Pastor Boesen har jeg talt med,, ligeledes
Koch med Hustru. Boesen er da ogsaa nu formelig af
sat af den provisoriske Regering, Provst Ja nssen ligesaa
som Provst (det er dobbelt Afsættelse), og en Pastor Prahl
er udnævnt til Præst i Øsby og tillige til Provst — alt
ifølge »Nordslesvigsk Tidende«, som jeg igaar saa hos Koch.

Blaagaardsvejen, den 29. August.

Den Minister gjør mig Hovedet lidt kruset. Endnu
har han ikke været til at træffe; men i Dag stod der paa
Døren, at man kunde blive saa lykkelig Onsdag og Lør
dag. Jeg skulde jo gjærne have ham i Tale og maa vel
altsaa atter vandre derud imorgen. Det hedder jo ellers,
at det kun var de gamle Excellencer**), der gjorde sig
*) Strænghøjgaard ved Lyngby ejedes af Herteis Fætter,
Andreas Nicolai Hertel, gift med hans Søster Vibeke. Her opholdt
Herteis yngste Datter og Lærerinden sig i denne Landflygtighedstid.
**) I hine frie og folkelige Tider tituleredes Ministrene ikke
»Deres Excellence«, men »Hr. Statsminister«.
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saa kostbare; men de folkelige Herrer have nok allerede
lært dem Kunsten af. I Stedet for Fatter selv arriverer
da kun denne lille Epistel. Kanske de kjære Venner i
Frederiksborg nu sige det samme om Præsten, at han gjør
sig kostbar? Nej, det er da temmelig langt fra Maalet; men
under disse Omstændigheder faar jeg nok at sige, som man
ofte hører det: Jeg kommer, naar I ser mig! Men at det
sker snarest ske kan, er vist. Her er nu i Kjøbenhavn
for Alvor Tale om Vaabenstilstand, alle tro efterhaanden
paa den. Dr. Paul sen*) (Du erindrer ham vel fra Mol
trup) betroede mig igaar som en Hemmelighed, at den var
allerede undertegnet og sendt til Berlin for at ratificeres.
Om Betingelserne vidste han ikke noget nærmere. Jeg
skal bringe saa bestemte Efterretninger med, som jeg kan
faa samlet. Om Slesvigermødet, som var interessant, og
andre Ting, vil jeg ikke give mig til at fortælle, det blev
for vidtløftigt. — — Fader kunde fristes til at være lidt
gnaven, for det vil ikke føje sig ret, som han vil have
det, men — Taalmodighed **). — Fra mange slesvigske
Venner skal jeg hilse med venlig Efterspørgsel. — — —
Kan Du løse Gaader? Man siger, at der i Vaabenstilstanden kan være noget saarende for Nationalfølelsen,
uden dog at skade Nationaliteten. Gud véd, hvad de
lave sammen !
Ladegaardsvejen, 9. September.
Med Hjemrejsen ser det noget vidtløftigt ud. Minister
Knuth har lovet at give mig Underretning, saa snart jeg
kan vende tilbage til Slesvig. Kjøbenhavnerne vare i det
hele vel tilfredse med Vaaben'stilstandsbetingelserne; vi fra
Slesvig vare det mindre med adskillige Punkter, for ikke
at sige slet ikke. Men den gaar nok overstyr, og det
synes at ville bryde løs igjen. Medens det forekommer
os Danske, som der er gjort fast mageløse Indrømmelser,
have Slesvigholstenerne opløftet et sandt Ramaskrig. Deres
saakaldte Nationalforsamling i Kiel har erklæret sig per
manent, den provisoriske Regering vil ikke takke af. Na
tionalforsamlingen har paa det indstændigste anmodet
*) Formentlig den forhenværende Lærer paa Rødding Høj
skole.
**) Her sigtes formentlig til, at lian ikke blev Feltpræst.
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Frankfurterne om at forkaste den, »ikke blot Schleswigholstein, men hele Tydskland vanærende Vaabenstilstand«.
Den preussiske General Bonin har overtaget Kommandoen
over de slesvigholstenske Tropper.
Carl Moltke, som
skulde fra dansk Side være Regeringspræsident under
Vaabenstilstanden, har maattet stille sig under den provi
soriske Regerings Beskyttelse og er som Flygtning kommet
til Hamborg. Alt dette er nu visse Efterretninger, altsaa:
Vaabenstilstanden er fra Slesvigholstenernes Side forkastet
og brudt, fra vor Side vilde man med sædvanlig dansk
Ærlighed holde den. Blokaden er hævet og nogle af
Skibene afsejlede; dog tror jeg, at man nu holder Resten
tilbage, og de Tropper, som her fra Kjøbenhavn skulde
været hjempermitterede, have faaet Kontraordre, og flere
skulle være indkaldte. Det er maaske godt, jo galere
Slesvigholstenerne tage paa Vej; men for os Flygtninge
ser det misligt ud. Jeg havde dog glædet mig til snart
at gjense det gamle Hjem. Men Taalmodighed ! Jeg havde
allerede meldt, at jeg tænkte at komme i næste Uge, og
Dig vilde jeg jo havt mad, Du er jo Faders Støtte; men
nu er det nok bedst, vi atter holde Raad med hinanden,
og derfor venter jeg Dig paa Strænghøj, hvor vi saa alle
fire ere samlede (jeg mener os fra Moltrup). Med Rygter
vil jeg ikke opvarte, de fleste finder Du ogsaa i. Berlingeren. — — — Mere mundtlig! Hvor havde jeg Lyst at
siaas med Slesvigholstenerne! Jeg har i Dag i »Børsen
ha Ile« læst deres storpralende Protester mod de Danske,
det bringer Blodet i Kog. Lev vel, mit kjære, velsignede
Barn!
Kjøbenhavn, 16. September.
Jeg skal skrive, og véd virkelig ikke, hvad det skal
være, mit kjære Barn! Jeg gik igaar fra det ene Sted
til det andet, høje og lave Folk, og spurgte og frittede, og
Hovedresultatet for vort Vedkommende er da, at der for
Øjeblikket ikke kan være Tale om at rejse, naar Rejsens
Maal skulde være Moltrup eller Slesvig i det hele taget.
At Vaabenstilstanden nu vil blive antaget fra den anden
Side, tvivles der ikke mere om; dog ville de nok have et
Par Artikler forandrede, nemlig at de slesvigholstenske
Tropper ikke skulle adskilles, men forblive samlede, at en
Del tydske'Tropper skulle forblive i Slesvig, og Slesvigs

233

Stæder belægges med dem, og som Slesvigholstenerne al
tid ere vante til, at deres Forlangender, ere de end nok
saa ravgale, opfyldes, have de vel ogsaa her ment, at de
ikke behøvede at oppebie Samtykket og derfor til en Prøve
besat Haderslev med slesvigholstenske Tropper (frafaldent
Pak, Oprørere). Dernæst ville de, at den Artikel i Vaabentilstanden, som bestemmer, at alle den provisoriske Regjerings Anordninger ophæves, medmindre den nye Regjering vil autorisere enkelte af dem, skal undergaa en
lille bitte Forandring derhen, at alle den provisoriske Regjerings Anordninger og Embedsbesættelser skulle staa
ved Magt, dog at den nye Bestyrelse i et enkelt Tilfælde
skulde, naar der var særdeles Anledning, have Ret til at
foretage en Forandring. Se, det er ægte slesvigholstensk!
Og vi, mon vi fordriste os til at sige nej? Jeg véd det
ikke; men jeg gruer for den megen evindelige Eftergiven
hed. Man paastaar, og det blev ikke benægtet for mig
igaar, at det er blevet tilbudt de 4 udkaarne Regjeringsmedlemmer, som ikke vilde tjene sammen med Carl Moltke,
selv at vælge sig en Præsident; men de vilde ikke.
Maaske ere de saa naadige at betænke sig, og kunne de
faa en Præsident efter deres Hjærte og tilmed — som der
ogsaa mumles om — Beseler (den nederdrægtige Kjæltring)
og Rewentlow Preetz (der trodsede Christian den 8. med
ægte tydsk Hovmod) smuglede ind i Bestyrelsen, saa havde
de saamænd endda lavet det ganske net. Saa vil det hedde
ikke blot: God Nat, Moltrup, men Slesvig med! og saa
kunde Krigsministeren faa Ret i sine Ytringer — dog
intet herom! — Fra vor Side ere imidlertid atter Under
handlinger indledté med Stormagterne og forberedende
Skridt trufne til maaske at ordne en anden Regjering, og
imidlertid sejle Skibene hjem; de ere nu omtrent borte,
og Svenskerne drage bort. Dog nej, de have faaet Kontra
ordre, forsaavidt — de endnu er i Landet! Derfor maa
I gode Frederiksborgfolk undskylde, at I ikke endnu faa
Besøg af de svenske Husarer, der vare indtrufne til Ros
kilde, men ere gaaede tilbage til — Slagelse! Jeg var
ogsaa igaar hos Justitsraad Boesen. Der var kommet
Brev fra Præsten, at han paa sin Hjemrejse var naaet til
Kolding, men maatte blive liggende der, da al Passage
til Haderslev var stoppet for deslige Folk, naar de ikke
vilde falde i Hænderne paa de slesvigholstenske Dragoner.
Se, det er nu Maleriet af den politiske Horizonk Flor
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har taget Bladet fra Munden i »Dannevirke« og er idag
rejst til Jylland (Aarhus foreløbig). Kon feren tsraaden*),
som glemte at gjøre Provsten Gjen visit, som han lovede,
er igaar rejst til Als; jeg tror, man tænker paa ogsaa at
faa ham ind i Bestyrelsen — Johannsen og Beseler!!
Noget mørkt ser det ud, kjære Vilhelmine, men som
Tingene nu staa, kunne de ikke staa længe Hvem véd,
hvorledes de kunne vende sig? At imidlertid Humeuret
ikke kan holde sig rosenfarvet, er tilgiveligt. — — Kan
Du faa Bud til Strænghøj og Freerslev**), da hils og sig,
at Horizonten er lidt graa, og der kan derfor ikke rejses
endnu. Jeg gider ikke skrevet dette Djævelskab oftere.

Blaagaardsvejen, 19. September.

Meget klogere, end da jeg sidst skrev, er jeg ikke
idag. Først med Posten i Eftermiddag ventes Efterret
ninger fra Frankfurt, om Vaabenstilstanden er endelig
vedtagen eller forkastet, hvorefter de nærmere Forholds
regler skulle tages. At der af Ministeriet er givet Forsik
ring om, at der fra Danmarks Side ikke kan gjøres større
Indrømmelser, have I vel derude set af Berlingske. Den
Erklæring fik jeg Kundskab om i Søndags Morges, og den
har lettet mit Humeur for hele Dagen; men Bladene satte
da ogsaa temmelig haardt an paa dem (Ministrene), for
talte, at de vilde blive styrtede etc , saa de maatte lade
høre fra sig. Idag staar der i »Departementstidende«: >1
Anledning af, at de i Malmø udvalgte Mænd med Und
tagelse af Præsidenten (C. Moltke) have undslaaet sig for
at modtage det paa dem faldne Valg, har Hs. Majestæt
ved Resolution af 10. dennes allernaadigst udnævnt Kon*) Amtmand. Johannsen fra Haderslev. Der sigtes maaske til
ham i et Brev fra Hertel fra Højbjerg den 7. Aug.: »Jeg har en
Anelse om, at der ere Venner, som gjærne lagde lidt i Vejen for
mig, om de kunde«. Johannsen var en kongetro Mand, og der
for valgte han at følge sin Pligt i 1848, om han end vaklede en
Tid; men hans Sympathier var tydske, og han vilde utvivlsomt
nødig have Hertel til Provst, skjøndt denne i flere Retninger
trods sin Naivitet havde megen Forretningsdygtighed, et nøje
Kjendskab til Forholdene og særlige Betingelser for at kunne
forhandle med Bønderne i de ofte vanskelige Kirkeforhold; men
en Brand i Næsen paa alle de oprørske Præster var han unægtelig.
**) En Gaard ved Hillerød. Her boede Herteis Søster Sara,
gift med Krigskancellisekretær Weitzmann.
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feren tsraad, Amtmand Johannsen og Biskoppen for Als,
Hansen, til for Slesvigs Vedkommende at tiltræde den
Regeringskommission, der i Overensstemmelse med § 7
af Vaabenstilstandskonventionen skal indsættes for begge
Hertugdømmerne«. Vi have, ser Du, altsaa nu en Re
geringskommission for Slesvig, og det kommer nu an paa,
at. den kan gjøre sig gjældende og komme til Roret. Jeg
har atter idag været hos Ministrene. De mente, at der
snart kunde indtræde en Forandring, Tingene maatte vende
sig paa den ene eller anden Maade. Borte fra Byen kan
jeg ikke være i disse Dage. I megen Spænding har jeg
gaaet. Idag, synes mig, det er klaret lidt; men jeg savner
Dig, min egen Mine! Fader trænger virkelig til Dig.
------------ Kom da, det første Du kan, imorgen Aften eller
paa Torsdag.

Her stopper Brevene til Datteren; men da Forholdene
ikke blev lysere, besluttede han at rejse over til Kolding
og Ribe for at se, om der var nogen Rimelighed for at
komme hjem, og ellers samle Familien paa et af disse to
Steder eller maaske, hvad der ogsaa var paatænkt, i As
sens. Inden sin Afrejse tog han ud til Frederiksborg,
hvor han ifølge Skrivekalenderen havde Audiens hos
Kongen den 26. September. Den 29. kom han til Kol
ding, hvor han traf Hegermann Lindencrone, men vistnok
af ham fik at vide, at det ikke paa nogen Maade gik an,
at han vovede sig til Moltrup, og han rejste derfor den
30. til Ribe, hvor han var et Par Uger og den 6. Oktober,
Kongens Fødselsdag, deltog i et Festmaaltid. Den 15.
Oktober rejste han tilbage til Kolding, hvor han den 17.
deltog i en Forsamling af Bønder fra Nordslesvig. Den
19. forlod han Kolding og kom den 22. til Kjøbenhavn,
hvor han traf sin ældste Datter. Den 24. skrev han i et
ikke afsendt Brev til en Slægtning:

»Tilsidst kunde jeg ikke holde det ud længere, men
maatte derover [til Hjemegnen] for dog at faa noget nærm
ere at vide, om muligt besøge Moltrup og se at frelse
noget derfra. Jeg er i Søndags vendt tilbage fra denne
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Rejse. Jeg har været i Kolding og Ribe, men til Hjem
met kunde jeg ikke komme, thi der residerer en af den
provisoriske Regjering indsat Præst, og min Person vilde
man endnu gjærne have fat paa. Med en Mængde Bønder
fik jeg imidlertid talt, de vare glade for mig, og overalt,
hvor jeg kom frem, blev der gjort meget af mig. Ogsaa
mine Folk fik jeg ud til mig, og de bragte vore Senge
klæder og Linned med, som saaledes ere frelste for den
Udpantning af Skatter, hvormed der trues.
I Præstegaarden var det gaaet noget røveragtigt til; alt Porcelain
og alle Glasvarer ere saaledes enten spolerede eller stjaalne;
men den udmærkede Høst var dog i det hele bjærget,
Kreaturerne i Behold, Møblerne ligeledes, om ogsaa noget
ramponerede Paa denne Rejse fik jeg det ogsaa arran
geret, at min Volfgang*) kommer i Handelslære hos en
Manufakturhandler i Kolding. Der tales nu atter om
Muligheden af at komme hjem, vi skulle jo nu derovre
atter have en anden Regjering; men jeg fæster ingen Lid
til det altsammen, det kommer mig for, at vore Sager gaa
Krebsegang. Det vil vel snart vise sig, om nogen Hjem
rejse kan finde Sted I modsat Fald har jeg arrangeret
det saaledes, at vi tage midlertidig Bolig, rimeligvis i Kol
ding, og jeg ligger nu paa Rejse for at sanke alle de
kjære Børn sammen. Jeg tager herfra til Højbjerg at
hente mine Drenge, og kommer vi ikke til Moltrup, da
samles vi i Kolding, eller maaske i Ribe.------- Gud holde
sin Haand over Danmark!«
Samme Dag, som han skrev dette Brev^ tog han ud
til Frederiksborg, hvor han havde Audiens hos Kongen
den 25., men skyndte sig efter et kort Besøg hos sine
Slægtninge i Nordsjælland tilbage til Kjøbenhavn for at
samles med »de slesvigske Patrioter«, som han fandt i
meget trykket Stemning, thi det gik disse som ham, at
de fandt, at »vore Sager gik Krebsegang«, og det baade
indadtil og udadtil.
*) Herteis ældste Søn.
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5.

»De slesvigske Patrioter« og den grundlovgivende
Rigsforsamling.

Som tidligere Qmtalt holdtes der i Studenterforening
ens Sal et »Slesvigermøde« den 26. August, og det der
nedsatte Udvalg, Paulsen, Flor og Skau, sammenkaldte
atter et »Slesvigermøde« samme Sted den 8. September,
hvilket vel ikke omtales i Herteis Breve; men han har
dog utvivlsomt været tilstede. Paa dette Møde blev der
vedtaget to Adresser til Kongen*); hver fik 150 Under
skrifter, og begge er af ikke ringe Interesse, men vistnok
kun meget lidet kjendt, som Mødet formodentlig heller
ikke findes refereret.
Den første Adresse omtaler, at flere Protester mod
Slesvigs Indlemmelse i det tydske Forbund er tilstillede
Kongen, »den saakaldte Nationalforsamling« i Frankfurt
og andre, og derfor tillader ogsaa Underskriverne sig denne
Henvendelse, da de alle er hjemmehørende derovre og til
dels fordrevne. Tydskernes Grunde til en Indlemmelse
anføres og gjendrives. Derefter hedder det:

»Vi ønske at erholde, hvad D. M. i aabent Brev
af 27. Marts allernaadigst har lovet: fælles Rigsfor
samling med Kongeriget og egen Landdag til Ordning
og Afgjørelse af de for Slesvig særegne Forhold, og
saavidt vi kjende til vore slesvigske Landsmænd, saavel
de tydsktalende som de dansktalende, er dette overalt den
almindelige Stemning og Mening med Undtagelse af en
Mængde lærde og fornemme Mænd og en Del andre, som
ere vildledede eller afhængige af disse.«
»Det er vort faste Haab, at D. M. ikke vil lytte til
et rænkefuldt og anmassende Partis ulovlige Fordringer.

Vi ere Danmarks Sønner og ville vedblive at være det.
Men lægges Danmarks Grændse nordenfor Hertugdømmet
Slesvig i Stedet for sønden for samme, da udvises vi af
vort statsretlige Hjem, Danmark, og dertil har hverken
*) Begge blev trykt i »Dannevirke«, som da udkom i Kjøbenhavn.
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D. M. eller nogen anden Dødelig Ret, saalænge vi ej for
bryde os imod det. Vi have den Tillid til D. M., at De
med Glæde hører dette frimodige Ord af Deres trofaste
slesvigske Undersaatter.«
Hvad der udtales i denne Adresse og navnlig de her
fremhævede Linier blev, som vi skal se, Grundtonen i en
Række Udtalelser fra Sønderjylland, da man først derovre
blev stillet saaledes, at man kunde udtale sig, og utrætte
lig blev man ved med Adresser og lignende Folkeønsker,
indtil den sørgelige Kundgjørelse i Januar 1852. Folke-

vækkelsen blev gjennem Treaarskrigen udviklet til en
stærk Folkefølelse, og naar man udtalte Ønsket om en
Landdag, var det kun en nødvendig Følge af Hertugdøm
mets særskilte Lovgivning og Administration, som medførte
Forhold, man ikke i en Haandevending kunde forandre
fuldstændig; men det blev jævnlig betonet, at man kun
betragtede Landdagen som et Overgangsled, indtil man
kunde opnaa mere ensartede Forhold med Kongeriget.
Ogsaa efter 1852 var dette et Folkeønske, som dog nu var
skudt ud i Fremtiden, og den Paastand maa betegnes som
urigtig, man undertiden hører fremsat, at den almindelige
Tankegang var: »Vi vil hverken være Danske eller Tydsk
ere, vi vil være Slesvigere«. Hvor meget end en saadan
Tankegang kunde være berettiget efter Januarkundgjørelsen 1852, vil vistnok de, som har Minder fra Nordslesvig
i Tiden mellem de to Krige, kunne erindre, at den Slags
Udtalelser som oftest blev betragtet som maskeret Slesvigholsteinisme og ligesaa lidt fandt almindelig Tilslutning
hos Befolkningen som de danske Forsøg i lignende Ret
ning, f. Eks. den saakaldte »Klosterpolitik«.
Den anden af de to Adresser den 8. September søgte
at overføre dette Program paa de daværende Forhold og
begyndte med at henvise til Adressen af 26. August*).
Derefter hedder det:
*) Denne er næppe trykt nogetsteds.^

239

»Siden den Tid have Forholdene forandret sig derhen,
at en Vaabenstilstand er afsluttet, i hvis 11. Artikel det
hedder, at der umiddelbart efter dennes Afsluttelse skal
indledes Fredsunderhandlinger. Vi tør altsaa antage, at
disse allerede ere paabegyndte, og da hele Europa, paa
Tydskland nær, baade synes at anerkjende vor Sags Ret
færdighed og at ønske Fred, ville de rnaaske meget snart
føre til et ønskeligt Udfald, i hvilket Tilfælde Slesvigerne
naturligvis paa lovbestemt Maade ville blive kaldte til den
fælles Rigsforsamling. Men skulle Fredsunderhandlingerne
gaa i Langdrag, og D. M. altsaa se sig nødsaget til før
disses Tilendebringelse at sammenkalde Rigsforsamlingen
for Kongeriget, saa er vor Bøn, at da ogsaa Slesvig

ernes Ønsker og Anskuelser maa vorde repræsenterede
paa denne, enten som oven angivet ved Hjælp af Konge
valgene eller paa anden Maade, samt at Forfatningsud
kastets endelige Behandling og Antagelse om muligt
maa vorde udsat, indtil SIesvig s folkekaarne Mænd
kunne møde paa Rigsdagen.
»Vi vide vel, at det hverken er D. M.s eller Mini
steriets Hensigt, at de Bestemmelser i Grundloven, som
Kongeriget antager, skulle være bindende for Slesvig, uden
at Slesvigerne selv bifalde dem, men bagefter at antage
eller forkaste, hvad andre have bestemt, er noget ganske
andet end fra Begyndelsen selv at være med at overveje
og beslutte.« — —

Det udvikles nærmere, hvor nødvendigt det er, at »alle
Rigsdelenes forskjellige Indretninger, Forhold og Ønsker
og Anskuelser kunne blive bekjendte og vurderede af hele
Forsamlingen; kun ved Tankernes og Meningernes gjensidige Udvikling og Brydning kan en almindeligere Over
bevisning danne sig om, hvad der kan være gavnligt for
det hele og derfor bør være fælles for alle«. Der omtales
en Del af de Hovedspørgsmaal, der trængte til Belysning
fra flere Sider, og det hedder derom: »Vi ere overbeviste
om, at vi i denne Udbytning af Meninger kunne trænge
til at modtage, men at vi ogsaa ere i Stand til at give,
og meget vil derved kunne blive ens og fælles, som før
var forskjelligt og modstridende. Men just fordi vi ønske,
at saa meget som muligt kan blive fælles for Slesvig og
Kongeriget, netop derfor ønske vi, at Slesvigs Mænd maa
være med paa Danmarks første folkelige Rigsdag.
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»Det er baade Slesvigs og Kongerigets dybe Ulykke,
at de i Aarhundreder ere bievne holdte adskilte fra hin
anden, derfor bør den første danske Folke-Rigsdag ikke
stemple denne Adskillelse som uskadelig eller blot ufarlig.
Det Indtryk, som vil gaa gjennem hele Kongeriget og
Slesvig, naar det ses, at den første Dag, da Rigets folkekaarne Mænd traadte sammen for at forhandle med hver
andre om, hvorledes de borgerlige Forhold og Rettigheder
lade sig ordne paa den frieste og folkeligste Maade, da
manglede heller ikke det danske Riges gamle Grændsevogtere, de dansksindede Slesvigere — det Indtryk vil
ikke alene være mægtigt og godt; men det vil med ét
nedrive det Skillerum, som Aarhundreders slette Politik
har rejst mellem Kongeriget og Slesvigs Sønner.«

Hvor varmt og indlysende rigtigt end disse Adresser
talte — efter Sproget at dømme har Flor formentlig været
Forfatter til den første, Poulsen til den anden — saa fik de
dog ingen Virkning. »Fædrelandet«, som de vel gjorde
Regning paa, omtalte dem ikke, og Ministeriet tog intet
Hensyn til dem. Valgene blev udskrevne og afholdte den
5. Oktober, uden at nogen Slesviger kunde blive valgt, og
heller ikke blandt de kongevalgte fik nogen eneste af dem
Plads — senere kom dog Flor med blandt disse — uagtet
der i »Nationalforsamlingen« i Frankfurt sad Slesvigere,
valgte af Slesvigholstenerne.
Det har under denne siden Martsdagene ændrede Stem
ning hos Ministeriet og i Bladene næppe været nogen særlig
Glæde for »de slesvigske Patrioter« at se, hvorledes alles
Sind og Tanker var optagne af Valgene den 5. Oktober
til Rigsforsamlingen, medens der stadig kom Jobsposter fra
Nordslesvig om Forulempning af de Dansksindede, og der
stadig kom nye Flygtninge. Med Øvrighedens Tilladelse
holdt 200 Borgere i Haderslevet Fællesmaaltid om Aftenen,
og Blikkenslager Hartmann udbragte et Leve for Kongen,
der istemtes af Folk udenfor. Da traadte Kommandanten
i Byen, formodentlig en badensisk Officer, ind i Salen
med en provisorisk Embedsmand og befalede Selskabet at
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skilles. Hartmann traadte frem, nedlagde Protest herimod,
der raabtes et nyt Hurra for Kongen, og man skiltes.
Da man gik ud, maatte man forbi badensiske Soldater,
som var opstillede, og her stod forhenværende Lærer ved
Latinskolen, Dr. Michelsen, og de af Selskabet, han ud
pegede med de Ord: »Der er en af dem«, blev grebne af
Soldater og pryglede, enkelte saarede.
Alt dette blev
næppe omtalt af de danske Aviser under det stærke Valgrøre, hvad maaske var ret forklarligt, men ikke tiltalende
for de nordslesvigske Flygtninge, der saa Alles Tanker
optagne af den forestaaende Rigsforsamling, hvorfra de
selv var udelukkede. Da skrev C. Paulsen et hjærtevarmt
Skrift »Til den danske Rigsdag«, hvor han skildrede Stil
lingen og Farerne ved i dette Øjeblik at vedtage en Grund
lov uden Slesvig og derved maaske fremkalde den Ord
ning, at »den danske Konge vedbliver at være Hertug i
et souveraint Hertugdømme Slesvig«. Han sluttede med
de Ord: »Dog jeg vil ikke overtale den danske Rigsdag.
Jeg kan og vil som Slesviger kun spørge den: Vil Dan
mark nu give sig en Forfatning uden Slesvig?« Skriftet
er underskrevet den 20. Oktober 1848 og blev omdelt til
Medlemmerne, da Rigsforsamlingen traadte sammen den
23. Oktober.
Da Rigsforsamlingen var traadt sammen, blev Grund
lovsforlaget forelagt den 24. Oktober; men det mærkedes
da straks, at der var en Del Rigsdagsmænd, som ikke
billigede Ministeriets og de Nationalliberales Færd, skjøndt
denne havde en Undskyldning i det Tryk, der navnlig fra
Preussen blev øvet paa Regeringen.
Det havde jo snart vist sig, at Malmøkonventionens
Bestemmelser om en Styrelse i Hertugdømmerne med Carl
Moltke i Spidsen ikke lod sig gjennemføre, og da heller
ikke »Immediatcommissionen« paa Als kunde faa nogen
Magt paa det slesvigske Fastland, gik den danske Regering
omsider ind paa, at der blev dannet den i’Hertels Brev
af 24. Oktober omtalte nye »Fællesregering« for HertugH. Wilh. Hertel.
16
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dommerne, bestaaende af 5 Herrer, der skulde styre dem
i Kongen af Danmarks Navn. Den provisoriske Regering
takkede da omsider af, og den 22. Oktober blev den nye
Fællesregering indsat paa Gottorp Slot af den danske Re
geringskommissær, Kammerherre Reedtz til Palsgaard og
den preussiske'Rigskommissær Stedmann ; men den danske
Regeringskommissær erklærede dog, at Als og Ærø ikke
blev udleveret, før man saa, hvorledes Fællesregeringen
vilde optræde. Det fik man snart at vide, thi endnu
samme Dag stadfæstede Fællesregeringen den provisoriske
Regerings Forbud mod danske Faner og Forordning om
slesvigholstensk Flag for Handelsskibe, satte den slesvigholstenske Grundlov i Kraft o. s. v. Det blev dog selv
Stedmann for meget, og han fulgte med Reedtz til Kjøbenhavn for at protestere herimod.
Telegrammer havde man jo ikke paa hin Tid, men
des mere af Rygter, og det hed sig, at Stedmann var kom
men med nye preussiske Fordringer om Eftergivelse, som
Ministeriet var tilbøjeligt til at gaa ind paa. Der var der
for Mismod og stærk Mistillid til Martsministeriet, da
Hertel den 26. eller 27. Oktober kom tilbage fra sin
Audiens hos Kongen, og endnu samme Dags Aften, den
26. (27.?), deltog han i et Slesvigermøde i Hotel Føniks,
indvarslet af L. Skau> P. C. Koch og Advokat Blaunfeldt og vistnok nærmest sammenkaldt i Anledning af
Stedmanns Ankomst samme eller den foregaaende Dag.
Foruden Slesvigerne deltog ogsaa nogle Rigsdagsmænd
i Mødet.
Mødet*) indlededes af Skan,, som fandt det nødvendigt
at indgive en Adresse til Rigsforsamlingen, da der i denne
ikke fandtes en eneste Slesviger eller en med de slesvigske
Forhold særlig kjendt Mand. Han oplæste et Brev fra
navngivne Bønder i Nordslesvig, hvori man bad Slesvigerne
i Kjøbenhavn om at tage Bladet fra Munden, da den Men*) Her et forkortet Uddrag af det meget udførlige Referat i
> Dannevirke«.
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ing udbredte sig, at man havde opgivet Slesvigerne uden
ret at vove noget for dem, og derefter kritiserede han
stærkt Ministeriets Mangel paa Tillid til Folket og oplæste
et meget skarpt Adresseudkast. Efter at Drewsen fra
Silkeborg havde bragt Slesvigerne en Hilsen fra Jyderne
og fremhævet disses Offervillighed, begyndte en Diskussion
om i Adressen at bede Rigsdagen ikke behandle Grund
loven, før Slesvigerne kunde være med, hvad Paulsen
dog fraraadede, medens han erklærede sig enig med de
andre Talere om, sX Rigsdagen ikke burde vedtage nogen
Grundlov uden Slesvigerne. Efter videre Diskussion op
læste Blaunfeldt et Adresseudkast, der vandt stærk Til
slutning, og derefter gik Paulsen hen til Ministrene for
at faa nærmere Oplysning om Betydningen af Stedman ns
Ankomst og om Ministeriets Stilling, og medens han var
borte, holdt Hertel— vistnok paa Opfordring — en længere
Tale om sin Rejse til Grændsen, hvori han fortalte, at han
havde vovet sig over Grændsen, men maatte vende om
da han stødte paa slesvigholstenske Dragoner. Han for
talte om sit Møde i Kolding med de nordslesvigske Bønder
og bragte en Hilsen fra dem. De var »de samme, som
de altid havde været, rolige, taalmodige, faste og udhold
ende i Kjærlighed til deres Konge og Fædreland, bestemte
paa ej at lade sig bøje.« Han anførte nogle af deres
Spørgsmaal, deriblandt: »Hvorfor høre vi intet fra Kongen,
fra Danmark? Vi længtes saa stærkt efter danske Aviser,
som vi i lang Tid aldrig saa. Endelig fik vi dem; men
der stod ikke et Ord til os, ikke et Ord om os. De var
ene opfyldte med Fortællinger og Taler angaaende Valg
og Rigsdag, hvor dog ingen tænkte paa, at vi skulde være
med«. Han anførte, hvorledes det var lykkedes ham at
trøste dem, og sluttede derefter saaledes: »Mit Ord til de
kjære, trofaste Nordslesvigere vil ikke forslaa. Fra Rigs
dagen maa et trøstende, opmuntrende, styrkende Ord gaa
ud til dem i deres svære Strid, og dertil maa vi, deres
Brødre, som ere her, opfordre Rigsdagen«.
Da Paulsen kom tilbage fra Udenrigsministeren,
kunde han forklare Grundene til Stedmanns Komme og
tilraadede en Udsættelse af Adressens Indgivelse, hvorimod
Flor, L. Skau og Drewsen vilde have den frem straks;
men saa vilde man fra anden Side have enkelte Udtryk
ændrede, da den ellers saa ud som en Mistillidserklæring
mod Regeringen, noget Paulsen bestemt vilde fraraade,
16*
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medens Blaunfeldt netop vilde have Adressen betragtet som
en Mistillidserklæring. Diskussionen blev sluttet af Hertel
med en Beklagelse af, at Modet var kommen ind paa
denne Forhandling om Tillid eller Mistillid, thi dette Ord
fandtes ikke i Adressen, hvor der kun taltes om Kjendsgjerninger, og det kom saa an paa de Grunde, Regeringen
kunde anføre, om man skulde have Tillid eller Mistillid.
Adressen blev derefter vedtaget og fik 113 Under
skrifter. Den var skarp nok, om den end ikke udtaler
Ordet Mistillid, thi den begyndte med at skildre den
utaalelige Tilstand i Nordslesvig, og at den danske Re
gering ikke har ydet Slesvigs tro Beboere den Beskyttelse,
den var dem skyldig. »Vi øjne heller ikke i Fremtiden
nogen Frelse fra den nærværende Regerings Side, naar I
danske Rigsdagsmænd ikke fatte en kraftig Beslutning«.
Underskriverne haaber derfor, at Rigsdagen ikke vil
taale, at Vaabenstilstanden ikke bliver overholdt, og at
den ikke varer længere end til den 26. Marts. »I det
Haab ville vi formaa vore slesvigske Brødre til Udhold
enhed i den haarde Kamp. — Danske Rigsdagsmænd, I
ville indse, at Slesvigs fremtidige Forbindelse med Dan
mark er et Livsspørgsmaal for Danmark selv«. En Opgivelse
af Grændsen ved Deling eller Slesvigs Afstaaelse vil kun
bringe vedholdende Forviklinger. »Det slesvigske Folk og
det danske Folk maa være ét, de staa eller falde- tilhobe.
Bliver denne Beslutning, som vist vil finde Gjenklang i
det danske Folks Hjærte, tagen, da vil Sejren og Æren
blive Danmarks; da kan Danmark vente en lys Morgen
efter denne mørke Nat! Og dertil give Gud sin Velsignelse !«
Denne Udtalelse blev ikke ændset stort mere end de
andre Adresser, om den end bidrog noget til, at de sles
vigske Forhold og det danske Folks Offervillighed blev
noget mere omtalt, end Bondevennerne vilde have det, i
Rigsforsamlingens Svaradresse paa Kongens Throntale ved
Aabningen; men et saadant mandigt Ord, en Opfordring
til at opsige Vaabenstilstanden o. s. v., som Slesvigerne
ønskede, blev Adressen ikke.
Dette skyldtes nærmest Kasinomændene, der syntes
at have glemt det, der egentlig var det bærende i Marts
dagene, hvilket navnlig kom frem i »Fædrelandet«,
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der i disse Dage havde Spalterne fulde af Artikler om
Grundloven, men ikke et Ord om de slesvigske Forhold,
og da det den 1. November bragte en mere aandrig end
aandfuld Artikel »Om Aanden i 1848 og de Aandløse
samme Aar«, var det ikke uden Grund, at »Dannevirke«
svarede med et Digt, der var en Omskrivning af H. P.
Holsts Sang om Frederik den 6.:
»O,* »Fædreland«, hvad har Du tabt?
Din gamle Aand, den sover;
et rastløst Mod til Hæder skabt,
afkøled Tidens Vover.
Et Hjærte sveg, der banked ømt
for Landet og for folket,
men til en Deling det har dømt
og Dommen slet fortolket.

Og om en Fremtid end er skabt,
som rige Frugter lover, —
o, »Fædreland«, hvad har Du tabt?
Din gamle Aand, den sover!«

At dette gjaldt ogsaa andre end »Fædrelandet« mærkedes,
da der i Rigsdagen skulde gives et Svar paa »de slesvig
ske Patrioters« Adresser og Paulsens Bog. I Overensstem
melse med disses Ønsker havde Krieger nemlig indbragt et
Forslag om Udsættelsen af Grundlovens Behandling, og
da dette Forslag kom til Behandling, blev det til manges
Overraskelse paa Ministeriets Vegne imødegaaet af — Kasinomændenes Ordfører Orla Lehmann, og skjøndt det
blev forsvaret af Hammerich, Mørk Hansen og H. N.
Clausen, blev det dog forkastet med 100 Stemmer mod og
kun 47 Stemmer for det. Ved denne skjæbnesvangre Be
slutning mistede Fredsunderhandlingen det Grundlag, den
ellers vilde have havt fra dansk Side, naar Rigsdagen
havde hævdet, at Slesvig saaledes hørte med til det danske
Rige, at ingen Grundlov kunde vedtages uden dettes Med
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virkning, og i Stedet for at vedtage midlertidige Forfat
ningslove, fik man en Grundlov, som Slesvig aldrig fik
Del i, og som blev brudt eller dog omgaaet 1852 og to Gange
senere maatte laves om.

6.

I Ribe.

Hertel havde imidlertid forladt Kjøbenhavn.
Hvor
spændt han end var paa, hvad den kommende Tid vilde
bringe, og skjøndt — som det fremgaar af Brevene til
Datteren — de slesvigske Venner søgte at holde paa ham,
forlod han Kjøbenhavn den 4. November og rejste over
Kallundborg og Aarhus til Højbjerg, derfra med Sønnerne
den 11. til Ribe, hvor han a*nkom med dem den 13.
Døtrene og Frøken Manicus kom den 16. Novbr., og nu var
Familien atter samlet. Han var nu ganske vist i en Af
krog, men nærved Nordslesvig og fik derfor baade forskjellige Opgaver og gode Oplysninger om Sagernes Ud
vikling.
Da han rejste, var det kjendeligt, at »de slesvigske
Patrioters« Mistillid til Martsminisleriet bredte sig, og den
16. November dannedes Novemberministeriet, hvor A. V.
Moltke, Bardenfleth og Zartmann var forblevne, og af
Herteis Venner og Bekjendte blandt de nye Ministre var :
H. N. Clausen uden Portefølje, Madvig Kultusminister,
og Grev Sponneck, Søn af Stiftamtmanden i Ribe, Finantsminister. Den 30. November skrev L. Skau i et Brev
til Hertel herom:

»Om det nye Ministerium kan man jo ikke sige syn
derligt endnu, hverken ondt eller godt, dog tror jeg ikke,
at der er Anledning til nogen Frygt. Moltke er jo en
brav Mand, og hvis han mulig i de udenlandske Affærer
maatte være mindre stærk, saa vil man nok sørge for en
god Hjælper, hvortil man mener, den gamle Kon feren tsraad Dankwart skal være bestemt. Han har jo megen
Øvelse og, som man mener, ogsaa den tilbørlige Redelighed.

Den gamle, snu Kon feren tsraad Treschow, som er
rejst med Oxholm til England for at pleje Fredsunder
handlinger, har faaet meget bestemte Instrukser, som vi
nok kunne være tilfredse med. Madvig teer sig godt og
har med en forbavsende Hurtighed og Skarpsindighed sat
sig ind i Regeringssagerne, navnlig de udenlandske For
hold. Han fortalte mig forleden, at det af alle Akter frem
gik, at Svenskerne aldrig har havt til Hensigt at hjælpe
os, og det var med Nød og næppe, de maatte blive i Fyn.
Deri var Adelen Skylden, medens derimod den norske
Statholder Løvenskjold paatrængende skrev til Oscar, at
det fra alle Sider kunde forsvares at lade det svenske
Troppekorps hjælpe os paa haandgribelig Maade. Denne
rent private Korrespondance mellem Kong Oscar og Løven
skjold kjender Ministeriet ikke; men jeg kjender den, idet
den gamle Otto Moltke paa Espe, som er Svoger til Lø
venskjold, er i Besiddelse af en Afskrift. Dette er imid
lertid »unter uns gesagt«. Jeg var for et Par Dage siden
hos den gamle paa Espe til Middagsselskab, hvor jeg blev
indviet i adskillige hemmelige Statsanliggender. Vi traf
sammen i et meget stort, aristokratisk Selskab paa Borreby,
hvor han straks inviterede mig. Vorherre maa vide, hvor
for de egentlig viser mig Opmærksomhed.
Med Hensyn til Udlandet tror jeg ikke, vore Sager
staa saa ilde. Dertil maa Aarsagen formentlig søges i
tvende Ting: »Det ny Ministerium, som ikke kan kaldes
revolutionært« og »de forandrede Forhold i Udlandet«,
der ere af reaktionær Natur. Synderligt mere kan der
vel for Øjeblikket ikke siges, inden Underhandlingerne
have taget deres Begyndelse. Det nærværende Ministerium
har næppe i Sinde nogensinde at anerkjende den ny Fæl
lesregering i Hertugdømmerne; thi selv om Vaabenstilstanden virkelig bliver opfyldt i alle Maader, saa kan der
jo let gjøres Knuder, idet vor Regering siger: »Ja, nu ere
Betingelserne rigtignok opfyldte, men det er ikke os lige
gyldigt, om sligt sker et Par Maaneder tidligere eller sil
digere. Vi have nu lidt Skade ved denne Nølen og fordre
Satisfaction og Erstatning« o. s. v. Flor har nu endelig
bragt det saa vidt, at vi have faaet en national Klub, for
nemmelig af Rigsdagsmænd, men hvor dog ogsaa andre
nationale Folk kunne komme med. Jeg skal første Gang
med i Aften; Biskoppen fra Ribe er ogsaa Medlem samt
Grundtvig o. fl. Det er jo forbandet dumt, at slesvigske
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Soldater ere hjempermitterede; men det overrasker mig
ikke, da et saadant Skridt ganske svarer til Tschernings
Politik. Jeg længes efter at høre, hvorledes det er gaaet
med Auktionen i Moltrup over det udpantede Gods; med
del mig det ved Lejlighed!
Det er meget ubehageligt, at jeg ikke staar i nogen
Rapport med Krüger, og det gjør væsentlig Skade. Uagtet
han véd, hvor jeg er, saa skriver han dog aldrig, men
opererer ganske paa egen Haand og aldeles ikke i Sam
klang med Forholdene herovre. Saaledes har han under
den nu overstaaede Ministerkrisis skreven et Brev til Clau
sen, hvori han væsentlig bestræber sig for at forsvare det
afgaaede Ministerium, netop i det Øjeblik, da vi alle vare
enige om dets Ubrugbarhed. Ingen troede her, at han
selv havde forfattet dette Brev; i al Fald mente man, at
han paa en fin Maade var opfordret dertil. Det kan nu
gjærne være, at dette slet ikke er Tilfældet; thi baade
Frastanden og Ubekjendtskab med vor hele diplomatiske
Stilling samt Uvidenheden om Rigsdagens Fysiognomi
kunde gjærne give Anledning til en Opfatning af Sagerne
paa den i Brevet antydede Maade. Men derom er jeg
ganske overbevist, at hvis Krüger havde kjendt det mindste
til Forholdene her, saa vilde han aldrig have skreven dette
Brev. Den evige Snak om Slesvigs Selvstændighed har
bragt mange Rigsdagsmænd til at tro, at Slesvigerne selv
ikke vil have noget med Danmark at bestille, men tvertimod hellere ville have et Unionsforhold. Dette sidste har
jeg, som Du vil have set, høvlet lidt i en længere Artikel
i Berlings Tidende; men der maa fra Slesvig selv ikke
siges noget i denne Retning, og navnlig maa en offentlig
bekjendt Mand ikke gjøre sig skyldig i en saadan Gjerning, som i Længden fører til Slesvig-Holsteinisme og
Tydskhed. Se derfor at faa fat i Krüger og gjør ham
opmærksom paa dette Punkt. Jeg véd ikke, hvor han er
at finde, ellers vilde jeg selv tilskrive ham; men for
modentlig er han i Beftoft. — Fru Marckmann beder
meget at hilse Dig; hun kan godt lide Din indre Varme,
Marckmann*) ligeledes«.
*) Marckmann var Andenpræst ved Frelsers Kirke paa Kristianshavn, Skaus Vært, bekjendt for sit Arbejde foi den natio
nale Sag.
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Skaus Glæde over det nye Ministerium blev dog ikke
af lang Varighed. Baade han og alle de danske Slesvig
ere fandt, at den danske Regering ikke traadte op med
tilstrækkelig Bestemthed overfor »Fællesregeringen«, der
stadig styrede i »Kongehertugens« Navn med en Hensyns
løshed og Frækhed, der maatte vække Harme. Stadig
hørte man Klager fra Nordslesvig, hvor de Danske ikke
vilde anerkjende denne Styrelse. Skattenægtelser, Udpant
ninger med tilhørende Auktion hørte til Dagens Orden.
Der blev jævnlig i danske Blade fordret Opsigelse af
Vaabenstilstanden, men den danske Regering turde ikke
gjenoptage Krigen ved Vintertiden, hvor Flaaden under Is
forhold ikke kunde yde Støtte; men for at berolige Sind
ene blev der omsider den 15. December udstedt en konge
lig Proklamation, hvori det bl. a. hedder:

»Vi kunne i det nærværende Øjeblik, fornemmelig
med Hensyn til Hertugdømmernes eget Tarv, ikke be
stemme os til at søge Magtens Misbrug hæmmede og en
lovordnet Tilstand gjenoprettet uden ad Underhandlingens
Vej. Indtil dette — som vi haabe, snart — vil være
naaet, maa vi med dyb Beklagelse udtale, at der i vore
Hertugdømmer Slesvig og Holsten ikke findes nogen lovlig,
i Landsherrens Navn og efter Vaabenstilstandens Ord og
Aand styrende Øvrighed, som vore Undersaatter kunne
være pligtige at agte og lyde. Men forsaavidt som tving
ende Nødvendighed byder at vige for den for Øjeblikket
herskende Magts Fordringer, meddele vi enhver af vore
trofaste Undersaatter det Tilsagn, at en saadan nødtvungen
Eftergivenhed ingensinde af os skal blive betragtet som
Anerkjendelse fra deres Side af Voldsmagtens Retmæssig
hed, altsaa som Affald fra undersaatlig Pligt og Ed«.
I Anledning heraf skrev L. Skau et meget karakteri
stisk Brev til Hertel, dateret den 18. December:
»Det er længe siden, jeg har talt til Dig gjennem
Pennen, kjære Ven! Det er endnu længere, siden vi have
set hinanden Ansigt til Ansigt. Gud véd, jeg tidt har
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savnet Dig; tidt har jeg ønsket at kunne udtale baade
Glæder og Sorger til Dig, især de sidste, thi de første ere
desværre saa tynde, at det maaske vilde være vanskeligt
for Dig uden gode Briller at blive dem var. Længe har
jeg ventet at høre lidt fra Dig, fordi Din Maade at tale
paa altid gjør mit Hjærte godt, og fordi jeg véd, at Du
aldrig vilde fiksere mig, enten med falsk Smiger eller
skaanselløs Daddel, men Du er forbleven tavs, og jeg er
bedrøvet derover. Saa maa jeg da begynde, og dette koster
mig, Gud ske Lov, ingen. Overvindelse, thi jeg véd, at Du
altid er glad ved at høre lidt fra mig.
Her foreligger da denne hersens Proklamation. Den
vil sagtens blive udbredt fra Ribe ind i det Slesvigske, og
jeg kan ikke betvivle, at mangen dansk Bonde vil vende
sig til Dig om Forklaring af den. Den er desværre ikke
ganske efter mit Hoved, idet den giver baade Motiver for
Handlingen i og for sig, som jeg ikke tror en lovlig Re
gering skylder Oprørere, og som tro Undersaatter hverken
behøve eller fordre, og blotter tillige vor Regerings Svag
hed, idet den tydelig udtaler, at Magt for Øjeblikket ikke
kan bringes i Anvendelse. — — — Der foreligger saaledes tvende slemme Vanskeligheder som Frugt af Prokla
mationen : den ene, at maaske mange vaklende kunde be
nytte dens Ord til at dække et Frafald; den anden bestaar
i Faren for, at fjendtlige Tropper*kunne blive kastede ind
i Nordslesvig, fordi der ingen Fare er for Soldater fra
dansk Side, siden vor Tilstand er afhængig af svævende
Underhandlinger. Det er en ligefrem Dumhed at fortælle
hele Verden, at vi ikke kan eller vil bruge Magt. Dette
bør kun siges i Løndom og ikke offentligt; men nu er det
engang sagt, og herved er altsaa intet videre at gjøre.
Kunsten er nu at gjøre Proklamationen saa fordelagtig
som muligt for os, og derpaa er det nærmest, jeg vil gjøre
Dig opmærksom.
For det første har man nu Vished
for, at ingen behøver at lystre Oprørsregeringen, som ikke
selv har Lyst dertil. Dette er meget væsentligt; thi det
giver Retssikkerhed i Fremtiden, selv om Bønderne gjorde
formeligt Oprør, og det tvinger Oprørsregeringen til at gaa
til Yderlighed, hvilket altid er til vor Fordel; og for det
andet ængster det ogsaa vore Modstandere, idet de ikke
længer kan skubbe sig ind under en Autoritet, som af
Landsherren er erklæret for ulovlig. Disse tvende Ting
bør gjøres til Gavns indlysende, og ved at gjøre Dig op-
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mærksom herpaa, har jeg fyldestgjort den politiske Hen
sigt med denne Skrivelse.
Det er forresten den Klub, som Flor allerede talte om
at stifte, inden Du rejste herfra, som har ængstet Rege
ringen til at udtale sig, idet vi traadte op med et truende
Andragende til Rigsforsamlingen, og for at blive fri for
dette, vilde Regeringen hellere selv tale. Vor Klub er for
bandet forvirret, men den gjør desuagtet megen indirekte
Nytte, og jeg finder mig ret tilfreds med Resultaterne.
Treschows Instruks gaar ud paa at føre Underhandling
erne saaledes, at Spørgsmaalet om Slesvigs Forbindelse
med Kongeriget kan blive til et indenrigsk og overladt til
vor egen Afgjørelse; men jeg antager ikke, at Tydskland
derved vil føle sig tilfredsstillet, og da vil Unionsspørgsmaalet komme paa Bane — — — At fortælle om mit
Liv her i Almindelighed er umuligt, da det er nærmest
egnet til mundtlig Meddelelse. Glad er jeg ikke, fordi
mange Ting gaar mig imod, og fordi jeg frygter for, at
man bliver kjed af mig formedelst mit lange Ophold. Jeg
har meget mere at tænke paa, end nogen tror. — —
Mine Planer ere ikke voksede mig over Hovedet; jeg mærker
endog, at jeg er dem mere voksen, end jeg selv havde
troet. Men hvad jeg foretager mig, er skjult for Verden.
Naar jeg blot kan . have den Tilfredsstillelse, at jeg har
sat Magten i Bevægelse, hvis Drivfjeder er skjult for alle,
saa maa jeg jo være tilfreds. Saaledes har det jo ogsaa
gaaet mig i hele mit Liv: »det mest fortjenstfulde er ikke
set«.----------- Jeg sidder her i min Ensomhed og skriver
disse Linier for at fordrive min Melankoli ved at tænke
paa Dig. Ingen aner, hvad der gaar igjennem min Sjæl,
og hvis nogen anede det, vilde jeg maaske blive udleet.
Men min Pligt mod Fædrelandet kjender jeg, og den skal
jeg vide at opfylde, saa Historien dog skal blive tvungen
til at bevare mig fra Forglemmelsen, selv om end ikke en
eneste dødelig erindrer, at der eksisterer et Individ, som
hedder Laurids Skau. — — —«

Som man ser af Skaus Brev, mente han, at Hertel
stod i stadig Forbindelse med Nordslesvig, og det synes
ogsaa at have været Tilfældet efter de nogenlunde fyldige
Optegnelser i Skrivekal-enderen for 1849. En enkelt Gang
ses han at have prædiket i St. Katharinekirke i Ribe;
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men ellers tyder Optegnelserne mere paa, at den nationale
Sag har optaget ham. Den 7. Januar sendte han en »Be
retning« til Flor; men den synes at være forsvunden som
alle hans Breve til Flor, saavelsom dennes Brev til ham,
som han forefandt ved sin Hjemkomst fra en Rejse den
2. Februar. Begge Breve har sandsynligvis handlet om
Rødding Højskole.
Den 19. Januar forjog Bønderne Slesvigholstenerne fra
Skjærbæk, da de kom for at inddrive Skat, og den 22.
Januar forefaldt den sørgelige Begivenhed ved Brøns, hvor
Militærmagten overfaldt Bønderne, sprængte dem fra hver
andre; flere dræbtes og saaredes og en Del førtes bort som
Fanger. Herom udarbejdede Hertel den 24. en Beretning,
som han tilstillede Minister H. N. Clausen, der vistnok
først benyttede den til en Meddelelse i »Berlingsk Tidende«
og senere afgav den til Krigsministeriet, hvor den forment
lig maa findes. Hertel var imidlertid bange for, at det,
som var sket paa Vesteregnen, skulde gjentages i Østeregnen og kunde ikke holde sig i Ro længere.
Som tidligere antydet havde man foretaget Udpantning
hos ham — som forøvrigt overalt i det dansksindede Mol
trup Sogn — for Skatter, dog endnu ikke for Krigsskat; men
da det var en af hans egne Bønder, der besørgede den
Forretning, var der blot taget en gammel »Kastenvogn
med 2 Stole«, vurderet til 15 Rdlr. Gourant, og en gam
mel, temmelig værdiløs Kane til 2 Rdlr. Courant, som
det fremgaar af den opbevarede Udpantningsforretning, og
disse Sager som alt det i Moltrup udpantede var ført til
Haderslev til Auktion, og Skatterne* betalte dermed den
29. November. Alt dette fandt Hertel sig i med stor Sindsro,
men han længtes meget efter at gjense sin Præstegaard og
tale med Bønderne. Dette havde dog hidtil været altfor
voveligt under de retsløse Forhold, naar han ikke overfor
de raadende Myndigheder kunde angive en Grund, de ville
kjende for gyldig; men nu forelaa .der en saadan. Under
Herteis Fraværelse havde den provisoriske Regering kon-
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stitueret en Pastor Neiling i Mol trup, men Embedet var nu
sidst paa Aaret 1848 bleven endelig besat af Fællesreger
ingen med Pastor A. D. Grauer, Diakonus i Løit. Han
havde tilskrevet Herteis Tjenestefolk, der stadig var i
Præstegaarden, at de maatte se at faa Hertel selv eller
en paa hans Vegne tfl at møde, naar han kom, for at de
kunde opgjøre »deres Mellemværende«. Hertel vilde ganske
vist ikke indrømme, at de havde noget »Mellemværende«,
da han fremdeles betragtede sig som Sognepræst for Moltrup-Bjerning og konstitueret Provst for Haderslev Provsti;
men her var da i alt Fald en Anledning. Den 28. Januar
rejste han fra Ribe til Moltrup med sin ældste Datter,
der ikke paa nogen Maade vilde lade ham rejse alene paa
denne for dem begge meget vovelige Færd. Hertel tog
Ophold i Moltrup Præstegaard, og det var hans Agt at
blive der, til Grauer kom, og at overvære hans Indsættelse;
men Vennernes indtrængende Advarsler og Datterens Bøn
ner bevægede ham dog til at vende tilbage den 2. Febr.,
og det var under de daværende Forhold vistnok ogsaa det
raadeligste. Da Grauer blev indsat, den 11. Februar, var
der i Moltrup foruden ham og Degnen kun tilstede: Amt
manden, Provsten og 1 — én — Tilhører, og samme Dag
blev der sagt til ham af Sognets Folk, at vilde han vi
kariere for Hertel, havde man intet at indvende, men vilde
han betragte sig som deres Præst, maatte han helst rejse
straks igen. Havde man derimod vidst, at Hertel vilde
overvære Indsættelsen, var der vel foretaget Forholdsregler
baade af Bønderne og Øvrigheden, og Udfaldet kunde være
blevet alvorligt nok for den varmblodige Mand. Han
indskrænkede sig da til at tilskrive Pastor Grauer en
Protest, dateret Moltrup den 1. Februar 1849, hvori han
overlader til hans egen Samvittighed at dømme om det, at
han trænger sig ind i anden Mands Embede, og erklærer,
at han ikke kan indlade sig paa at underhandle om »de
Anliggender, som imellem For- og Eftermand sædvanlig«
og skriver videre:
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»Jeg er endnu bestandig den af Kongen beskikkede
rette Præst til Moltrup og Bjerning, De har altsaa ingen
Adkomst til mit Embede, og vi have følgelig i den oven
omtalte Retning intet med hinanden at gjøre. I Kongens
Navn kan »Fællesregeringen« ikke afsætte de Hans Maje
stæt tro forblevne Embedsmænd«. Gjør den det, maa den
selv lønne dem, og dens Bestemmelser vil ikke gjælde
udover Vaabenstilstanden; men da den dog ikke vil be
nytte Herteis Tjeneste, vil denne gjøre Grauer det samme
Tilbud, som var modtaget af Pastor Nejling, der var an
sat af den provisoriske Regering: Fribolig, Fribenyttelse i
Embedskjørsler af Herteis Befordring, Opvartning af Folk
ene o. lign.
Det hedder videre: »Men mere kan jeg
ikke indrømme. Jeg protesterer imod, at De tager mit
Embede og min Præstegaard i Besiddelse som Deres. Jeg
fordrer, at mine Folk fremdeles forblive her, saavelsom
min Besætning samt min øvrige Ejendom inde og ude.
Jeg fordrer, at den indavlede Sæd og Furage og Embedets
samtlige faste Indtægter respekteres som mine. Handler
De herimod, da har De for Øjeblikket Magt, men ikke
Ret til at gjøre det, og mine Folk have da Ordre til at
give efter for Magten, at bortbringe mine Ejendele, saa
vidt det lader sig gjøre, og at fraflytte Præstegaarden ; men
jeg gjør Dem ansvarlig for Følgerne og holder mig i sin
Tid til Dem om Erstatning. — —«
Grauer brød sig imidlertid ikke om Protesten, da han
kom, men klagede til Herredsfogeden, og denne lod ved Sogne
fogden forkynde for Herteis Folk, at de havde inden 2
Gange 24 Timer at flytte ud af Præstegaarden. Hertel
gav derfor en Gaardmand i Sognet Fuldmagt til at vare
tage hans Tarv med Hensyn til hans Ejendele og an
modede Kirkeværgerne om at paase, at der ikke blev gjort
Overgreb med Hensyn til Tienden og de faste Embeds
indtægter.
Rejsen til Moltrup var kortvarig, men meget in
teressant, som det fremgaar af den udførlige Beretning,
han den 9. Februar afsendte fra Ribe til det slesvigske
Kancelli, og som giver et fortrinligt Indblik i den Stem
ning, der herskede. Der skal derfor her gives et Uddrag
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efter det Brudstykke af et Udkast, som findes blandt hans
Papirer, medens selve Indberetningen er opbevaret i Rigs
arkivet :

»Jeg modstod min Længsel og lod det i de sidste
Maaneder bero ved at vedligeholde en stadig Forbindelse
med Vennerne østpaa og paa den Maade virke, hvad jeg
kunde. De brave Bønders uheldige Sammenstød med deres
Plageaander fandt Sted ved Brøns, og de ulykkelige Fanger
førtes til Haderslev. Denne Begivenhed maatte gjøre et
dybt Indtryk paa Østeregnens Beboere, og vel kjendte jeg
deres rolige Besindighed saa nøje, at jeg ikke befrygtede,
at de vilde gjøre et lignende unyttigt Forsøg, der kun vilde
bringe Fordærvelse over dem selv; dog kunde man ikke
vide, hvortil Forbitrelsen eller Forsagtheden kunde føre.
Jeg troede maaske nu at kunne stifte nogen Nytte og be
sluttede mig til at rejse.----------- Overalt — saavel i mit
Pastorat, som hvor jeg ellers kom frem, — blev jeg mod
taget med Glæde og tildels med Taarer. Stemningen fandt
jeg allevegne saa trofast som nogensinde, man havde faaet
Prøver til Overflod paa den Herlighed,Oprørerne berede Slesvig;
den Ligegyldighed, hvormed flere forhen imødesaa Sagens
endelige Afgjørelse, er forsvundet, selv enkelte indvandrede
have givet slip paa deres tydske Sympathier, de, som for
hen vaklede, gjøre det ikke mere. Jeg frygtede for at
spore nogen skadelig Indflydelse af »Den nordslesvigske
Tidende«, som siden Dr. Michelsens Fratrædelse bliver
godt redigeret; dog enten læses den ikke, eller man harmes
over dens Løgne og lader sig ikke blænde af dem. I
Sognene syd for Haderslev er dens Indflydelse større, de
paavirkes af Præsterne og desuden af det tilgrændsende
Apenrade Amt, hvor Amtmand Stemann fører Scepteret
med Kraft. I disse sydligere Sogne ere Skatterne i det
hele taget for længe siden betalte, og fra enkelte af dem
gaa ogsaa Adresser ind om at forenes med Tydskland.
Jeg havde gjærne ogsaa besøgt nogle af disse Sogne, hvor
jeg kjender saa mange trofaste Bønder; men det var ikke
muligt. I de nordligere Sogne, saaledes i Vonsbæk, har
man ogsaa begyndt at betale Skatterne; paa flere Steder
ville Bønderne dog oppebie den militære Eksekution. »Da
maa vi jo betale«, hed det, »men vi ville dog først se, om
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de vove at komme«. Jeg formanede dem til da ikke at
gjøre unyttig Modstand; men Harmen er stor over, at den
Masse af Penge skal tilflyde Oprørerne og ikke komme
Kongens Kasse til Gode. Paa Amtstuen tages der mod
Indbetalinger saavel Søn- som Søgnedage, Plyndringssy
stemet drives med Iver, og saa snart betydeligere Summer
ere samlede, føres de syd paa. »Alle vore rede Penge gaa
jo ud af Landet. Vi blive vel ikke derfor ødelagte; men
det krænker os saa dybt, at det Røverpak skal have, hvad
Kongen saa haardt kunde behøve«.

Han fortæller om flere Samtaler. Man havde spurgt
ham, om man blev fri for de oprørske Embedsmænd, naar
Freden kom, thi der var ikke Tvivl hos nogen om, at den
gode Sag. vilde sejre, og naar han saa udtalte, at de, der
havde stillet sig i Spidsen for Oprøret, vilde naturligvis
blive fjærnede, men at det for manges Vedkommende vel
vilde blive nødvendigt, at Naade kom til at gaa for Ret
var der mange, som knap vidste, hvad de skulde tænke
om ham. Man frygtede meget for en Forlængelse af
Vaabenstilstanden, og han skildrer udførligt Samtalerne
derom, Harmen over Fællesregeringen og over, at det en
Tid saa ud, som den var anerkjendt. Efter i al Korthed
at have omtalt Slesvigholstenernes trykkede Stemning, men
forskjellige Optøjer, hedder det videre:
»Ved den de samme Dage afholdte Søsession havde
Mandskabet uagtet de strænge Herrers Nærværelse teet
sig helt muntre i Sessionshuset, ladet Kongen leve, sunget
»den tapre Landsoldat«, »Holmens faste Stok« o. s. v.
Saavel de udskrevne som flere andre, der frygtede i disses
Sted at blive udtagne, ere senere flygtede. Landsessionen
forventes nu ligeledes at skulle afholdes, og de unge Karle
berede sig paa ved første Vink at forlade Hjemmet, da de
antage umiddelbart fra Sessionen at blive bragte til Rends
borg. I Haderslev klages over Militærets Raahed ved visse
Lejligheder. De Jægere, som i Apenrade havde teet sig
saa ilde i Frederiksklubbens Lokale, vare forlagte til Had
erslev, og anvendtes til at eskortere de fangne Bønder,
som undervejs, navnlig i Apenrade, nok ere bievne forhaanede og slet behandlede. For ikke at udsætte dem for
lignende Medfart i Flensborg bleve de førte vest om Byen;
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man frygtede vel snarere for, at de skulde blive befriede.
Megen Bekymring herskede for de Fangnes Skjæbne. Der
er truet med, at de ville blive skudte som Oprørere mod
den lovlige Regering. Hensigten ryed deres Transport til
Slesvig er nok ellers, at man ved Forhørene haaber at
komme efter, hvem der har forledt de stakkels Bønder,
som selv ere saa »aldeles tilfredse med det slesvig-holstenske Regimente«. — — I Moltrup vare Beboerne meget
spændte paa den af Fæ Iles regeringen beskikkede Pastor
Grauers Komme; han ventes i denne Uge og skal ind
sættes paa Søndag. Faa Dage før min Ankomst havde
han aflagt et Besøg i Præstegaarden og af Bønderne for
langt, at de skulde afhente ham og hans Gods i Løit,
hvilket de afsloge.------ Mærkeligt nok er det iøvrigt, at
medens den fungerende Præst oppebærer Offer og Accidentser, og de nuværende Visitatorer have advaret Kirke
værgerne om at vaage over, at den ene Halvdel af Tien
den kommer Kaldet til Gode og beslaglagt den anden,
foretages dog Eksekution i mine Ejendele. I Krigsskat
og andre Skatter skal nu ved den forventede Militær
eksekution erlægges ca. 82 Rdlr. Kour. For om muligt
at undgaa Konkurs, har jeg tildels herfra maattet sende
de fornødne Penge, at Restancerne, naar det kommer til
det yderste, hos mig som hos Bønderne kunne blive betalte;
men det er tilvisse en harmelig Maade i Fædrelandets
Trængselstid at bringe sine Ofre paa. — — —«
Faa Dage efter Afsendelsen af denne Beretning blev
Hertel glædelig overrasket ved følgende Brev fra en Damekomité i Vejle:

»For at bidrage vor ringe Skjærv til Lettelsen af de
tunge Byrder, der i denne Trængselens Tid hviler paa
vore betrængte Brødre i Slesvig, har undertegnede Komité
ved Udstilling og Bortlodning af Damearbejder søgt at
samle en liden Sum til dette Øjemeds Opnaaelse.
Ved den Beredvillighed, hvormed vort Forslag er
imødekommet, have vi havt den Fornøjelse at faa samlet
534 Rigsbankdaler, hvilke vi herved tage os den Frihed
at tilsende Deres Højærværdighed, da Deres Stilling saavel som Deres bekjendte danske Sindelag er os en sikker
Borgen for, at Pengene ville blive anvendte efter vort Ønske.
H. Wilh. Hertel.
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»Vi tillade os at anmode Dem om godhedsfuldt at
underrette os om den tilstillede Sums Modtagelse.
Vejle, den 7. Februar 1849.
H. Løwe.

B. Friis.

L. Schultz.

Høj ærværdige
Hr. Provst Hertel.«

Pengene kom — ifølge Skrivekalenderen — ham i
Hænde den 11. Februar, som han havde Besøg af L. Skau,
og den 15. Februar hedder det i Skrivekalenderen: »Med
Petersen (?) afsendt Understøttelse til Haderslev«. Herteis
ældste Søn skulde til Kolding for at sættes i Handelslære
der, og da det var nødvendigt at træffe endelig Aftale
herom, slog Hertel denne Rejse sammen med et Besøg i
Vejle. Det hedder i Skrivekalenderen for Februar: »18.
Afrejst til Kolding. — 19. Vejle. Aftale med Komiteen.
— 20. Aftale med Hansen*) om Volfgang og med Boesen om Understøttelse. — 22. Rejst tilbage til Ribe.«
Regnskaberne vedrørende denne Uddeling er naturlig
vis med Bilagene sendt til Vejle, men enkelte Breve om
denne Sag har Hertel dog beholdt, saaledes nogle Breve
om Understøttelse til 5 Mænd i Brøns i Anledning af
Sammenstødet den 22. Januar. Udenfor Jørgen Krage
lunds Hus faldt en slesvigholstensk Jæger, og da Slesvigholstenerne hørte dette Skud, mente de, at det kom fra
Huset, stormede ind, arresterede og mishandlede 4 Mænd,
som opholdt sig der og ikke havde mindste Del i det, der
forefaldt. Derefter slog de Ruderne ud, sønderhuggede og
ødelagde Træværket i flere Vinduer og hos en ikke til
stedeværende Indsidder ituslog de uden Undtagelse alle
Kopper, Flasker, Fade o. s. v., stjal Strømper og øvede
andet Hærværk. Efter denne Heltedaad slæbte de af med
de 4 Mænd til Slesvig, hvor de efter 3 Ugers Forløb blev
*j Kjøbmanden i Kolding, hvor Sønnen skulde være.

løsladte og hjemsendte som udelagtige i Landstormen.
Præsten i Brøns havde henvendt sig til Stiftamtmand,
Grev Sponneck om Sagen, og denne henviste Sagen til
Hertel, der sendte Pengene (ialt 34 Rbdlr.) efter Præstens
Overslag over Skaden. Som Svar kom følgende rørende
Tak fra Jørgen Kragelunds Kone:

»Da vi den 22. Januar ved den sørgelige Tildragelse
her ved Brøns led uskyldig Voldsgjerning af de ophidsede
tydske Jægere, og af deres Larmen og Trusel led vi stor
Angst og Nød. Det sørgeligste endnu af alt var, at de tog
min kjære Mand og førte ham fangen bort; men ved 3
Ugers Løb kom han atter tilbage. Idet de ved Forhøret
blev saa overbeviste om vor Uskyldighed, lod de 4 af
Brøns By drage hjem; men paa den anden Dag, som min
Mand var hjemkommet, blev han heftig angrebet af en
svar Sygdom med Ve og Pine i hans hele Legeme, at han
ligger og kan hverken røre Arme eller Ben, og jeg frygter
for, at det bliver hans Død; vi tror jo, at det er af den
store Kuld og Angest, de led. Da han har været plaget
af Jægt (Gigt) før, har det nu taget saa hart over ham.
Derfor kan han ikke, saa gjærne som han vilde, sende
ved hans egen Haand sin hjærteligste Tak; men jeg, hans
Kone, maa i mine Trængselsdage tage til Pennen, og i
mit og hans Navn hilser vi de kjære danske Venner med
en øm Hjærtens Tak for de ’os tilsendte 6 Specier, som
vi har annammet den 28. Februar af vor kjære Pastor
Frieses Haand; men hvorfra de er kommen, véd vi ikke;
hvor vi har de kjære Venner, véd vi ikke, men ihvor de
er, saa Gud velsigne dem derfor, thi det var en stor Hjælp
og Trøst for os, at vi har saa ømme og deltagende Venner
i store, trængselsfulde Dage. Vi rækker nu vor Haand i
dette Brev, baade jeg og min dødssyge Mand, vor Hjær
tens Taksigelse, og ønsker for vor kjære Konge og vort
kjære danske Fædreland Guds Hjælp og hans Fred og
Velsignelse, at han vil stride for os og med’os, at det maa
faa en velsignet Ende. Det ønsker vi, som nu er i
Trængsels Smerte. Eders takskyldige danske Søster og
Broder.«
Medens Hertel var i fuldt Arbejde med denne Opgave,
fik han et Par nye Hværv gjennem Breve fra Minister
17*

260

H. N. Clausen, og hvoraf det første, der bærer Præg af
at være skrevet i Hastværk, er dateret 23. Februar 1849.
Det hedder her:
»Jeg tillader mig hermed, højstærede Hr. Pastor! at
ulejlige Dem med en Forsending. De medfølgende Pakker
indeholde omtrent 700 Eksemplarer af en lille Samling af
danske Sange med tilføjede Melodier og 100 Eksemplarer
af Blaunfeldts sidste Skrift; de ere bestemte til Krüger
for ved ham at fordeles blandt de danske Slesvigere; men
jeg har anset det for sikrest at lade dem gaa til Ribe i
det Haab, at De uden Ulejlighed vil være i Stand til at
benytte en forefaldende Lejlighed til at bringe Pakkerne
i Krügers Hænder. Dersom De ønsker forud at forsyne
Slesvigere, som maatte opholde sig i Ribe, eller som bo i
den nærmeste Omegn, ville De behage at aabne Pakkerne
og udtage efter Behag. Til Krüger har jeg skrevet igaar
og anmeldt Forsendingen. — For Deres Skrivelse er jeg
Dem meget forbunden; det har været mig meget kjærkommen, og de deri indeholdte Efterretninger har jeg søgt
at benytte paa bedste Maade.
Igaar er Opsigelse af Vaabenstilstanden afsendt til
Berlin, og en nærmere Forklaring over den foreliggende
Nødvendighed af dette Skridt er tillige affattet for at med
deles de venskabelige Magter, der sagtens helst havde set,
at vi fremdeles vare bievne-siddende rolige hen.
Et mærkeligt Sendebud fra Østerrig er ankommet
hertil for et Par Dage siden med Anmodning fra den
østerrigske Regering om at overlade samme nogle Søoffi
cerer, navnlig en, som kunde overtage den øverste Commando over Flaaden i det adriatiske Hav. Hvilket Billed
af den tydske Enhed og Enighed! I de selvsamme Dage,
da Stilstanden med Preussen opsiges herfra, stilles fra
Østerrig hertil Anmodning om venskabelig Bistand Hvad
[mon] Paulskirken*) vil sige dertil? Da der iblandt de
ældre Søofficerer ere flere, for hvilke der ikke vil blive
Brug i Hjemmet, vil Anmodningen formodentlig blive
imødekommet med Beredvillighed. — — —«
Det i Brevet omtalte Skrift er sandsynligvis:
*) Den tydske Nationalforsamling i Frankfurt.

»De
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farligste Klipper for det danske Statsskib eller om Slesvigs Deling og Unionsforhold. Af M. F. Blaunfeldt, Ad
vokat. Januar 1849.«
Den bekjendte og her tidligere
omtalte Forfatter gjennemgaar Martsprogrammet, der fik
sit Udtryk ved Kongens Proklamation den 27. Marts 1848,
hvori det hed: »Eder Slesvigere har jeg tilsagt og tilsiger
herved, at I nu i Forening med Danmark og ved Eders
Medvirkning skulle faa en fri, folkelig Forfatning. Eders
Selvstændighed som Slesvigere skal, ved Siden af den fæl
les Forfatning, sikres ved en egen Landdag, egen Admi
nistration, egne Domstole, ligelig Andel i Statsafgifter efter
Forhold af Folkemængden, retfærdig Anvendelse af Statsindtægternes Overskud, ingen Konsumtion, Ligeberettigelse
af det tydske og danske Sprog baade paa Rigsforsamlingen
og Landdagen.« Det fortrinlige og klart affattede Skrift,
der er et Udtryk for »de slesvigske Patrioters« Anskuelser
paa den Tid, udvikler, hvorledes adskillige af dem, der i
Martsdagene førte det store Ord, svigtede, da Trængsels
tider kom — der sigtes vel nærmest til Tscherning og
»Fædrelandet« — allermest ved Delingstanken, og derfor
faldt Martsministeriet paa sine Gjerninger. Del var meget
beklageligt og kunde blive uheldigt, at Grundlovsforhand
lingen optoges og fortsattes uden Slesvigs Deltagelse, men
det var at vente, at Novemberministeriet vilde gjenoptage
Programmet. Delingen vilde være uheldig, thi der kunde
egentlig kun være Tale om to Linier: Slien Nord for Sles
vig til Husum og Gjennerbugt til Høyer; men de var lige
uheldige historisk, nationalt og sprogligt. I alle tre Dele
af Slesvig eller Sønderjylland, som det burde kaldes, vilde
man træffe tydsktalende, men dansksindede, og i Mellem
slesvig og Nordslesvig omvendt; i historisk Henseende var
en Deling ligesaa uretfærdig, og der burde ikke være Tale
derom, undtagen naar Danmark var knust og ukampdygtig.
En Deling vilde ellers kun fremkalde Ønsker om Gjenforening og støtte Slesvigholstenerne. En Union vilde være
ligesaa uretfærdig og uheldig, og al Tale om Slesvigs
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»Selvstændighed« var i Virkeligheden uhjemlet, omend den
retslige og kommunale Udvikling gjorde særlige Domstole,
Landelag o. s. v. nødvendige; men en Fællesforfatning
med Danmark er nødvendig og kan ikke med Rette kaldes
en Indkorporation, da Slesvig ikke er eller kan være et
noget »selvstændigt« Land.
»Lad ikke atter Hoved-

spørgsmaalet blive uafgjort, lad Slesvig endelig komme
til at nyde de Fordele og den Ret, det som en inte
grerende Del af Danmark kan fordre, nemlig Fælles
forfatning med Danmark! Det er et Livsspørgsmaal for
Slesvig som for Danmark.«
Naar dette paa sine Steder noget skarpe, men under
de daværende Forhold berettigede og meget overbevisende
Skrift nu skulde sendes Krliger til Uddeling, ser man nok,
at det er et Svar paa dennes Henvendelse til Clausen,
omtalt i Skaus Brev af 30. November. Det næste Brev
fra Clausen til Hertel er dateret 24. Marts og skrevet
med en Kontorhaand med Undtagelse af en Slutningshilsen
og Underskriften, og lyder:

» Vaabenstilstandens Opsigelse har, som det var at
vente, givet Underhandlingerne i London en Fremgang,
som hidtil kun altfor meget har manglet, saa meget mere
som det jo herfra er bleven paa det bestemteste udtalt, at
Opsigelsen ikke havde til Hensigt absolut at fremskynde
en Krig, men at give vore Modstandere Valget imellem
en fredelig Afgjørelse, der anerkjendte den Ret, som Dan
mark hverken vil eller kan fraskrive sig, og en Kamp til
det yderste. Imidlertid syntes det en Tid lang at tyde
paa, at Krigen vilde være uundgaaelig. Først for nogle
Dage siden er der gjort Forslag til en midlertidig Freds
tilstand, hvorefter Slesvig skulde modtage sin fra Holsten
aldeles udskilte Bestyrelse, udnævnt og indsat af Kongen
af Danmark alene og understøttet af den fornødne militære
Magt, indtil den endelige Fredsslutning kunde blive opnaaet.
I disse Forslag var der imidlertid enkelte Punkter,
paa hvilke Regeringen ikke kunde gaa ind uden Indrøm
melse af Forandring, og en yderligere Forhandling med
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Underhandlerne blev saaledes nødvendig. Man havde nu
Valget imellem tvende Beslutninger. Den ene var den at
holde sig strængt og ufravigeligt til den engang tagne Be
slutning, at lade Tropper rykke ind i Slesvig den 27.
Marts. Herfor talte det Ord, der engang var udsagt af
Regeringen; men hermed var tillige et Tilbud bortskudt,
som gav grundet Haab om at naa det forønskede Maal
ad fredelig Vej, og Løsenet var givet til en Krig, førend
Nødvendigheden fordrede det, hvis Følger først og smerte
ligst vilde kunne ramme den Befolkning, man helst ønsk
ede at skaane; den anden Udvej var i muligste Hast at
afsende en Kurér til London og at oppebie hans Tilbage
komst; men heraf blev det da nødvendig Følge, at Fjendt
lighederne saa længe, altsaa et Par Dage ind i April,
maatte udsættes. Regeringen kunde imidlertid ikke være
tvivlraadig om, ved hvilket Valg den bedst vilde varetage
Folkets og navnlig da den slesvigske Befolknings Tarv,
og saaledes vil den længselsfuldt ventede Afgjørelse af 27.
Marts være henlagt til den 3. April.
Dog er det udtrykkeligt forbeholdt at lade vore Trop
per drage ind i Slesvig, dersom der før den Tid skulde
af tydske Tropper foretages Bevægelser mod Hertug
dømmerne.
Meddelelse herom er i Dag bleven gjort Rigsforsam
lingen, og det er baade i Ministeriet og i Rigsforsamlingen
blevet ønsket, at der kunde gjøres noget for at fremstille
Sagen i det rette Lys. Det er i den Hensigt, at jeg til
stiller Dem disse Linier med Anmodning om, at De vil
benytte enhver Lejlighed til at udbrede deres Indhold ind
over Slesvigs Grændser.«
Hertel synes at have faaet et Hværv endnu gjennem
et Brev fra den tidligere Professor i Kiel, Etatsraad Paul
sen-, men derom kan intet oplyses. Skrivekalenderen inde
holder nemlig for 22. Marts den noget drillende Oplysning:
»Br. fra Etatsr. Paulsen ang.« — Saa er der ikke mere,
men den 29. Marts hedder det: »Tilskrevet Clausen og
Paulsen.« Hverken Paulsens Brev til Hertel eller dennes
til Clausen er opbevarede.
Den 3. April skulde altsaa Vaabenstilstanden ophøre,
og samme Dag rykkede Flankekorpset over Brohovedet
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ved Alssund ind i Sundeved, og Nordkorpset under Gene
ral Rye ad tre Veje ind i Nordslesvig, hvor venstre Fløj
samme Dag besatte Haderslev efter en Gadekamp. Den
4. blev Aabenraa besat og den 5. kunde de to Hærafdel
inger mødt hinanden efter Bestemmelsen; men saa kom
der Kontraordre fra den nye Krigsminister, General Han
sen, der uheldigvis jævnlig blandede sig i Ledelsen. Han
havde kun ringe Tillid til vore øverstkommanderende Of
ficerer og havde bedt Frankrig om en fremragende Officer.
Omsider kom der en General Fabvier, og da denne satte
sig ind i Stillingen, betragtede han de Danskes Stilling
som næsten haabløs og raadede ivrigt til kun at føre en
Forsvarskrig. Vore Generaler slap dog for at faa Fransk
manden til Overgeneral og fik Fremrykningen sat igjennem, men Krigsministeren, der opholdt sig i Sønderborg
sammen med General Fabvier, blev stadig tilraadet For
sigtighed af denne og modtog tillige samtidig Efterretning
om, at Kongen af Preussen var udraabt til tydsk Kejser,
og at store Troppemasser stadig gik over Elben, samt et
Brev fra Udenrigsministeren, hvori det hed, at det af Hen
syn til Fredsunderhandlingerne var magtpaaliggende ikke
at foretage udæskende Skridt. Krigsministeren gav derfor
den 4. April Ordre til, at Flankekorpset trods sine Sejre
skulde trække sig tilbage til Dybbølstillingen og Rye til
Nørrejylland, og Tilbagetoget skete begge Steder til stor
Sorg baade for Hæren og Befolkningen, der havde jublet
de danske Tropper imøde. Rye forhastede sig dog ikke,
men blev staaende til den 7. April i en Stilling fra Had
erslev vestpaa til Oksenvad, saa altsaa Moltrup var besat
af danske Tropper.

5.

Feltpræsten.

Imedens gik Hertel som paa Gløder i Ribe. Han
hørte om Fremrykningen, maaske næppe om Tilbagetoget,
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og nu kunde han ikke holde sig længere. Den 7. Apri!
rejste han fra Ribe til Kolding for ad den Vej, om mu
ligt, at komme til Moltrup; men netop som han kom til
Kolding, kom Rye med Hæren sydfra, Vejen var altsaa
spærret, og den 8. April vendte Hertel tilbage til Ribe.
Den 12. April afskedigedes Krogh som Overgeneral
og Læssøe som Stabschef, Biilow blev Overgeneral og
Størstedelen af Hæren flyttedes til Jylland og Nordfyn, idet
man vilde opgive den defensive Holdning, hvis Jylland
blev angrebet. Imidlertid var Preusserne og Forbunds
tropperne komne, og den 19. April rykkede den slesvigholstenske Avantgardes Forposter frem til en Stilling lige
syd for Kolding. Dette har man vel vidst i Ribe den 20.,
og da Hertel ikke længer kunde udholde den ørkesløse
Stilling, besluttede han sig til at rejse. Til Kolding var
det umuligt at komme, og den 21. April rejste han derfor
til Varde og derfra den 22. til Vejle. Her har han er
faret, at de danske Tropper var trukne tilbage fra Kolding
for ikke at udsætte Byen, og efter en lille Forpostfægtning
havde Slesvigholstenerne besat den ; men nu var der dog,
som Krigsministerens Befalinger stadig vekslede, kommen
Ordre om et Angreb, især da man antog, at den slesvigholstenske Avantgarde kun havde en ringe Styrke. Samme
Dag, som Hertel kom til Vejle, skulde derfor Kolding
være taget tilbage, men Angrebet var opsat til næste Dag.
Den Dag rejste Hertel til Middelfart og har maaske baade
hørt Skydning og været den danske Stilling meget nær.
I hvert Tilfælde var han meget bekymret for sin ældste
Søn, Volfgang, og dette ikke uden Grund. Kl. 11 havde
de Danske efter en heftig Gadekamp, hvor Lykken var af
vekslende, besat Kolding; men Slesvigholstenerne kjørte
en Mængde Kanoner frem og skød paa Byen, saa mange
Huse brændte, deriblandt det, hvor Volfgang Hertel var,
og denne var selv meget nær ved at blive ramt af en
Kanonkugle og tyede derfor op til Artilleristerne ved Koldinghus, indtil vore Tropper Kl. 1 trak sig tilbage.
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I Middelfart hørte Hertel om det uheldige Udfald af
Slaget ved Kolding, og han rejste da til Kjøbenhavn, hvor
han kom den 25. Han besøgte sine Slægtninge i Nord
sjælland og vendte tilbage til Kjøbenhavn den 6. Maj.
Her begynder en Række Breve til Hjemmet i Ribe, som
har ikke ringe Interesse derved, at vi føres ind i de da
værende Forhold og ser, hvorledes Datidens store Begiven
heder opfattes, og dette gjælder baade hans Breve fra
Kjøbenhavn, hvor han boede hos sin Broder Ludvig, Kon
torchef i Krigsministeriet, og havde Adgang til de bedst
underrettede Kredse, og siden fra Fredericia og Fyn, medens
han som Feltpræst levede midt i Begivenhedernes Brænd
punkt. Af disse Breve, der suppleres ved Optegnelser i
Skrivekalenderen, skal derfor her meddeles nogle Uddrag.
Opholdet i Kjøbenhavn varede længere end paaregnet,
thi den 25. April udbad Kultusministeriet sig i en Skriv
else en »behagelig Erklæring«, om han »maatte være vil
lig til at modtage Ansættelse ved Armeen som Feltpræst,
saafremt en saadan endnu maatte blive beskikket« foruden
de tre allerede ansatte; men først den 18. Maj kom Ud
nævnelsen. De opbevarede Breve begynder den 8. Maj og
er stilet til den ældste Datter.
Kjøbenhavn, 8. Maj (1849).

— — »Hele Ribe«, siger Du, »venter paa Brev« fra
mig, og det kan jeg i Grunden godt forestille mig. Alle
tro sagtens, at jeg har saare meget at fortælle; men det
er ikke store Ting, jeg har at berette. Der underhandles
nu ivrigt om Fred, og det er ikke godt at vide, hvad det
bliver til. Blokaden generer alle Magterne betydeligt, og
Hr. Palmerston vilde nok gjærne have en Vaabenstilstand
bragt til Veje, som skulde først og fremmest føre med sig,
at Blokaden foreløbig blev hævet; men den danske Rege
ring har ikke Lyst til at lade sig narre og indgaar ikke
derpaa. Den er ved godt Mod, og saa broget det ser ud,
skulle Udsigterne dog være ganske gode. I Tydskland er
Forvirringen stor; de fleste af de større Magter ville ikke
gaa i Frankfurternes Ledebaand, og det ser ud til alvor-
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lige Begivenheder i det store Fædreland daraussen, og det
turde vel hænde sig, at der ret snart kunde være Brug
for Tropper hjemme. De slesvigholstenske Blade raabe
Ak og Ve over Tildragelserne i Tydskland og se allerede
Spøgelser ved den klare Dag. De ere i høj Grad forbit
rede, fordi deres tydske Venner ikke med stormende Fart
kaste sig over Jylland, hvortil de fleste endog aldeles ikke
vise nogen Lyst, og trods al deres Skraal kommer det
efterhaanden for Dagen, at de jtist ikke have Grund til
synderlig at prale af deres Sejrvindinger hidtil. Træf
ningen ved Tavlov og Alminde den 3. Maj, hvor de bleve
slagne, have de ingen Lyst til at omtale. Imidlertid kan
Pinen for os blive haard nok, inden Enden kommer, og
vort kjære Slesvig bliver vel nu for Alvor haardt medtagen.
Kampen den 3. var atter saare hæderlig for vore Tropper;
dog har man endnu ikke her de nærmere Efterretninger.
En Del Fanger skulle vore have gjort, og en augustenborgsk Prinds skal være blandt de haardt saarede*). Kom
mer det til at bryde løs ved Als og Fredericia, vil det
koste mange Mennesker. At man i det sundevedske lader
Fjenden i Ro opkaste sine uhyre Forskandsninger, vækker
Forundring. Naar man kun ikke kommer til at fortryde
det! Det arme Land bliver ødelagt, ogsaa Taulov By skal
for en Del være opbrændt den 3. Før er rømmet af-vore,
det hedder ogsaa Sylt (Sild). De tydske Kanonbaade vare
for nærgaaende. Bellona bragte i Søndags (6. Maj) Trop
perne, som udgjorde Besætningen, tilbage hertil. Man
spørger i Kjøbenhavn efter vor Marines gamle Hæder.
Fregatten Nymfen, som nylig løb ud, er vendt tilbage og
skal have en ny Mast i Stedet for en raadden. Skjold
ligger nu sejlklar. Saavidt om Krigsbegivenhederne. I
Rigsdagen har der i forrige Uge været en Del Uro i An
ledning af Valgmaaden til Landsthinget for Fremtiden.
Forleden stod Sagerne omtrent saaledes, at enten skulde
Ministeriet fratræde eller Rigsforsamlingen opløses. Ved
den første Afstemning vandt Ministeriet Sejr med 68 imod
66 Stemmer! Igaar fandt den anden Afstemning Sted;
men da blev Sejren fuldstændig, idet — jeg tror paa 13

*) Den hele Fremstilling af Begivenhederne den 3. Maj er
temmelig urigtig, Træfningen var ubetydelig; der blev ingen
Prinds saaret. Men det gik langsomt med Efterretninger dengang.
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nær — næsten alle 66 Stemmer gik over til det modsatte
Parti. Det har vakt megen Glæde og maaske forebygget
Uroligheder. Nu ikke mere om Politik. — Endnu venter
jeg paa Afgjørelse om min Ansættelse. Sagen er forsaavidt til Ende, at dersom flere Feltpræster skulde bruges,
kommer jeg med. Ere I bange for Fader? Det har ingen
Nød, og jeg vil gjærne afsted. Jeg traf ikke Madvig idag,
ellers kunde jeg vel have bragt endelig Besked. Fra Finantsernes Side er der intet i Vejen, da jeg, som jeg sidst
skrev, beholder min gamle Gage, og naar man kan gjøre
Gavn, bør man da ogsaa, Statskassen kan vistnok behøve
at spare. — — —«

Blaagaardsvej, den 11. Maj 1849.
»Det er altsaa min Fødselsdag! Ifjor var jeg ikke
hos Jer, og nu er det atter saaledes. Jeg er langt adskilt
fra alle mine elskede Børn; men nu har jeg dog for faa
Dage siden havt Brev, og da beroligede I Fader med, at
det stod vel til hos Jer. — — — Mit sidste Brev (den
8. skrev jeg) trøstede Eder med Udsigt til Fred, og nu er
Kampen atter i fuld Gang. Den 7. ere de tydske Tropper
gaaede ind i Jylland i store Masser og have efter en hef
tig Kamp trængt vore tilbage til Fredericia og Vejle og
have besat Snoghøj. Det var at forudse, at det maatte
komme dertil, naar den store Overmagt brød ind over
Grændsen. Jylland kan ikke forsvares. For vores vakre
General Rye var der stor Bekymring. Man frygtede, at
hans heltemodige Korps skulde være overfløjet; men i Nat
er indløbet Efterretning: Under en bestandig, tapper Kamp
med den store Overmagt, var han naaet Nord for Horsens.
Der stod han igaar, idag have Tydskerne formodentlig
atter trængt ham tilbage og naaet Aarhus. Vore Folk
ere besjælede af det bedste Mod; men Overmagten er saa
uhyre. I Tydskland er der Kamp og Oprør mange Steder,
i Dresden er det gaaet frygteligt til. Udsigten er for os
for Øjeblikket formørket; dog vil jeg nu ikke atter-fordybe
mig i Betragtninger. Fredsunderhandlingerne drives med
Alvor; maatte de snart føre til et godt Resultat! Desværre
hører nu vel ogsaa al Postforbindelse op for en Tid, og
om disse Linier naa deres Bestemmelsessted er tvivlsomt;
maaske bliver det næppe Tilfældet med mit Brev af 8de.
Jeg havde glædet mig til med Pakkeposten i morgen at

269

sende adskillige Smaating over til Jer; men paa Posthuset
ville de i disse Dage hverken modtage Pakker eller Penge
til Forsendelse til Ribe. Næst Gud varer denne Tingenes
Tilstand ikke længe ved. Min gode Tro til Ham herovenover, der raader over os alle og bøjer Menneskenes Anslag
derhen, hvor Han i sin Kjærlighed finder det tjenligst,
slipper jeg ikke i denne Prøvelsens Tid. Alt kan snart
vende sig til det bedre!----------- Skillingsbladene kommer
ud flere Gange daglig, overalt ser man Folk læsende paa
Gaden. Det væsentligste, jeg hørte, var, at Fredericia nu
bombarderedes, og at Batterierne ved Middelfart og Snoghøj beskyde hinanden. Middelfart er endnu ubeskadiget.
Der tales om, at en Note fra Rusland, Frankrig og Eng
land snart vil gjøre Ende paa Kampen. Regeringen synes
at være ved fast og roligt Mod. Inden jeg kom bort fra
Byen, overraskedes jeg glædeligt ved Brevene fra mine
kjære, kjære Børn ; de have denne Gang ikke været længe
under Vejs.------ Hilsen fra Flor og L. Skau, denne er
atter rejst. Marckmann har faaet Kald i Jylland ved
Vejle. — — Du spørger, hvorhen Du skal £ende Tøjet?
Nu er det vist for sildigt at faa det med Posten; men da
jeg, som jeg tror, her uden Forargelse har gaaet med det,
jeg har, er det vel ogsaa godt andensteds i en Tid som
denne. Men bliver ved at skrive, kjæreste Børn, under
den samme Adresse. Alt sendes mig straks. Stolende
paa, at Du i Pengesager benytter Grevens Tilbud*), haaber
jeg at kunne være rolig i den Henseende.«
Kjøbenhavn, 15. Maj 1849.

Det bedste, jeg véd at fortælle, er, at Kongen er i
disse Dage i Byen. Igaar var der Statsraad, og saavel
han som Ministrene ere vel tilmode; man tror derfor med
Sikkerhed, at noget Godt er nær forestaaende. Kongen
havde ytret til Biskop M.: »Vidste De, hvad jeg véd, vilde
De være ligesaa glad som jeg«, og havde derhos set meget
vel tilmode ud. Paa Kristiansborg Slot ere Værelser
istandsatte, og Hestegarden gjør Vagttjeneste; det hedder,
at der forventes høje Gjæster: Storfyrsten og Hertugen af
*) Stiftamtmand, Grev Sponneck havde lovet, at Herteis
Datter altid kunde henvende sig til ham, naar hun var i Penge
forlegenhed.
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Leuchtenburg. For vor brave General Rye har man været
urolig; dog stod han endnu den 12. i sin Stilling overfor
Horsens. Hans Tilbagetog roses som et Mesterstykke. Fra
Frederits og Middelfart lyder Kanontordenen hyppig; fra
førstnævnte Sted er foretaget et heldigt Udfald. I Tydskland synes Oprørsluen at gribe mere om sig. Det er det
væsentligste, jeg ved at meddele i kort Begreb. — Dog
endnu dette: Det paastaas som tilforladeligt, at Rusland
har fordret en Jyllandsrømning alene, og da Blokadens
Vedvaren fra vor Side, eller at Slesvig tillige skulde røm
mes, og da Blokaden høre op. ‘Rygtet siger vel, at Eng
land ruster Dampskibe imod os, men det har intet at be
tyde. Det er i saadanne Tilfælde altid Brug, at en sø
farende Magt som England holder Skibe i Søen for at se,
hvorledes det gaar til; men det forstaar sig, at Venskabet
kunne vi ikke synderlig rose os af.
De stakkels Jyder, maatte Pinen dog ikke blive for
lang! og hos Eder, mine elskede, dyrebare, hvorledes mon
det nu staar til? Forgjæves spørger jeg, jeg maa vente
paa Svaret. • I Morgenstunden drømte jeg ret om Jer og
blev hel urolig derved. — Godt nok, at det var en Drøm;
men naar Sindet er bekymret, behøver man kun lidt for
at blive end mere forstemt. Stakkels Volfgang! *) Han
har været værre faren, end jeg vidste. Jeg mødte i Dag
hans Kammerat B. paa Gaden. — Han fortalte mig, at
i det Øjeblik, Volfgang traadte op af Kjælderen, hvor han
med Hansen havde været skjult, gik der en Kanonkugle
lige over hans Hoved; et Trin højere, og han havde været
forloren. Da var han flygtet. Mon I senere har hørt til
den stakkels Dreng, eller er han maaske hos Jer? Paa
Garderoben skal der nu atter tænkes. — Imorgen tidlig
skal jeg til Madvig, da faar jeg vel en endelig Resolution
mig angaaende.------- Er Sponneck kommen tilbage? Jeg
er urolig over, hvorledes I have det med Penge. Jeg skal
gjærne her deponere Halvparten af Gagen til Udbetaling,
saa snart det lader sig gjøre. Jeg bygger paa Ripensernes
Velvilje. Saasnart det er muligt, lad mig faa nogle Linier.
Snart ere nu Rigsdagsmændene færdige med deres Gjer-

*) Herteis ældste Søn, der mistede alt sit Tøj ved Branden
i Kolding undtagen det, han gik i.
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ning. Tvede*) tænker da at vende tilbage, Biskoppen
med, i Fald han bliver saa vel; sker det, saa skal Tingen
nok blive ordnet. Saa længe hitte I vel paa Raad.
I Søndags spiste jeg til Middag hos Clausens; jeg
skrev nok, at jeg ogsaa var der forleden til The. Herlige
Mennesker! Han var ved godt Mod. Ved den Lejlighed
savnede jeg dog Frakken, og jeg kan ikke nægte, jeg øn
sker, at den endnu kunde komme. Den, jeg har, er især
i Solskin tarvelig nok. Jeg havde den Dag Broder Lud
vigs Kjole, og det gik godt an; men den kan jeg da ikke
føre med.
Hilsen, trofast, kjærlig Hilsen og Kys til Eder alle
fra Fader! Faar jeg nu ikke snart Ansættelse, indestaar
jeg ikke for, at Fuglen jo vender hjem til sin Rede.------Min Kjæledægge maa nu styre Længslen efter Moltrup
lidt endnu.

Kjøbenhavn, 18. Maj 1849.
Madvig sagde forleden, at senest idag skulde jeg mod
tage min Ordre, der for det første vilde lyde paa Fyn;
men endnu har jeg ikke faaet den, og det er langt ud
paa Eftermiddagen; men der er en saadan Travlhed med
Kurerer o. s. v., at der er andet at tænke paa end saadanne Smaating. Jeg kunde jo have opsat at skrive til
imorgen; men det er ikke godt at længes. Det nyeste,
der er at meddele, er i Korthed: Fredericia blev iforgaars
hele Dagen bombarderet, enkelte Steder opstod Brand, men
slukkedes straks; igaar er Bombardementet fortsat, men
Resultatet vides ikke. Fjenden har svært Skyts, 168 Pd.s
Bombekanoner. Endnu den 16. om Aftenen stod Rye dels
i, dels, vest for Skanderborg. Ved Als var det endnu ro
ligt. Medens Krigen gaar sin blodige Gang, underhandles
der om Fred, og der tales atter om, at den ikke er fjærn.
Med Dampskibe ere Kurerer afgaaede til Berlin og Peters
borg; andre ere hertil ankomne. I Tydskland tager Op
rør mere og mere Overhaand, Fyrster og Folk staa imod
hinanden i haardnakket Kamp, og gruelige Scener foregaa. Kongen af Preussen har udstedt en Erklæring mod
*; Prokurator Tvede i Ribe var folkevalgt, Biskop Tage
Müller kongevalgt Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling..
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Forsamlingen i Frankfurt og kaldt sine Deputerede hjem.
Paa flere Steder gjøre Soldaterne fælles Sag med det op
rørske Folk. Man sørger her over vor Halvøs betrængte
Stilling, men haaber paa, at det snart bliver bedre. Med
Tvede har jeg talt idag. Han havde imorges faaet Brev
fra Ribe, hvor tydske Tropper atter skulde rykke ind.
Give da Gud, de maa forholde sig ^om de forrige! Ak,
vidste jeg dog, hvorledes det staar til hos Eder! Jeg tør
ikke lade Tankerne dvæle derved, og dog er det jo ikke
muligt at lade det være. Tvede mente, at Rigsforsamlingen
blev færdig til Maanedens Udgang, og da tænkte han at
vende hjem; men indtil da vil meget have ændret sig.
Dersom Ribe virkelig er besat, da naa Brevene jo næppe
mere derhen! Det er fra alle Sider en haard Taalmodighedsprøve. — — Laurids Skau har været bortrejst i 8
Dage omtrent, og jeg blev forundret ved i Dag at træffe
sammen med ham; han var i temmelig maadeligt Humør.
— — Som jeg sidst skrev, Kongen er ved1 frejdigt Mod
og har lovet godt Budskab om faa Dage. Vi faa at se.
Mit Hjærtes varme Bøn for Eder alle, enten I ere navn
givne eller ikke! Gud være med Eder!«

Her standser Brevene fra Kjøbenhavn. Den 18. Maj,
samme Dag, som Brevet var skrevet, udfærdigede Kultus
ministeriet hans Udnævnelse som konstitueret Feltpræst,
saalydende:
»I Henhold til den Ministeriet ved allerhøjeste Reso
lution af 22. Juli forrige Aar givne Bemyndigelse konsti
tueres herved Deres Velærværdighed til at gjøre Tjeneste
ved Armeen som Feltpræst, saaledes at De foruden dét Dem
hidtil i Understøttelse som fordreven Embedsmand tillagte
Beløb af 125 Rdlr. maanedlig*) vil erholde Naturalforplejning, eller i Stedet for samme 25 Rdlr. maanedlig samt
Befordring. — Ved at meddele Dem foranstaaende til be
hagelig Efterretning tilføjes, at der herfra er draget Omsorg
for, at der igjennem Krigsministeriet udfærdiges fornøden
*) Vistnok en Misforstaaelse. Han fik formentlig kun 100
Rdlr. maanedlig, hvilket ogsaa stemmer med Intendanturens Skriv
else af 19. Juni om Lønningens og Felttillægets Udbetaling.
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Ordre til Deres Forplejning og Befordring m. m. Forøv
rigt ville De have at henvende Dem til Feltprovst Boisen,
der nærmere vil anvise Dem Deres Virkekreds.«

Der begyndte nu et meget bevæget Liv for ham. Den
22. Maj skrev han til Ribe et Brev, der vistnok gik tabt.
Dernæst hedder det i Skrivekalenderen: »Den 22. Aften
afgaaet med Deligence til Middelfart, Ankomst 23. Aften.
24. Besøg i Fredericia, samme Dag tilbage til Middelfart.
— 27. Morgen afgaaet til Fredericia. — 28. Feltguds
tjeneste. — 29. Begravelse (en saaret Menig). — 31. Be
søgt Lasarethet paa Billeshave, samme Aften til Middelfart.
— 2. Juni til Odense, besøgt Lasarethet. — 3. Tilbage
til Middelfart.«
Herfra afsendte han et Brev til Ribe, skrevet samme
Dag i Odense, og heri hedder det:

»Ved min Ankomst igaar fra Fredericia modtog jeg
Dit kjære Brev af 22. Maj. Hvor bankede Faders Hjærte
af Længsel og bange Forventning. Brevet havde, som Du
ser, desværre været længe undervejs, og 1 Dag havde det
ventet paa mig. Gud være lovet, at I dog da endnu alle
vare i Behold. Men hvor smerter det mig, at I skulle
være i Forlegenhed for Penge. Mon Tvede ikke senere
er kommen hjem til Ribe og har medbragt Penge?------Nu har jeg i Dag skrevet til Minister Clausen, og han
skal sikkert snart bringe Sagen i Gang; men bekymret
er jeg over den Tid, der dog vil medgaa. Jeg er i Dag i
Odense for at besøge Lasaretherne; jeg gjør mig Umage,
om jeg herfra kan sende noget til Varde, men véd ikke,
om det lykkes. I Middelfart have de hidtil nægtet paa
Posthuset at modtage Breve til Ribe. De faa dem tilbage,
sige de. — — Saa Vol fgang slap dog hen til Jer! — —
Kan Du faa ham foreløbig anbragt hos Frederiksen*), er
jeg naturligvis saare tilfreds dermed. Slemt med Klæderne!
I have nok at tænke paa i alle Retninger; men min Dreng
blev dog frelst. Jeg er i Dag nødsaget til at skynde mig
*) En jødisk Manufakturhandler i Kolding, hvor han blev,
indtil han blev Kommis.
H. Wilh. Hertel.
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med disse Linier, jeg har her meget at besørge og i morgen
Begravelse i Middelfart: en Lieutenant og en Menig, død af
deres Saar. Den 23. om Aftenen naaede jeg Middelfart,
24. i Fredericia, saa atter tilbage et Par Dage. 2. Pintsedag holdt jeg Gudstjeneste i Fredericia for 5—6000 Mand,
et imponerende Syn. Næste Dag Begravelse. De følgende
Dage Besøg omkring i Soldaternes Kvarterer for at tale
med dem og blive kjendt med dem. Jeg har nu nok at
varetage og fører smaa Optegnelser over Feltlivet*) at und
erholde med, naar vi atter samles. Kunde jeg være uden
Bekymring for Eder, mine elskede, havde jeg det saa godt,
som det paa en saadan Tid, skilt fra mine kjæreste, kan
være Tilfældet.------- Imellem Boisen og mig ere nu For
retningerne delte saaledes, at vi skiftevis afløse hinanden
i Fredericia og her. Russerne ventes hver Dag; her i
Fyn og paa Als er alt rede til deres Modtagelse.«

Feltprovst Boisen var Herteis tidligere Kollega i Vons
bæk, en noget fornem Mand i sit Væsen, meget begavet
og højt anset af Kristian den 8., som kort efter hans An
sættelse i Vonsbæk havde gjort ham til Ridder af Dbg.
Uheldigvis kunde Ordningen ikke gjennemføres, men de
var meget sammen i Fredericia, og hvor beskeden Herlel
end var i hele sit Væsen, pinte det ham, der var 4 Aar
ældre, i Nordslesvig den, der jævnlig maatte tage sig af
Boisen overfor de selvbevidste Bønder, paa den Tid langt
mere bekjendt Landet over, og den, der ventede at blive
Boisens Provst igjen i Haderslev Provsti, naar Feltprovsten
lod ham føle, at han var den underordnede, noget, der
kommer stærkt frem i Brevene, som nu fortsættes i
Fredericia.

Fredericia, den 10. Juni 1849.
Havde jeg dog Vinger, at jeg kunde flyve over til
Ribe, se og omfavne mine elskede! Det er Søndag, og for
*) Maaske i den Dagbog, han alt nogle Aar før Krigen havde
ført, og som under hans senere omflakkende Liv som Feltpræst
sporløst forsvandt paa Fyn.
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et Øjeblik siden er jeg kommen hjem fra Gudstjenesten
under aaben Himmel, den store Kirkehvælving. Jeg føler
mig saa vederkvæget, saa beroliget, saa fuld af frejdigt
Haab; maatte Gudstjenesten ogsaa have virket saaledes
paa de Tusender af Tilhørere, som vare tilstede! Og var
jeg saa hos Eder! mine Børn, at Fader kunde bringe lidt
Trøst og Opmuntring, I trænger vist dertil. Ja, hvor mit
Hjærte længes efter at kunne være hos Eder denne Dag,
indtil Tjenesten atter kalder. Imorgen er der stor Alter
gang (omtr. for 500), og tre Gange har en saadan fundet
Sted i den forløbne Uge; efter Altergangen er der igjen —
Begravelse. I Mandags blev en Lieutenant Hansen af 3.
Jægerkorps jordet tilligemed en Menig, i Tirsdags en Lieute
nant Møller af samme Korps og 5 Menige, alle faldne i
Kampen for Fædrelandet. I sidste Uge ere 2 Artilleri
officerer, Lieu tenan terne Glud og Dorn, begge kjække,
unge Mænd, bievne haardt saarede, den sidste er død, og
Glud lever heller næppe. Det er en alvorsfuld Tid, og
mangt et hjærtegribende Syn fremstiller sig ofte for mig,
saaledes den tildels nedbrændte, ødelagde By, opfyldt af
Militære, men tom for sine gamle Beboere, der saa godt
som alle leve som Flygtninge i Fyen, medens den største
Del af deres Gods staar omkring paa Kirkegaardene, langs
med Volden, alt under aaben Himmel. Lasaretherne i
Fyen (de saarede bringes straks derover) besøger jeg, naar
jeg kan; et Trøstens Ord gjør de Stakler der saa godt.
Naar de begynde at komme sig, ere de i det hele ved godt
Mod, spøge over, at de, manglende én et Ben, en anden
en Arm, ville udgjøre daarlige Paradesoldater.
I Dag er her saa roligt, som var her Fred, den ellers
næsten daglige Kanontorden tier, saaledes ogsaa igaar paa
nogle faa Skud nær. Imorgen bliver jeg afløst; jeg skal
da et Par Dage til Middelfart. Kunde jeg tilbringe dem
i mine Kjæres Kreds.------- Harald*} ser jeg daglig; han
har forholdt sig bravt og gjennemgaaet Ilddaaben, ogsaa
kan venter Afløsning. Han kan trænge dertil, Tjenesten
er stræng. Imorges paraderede han med sine Artillerister

*) Harald Christian Hertel, den Gang Secondlieutenant i Ar
tilleriet, født den 29. April 1827, død som Oberst 1881, Søn af
Herteis Halvbroder, den da afdøde Kaptejn, Frederik Christian
Hertel. Harald blev senere Herteis Svigersøn og vil ofte blive
omtalt.
18*
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ved Siden af Onkel; det tog sig smukt ud. Fra Minister
Clausen havde jeg et rart Brev igaar; med Tvede er det
ordnet af Finantsministeriet angaaende Pengene. Jeg
tænker og haaber, at han kommer velbeholden hjem, og
at da Forlegenheden maatte afhjælpes. Den Ting har
ikke hvilet mindst paa mig. Om mit daglige Liv kunde
jeg fortælle meget; men Feltlivet lader sig ikke saaledes
i en Hast beskrive. I et Par Dage maatte jeg med Læg
erne tage til Takke i et bælgmørkt Lukaf under Volden ;
vi brændte vel Lys, men der var dog Tusmørke. Da jeg
nu dog maatte have Skjæget af, hvormed det ikke gaar
saa akkurat som ellers, var jeg nødsaget til at træde uden
for, hvor Oppasseren holdt Spejlet, medens jeg arbejdede
paa bedste Maade. Af Klæderne kommer man under
saadanne Omstændigheder sjælden, og min sorte Frakke
ser nu for Alvor medtaget ud; jeg skal nødvendig have
pudset lidt paa den, saa holder den en Tørn endnu. Ube
talelig Nytte har jeg af min gamle, store Kavaj; den er
paa Rejser min Støvkappe, Morgen og Aften min Slobrok,
om Natten snart Tæppe, snart Beklædning over og under,
men den faar ogsaa udtjent. Her faar jeg Naturalforplejning; den er meget god, naar den kan blive tilberedt,
men det er vanskeligt nok imellem, da alle af Kvindekjønnet omtrent er borte. Dog Lægerne vidste Raad for
Tilberedningen og lavede fortræffelig The og Kaffe, skjøndt
uden Fløde. Nu har jeg for min Person en Lejlighed saa
stor som vor hele Lejlighed i Ribe, dertil et Slags Bord
og 1 Stol. Værten har, hvad der er en Mærkelighed, sin
Kone hjemme, fornuftige, rare Folk. Jeg befinder mig
under alt dette, Gud ske Tak, saare vel, og Haabet vokser
stadig hos mig. Et russisk Krigsdampskib er ved Als og
har anmeldt Hjælpens Komme. Jylland bliver sikkert
snart fri, og da skal den for sine Børn bekymrede Fader
næst Gud ogsaa snart gjenfinde sin Rede.
Middelfart, den 12. Juni.

Mit Brev fik jeg ikke færdig i Søndags. Jeg blev
kaldt til Kommandanten, der atter havde en Del at give
mig at bestille. Først iaftes kom jeg hertil og modtog
her Dit Brev af 31. Maj, min egen Mine!------- Det inde
holder en sørgelig Skildring af Eders Liv; jeg har vel
tænkt mig, at det ikke kunde være synderligt lysere. —
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Idag kan jeg nu ikke skrive mere, jeg skal til Begravelse.
Den omtalte Lieutenant Dorn skal jordes her. — Det var
en smuk, højtidélig Begravelse. General Biilow fortalte
mig, at vore havde ved Nørre Snede fanget næsten en hel
Eskadron fjendtlig Kavalleri. Det opmuntrer Soldaten.
Russerne kunne nu ventes hver Dag, saa snart Vinden,
som i de sidste Dage har været imod, tillader det Jeg
har jo dog skrevet, at Brevene til mig maa adresseres
til Feltpostkontoret i Middelfart og ufrankerede, — eller
ogsaa til Postkontoret, men saa skal jeg betale dem —
paa Feltpostkontoret har jeg dem frit. — I have'dog ikke
været udsatte for altfor megen Ubehagelighed med de ind
kvarterede? Lev vel! lev vel!«

Hver Uge skrev Hertel hjem, men dette blev det sidste
Brev i en hel Maaned, der naaede hans Datter, alle de
andre naaede hende aldrig, og det var en meget svær Tid
for den 18aarige Pige, som maatte holde Hus for sine 5
Sødskende og Lærerinden, Frøken Caroline Manicus, der
dog ydede hende en god Hjælp, som der da ogsaa udvik
lede sig et inderligt Venskab mellem de to unge Piger i
denne trange Tid. Men en ubeskrivelig svær Tid var det
for dem, thi smaat nok var det, naar Pengene kom til
rette Tid, og tarveligt maatte de leve; men naar Pengene
udeblev, og Datteren skulde rundt at laane Penge, faldt
det hende usigelig svært. Forskjellige Bryderier havde
de i Stedet for Hjælp, som Hertel havde ventet, af den
Kone, i hvis Hus de ældste Sønner havde boet under
Skolegangen i Haderslev, og som nu var bosat i Ribe;
let var det ikke for den unge Pige at holde Styr paa sine
Sødskende, og engang fik de unge Piger en ikke ringe
Skræk. Den næstyngste af Brødrene, Reinholdt, 9 Aar
gammel, havde sammen med en anden Dreng fundet paa
fra en Baad i Aaen at lave Bombardement. De kastede
Stene i Buekast efter en Pæl. Reinholdt fik Overballance,
faldt i Vandet tæt ved et Møllehjul, som var i Gang, og
fortes af Strømmen hen mod Møllen. Heldigvis blev dette
sét af en saksisk Soldat fra en Have ligeoverfor. Han
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sprang ud, kom lidt efter bærende med den næsten livløse
Dreng og gik sin Vej, inden nogen i den første Forskrækkelse
ret fik ham sagt Tak. Naar man saa tilmed vil betænke,
at de unge Piger var alt andet end modige ved den fjendt
lige Indkvartering, og hvorledes de maatte pines af den
daglige Ængstelse for Faderen i den belejrede By, uden
at der en hel Maaned kom Brev fra ham, forstaar man
nok, at det var en Trængselstid for Datteren, som hun
siden mindedes med Gru; men Trængselen adlede og ud
viklede den unge Pige med den rige Livspoesi til i en
ung Alder at blive en from og ædel Kvinde, som øvede
god Indflydelse, hvor hun kom frem.
Naaede hans Breve til Hjemmet ikke frem, saa synes
han derimod at have ført en ret flittig Brevveksling med
Minister H. N. Clausen som Feltprovst Boisen med Min
ister Madvig, og tildels om samme Spørgsniaal *); men
desværre er vistnok af hele denne Brevveksling kun et
Brev bevaret; det er fra Hertel til Ministeren, dateret den
16. Juni 1849, hvori han først omtaler sine Sorger med
Hensyn til Hjemmet i Ribe. Derefter hedder det:
»For mit eget Vedkommende er mit Sind frejdigt og
tillidsfuldt. Jeg staar i den Almægtiges Haand, mig ske,
som han vil; mine Børn vil Danmark ikke lade lide Nød,
derpaa bygger jeg trygt! — Dagen efter, at jeg sidst skrev,
vendte jeg tilbage hertil, hvor jeg siden har været; kun
har jeg gjort et Par Udflugter til Middelfart for at jorde
dertil overførte faldne Krigere, ligesom jeg ogsaa et Par
Gange ved samme Lejlighed har besøgt Lasarethet paa
Billeshave at bringe Trøstens Ord til de saarede. De hilse
mig med usigelig Glæde hver Gang, jeg kan se til dem.
Indretningen der er fortræffelig, de nyde en omhyggelig
Pleje, og naar de første Smertensdage, ere overvundne, ere
de glade og tilfredse. Tiden falder dem lang, og de længes
efter Læsning; med Taknemmelighed have de modtaget,
hvad vi have kunnet uddele til dem. Medens jeg er ved
*) Se Madvigs »Livsskildringer«, S. 185—186.
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dette Punkt, beder jeg Dem at forskaffe os mere. Soldaten
her i Fæstningen har mange ledige Timer, og her er en
overordentlig Begjærlighed efter at faa noget at læse. Boi
sen havde faaet et betydeligt Kvantum af en lille Pjece af
Luther tilsendt, ligeledes en Mængde smaa Traktatskrifter
og nogle faa andre — heriblandt »en Sværgers Bøn«, men
dens Indhold er efter vort Skjønnende aldeles ikke pas
sende, vi lode derfor den hele, store Pakke ligge. Des
værre vare de fleste Eksemplarer i denne. — Soldaterne
storme os formeligt i vor Bolig (vi bo nu i ét Hus), og
hvad vi havde er uddelt, men idelig sker ny Efterspørgsel.
Soldatens Sind staar mest til religiøs Læsning; dog tror
jeg, at smaa Samlinger af fædrelandske Sange eller af
fædrelandsk-historisk Indhold vilde virke oplivende og
muntrende i denne Alvorstid. Det levende Ord, vi bringe
dem, modtages med største Begjærlighed. Hver Søndag
finder Feltgudstjeneste Sted under aaben Himmel, og tre
Gange om Ugen holde vi Altergang i storartet Stil (mellem
4 a 500 hver Gang), og Folkene strømme med Længsel
til Herrens Bord ; det er en frivillig Sag, men langt flere
melde sig, end det er muligt at modtage. (Af Offic. dog
hidtil kun faa). Vi have vel nu uddelt Sakramentet til
3000, og vi fare bestandig fort; det vil have Tid, inden
vi blive færdige dermed, da Besætningen afløses med de
i Fyn staaende, og det hele Antal, som skiftevis er her,
anslaas til omtr. 14000. Begravelser finde hyppigt Sted,
og der bydes os saaledes Lejlighed til at virke i alle Ret
ninger. Der bliver ikke mange ledige Øjeblikke tilbage,
og disse anvende vi til enten samlede eller hver for sig
at besøge Soldaterne paa Volden eller i Bivouakerne, og
sætter jeg navnlig megen Pris paa saaledes at komme paa
en kammeratlig Fod med dem. Respekten lider ikke der
ved. Kommandanten skatter den gejstlige Indflydelse højt
og letter al Virken i saa Henseende, og vel har han sine
egne Meninger, som det ikke altid er muligt at tage til
Følge; men vi komme dog godt ud af det sammen. Mit
Præsteembede skattede jeg altid af min hele Sjæl; men
aldrig har den velsignede Virkning af Ordet vist sig saa
aabenlyst for mig som her, og hver Gang jeg har talt,
føler jeg mig tillige selv saa forunderlig styrket og kvæget.
Men en saadan Opmuntring kan ogsaa behøves for
os alle, thi Livet her er i Sandhed en svær Taalmodighedsprøve. I de officielle Kundgjørelser hedder det sæd-
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vanligt: »Ved Fredericia er intet af Betydenhed fore
faldet«, og det er vel ogsaa saaledes; dog fare Fjendens
Bomber hver Dag og hver Nat, i kortere eller længere
Mellemrum, i større eller mindre Tal ind over Byen og
Kastellet. De kunne nu naa overalt, intet Sted er mere
sikkert, og der er saaledes intet Øjeblik nogen egentlig
Ro. Forpost- og Vagttjenesten har ikke for Soldaten det
oplivende som den raske Kamp i aaben Mark, og Kanon
erne fra Volden kunne svare, hvad de da ogsaa ærligt
gjøre; men da Fjenden med sit Skyts har rodet sig ned i
Jorden, have de intet ret Sigte, kun Glimtene og den op
adstigende Røg siger Artilleristen, hvor han skal søge den
skjulte Fjende, medens denne har nok at skyde efter. Ar
tilleristerne ere dog i Virksomhed og betjene deres Skyts
udmærket; men Infanteristen, der ikke kan bruge sit
Vaaben, staar paa Volden som en Skive for Bomberne,
og i Kvarteret eller i Bivouakerne — Soldaterne campere
i Regelen paa aabne Pladser i Jordhytter eller Hytter af
Straa, tildels ogsaa i Huler, gravede ind i Volden — er
han ikke mere sikker. Saa godt som hver Dag kræves
nogle Ofre, i den senere Tid ere flere Officerer faldne eller
haardt saarede. Igaar udspandt sig fra Kl. 12 til 4 en
heftig Kanonade, 240 Bomber eller Granater susede i disse
Timer over vore Hoveder i alle Retninger. 6 Infanterister
og 1 Artillerist bleve dels dræbte, dels haardt saarede af
de springende Bombestykker, Lieutn. Hastrup af Forpostkjæden blev dødelig saaret, og nogle Bomber spolerede
nogle flere af de tomme Bygninger. Det er for saa mange
Skud et ringe Resultat, og Fjenden kommer intet Skridt
videre derved; men dette uophørlige Plageri og Drilleri
trætter. Fjenden fyrede fra fem Batterier, et 6te ved
Treide er nok endnu ikke færdigt; men det befrygtes, at
naar det sker, vil det blive farligt for Overskibningen med
Tropperne, der allerede ikke mere er sikker. Fra Strib
har den allerede i længere Tid ikke kunnet finde Sted, og
en ny Landingsbro er derfor anlagt nordligere, men ogsaa
i Nærheden af denne har jeg set Kuglerne falde i Søen
paa begge Sider, ja de naa endog et godt Stykke op i Fyn.
Skulde en Bombe ramme et af de med Tropper tæt op
fyldte Skibe, blev Tabet stort, og det forekommer mig, at
en tom Færge burde følge med, for i paakommende Til
fælde at kunne optage Forulykkede.
Det er da ikke at undres over, at Besætningen
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under saadanne Omstændigheder ønsker, at Fæstningen
kunde faa Luft, og at der spørges, om der da ikke kunde
gjøres noget for at bevirke dette, om der ikke sydligere
kunde foretages Landings forsøg for at allarmere Fjenden
og afdrage hans Opmærksomhed herfra (de fjendtlige
Tropper mellem Kolding og Flensborg skulle ikke være
mange), og samtidig dermed noget voves herfra og nord
fra, fra den vakre Ryes Side. Det har glædet her at
høre om de heldige Kavallerifægtninger, og Soldaterne ere
begjærlige efter at maale sig med Fjenden; men om et
Udfald kunde foretages for at borttage et af disse næsvise
Batterier er for Uindviede ikke let at bedømme; et Vove
stykke blev det, som Tingene staa. Over den øverste
Krigsstyrelse fældes her mangen skarp Dom; der siges,
at Overgeneralen ikke har frie Hænder*). Den bebudede
russiske Flaade ventes daglig; men det hedder, at ingen
Landingstropper ere med.
Da igaar den voldsomme Allarm hørte op, gjorde Boi
sen og jeg en Vandring i Fæstningen, og da skulde De
have set Soldaternes sorgløse Munterhed. Middagsmaaltidet var bleven forstyrret, og nu kom Suppegryder og
Pander over Ilden allevegne. Paa en af Bomberne nylig
oprodet Eng spillede Brigademusiken, og i flere Grupper
dansede Folkene dertil. Træder jeg hen iblandt de saaledes forsamlede og spørger, hvorledes de har det, vanker
der muntre Svar. Andre Steder legedes der Tagfat o. desl.
Men der ere ogsaa alvorlige Ansigter, og disse tilhøre især
de gamle Reserver, hvoraf en Del nylig ere komne hertil.
Man dadler, at disse, som have forladt Hustruer og Børn,
blive forlagte til dette for Øjeblikket farligste Punkt, der
mere synes at egne sig for de sorgløse Unge; men om det
ikke kan være anderledes, eller der ikke er tænkt derpaa,
véd jeg ikke. Hos disse Folk møder jeg rolig Resignation :
»Kongen skulle vi tjene tro, det er vor Pligt, og den skulle
vi opfylde.« En slem Omstændighed for vore Forposter
er, at flere af vore Granater springe for tidligt; adskillige
ere derved saarede og enkelte dræbte. Vore Artillerister
ere uskyldige deri; men i en Del af de dem tilsendte
*) Paa Papirets Rand er tilføjet- »Kunde jeg samtale med
Dem, skulde jeg udtale mig nærmere; paa Papiret kan og bør
jeg det ikke. Jeg liar ingen Facta, og selv opgiver jeg ikke Troen
paa en Mands Retsindighed, uden disse ere til Stede.«
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Bomberør ere Satserne ikke gode, de brænde for tidligt
ud. Igaar holdt jeg Tale over en Jæger af 3. Korps, som
saaledes var død, en flink Soldat, højt elsket af Kamme
raterne, der her vare dyht bevægede, medens de ellers med
rolig Holdning ledsage de Faldne til Graven
Ved flere Lejligheder, navnlig hos de højere Officerer,
har jeg dog maattet beklage min underordnede Stilling.
Boisen, som ved sit længere Ophold ved Armeen er dem
bedre bekjendt, præsenterer mig som Fel tpræst H. uden
noget tilføjet Ord, og skjøndt man vel kommer mig høflig
imøde, drejer Tanken og Opmærksomheden sig om Provsten
og Ridderen, og jeg kan ikke saaledes som ellers frit
tage til Orde, især da vore private Meninger, som jeg sidst
skrev, ere afvigende*), og jeg da skulde opponere mod
Provsten, der, uagtet vore Samtaler desangaaende, endnu
ikke kan frafalde sine Anskuelser. Udt mere, end jeg
straks vilde tilstaa for mig selv, har det ogsaa skurret i
mine Ører, naar der enten er bleven sagt: »Provsten be
sørger maaske selv det«, eller naar han har ytret: »Den
Forretning ønsker jeg selv at overtage«. Nu, det giver
sig med Tiden ; men her, hvor det gjælder at gribe Øje
blikket, har det lagt mig Hindring i Vejen. Underligt
nok er det maaske, at medens mine Kampfæller fra Sles
vig ere bievne betitlede og dekorerede, er den Herlighed
gaaet Hertel forbi, som dog næppe har bestaaet den mindst
haarde Kamp; men jeg har faaet rig Erstatning i megen
Kjærlighed, og derfor er det mig endnu' underligere, at
jeg under en Belejrings Farer har truffet paa Folk, der
endnu hænge saaledes ved det Ydre, at de have ladet mig
føle Savnet af det lidet paaagtede Stads**). Forresten staar
*) Det nævnte Brev er næppe opbevaret; men her sigtes
utvivlsomt til forskjellige nationale Anskuelser. Boisen lagde
ikke Skjul paa sin Mistillid til de nordslesvigske Bønder. Han
havde som Præst i Vonsbæk arbejdet for Seminariet, Sangfor
eninger o. lign, og som kongetro Mand holdt Møder paa Kongens
Fødselsdag, men ikke sluttet sig til Folkebevægelsen, misforstod
Bønderne, og hvad disse paa den Tid forstod ved slesvigsk Selcstændighed og lagde ikke Dølgsmaal paa, at han ikke brød sig
om at komme tilbage til Nordslesvig. Han lod sig ganske vist
gjenindsætte i Vonsbæk 1850, men blev samme Aar forflyttet til
Fredericia som Præst ved Mikaeliskirke, opnaaede her Rang med
Provster, blev 1860 Stiftsprovst i Ribe, hvor han døde 1866.
*) Bemærkningen her er meget karakteristisk for Hertel, der
i sin Naivitet glemmer, at den, han udtaler sig saaledes for, er
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Boisen og jeg som trofaste Brødre ved hinandens Side.
Hans offentlige Virken er besindig og rolig, hans Taler
fromme og hjærtelige, og han ytrer i dem intet af det
Mismod, som han ellers er betaget af og søger at begrunde
for andre. At Feltpræsterne trolig holde Stand og tillidsfulde øve deres Kaldsgjerning, tør jeg nok sige gjør et
godt Indtryk, og vi fornemme det klarlig, at vi ere vel
komne Gjæster paa dette ødelæggende Sted.
Da Lieutn. Glud af Artilleriet forleden blev jammerlig
saaret, var jeg ham nær. Jeg boede dengang i Lasarethet
hos Lægerne ved Siden af, hvor jeg da straks kunde være
til Stede hos de indbragte Saarede; men da Bomberne
uophørlig søgte derhen, flyttede Lægerne ned i Karboniererne (saaledes kalde de disse underjordiske Gange) under
Kastelsvolden ; men i dette Mørke kunde jeg ikke trives,
op maatte jeg igjen under Guds kjære Sol. Jeg har fundet
et efter Omstændighederne venligt Kvarter hos en vakker
Borger af de faa tilbageblevne, Huset iøvrigt tomt og øde
Boisen og jeg have hver 3 Værelser til vor Disposition,
men hver kun 1 Stol, et Bord, 1 Madrats med Tæppe paa
Gulvet; dermed er Bohavet færdigt. I Nat ere vi kun
hilste med 3 Bomber, og i Formiddag er hidtil alt roligt.
Jeg har benyttet den uventede Ro til at skrive Breve, hvad
jeg i længere Tid ikke har kunnet. De skrev sidst, at
De gjærne hørte fra mig; men jeg frygter for, at jeg kun
har benyttet mig altfor meget af Tilladelsen, og hvorvidt
der er Orden i min lange Epistel, tør jeg ikke svare for.
Pennen løber, som den kan, naar man hvert Øjeblik venter
den daglig vante Afbrydelse.
Aviser faa vi daglig; men Udbyttet er ringe — Taalmodighed, trooghaab! Imorgen er det Boisens Tur at præ
dike. Min Tekst var sidst Pslm. 27: »Herren er mit Lys
og min Salighed, for hvem skal jeg frygte« o. s. v. — mit
Thema: Min Tro er mit bedste Vaaben — den er mit
Skjold, den er min Stav — den gjør Hjærtet saligt, Him
len aaben — viser den bag Død og Grav. Idet jeg nu
Minister og let kunde tage Bemærkningen som Antydning af Ønsker;
men Udtrykket »lidet paaagtede Stads« var ingen Frase. 11849 vilde
han gjærne være vendt tilbage til Moltrup som Provst for Sagens
Skyld; i 1854 frabad han sig Provstestillingen, da den blev ham
tilbudt. Sit Ridderkors var han glad ved som Anerkjendelse fra
Kongen, men ellers satte han ikke Pris derpaa.
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hentede Krigerens bedste Styrke fra oven, berørte jeg i
Talens Løb, hvorledes han i den nærværende Kamp ogsaa
blev stærk ved den Overbevisning, at Danmarks Sag var
den retfærdige, medens paa den anden Side var Oprør og Tro
løshed, at det lille Folk blev mægtigt ved trofast Samdrægt
ighed, medens den store, hovmodige Fjendes Styrke blev
brudt ved Splidagtighed. Da Kommandanten senere tak
kede mig i Garnisonens Navn, kaldte han dog dette sidste
— Politik, som helst maatte være borte. Er det da Politik?«

Hermed standser Brevene under selve Belejringen,
men som Modsætning til /lette Krigsbillede kan tjene et
Træk, Hertel senere tidt fortalte. En Dag havde der været
megen stærk Skydning, flere var saarede, og han havde
set megen Elendighed. Om Aftenen blev der stille, og da
han trængte til frisk Luft ovenpaa al denne Jammer, gik
han til Kastellet langs Havet. Dejligt Vejr var det, Bølg
erne skvulpede fredeligt og stille, og pludselig hørte han
fra en Busk en Nattergal synge smeltende skjønt. Han
satte sig, og uvilkaarligt gled Tankerne tilbage til Tiden,
da han var i Aastrup, og til Vandringerne med Hustruen
i Skovene ved Haderslev Fjord, hvor de lyttede til Natter
galens Sang. Der var Vemod over denne Aftenstund, men
det var en velgjørende Idyl midt under Belejringen med
den daglige Kanontorden.
Forøvrigt udfyldes denne Tid ved hans kortfattede
Optegnelser i Skrivekalenderen, hvorom kan bemærkes,
at de »historiske Forelæsninger« eller »Foredrag« var For
tællinger af Danmarkshistorien for en Kreds, som ind
øvede flerstemmige Sange, og det var en stor Kreds, der
samledes om disse Foredrag, hvoraf Hertel havde megen
Glæde. De begyndte, saavidt mindes efter hans Omtale,
med Oplæsning med tilknyttede Fortællinger og Bemærk
ninger, men udviklede sig til frie Foredrag. Det hedder
altsaa i Skrivekalenderen:

»Juni den 17. Brev til Clausen. — 18. Altergang,
Billeshave og Middelfart. — 19. Schleppegrel, Bulow, til-
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bage til Fredericia. (Br. til Ribe). — 20. Altergang. —
21. Historisk Forelæsning. Begravelse (af Menigheden).
Glud og Hastrup begravede i Middelfart af Boisen. —
22. Altergang (alene). — 24. Feltgudstjeneste ved Dan
marks Bastion. — 25. Altergang. — 26. Historisk Fore
drag. — 16-25. Temmelig roligt, nogle Bomber Dag og
Nat. — 26. Heftig Artillerikamp. 135 Bomber indkastede.
Boisen og jeg først i Kongens Have, 1 Bombe i Palæet,
1 dito tæt ved os paa Engen*). De følgende Dage atter
mindre betydelig Skydning, 29. Efterm. stærkere. — 29.
Altergang. Efterm. til Middelfart og Balslev. — 30. i
Balslev. — Juli den 1. Tilbage fra Balslev til Middelfart
og Fredericia. — 2. Altergang. Boisen rejst Efterm. —
3. Begravelse (1 Men. af I. L. J. R. 1 af Artill. Slesv.
Bastion. — 4. Altergang (Rørdam assisterede). Den 4.
og 5. heftig Bombardement begge Dages Formiddag. Vore
Tropper af Ryes og Moltkes Brigader ankomne. — 6. Fre
dag Morgen'. Slag. Vores fuldstændige Sejr. Om Morge
nen paa Volden, derefter Lasarethet. — 7. Beskjæftigelse
paa Lasaretherne og med de Døde.
De to sidste Dage betragtede han senere som de mest be
vægede, stemningsvekslende og anstrængende Dage, han nog
ensinde havde oplevet. Det havde været gribende de foregaaende Dage at se de forskjellige Afdelinger komme og at
gaa rundt til dem, tale til dem og tage Afsked med dem af
Bekjendte og Venner, der drog ud, saaledes den før nævnte
Brodersøn Harald og Fættersønnen Niels Theodor Her
tel (f. 1818, exam. jur. og Landmand, Herregaardsskytte i
De gik i Præstekjole og talte om den almindelige Skik
at kaste sig ned, naar en Bombe faldt og sprang i Nærheden.
Ingen af dem havde prøvet dette i Præstekjole; men det mente
Hertel, at han ikke vilde betænke sig paa, hvorimod Boisen fandt
det upassende og erklærede, at i et saadant Tilfælde vilde han
ikke kaste sig til Jorden. I det samme kommer en Bombe fløjt
ende og susende hen over deres Hoveder og falder tæt ved dem.
Begge Præster kaster sig til Jorden, og de blev overdængede med
Jord, men ikke saarede, da Bomben sprang. De rejste sig og
børstede hinanden, alt til stor Fornøjelse for unge Officerer, der
fra Volden havde set Gejstligheden falde til Jorden. Historiens
Moral var, mente Hertel, at man aldrig skal sige, hvad man vil
gjøre i et givet Tilfælde, før dette indtræder.
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1848), der gjorde Tjeneste som Overjæger; men saa kom
Natten og Slagdagens Morgen, hvor Hertel med saa mange
andre stod paa Volden, følgende Slagets Gang med Spændding fra den tavse Udmarsch gjennem Udfaldsporten ind
til Jenserne kom jublende og syngende, pyntede med grønt,
tilbage gjennem Prindsens Port og svingende med grønne
Grene som Bissens Landsoldat indenfor Porten. Der er
tidt fortalt om, hvorledes Btilow mente, at det var Aften,
da han saa Solen stod op; men det gik omtrent dem, der
stod paa Volden, paa samme Maade, og Hertel omtalte
tidt siden, at da mente han at kunne forstaa Fortællingen
i Josva Bog 10, 12—13 om, hvorledes »Solen stod stille«,
thi han syntes at opleve et lige saa stort Under her: først
den lange, lange Spændingstid, hvor man ikke hørte en
Lyd og intet kunde se for Taage, saa Skydningen og Hur
raerne og de indbyrdes modsigende Meldinger, der frem
kaldte Ængstelse og Uro og saa omsider Solen, der kom
frem og stadfæstede, hvad Hurraernes og Skydningens
Retning alt havde forkyndt med større Sikkerhed end
nogen Melding. Men sammen med Modtagelsen af de til
bagevendende, jublende, sejrsglade Jenser, hvor Hertel
kunde omfavne sin Brodersøn Harald, kom der to Dage
med saa meget Arbejde og saa megen Alvor, at det var
de strængeste i Herteis Liv, og hertil bidrog, at Boisen
fik et Ildebefindende, der gjorde, at det Arbejde, Felt
præsterne ellers delte, maatte Hertel for største Delen være
ene om. Der var først Vandringen rundt paa Lasaretherne
med alle de Rædselsbilleder, han der fik at se, saa de
usaarede, fangne Slesvigholsteneres raa Opførsel i Skurene
paa Eksercerpladsen, hvor de kravlede op, spyttede og
skraalte efter dem, der gik forbi, og saa det gruelige
Rædselssyn i katholsk Kirke, hvor de Døende og Døde
bares hen, og hvor Hertel kommanderedes hen for at mod
tage og opbevare de private Efterladenskaber, man fandt
hos dem, for at han siden kunde sende dem til Familierne,
og for at han kunde sige et Trøstens Ord til dem, man
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mente døde, men som endnu ikke havde udaandet. Offi
cerer og Læger besvimede, men Hertel maatte holde ud>
fordi han ikke kunde blive afløst, og en af de første, han
saa, var — Fættersønnen Niels Theodor med Skudsaar i
Brystet. Megen Raahed saa han ogsaa og kunde under
tiden slet ikke gjenkjende Jensernes ellers saa rolige og
jævne Natur. Som han den ene Dag næsten dødstræt
vilde lægge sig for at hvile, fik han en af den Slags An
modninger, der i det militære Liv omtrent er ensbetydende
med Ordrer, om at vise Historikeren, Feltpræst Fr.
Hammerich, der var kommen fra Als, om og fra Volden
give ham en foreløbig Oversigt over Slagets Gang, da alle
de Officerer, hvem det ellers nærmest maatte tilfalde, var
optagne af Rapporter o. s. v.
Søndagen den 8. kom den store Begravelsesdag,,
hvorom det hedder i Skrivekalenderen: »Tale ved den
store Begravelse (287 Men., 25 Offic.); Morgen Kl. 3 be
gravet 200 Insurgenter, 2 Selvmordere.« Boisen talte i
Kirken, Hertel ved den store Grav. Begge Taler udkom
sammen i et lille Hefte, »trykt efter Befaling af Armeens
Overgeneral«. Hertel knyttede sin Tale til Slm. 138 V. 7:
»Herre, naar jeg befinder mig i Trængsel, opholder Du
mig, Du beskytter mig mod mine vrede Fjender og frelser
mig ved Din højre Haand; Herren skal fuldføre Sagen
for mig.« Talen slutter saaledes:
»Udenfor Hovedstaden er der en dejlig Have, hvor de
Trætte efter Jordelivets Møje skikkes til Hvile. I denne
Have er der en Høj opkastet over de Helte, som hin ufor
glemmelige 2. April i dette skjæbnesvangre Aarhundredes
første Tider kjæmpede sig til Døde for Danmarks Ære og
Frelse. Hin Dags Hæder tilhørte Flaadens gjæve Søn
ner. Dens Giands kan intet fordunkle. Nu hæver sig
snart paa denne Kirkegaard, hvor den højtidsfulde Sørge
fest førte os sammen, en anden Ærens Høj, der gjennem
de henrullende Aar vil blive det danske Folk kjær og ær
værdig som hin, der gjemmer Støvet af de kjække Krig
ere, som den 6. Julis Morgensol saa blegne i Heitedøden

288

udenfor disse Volde. Denne Dags Sejr flettede Hæren en
uforvisnelig Mindets Krands. Fædrelandet er stolt af sine
Sønner; det er dets fuldfaste Forhaabning til Herren, som
frelser ved sin højre Haand, at han ved de hædersmyk
kede Brødres trofast forenede Kraft vil herlig fuldføre
Danmarks retfærdige Sag! Danske Krigere, for dette
skjønne Haab maa vel Sorgen forstumme ved Heltegraven,
og Styrke tilføres dem, vi dybt savne i vor Forsamling,
men som det taknemlige Danmark i sin Kjærlighed ikke
glemmer, hine brave, som efter den svære Kamp nu
vaande sig paa Smertens Leje. Saa vidt da for denne
Sinde! — Dog, lad mig endnu forkynde et Ord om en
dyb Smerte paa denne Dag. I den aarie Morgenstund,
da Solen randt op, stod jeg ved den Grav, der har mod
taget saa mange af deres Lig, som faldt i Kampen med
det Sværd i Haand, de forglemmende Troskabseden havde
draget imod Konge og Fædreland. Hjærtet bad en Bøn
for de Forblindede — ved hin Grav var der bitter Smerte.
Men her — Brødre! Døden har sin Bitterhed, jeg véd
det saare ve); men naar vi skue omkring os i denne her
lige Kreds, her maa Glæden besejre Vemoden! Troskabens
Aand svæver over Graven! De Dødes Hedengang var saa
skjøn :
De heden gik i stolte Sejrsgang
til deres faldne Brødre hjem
til Paradisets eviggrønne Vang,
hvor Palmen vinkte dem.
Halleluja!
Fred være med Eder! Amen!«

Med Slaget den 6. Juli var Belejringen forbi, Tydsk
erne ved Aarhus drog Syd paa, og der kunde nu atter
blive Forbindelse med Omverdenen, som man vil se det
af de to næste Breve til Datteren :

Fredericia den 10. Juli 1849.

Igaar modtog jeg Dit saa længselsfuldt ventede Brev
af 16. Juni, saa Du ser, at det har været længe under
vejs. Det var i 5 Uger den første Efterretning fra mine
elskede Børn, og Du kan tænke, hvor tungt det hvilede
paa Faders Hjærte. Du skriver, at I da ikke havde hørt
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fra mig siden 3. Juni, og hvor mange Breve har jeg dog
ikke skrevet! — — Hvilken pinende Uvished dog! Men
maaske den nu snart endes. Er Rygtet om Slaget her
udenfor Voldene den 6. Juli naaet til Jer? De Danske
aflagde glimrende Prøver paa deres gamle Tapperhed, den
ene af de frygtelige Skandser stormedes efter den anden,
intet kunde modstaa deres Anløb, og de Stormendes Hurraraab løde over til os, som fra Volden vare Vidne til det
store Skuespil. Det var en stolt Sejr. Den slesvigholstenske
Armé blev aldeles slaaet, og Byttet er uhyre: Svært Skyts,
Vogne, Kugler, Ammunition i overordentlig Mængde, Ge
værer og andre Vaaben erobredes, saaledes ogsaa de Bombe
kanoner, som i saa lang Tid har udspredt Ødelæggelse
over Fredericia, ja ogsaa nogle af Gefions Kanoner.
Slaget blev afgjørende vundet; men det var desværre ikke
muligt andet, end at Sejren maatte være blodig; den
krævede mange Ofre, men det var engang en fuldstændig
Sejr, der næst Gud vil føre til andre og større Resultater
og lægge Grundvolden til den forønskede Fred. I Søndags
var her stor Sørgehøjtid. I én Grav nedlagdes 287 af
vore faldne Menige og Underofficerer samt 24 Officerer
(af de haardt Saarede ville flere følge efter, de Saaredes
Tal beløber sig til omtrent 700). B. talte i Kirken, jeg
ved den uhyre Grav. Harald og Theodor omfavnede jeg
Aftenen før Slaget, Harald vendte uskadt tilbage fra den
hæderlige Kamp, den raske Theodor fandt Heltedøden ved
et af Stormløbene paa Skandserne. Mange Taarer ville
flyde Landet rundt, men Hædersdøden for gamle Danmarks
Ære vil mildne Smerten. Den herlige General Ryes Lig
maatte ogsaa smykke Blodmarken, og 6. Bataillion mistede
216 Mand af Døde og Saare4e. — —
Det er i flere Dage det første rolige Øjeblik, og Fader
er træt. Min Plads er mest i Lasaretherne, og hvor megen
Elendighed har jeg dog set! Men de kjække holde Modet
oppe ved Tanken om Sejren. Af fjendtlige Fanger ind
bragtes hertil 1700 (deraf 30 Officerer og 5 Læger) for
uden omtrent 300 Saarede og 212 Døde. Selv havde
Fjenden bortført en stor Masse af Døde og Saarede, og
alle Vogne i Byens Omegn maatte afsted med dem, hvad
der forsinkede vores Transport, skjøndt Vognene herinde
fra gik uophørligt frem og tilbage. Det ovennævnte An
tal Slesvigholstenere bleve i Søndags Morges begravet ved
Solopgang; jeg forrettede Jordpaakastelsen, og mit Hjærte
H. Wilh. Bertel.
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bad for de mange Forblindede. Hvor har jeg stundom
været træt og mat af al denne Færden mellem de Saarede, Døende og Døde. Men nu ikke mere om Krigen og
hvad der hører til den, meget faar jeg til en belejligere
Tid at fortælle.
Nu har vi det roligt her, høre intet mere til de
knaldende og susende Bomber, og Gaderne gjenlyde af de
brave Troppers Sang og Munterhed. Indvaanerne begynde
at vende tilbage, og i Dag har jeg set velklædte Fruen
timmer og Børn, et i lang Tid uvant Syn. Dog komme de
endnu mest kun for at besøge deres forstyrrede Hjem.
Jeg ved næsten ikke, om jeg kan tale med dem, forsøgt
det har jeg ikke; mine Tanker dele sig imellem mine
elskede i Ribe og mine saarede. Boisen er i Dag taget
til Fyn for at rekreere sig imellem sin Kone og sine
Børn. Jeg haaber til Gud, at min Tur ogsaa snart maa
komme. Det give nu Gud, og at jeg da maa finde alting
vel! Selv er jeg rask, Gud har givet mig Kraft og Mod
i denne anstrengende Tid, og er jeg af og til noget træt,
kvæger en Times Søvn vidunderligt. — —
Hvor gjør det mig ondt, at Du er i Forlegenhed for
de fatale Penge! Tidt nok har jeg angret, at jeg ikke
med Tvede sendte hele Maanedslønnen ; men jeg var ikke
vis paa, at hans Rejse lykkedes og turde ikke vove alt
paa engang, og siden har alle Veje for saadanne For
sendelser været lukkede for mig. Saasnart Forsendelse
kan ske, er der truffet Anstalt dertil fra Kjøbenhavn, og
komme Pengene ikke endnu, saa kunne de ikke komme
igjennem.-------Harald er nu med sit Batteri i Fyn. Han
skulde skrive? Nej, Tjenesten er stræng, min Pige, og
udenfor den soves, desuden Brevene komme jo ikke.*)
Fredericia, 17. Juli 1849.

Iforgaars modtog jeg Dit Brev af 25. Juni.
Det
skulde have været besvaret idag, og saa faar jeg imorges
tidlig Dit Brev af 10. Juli. Gud velsigne Dig, mit Barn,
for den Glæde, Du dermed har gjort mig! I skulle se
•) Det foregaaende Efteraar havde der udviklet sig et meget
varmt Venskab mellem den unge Pige og hendes Fætter, hvad
Familien var bleven opmærksom paa, og hendes Fader næppe var
uvidende om. Aaret efter blev de forlovede.
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Faders Ansigt, naar han læser Efterretningerne fra sine
Børn. Glæde og Vemod kæmpe med hinanden om Sejren,
og hvilken der faar Overhaand, vil jeg nu ikke denne
Gang betro Dig. Dit sidste Brev kom inat, har altsaa
ikke været længe undervejs, saa Postvejen begynder at
aabnes. Det er et godt Forvarsel; men hvor ere dog alle
mine Breve landede? Jeg har skrevet hver Uge, og kun
en eneste Gang ere 5 Dage flere gaaede forbi. Det var
en Uge, hvor Bomberne udefra vare saa uforskammede,
at her aldrig var Ro udenfor Tjenesten. — — Om Penge
har jeg tilskrevet Finantsministeren*) med Bøn om, at de-øvrige 50 Rdlr. af min Gage for Juni maatte tilsendes Dig.
Selv har jeg ikke rørt den, jeg kommer igjennem med
mit Felttillæg. — — Skulde Pengene mod Forventning
ikke endnu være komne, naar Du modtager dette, saa
henvend Dig dog til Greven; thi nu, da Du skriver, at
Tropperne ere afmarscherede, maa han dog vel være vendt
tilbage, og han maa og vil gjøre Udvej. — — Ja, I har
gaaet meget igjennem; men Du har Ret! Saa inderlig
jeg har længtes efter Eder, mit Hjærtes kjæreste, og
stundom gaaet i Rette med mig selv, fordi han, der skulde
være Støtten for sine elskede Børn, har forladt dem, saa
føler jeg Sandheden af Dine Ord. Jeg havde vanskelig
holdt det ud blandt de fremmede Tropper, udelukket fra
den Virksomhed, jeg her — og jeg tør vel sige det — til
Gavn og Nytte har havt i rigeligt MaaL Det er da ogsaa
godt, at de Herrer Officerer kom afsted [fra Ribe]; har
jeg ikke været angest og bange nok! Vidste Du, hvor
Din Tale om Sparsommelighed har bedrøvet mig, som om
jeg ikke kjendte Din Husholderiskhed. Jeg ser Jer i
Tanken baade blege, magre og forknytte, saa det er høj
Tid, at Fader kommer at bringe Liv i Tingene. — —
Her tales nu atter om Vaabenstilstand og Fred, og
nu turde det blive Alvor dermed. Her skal i Eftermiddag
eller rettere i Aften være stor Parade. General Biilow
kommer herover at kuridgjøre en Proklamation fra Kongen
(vi havde ventet denne selv) med hans Tak til Tropperne,
og maaske faa vi at høre noget om Vaabenstilstand og
deslige. — Sejren har været blodig, men Blodsæden vil
bringe Danmark rig Høst, derom er jeg fast overbevist.
Mange Taarer flyde nu Landet rundt, men — »Fortvivl*) Søn af Stiftamtmanden i Ribe, Grev Sponneck.
19*
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else«, som Du siger? Nej, mit Barn, den maa ikke være
i Hjærterne, thi det var en fast mageløs Sejrsdag. De
kjære Helte have fundet en herlig Død, og den vil denne
Gang ikke være forgjæves. — —
Boisen rejste bort Dagen efter den store Begravelse
og er siden ikke vendt tilbage, saa jeg har fuldt op at
gjøre. Aarie og silde er jeg hos mine saarede;- her er
fem Lasarether. De fleste ere bragte bort, dels til Kjøbenhavn, dels til Billeshave, Bogense, Odense, Middelfart,
Assens og Langeland, og kun de haardest saarede, som
ikke kunde taale at flyttes, ere her tilbage. Foruden de
senere døde er her vel endnu 150; men I maa jo erindre,
at foruden vore var her jo en Masse af Insurgenter. En
mærkelig Forskjel finder jeg paa de saarede. Medens
vore brave Krigere ere taalmodige, frejdige, ja mange endog
oprømte, ere Insurgenterne oftest utaalmodige, jamre og
skrige, utilfredse og mørke; men der er da naturligvis
Undtagelser. Naar jeg kommer ind, er der et venligt Smil
over de danske Ansigter, og kunne de, nikke de med Ho
vedet, hvorimod de fleste Insurgenter — lukke Øjnene;
dog er der nogle, som ser mig gjærne, og dem taler jeg
venligt med. Sælsomt nok, at det skulde blive mig, som
hidtil har jordet alle dem, som her ere døde af Insurgent
erne, og den Bøn, jeg af oprigtigt Hjærte beder over dem,
er den eneste Hilsen, de faa med i Graven, hvor de ned
lægges uden Kister, uden militær Honneur og hidtil mest
om Natten. Foruden de 212, som først begravedes, ere
siden 21 jordede. Efterslætten efter Sejrsdagen er ogsaa
betydelig: Første Dag ialt 311. siden 19, imorgen atter 10.
De bæres nu alle hen i Kister i festligt Sørgetog*). Da
Boisen som sagt er borte, er det ogsaa mig, der alene har
stedt dem hen.
En udmærket smuk Højtid af glædeligere Art havde
vi i Søndags. Gudstjeneste til Tak for Hædersdagen
holdtes paa en stor, festlig smykket Plads, omgivet af
Sejrens Trofæer. Kavalleriet var til Hest, Artilleriet havde
Kanonerne forspændte. Af min inderste Sjæl bragte jeg
i Hærens Navn Herren Hjærtets Tak og nedbad Velsign*) Til den store Begravelse den 8. Juli kunde kun skaffes
Kister til Officererne, senere til alle. Paa Vejen til Graven spil
ledes i Almindelighed en Sørgemarsch; naar der marscheredes
bort: »Den tapre Landsoldat«.
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elsen over vort elskede Danmark, dets kjække Krigere og
de mange Sørgende. Over min Præstedragt var jeg iført
den hvide Messeskjorte. Efter Gudstjenesten defilerede
Tropperne — vel 8000 Mand — forbi Kommandanten.
Mine Øjne fyldtes med Taarer, idet Tankerne vare i Ribe,
fordi I ikke kunne være til Stede ved en Fest, der vilde
have gjort Hjærtet saa godt. Kommandanten (Oberst
Lunding, nu Cmdr. af Dannebrog) aflagde mig siden et
Besøg og takkede i Troppernes Navn. Han vilde først
have, at der skulde læses Messe, men da Offic., som førte
det store Sangerkor, erklærede, at det vilde være umuligt
at faa et ordentligt Gjensvar og Amen indøvede, gik den
Ting overstyr, som jeg da nu just heller ikke havde noget
imod. En saadan Dag styrker; men det kan ogsaa gjøres
fornødent, hvor Øjet daglig dvæler paa de mange Krigens
Offere, lidende og døde.
Bliver der Vaabenhvile, og
Tropperne da forlægges omkring i Byerne, ja. tilvisse, de
ville være velkomne allevegne; maatte vi faa den Glæde med
hinanden! I Kjøbenhavn er der stor Fryd og vistnok af
Hjærtet. Det er i sin Orden, at mangen Skaal udbringes
for Armeen; dog vilde jeg ønske, at vi havde noget af
den gode Vin at kvæge Soldaterne og især de saarede med.
Harald, skrev jeg sidst, er afgaaet til Fyen og maaske til Als.
Jeg har ikke senere hørt fra ham, men jeg savner ham ;
jeg var saa vant til at se ham og ligeledes Theodor. Du
frygter, kjære Vilhelmine, for Faders Helbred? Nej, det
maa I ikke. Jeg befinder mig, Gud ske Tak, vel paa
Legem og Sjæl. Jeg har nogle Gange været dygtig træt;
men Hvilen smager fortræffeligt, og den solide Kost egner
sig for min Konstitution. Men nu begynde Tropperne at
marschere forbi, og jeg maa til at klæde mig paa. Far
vel saa længe! Vare I bare med!
(2 ‘Timer senere). Saa er da den Stads forbi! Ret
smukt, men Soldaterne havde egentlig ventet Kongen selv;
dog vidste man i et Par Dage, at det ikke skete straks.
Overgeneralen kom ikke heller, han havde nok Militær
parade i Fyn i samme Anledning. Vor vakre Komman
dant, som saa standhaftig har forsvaret Fæstningen, læste
da Proklamationen op for Korpskommandørerne og disse
atter hver for sin Afdeling. Den var smuk, saa vidt jeg
kunde opfatte den, men om Vaabenstilstanden faldt ingen
Tale. Blandt Publicum hed det, at først skulde afventes,
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hvad Virkning Efterretningen om 6. Julidagens Vaabenbedrift vilde fremkalde blandt de os venskabelige Magter.« —
Den i Brevet omtalte Vaabenstilstand var da allerede
afsluttet. Forhandlingerne i London førte ikke til noget
Resultat, men blev gjenoptagne i Berlin ved Kammerherre
Reedtz til Palsgaard paa Danmarks Vegne. Den 10. Juli
blev Vaabenstilstanden og Fredspræliminærer vedtagne,
den 15. underskrevne af Frederik den 7., den 19. bragte
en Kurér den preussiske Konges Underskrift, og samme
Dag blev Aktstykkerne trykte i de danske Blade. Vaaben
stilstanden fastsatte, at der skulde trækkes en Grændse
fra Kysten sydøst for Flensborg til Kysten nordvest for
Tønder, men syd for »Enklaverne«, og syd for denne Linie
kunde Preussen besætte med et Korps paa 6000 Mand,
nord for Linien skulde Slesvig besættes af et svensk-norsk
Korps, Als og Ærø af Danmark, og hele Hertugdømmet Sles
vig skulde styres afen Bestyrelseskommission, bestaaende af
to Mænd, hvoraf Danmark valgte den ene, Preussen den
anden, og England skulde udnævne et tredie Medlem som
Opmand, naar de to andre ikke kunde enes. Bestyrelses
kommissionen skulde ifølge Artikel 10 styre i Kongen af
Danmarks Navn, og derom hed det: »I dette Øjemed skal
den være forsynet med den fornødne Myndighed, dog med
Undtagelse af den lovgivende Magt, hvilken forbliver sus
penderet under Vaabenstilstanden. Hvad angaar de Love,
Anordninger og administrative Forholdsregler af hvilkensomhelst Beskaffenhed, som ere emanerede i Hertugdøm
met Slesvig siden den 27. Marts 1848, da skal bemeldte
Kommission være beføjet til at undersøge, hvilke af hine
Love, Anordninger og administrative Forholdsregler, det
maatte være passende i Landets velforstaaede Interesse at
ophæve eller vedligeholde.«
Fredspræliminærernes Artikel 7 lød saaledes: »Her
tugdømmet Slesvig skal have en særegen Forfatning, forsaavidt angaar dets Lovgivning og indre Bestyrelse, uden
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at være forenet med Hertugdømmet Holsten, og saaledes,
at den politiske Forbindelse, som knytter Hertugdømmet
Slesvig til den danske Krone, lades urørt.« Holsten og
Lauenborg skulle ifølge Artikel 3 vedblive at tilhøre det
tydske Forbund, men deres Stilling som alt andet skulde
nærmere ordnes ved videre Forhandling, hvori England
skulde deltage, og hvor man bl. a. ogsaa skulde komme
til Forstaaelse om, hvorledes man kunde »opretholde de
materielle Interessers ikkepolitiske Baand, som have bestaaet mellem Hertugdømmerne Holsten og Slesvig.«
Med Vaabenstilstandsbetingelserne, hvortil naturligvis
ogsaa hørte Udveksling af Fanger, Frigivelse af de op
bragte Skibe, Ophævelse af Blokaden o. s. v., var man
nogenlunde tilfreds paa dansk Side, skjøndt alt selvfølge
lig afhang af, hvorledes Bestyrelseskommissionen blev
sammensat og vilde optræde; derimod var man baade paa
dansk og tydsk Side meget misfornøjet med Fredspræliminærerne, og for at berolige Tydskerne, mødte den preus
siske «Staatsanzeiger« med en Fortolkning, hvor Slesvigs
Selvstændighed blev gjennemført saaledes, at dansk fødte
Embedsmænd ikke kunde ansættes, at der ikke kunde
blive nogen Toldforbindelse, og at den politiske Forbind
else kun var en Personalunion, medens Mandsstammen
raadede, hvorimod man fra dansk Side opstillede en For
tolkning, der nærmest faldt sammen med Tankerne i det
omtalte Skrift af Blaunfeldt.
Hvorledes alt dette skulde blive, maatte Fremtiden
vise; men foreløbig var det altsaa afgjort, at der siden 19.
Juli var Vaabenstilstand. Tydskerne trak sydpaa, og Hertel længtes efter Ribe; men foreløbig fik han andet at
tage vare, som man ser af følgende Optegnelser i Skrive
kalenderen :
»Juli 20. Aften rejst til Middelfart. — 21. Brev til
Clausen*) og Ribe. Bogpakkerne ordnede. — 22. Lasa*) Formentlig ikke opbevaret.
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retherne i Middelfart. Afrejst til Assens. — 23. Form.
Lasareth i Assens. Efterm. til Faaborg.— 24. overArreskov og Fjellebro til Ringe. — 25. til Odense. — 26. Einsidelsborg til Bogense. — 27. over Harritslevgaard til
Middelfart og Fredericia. — 28. Begravelse af 4 Insurgenter, — 29. Feltgudstjeneste. — 31. Til Ribe.«
Her standser alle Optegnelser i Skrivekalenderen for
1849; men sandsynligvis er han rejst tilbage til Fredericia
i første Halvdel af August, fulgt af sin ældste Datter, som
han undertiden i Breve kaldte »min militære Datter« og
den næstyngste Søn, den 9aarige Reinholdt. At han har
været tilbage i første Halvdel af August, derpaa tyder dels
en Liste, stilet til ham om Begravelser, dateret den 15.,
dels følgende Skrivelser:
»Extract af Dagsbefaling.

Vejlby den 14. August 1849.
Da ifølge Armébefaling af 9. ds. Armékorpsets Opløs
ning om kort Tid forestaar, finder jeg det Pligt forinden
at udtale for de Herrer Gejstlige, der have ledsaget Ar
méen i Felten, Armékorpsets og min Erkjendelse af den
af dem udviste Iver og Utrættelighed i at røgte deres
Kaldsforretninger under besværlige, tildels farefulde For
hold, og maa jeg i Særdeleshed med sand Paaskjønnelse
fremhæve Feltprovst Boisens og Pastor Herteis Nærværelse
og Virksomhed under Fredericias langvarige Belejring og
Bombardement.
Biilow.
In fidem extracti
Funding,
Oberst.
Fredericia, den 14. August 1849.

Deres Velærværdighed
vil i den vedlagte Dagsbefaling af Armékorpset finde et
Vidnesbyrd om, at Armeens højagtede Overgeneral deler
de Følelser, der besjæle os alle for Dem, og en Anerkjend-

297

else af, hvad De har været og virket for Fredericias Be
sætning. De vil stedse være os i kjær og taknemmelig
Erindring, men især vil være uudslettelig vor Taknemme
lighed for den Kjærlighed og Ufortrødenhed, hvormed De
har bragt vore Saarede og Lidende Trøst og Husvalelse.
Jeg beder Dem bevare i venlig Erindring
Deres med sand Højagtelse
hengivne
Lunding.
Velærværdige
Hr. Feltpræst Hertel!«
En Ugestid senere modtog Hertel et Brev fra Laurids
Skau, der opholdt sig hos Marckmann, som nu var Præst
i Højen ved Vejle. Brevet er dateret Højen Præstegaard
20. Aug 49, og det hedder deri:

>'Hejda Du, her er jeg! Men hvorfor Satan har Du
ikke en eneste Gang skreven mig til? Du vidste dog godt,
hvor jeg var, medens jeg ikke kunde vide, hvor en saadan
omflakkende Prædikemand stod i Verden. Irørst da jeg i
Avisen saa averteret en Ligprædiken over Heltene ved
Fredericia, som jeg til Din Ære straks kjøbte, saa jeg, at
min gamle Ven endnu havde sit gamle Hjærte, og at Du
i det mindste havde vidst at finde et heldigt Billede til
Sammenligning mellem de forskjellige Gravhøje i Kjøbenhavn og ved Fredericia. Gid Du bare nu kunde komme
i Dit Embede igjen! Vi have .Hjælp nødig, naar vi om
sider, som jeg haaber, komme til og ind i Slesvig. Jeg
har havt en lang Konference med Tillisch Dagen før hans
Afrejse, og jeg tror nok, det skal gaa med ham, naar blot
Gendarmkjeltringerne vare borte. I det mindste har jeg
sikret os og vor Virksomhed saa godt, som det lader sig
gjøre for Øjeblikket. Vaabenstilstanden er ikke saa farlig,
skjøndt meget kunde ønskes anderledes; men Fredspræliminærerne ere slemme, og Udtrykkene bandsat elastiske.
Desuden er der en Dobbelthed i Ministeriet, hvoraf den
»gamle Sæbekjælder« vil se et tilstrækkeligt Bindemiddel
mellem Danmark og Slesvig i et stakkels Kongehoved,
medens i det mindste tre Medlemmer fordre ganske andre
Bindemidler.
Dog herom tør jeg ikke skrive, men
kun tale, naar vi engang ses Der har været en Nar,

298

som lysle efter mig i »Flyveposten« ; Redaktionen tilføjede
i en Anmærkning den sande Aarsag til min Tavshed. —
Imidlertid har jeg dog ladet mere høre fra mig, end nogen
tror, baade mundtlig og skriftlig, og ikke faa Hovedartikler i
Aviserne skylde min Pen og min Sygdom deres Tilværelse.
Jeg kunde desværre ikke bestille andet. Igaar bortforpagtede jeg paa Marckmanns Vegne Præstegaardsjorden;
Thingmand Schmidt hjalp mig, og vi nærme os nu
Grændsen for efter Aftale med Tillisch at drage derind
saa hurtig, som han staar med Loven i den ene Haand
og Sværdet i den anden. Mange Ting kunde jeg sige Dig
mundtlig, men skriftlig kun saare lidt. Farvel! Jeg har
ikke Tid til mere i Dag; jeg skal have en Ladning Manu
skripter afsendt til Bladene i Dag og er ikke rigtig færdig
med dem endnu.«
Disse Skrivelser gav Hertel Rejselængsel. Af de to
første fremgik, at hans Virksomhed som Feltpræst nu
snart maatte være forbi, og Skaus Brev med Hentydning
erne til Forhandlingerne med Tillisch fyldte ham med
Længsel efter Moltrup. Den nye Bestyrelseskommission
for Hertugdømmet Slesvig var udnævnt: For Danmarks
Vedkommende Kongens Kabinetssekretær Tillisch, for
Preussens Vedkommende Regeringspræsident, Grev Eulenborg og som engelsk Opmand Oberst Hodges, Chargé
d’affaires for Hansestæderne. Hertel var glad ved Ud
nævnelsen af Tillisch og var saa temmelig sikker paa, at
denne dansksindede Mand, hans gamle Skolekammerat,
nok vilde gjøre, hvad han kunde, for at faa ham tilbage
som Præst og om muligt som Provst. Han synes at have
fulgt Datteren og den lille Dreng til Kolding efter deres
Besøg hos ham, og skjøndt han vel maatte vende tilbage
til Fredericia, haabede han snart at kunne følge efter dem;
men fuldt saa hurtigt gik det ikke, som man ser af hans
Brev til Datteren, dateret Fredericia den 29. Aug. 1849:

»Hvorledes jeg har det i Dag? Elendigt, misserabelt,
min Glut! Der er saa tomt og øde om mig, jeg kan fast
ikke udholde det. — — Meningen er, at Fader savner
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Dig i hver en Krog, og kan Du tænke Dig — idag hed
der det, at Armeen ikke bliver opløst før midt i September
Jeg gik til Obersten for at høre, om han vidste noget
derom. Dertil svarede han, at derom lod sig ikke sige
noget med Vished; men derimod mente han, at det ikke
gik an, at jeg tog bort et Par Dage; thi jeg vilde imorgen
have overrasket Dig i Kolding og fulgt med, da jeg hørte
om denne Udsættelse. Dejlige Udsigter, skal jeg sidde
her lænkebunden til midt i September! Hvad bliver der
saa af at besøge Kjøbenhavn, Ribe, Moltrup? Men jeg
lader mig bestemt ikke binde saa længe.«
Kort efter kom en Efterretning, som forstemte ham
endnu mere. Nordslesvig var ganske vist bleven besat af
svensk-norske Tropper, og den 25. August var »Bestyrelses
kommissionen for Hertugdømmet Slesvig« bleven indsat;
men den havde samme Dag udstedt en Kundgjørelse,
underskreven af Tillisch og Eulenborg, hvori det bl. a.
hedder:

»Alle Embedshandlinger af samtlige Embedsmænd og
Øvrighedspersoner i Hertugdømmet Slesvig blive ifølge
heraf frå idag kun at foretage efter Ordre af denne
Landsbestyrelse og under Ansvar for denne. Idet vi for
pligte alle Embedsmænd og Øvrighedspersoner i Overens
stemmelse hermed at forvalte deres Embeder indtil videre,
nære vi den sikre Forventning, at de med os .vilde be
stræbe sig for at opretholde Orden og Ro i Landet. Men
forsaavidt nogle af de offentlige Embedsmænd skulde for
mene at være forhindrede i at fyldestgjøre dem herefter
paahvilende Forpligtelser i deres fulde Omfang, saa op
fordre vi dem til ufortøvet at indgive deres Afskedsansøg
ninger til os«.
Dette saa ikke godt ud for de fordrevne Embedsmænds
Hjemkomst, og Hertel længtes dobbelt efter at komme
bort; men nu kom da ogsaa den forventede Ordre, og den
3. September kunde han for sidste Gang skrive fra Frede
ricia til Datteren, som nu atter var i Ribe:
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»I Lørdags*) kom der pludselig Ordre til Opbrud, og
igaar holdt jeg min sidste Tale som Feltpræst for en just
ikke altfor talrig Forsamling, da Tropperne havde travlt
med Aflevering o. s. v. Dog var Kommandanten og en
Del Officerer til Stede; ogsaa en Begravelse har jeg endnu
havt, hvor atter 4 af vore bleve jordede. I Eftermiddags
har jeg budt Kommandanten et hjærteligt Farvel og gjort
nogle faa Afskedsbesøg, et Par staa endnu tilbage. — Jeg
er glad og dog vemodig ved at bryde op. Det er et alvors
fuldt Afsnit af mit Liv, jeg har tilbragt her. Imorgen
tager jeg til Kolding og skal skrive derfra, hvad Bestem
melse jeg tager. Til Kjøbenhavn maa jeg jo vistnok, men
jeg vilde dog gjærne vide lidt Besked om, hvad egentlig
Regerings- eller Forvaltningsbestyrelsen derude har i Sinde.
Efter Avisen synes dens Proklamation at tyde paa. at de
nuværende Embedsmænd kunne blive, naar de underkaste
sig. Jeg tænker, den alvidende Leerbeck*) (som er i Kol
ding) kan give Oplysning, og da tøver jeg ikke og vil se
at faa alt ordnet paa bedste Maade. Jeg længes efter og
bør dog ogsaa engang jgjen høre mine Børn til.----------Igaar Eftermiddags var jeg en halv Time ved Musikken og
hørte »Landsoldaten« og »Danmark, dejligst Vang og
Vænge«, og saa gik jeg for ikke at faa det gode Indtryk
forstyrret. — Indlagte Brev fra Harald kom igaar; de^t
er nok som det, der ledsagede det til mig, noget gammelt.
Stakkels Fyr med den Læsen til Eksamen!***). Men
godt, at han er kommen sig. Sin Onkel havde han dog
ikke glemt, og det kunde jeg da heller ikke tro efter den
Tid, vi her levede sammen.«
Hvad Besked, han fik i Kolding, vides ikke; men
han er sandsynligvis rejst videre til Ribe, og her modtoghan vistnok Ridderkorset. Han blev udnævnt til Ridder
den 9. September, men Patentet blev først udfærdiget af
Ordenscancelliet og tilsendt ham den 26. September, og
da havde han allerede modtaget følgende Skrivelse fra
* Den 1. September, samme Dag, som »Fædrelandet« bragte
Bestyrelseskommissionens Kundgjørelse efter — tydske Aviser.
♦*) Lieutenant Leerbeck, tidligere ansat ved Kjøbenhavns
Boliti, var Chef for Hærens Efterretningsvæsen.
***) H. C. Hertel var 1. September udnævnt til Elev ved den
militære Højskole.
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Kultusministeriet, der danner en Afslutning paa hans
Virksomhed som Feltpræst:
»Efter at ved Armeens nu indtraadte Dislocation de
Forhold, hvorpaa de som Feltpræster ansatte Gejstliges
Virksomhed var beregnet, ere ophørte, undtagen for den paa
Øen Als forblivende Troppestyrke, ophæves herved ifølge
deraf den for Deres Velærværdighed under 18. Maj d. A.
udfærdigede Konstitution som Feltpræst fra denne Maaneds
Udgang. .
Idet jeg underretter Dem herom, er det mig en Til
fredsstillelse og Trang til den Tak, Armeens commanderende General har udtalt til Dem, at føje Bevidnelsen
ogsaa af min fulde og hjærtelige Paaskjønnelse af den
Iver, den Udholdenhed og det kristelige Mod, hvormed De
har udført det Dem overdragne alvorsfulde, men ved Guds
Bistand velsignelsesrige Hverv, at bringe vore brave Krig
ere Religionens Lære og Formaning under Fristelser, dens
Opmuntring og Trøst under Fare, Møje og Lidelser, og
derved værdigen opfyldt Deres hellige Kalds Pligt.
Jeg undlader ikke at tilføje, at det er en Selvfølge,
at De fremdeles vil oppebære den Dem som fordreven sles
vigsk Præst tilstaaede Understøttelse, indtil De, som vi
ønske, snart maatte kunne vende tilbage til Deres Embede.
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, den
13. September 1849.
J. N. Madvig.
Velærværdige
Hr. Feltpræst Hertel!«

Som man vil ’se, ventedes og ønskedes det, at han
kunde vende tilbage til sit Embede, men som vi vil se,
varede det dog noget, og der maatte overvindes adskillige
Vanskeligheder, før det lykkedes ham at opnaa den saa
meget ønskede Hjemkomst.
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De fordrevne Præster og den slesvigske
»Regeringskommission«.

Ret lang Tid har han ikke forholdt sig rolig i Ribe.
Hertil har vistnok et Brev fra L Skan, dateret Haderslev
15. September, bidraget, hvori det hedder:

»Det er for Dig selv skadeligt og i højeste Maade for
’Sagen uforsvarligt, at Du ikke indfinder Dig i Dit Em
bede. Bønderne have hidtil været vel stemte, men gnaver
nu over, at Du ikke kommer ligesom Boesen. Husk paa,
at naar disse Folk først bliver stødte paa Mansketterne,
kan Fanden ikke bevæge dem til Høflighed igjen, og hvis
Du ikke staar paa god Fod med Bønderne, saa at vi kan
bevæge dem til at forlange Dig af Regeringen indsat i
Dit Embede igjen, saa sker det ikke.«
Han havde, som vi skal se, store Betænkeligheder
ved at rejse til Moltrup, tilskrev Skau og rejste foreløbig
til Kjøbenhavn med sin ældste Datter, hvor han den 19.
September synes at have underskrevet en Ansøgning til
Bestyrelseskommissionen i Flensborg, men har saa dog
holdt Ansøgningen tilbage for først at se Tilstanden paa
nærmere Hold. Hjemrejsen fra Kjøbenhavn gik derfor
over Haderslev, og den 27. Oktober skrev han følgende
Bfev fra Ribe:

»Hr. Statsminister Clausen!
— — — — Den 12. [Oktober] ankom jeg til Had
erslev. En Beretning om mit Ophold afsendte jeg med
forrige Post til Minister Madvig. Jeg er imidlertid ikke
rigtig tilfreds med mit Brev, thi efter gammel Vane gjemte
jeg, hvad der angik mig selv, tilsidst, og der blev da
hverken Tid eller Plads til at meddele det. Kun det
kunde jeg tilføje, at jeg i Moltrup blev modtagen med
megen Kjærlighed, og hvorledes Tingene staa der, skal
jeg nu tillade mig nærmere at oplyse.
De erindrer, at jeg ansaa det rettest, at Begjæringen
om min Gjenindsættelse var indsendt, førend jeg kom, og
at jeg i den Anledning havde tilskrevet Skau, som jeg
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derfor bad at overbringe kjærlig Hilsen fra mig og for
klare, hvorfor jeg ikke allerede havde indfundet mig.
Dette var ikke sket, og Skau har vel ogsaa havt fuldt op
at gjøre med Forberedelserne*) o. m., saa det er bleven
glemt. Til mig sagde han rigtignok, at han ikke havde
formaaet at overtale Bønderne, førend jeg kom. Ingen af
disse i begge Sogne havde imidlertid modtaget nogen
Hilsen fra mig, eller vidste det mindste om mit ytrede
Ønske, at Begjæringen skulde forud indgives, hvad de na
turligvis alle billigede; men de havde ikke hørt et Ord
fra mig. Kun med én af mine kjæreste Bønder havde
Sk., saavidt jeg erfarede, talt, men hverken — saa paastod
han — hilst fra mig eller ladet sig forlyde med, hvad jeg
ønskede og hvorfor. Nu vakte min Nærværelse en Del
Opsigt, og saavel Grauer i Mol trup som Slesvigholst. i
Haderslev var yderlig opmærksomme paa, hvad jeg fore
tog mig, og en af disse ytrede, at nu var jeg vél kommen
for at formaa mine Sognefolk, ligesom Boesen havde gjorte
til at søge om at faa mig tilbage. Det var nemlig Her
redsfoged Petersen, som jeg iøvrigt havde en interessant
Sammenkomst med. Han er en ivrig Slesvigholst. og en
af de kløgtigste i Haderslev, men en Mand, med hvem
jeg dog stedse har havt Omgang. Han kan dog agte sin
Modstander. Anledningen til, at jeg denne Gang gik til
ham, var, at han havde villet beskikke en af mine Kirke
værger til min Kurator i alle Anliggender med Grauer.
Jeg underrettede ham om, at jeg selv i sin Tid skulde
ordne disse Ting; det var nu ikke Øjeblikket, førend alle
Forhold vare ordnede. Vi havde en lang Samtale, og da
jeg var ret godt oplagt, gik jeg ind paa forskjell. Materier.
Jeg skulde- da meget fejle, om jeg ikke bl. a. kunde slutte»
at Partiet, navnlig i Embedsmændssagen, staar i nogen
Rapport til Grev Eulenborg. Tiden vil opklare det.
I mine Sogne var det Rygte udspredt, at jeg søgte
anden Ansættelse; men der behøvedes kun det Spørgsmaal:
»Kunde I tro det om mig, Børn?« for med Taarer at faa
Svaret: »Nej, det vidste vi nok, at De vilde ikke forlade
os; men man har havt travlt med at fortælle det.« Den
fra mig oversendte Hilsen havde været nok til at standse
alle Rygter og formaa Bønderne til at røre sig. De havde
*) Paa Erlev Banke ved Haderslev holdtes en Fest paa Kon
gens Fødselsdag den 6. Oktober.
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■alligevel villet søge om at faa deres Præst tilbage;
men da der var bleven sendt dem en Petition til Under
skrift, som gik ud paa at faa alle de gamle Embedsmænd
^atter indsatte, troede de, det ikke behøvedes. Denne Pe
tition og et Par andre, som have faaet talrige Under
skrifter, ere forresten standsede, — af hvad Grund véd jeg
ikke. Spørgsmaalet var, hvad der nu var at gjøre. At
et Andragende, som nu - indgaves, vilde blive lagt Hin
dringer i Vejen af Modpartiet, for hvem det umulig kunde
skjules, er en Selvfølge, at det vil dokumenteres at være
fremgaaet af Overtalelse o. s. v. er ligesaa klart. Bønd•erne ville gjerne, det behøver jeg ikke at sige; men er det
ret, naar det dog næppe for Øjeblikket nytter at udsætte
nogen af dem for yderligere Ubehageligheder fra Præstens
og de andre tilbageblevne Embedsmænds Side? Og disse
kunne og ville tilføjes dem, uden at disse Herrer behøve
aabenbart at forse sig. Jeg vil nu ikke tale om, hvad
der vilde ske, dersom senere Krigens Omveksling atter
fører fjendtlige Skarer derhen; de, som have vist Propa
gandisten størst Hengivenhed, ville da blive haardt plagede.
Det er mig ubehageligt at tillægge mig en saadan
Vigtighed; men jeg tillægger mig dog ingen større end
Slevsigholst. De have ikke glemt, at jeg i flere Aar var
den eneste, som viste, at jeg gjennemskuede dem og fast
og ærligt bekjæmpede dem, og jeg tror derfor, at det
maaske — dog kun maaske — kan blive Tilfældet, at
Boesen i Fjelstrup og Jørgensen i Oksenvad komme til
bage, thi de have forhen ikke kjendt disse; men med
Hertel vil det være vanskeligt. Aftalen blev for Øjeblikket
saaledes, at dersom nogen anden Præst kaldes til sin
gamle Post, ville mine Menigheder fordre det ogsaa for
mig som en Ret. Slesvigerne ville desuden hellere fordre,
hvad der tilkommer dem, end bede derom. Kun med
deres Konge, som de nu som altid hænge ved, gjøre de
en Undtagelse, og stod Sagen til hans Afgjørelse, vilde de
snart være paa hærde, men af Preusserne og Englænderne
vente de sig lidet godt. Selv tilstiller jeg i Dag ved
Kammerherre Tillisch Bestyrelseskommissionen en Begjæring om mit Embede og oplyser ham om de nærmere
Omstændigheder. Jeg begjærer ogsaa atter min Stilling
som const. Provst. Det forestaar netop nu om nogen Tid,
at Kirkeregnskaberne for de to sidste Aar af Visitatorerne
skulle opgjøres med samtlige Provstiets Kirkeværger; jeg
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kjender godt næsten alle disse Mænd, og der var Lejlig
hed til at berejse Provstiet og virke i en vid Kreds, og
jeg nægter ikke, at medens en Del lod sig udrette, naar
jeg sad i rfTit gamle Hjem (om hvorledes Hjærtet derved
vilde ske Fyldest, taler jeg ikke), saa var det især for
Provsten, at meget lod sig udføre. Det vilde vel ogsaa
falde haardt at bøje sig for Insurgentprovsten; jeg har dog
ogsaa min Stolthed. Men desværre opnaaes vel ingen af
Delene. Meget vilde det glæde mig, om De vil sige, hvor
vidt De billiger den tagne Bestemmelse, eller ytre, hvad
De holder for, at der burde gjøres.
Jeg var ogsaa hos Grauer. De ser, at jeg som sæd
vanlig ikke gaar af Vejen for Ilden. Anledningen tog jeg
af at efterse adskilligt, som ved den hovedkulds Flytning,
da han blev indsat, og Ordre blev givet, at alt inden 24
Timer skulde være rømmet, var bleven tilbage i Pra^stegaarden. Vi vare formelt høflige paa begge Sider, men
det kostede mig Overvindelse at bevare Roligheden; dog
jeg har lært meget i de senere Aars strænge Skolegang.
Han er en temmelig høj Mand med mørke, noget truende
Øjne. Paa Dagens Anliggende indlod vi os ikke nøjere;
men da han under Samtalen engang beklagede sig over
det vanskelige for Embedsmanden under saadanne veks
lende Forhold at vide, hvorledes han skulde handle, og
ytrede, at man jo altid burde lystre den Øvrighed, som
havde Magten, svarede jeg, at jeg dog holdt for, man kun
kunde adlyde den lovlige Regering. Herved blev han for
legen, og Samtalen gik over paa andre Gjenstande. Hele
Besøget var dog kun kort; men jeg mente, at Manden
burde se, jeg ikke gik af Vejen for ham, eller vilde holde
mit Ophold skjult. Mit efterladte Gods fandt jeg omkring
hos Beboerne, noget paa Grund af Fugtighed o. s. v. ikke
i den bedste Stand. Heste og Køer vare solgte til mindre
gunstige Priser, tildels for dermed at dække de store
Skatter og andre Udgifter, f. Eks. Folkeløn, som jeg na
turligvis ikke kunde udrede af mine Vartpenge; men derom
er det nu ikke Tid at tale.
Samlivet paa denne Udflugt med mine Sognefolk
maatte i mange Henseender glæde, inderligt glæde, men
ogsaa smerteligt berøre mig. De unge, som græd, fordi
de skulde konfirmeres af den provisoriske Præst, staa
endnu for mig. Bo der i længere Tid uden min gamle
Virkekreds var mig ikke muligt, tror jeg, i Haderslev vilde
H. Wilh. Hertel.
20
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det for Bekostningens Skyld ikke lade sig gjøre, og et be
stemt Hværv maatte dog ogsaa haves; men Besøg begge
Steder ville være gavnlige. Ogsaa i Haderslev var jeg
mange kjærkommen; de mindre Borgere trænge til en
Mand af den dannede Klasse at tale med, og mig have
de nu engang Tillid til; men paa glubske Blikke og
truende Miner manglede det da imellem heller ikke. Sam
talerne paa Landet som i Byen drejede sig især om Embedsmændene, og en Forandring i den Henseende ligger
Befolkningen for Øjeblikket mest paa Sinde; dernæst om
Hertugnavnet, som Slesvigholst. hos Bestyrelsescommiss.
vil have i Brug, og som Befolkningen hader, den kjender
kun Kongen, og endelig taltes ogsaa meget om Statholder
skabets Forlangende om Anerkjendelse og Deltagelse i
Fredsunderhandlingerne, hvad man ansaa for Danmark
uværdigt og farligt i sine Følger.
Dermed maa jeg slutte min Rapport. Hos Pastor
Grauer og Herredsfoged Petersen forsømte jeg ikke at an
føre, at vi Præster egentlig havde Ordre af det forrige
si. holst. lauenb. Cancelli til at gaa hjem, og jeg gjorde
det baade for Boesens Skyld, som mest opholder sig i
Fjelstrup, og for min egen, naar jeg atter gjæster dem
derude, at de kunde vide og til andre fortælle det, da man
ellers anser vort Ophold for ubeføjet og underlægger det
alskens Betydninger. Fra Boisen har jeg ikke senere
hørt og véd ikke, hvor han færdes, Helweg har i nogen
Tid opholdt sig hos Koch, og de vare begge vel tilmode,
men, som jeg i mit Brev til Kultusministeren ytrede, fore
kom det mig, at de vare altfor tilfredse, fordi de Danske
nu ikke ere udsatte for at faa Arme og Ben slaaede itu.
Jeg véd ikke, om jeg skrev, at K. paa mit Spørgsmaal,
om »Dannevirke« nu havde god Aftræk, svarede, at mange
vare bstænkelige ved at bestille Bladet, for at det, »hvis
Tydskerne kom igjen« (det bestandige Omkvæd), ikke
skulde hedde: »Du holder Dnvk., Du er en Dansker.« Det
forekom mig nu just heller ikke at være et meget talende
Vidnesbyrd om den meget glædelige Tilstand, og dog talte
man med Tilfredshed om Vaabenstilstandens Forlængelse
og dens Forlængelse i lang Tid! Imidlertid gro de pro
visoriske Embedsmænd fast, og det skulde ifølge Menneske
naturens Svaghed gaa underligt til, om de ikke tilsidst fik et
Parti, der om ogsaa med Uvilje hellere underordner sig dem,,
end vil, at der skal rejses Larm for at faa en bedre Ting-
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enes Tilstand indført, hvortil i*den Henseende det gunst
igste Øjeblik synes at være gaaet tabt.
Modtag De, Hr. Minister! med mit Levvel min Dat
ters og min hjærteligste Tak for den venlige Optagelse,
vi fandt i Deres Familiekreds, og mindes De fremdeles
Deres Dem
højagtelsesfuldt af Hjærtet
ærbødigst hengivne
H. W. Hertel.

(I Randen af Papiret:) Flor fortalte mig, at da
Tillisch havde bebrejdet Englænderne den tagne Beslut
ning med Embedsmændene, navnlig Præsterne, havde
denne ytret, at flere af Præsterne vare saa fanatiske og
ophidsede Folket, og som Eksempler paa saadanne Præster
havde han nævnet Flor og Skau. Han er vel under
rettet til at afgive Kjendelse i Sagen! Flor morede Hi
storien meget.

Som Svar modtog Hertel følgende Brev:

Kjøbenhavn, 10. Novbr. 1849.
Jeg takker Dem ret meget, højstærede, kjære Hr.
Pastor! for Deres sidste indholdsrige Brev — destoværre,
kunde jeg sige, altfor indholdsrige; hvor meget bedre, om
det simpelthen havde kunnet hedde, at De og Deres atter
sad i Fred og Ro i Moltrup Præstegaard! Dog, vi ere
bievne afvænnede med at gjøre os Illusioner, og stort
andet, end hvad der er sket, havde vel hverken De eller
jeg ventet, da vi skiltes ad. Det er kun et Træk mere i den
hele abderitiske Historie, at Kongens Embedsmænd skulle,
under en Bestyrejse i Kongens Navn, vedblive at se deres
Embeder og Embedsboliger i Hænderne paa indtrængte,
oprørsksindede Personer, og man har, hvad navnlig de
fordrevne Præster angaar, vanskeligt ved at forestille sig,
at Menighederne ikke skulle trænge igjennem, naar de
erklære, at Kirken er lukket for dem, saalænge en Præst,
de betragte som Oprører og Meneder, staar paa Prædike
stolen og for Alteret. Men jeg begriber, at der ogsaa her
behøves et ledende og styrende Organ, og at vedkommende
Præst ikke selv kan tage umiddelbar Del i en saadan De
monstration, helst da ingen kan indestaa for, at Tingene
20*
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jo kunne endnu engang vende sig saaledes, at en saadan
Menighed kunde komme til at bøde derfor. Uden at jeg
derfor tør — som De ønsker — ytre mig med nogen Be
stemthed i den ene eller anden Retning, er jeg villig til
at tro, at De, som kjender alle Forhold og véd at be
dømme dem, har taget det rette Parti. Kun ønsker og
haaber jeg, at De holder Dem Vejen aaben til de Egne i
Slesvig, hvor man gjærne laaner Dem Øre, og at De vil
betragte Dem som ligefuldt kaldet til at virke fra Deres
Patmos som den gamle danske Propagandist.
Det forekommer mig at maatte være Opgaven, at
Vaabenstilstandstiden bliver anvendt paa bedst mulig Maade
til at aabne Slesvigernes Øjne med Hensyn til Slesvigs
fremtidige Stilling: Tilslutning til Danmark — eller Selv
stændighed — eller Tilslutning til Holsten og Tydskland.
Det er et omfattende Thema, der kan opløses i forskjellige
Momenter, og mig synes, at smaa Artikler under Form af
Flyveblade paa | eller
Ark, der belyste Forholdene fra
den nationale, den politiske, den merkantile og den pe
kuniære Side, vilde være et Hovedmiddel til at opklare
og fæstne Anskuelserne i denne Henseende. Naar Tydsk
land staar som en Vulkan, hvor Udbruddet er bleven
dæmpet, men vistnok for atter, tidligere eller sildigere, at
fornyes med større Hæftighed, saa synes Slesvigerne at
maatte prise sig lykkelige ved at kunne søge nordpaa,
hvor Friheden er grundlagt, og Freden vil være befæstet,
saafremt det blot kan komme til et ordentligt Skifte mel
lem Danmark og Tydskland. Skulde det lykkes at bringe
slige Artikler, ret tildannede for Slesvigerne, da paatager
jeg mig med Fornøjelse at skaffe Pengemidlerne, for at
de kunne blive udbredte til alle Sider.
Tag til Takke med disse faa henkastede Ord! Jeg
haaber, at De ikke vil tage dette Blad til Maalestok, naar
De atter glæder mig med Brev. Min “Kone hilser med
mig Dem og Deres Døtre.

Med lige Højagtelse og Hengivenhed
Deres
H. N. Clausen.
Som det fremgaar af Herteis Brev var nu al.tsaa hans
Andragende indsendt, og efter Indstilling af 1. Februar
1850 fra »1 Departement unter der Landesverwaltung fur
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das Herzogthum Schleswig in Flensburg*) var denne da
teret 19. September og har vistnok været enslydende med
et Udkast, der findes blandt hans Papirer. Dette be
gynder med en Indledning, hvori han meddeler, at det er
hans Agt at begive sig til sit Hjem »for med den høje
Bestyrelses forventede højgunstige Samtykke« at overtage
sit Embede som Præst og konstitueret Provst. Han om
taler derefter Bestyrelsens Kundgjørelse, at Embedsmændene
indtil videre kunne blive i deres Embeder og skriver
derom:
»Denne Bestemmelses vise Maadehold maa vistnok
finde al Anerkjendelse baade m. H. t. de Embedsmænd,
som i sin Tid ere ansatte af Hs. Majestæt og have kun
net forblive i deres Stillinger, og m. H. t. saadanne, der
under Insurrektionen ere indtraadte i Embeder, der paa
lovmæssig Maade vare bievne vakante, idet der saaledes
vil blive givet de paagjældende Lejlighed til at lægge deres
Troskab for Dagen, og Vejen til den kongelige Tilgivelse
og Forglemmelse af det skete aabnes for dem, som have
ladet sig forlede af Omstændighederne, men nu vende til
bage til deres Pligt. Det vil derfor sikkert højlig glæde
alle, hvem en Udjævning af de ulykkelige Forhold ligger
paa Hjærte, at den høje Regering har fattet en Beslutning,
der forhaabentlig vil være af væsentlig forsonende Ind
virkning.«
Derimod kan han ikke tænke sig, at de har Ret, der
fortolker Bestemmelsen saaledes, at den ogsaa gjælder
dem, som af en insurrektionel Regering er beklædte med
Embeder, hvorfra Kongens tro Embedsmænd ere fjærnede.
»Bestyrelsen, der regerer i Hs. Maj. Kongens Navn, kan
ikke ville, at de Mænd, der i en vanskelig Tid have op
ofret alt for deres Troskab mod Kongen, skulle vige
•) Indstillingen findes i Rigsarkivet, derimod ikke de Bilag,
hvortil den henviser: Herteis og Menighedens Andragender,
Amtets Erklæring, Visitatorernes Erklæring, ledsaget af en ved
disse afæsket Erklæring af Hertel. Maaske har Eulenburg ved
Bestyrelseskommissionens Opløsning modtaget Bilagene paa Preus
sens Vegne, Tillisch Indstillingerne paa Danmarks Vegne.
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Pladsen for dem, der ere traadte i aabenbar Opposition
mod Kongen og have trængt sig ind i Embeder, der ikke
i Virkeligheden vare vakante.«
De fordrevne Embedsmænd kan kun betragte dem som Vikarer, hvis Funk
tionstid maa ophøre, naar de selv staa rede til at vende
tilbage. »Fremdeles at holde Hs. Majestæts tro Embeds
mænd fjærnede kan Danmarks Befuldmægtigede ikke ville.
Hs. preussiske Majestæts Tilforordnede vil ligeledes vide
at skatte Troskaben. Historien bærer Vidne om, at Tro
skab og Kjærlighed imod Konge og Fædreland stedse
agtedes for det preussiske Folks største Ære, og Hds.
brittiske Majestæts Befuldmægtigede vil dele sit Folks
Stolthed over Besiddelsen af en lovbegrundet Frihed, hvis
første Støtte den loyale Trofasthed altid var. Det er der
for med frimodig Fortrøstning, jeg tillader mig som kon
stitueret Provst for Haderslev Provsti i mit eget og de med
mig fordrevne Gejstliges Navn at andrage paa, at vi af den
høje Øvrighed maatte højgunstigst authoriseres til at over
tage vore os ulovlig og tildels paa en voldelig Maade be
røvede Embeder. Men ogsaa i Menighedernes Navn maa
jeg frembære den samme Begjæring. Jeg véd, at de med
Længsel forvente det Øjeblik, da de atter kunne have deres
Sjælesørgere i deres Midte. I de dem paatvungne Gejst
lige se de Mænd, som have svigtet deres Ed og Pligt, og
det kirkelige Liv har lidt saa meget under disse Forhold,
at det i højeste Grad maa ønskes, at denne sørgelige Til
stand snarest muligt bliver hævet.«

Efter dernæst at have skildret sin sekstenaarige Virk
somhed i Haderslev Provsti slutter han saaledes: »Med
den redelige Mands frejdige Tillid henstiller jeg da saaledes
det her omhandlede Andragende til den høje Bestyrelses
gunstigste Afgjørelse, af Hjærtet nedbedende den Almægt
iges Varetægt over Bestyrelsen under dens vanskelige Hværv.«
Bestyrelseskommissionen tog saa meget Hensyn til
Andragendet, at den sendte det til Amtets Erklæring, og
da Konferentsraad Johannsen, som var gjenindsat, ikke
ret vel kunde undgaa at kjende den danske Regerings
Ønsker og desuden i de senere Aar havde staaet i venligt
Forhold til Hertel og maatte kjende dennes Forretnings
dygtighed, Akkuratesse i Embedssager og hans Indflydelse
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paa Befolkningen, skulde man have ventet, at han ind
trængende vilde have støttet Andragendet; men hvor konge
tro og pligttro han end var, saa var hans Sympathier
tydskvenlige, og han vidste, at Hertel vilde være alt andet
end velset af de oprørske Præster. Departementets Ind
stilling «neddeler derfor blot, at Amtet ikke vilde afgive
nogen Erklæring, da Hertel ikke kunde fungere som Provst,
før han blev indsat igjen i sit Præsteembede. Dermed
laa Sagen hen, indtil Boesen efter Menighedens Begjæring
blev gjenindsat i sit Embede som Sognepræst for Fjelstrup.
Nu kom der Liv i Moltrupperne, og naar de indgav
deres Andragende, ser man ikke af Departementets Ind
stilling, men derimod nok, at der forelaa et Andragende,
underskrevet af over 60 Medlemmer af Mol trup og Bjerninge Menigheder, og deri erklærede Supplikanterne, at
de ikke havde indgivet noget Andragende før, fordi de
havde antaget, at Gjenindsættelsen af deres tidligere Præst
vilde være en umiddelbar Følge af den forandrede Ordning
af Tingene; men da dette hidtil ikke var sket, føler de
sig opfordrede til at bede om, at Pastor Hertel bliver givet
dem tilbage. Han havde i sin mangeaarige Embedsførelse
vundet sin Menigheds Kjærlighed og Hengivenhed, hvor
imod hans lovstridigt (wiederrechtlich) udnævnte Eftermand
ikke besad Menighedens Tillid og aldrig vilde vinde den.
Fra den modsatte Lejr lød imidlertid andre Røster.
Skildringer, af hans fanatiske Virksomhed som Agitator
og Propagandist og alle mulige Røverhistorier, deriblandt
det tidligere omtalte løgnagtige Rygte*) løb rundt i de
tydske Aviser. Et Flyveskrift om de fordrevne Embedsmænd, som han hentyder til (desværre uden Titelangivelse)
i Udkastet til den senere af Visitatorerne afæskede Er
klæring, udtalte endog med stor Pathos, at hans Fødder
var ikke værdige til at betræde »Schleswig-Holsteins hel
lige Jordbund«.
•) Se Side 153.
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Derimod søgte den danske Regering at støtte ham og
de andre fordrevne Embedsmænd ved at lægge deres »Vartpenge« over paa den af Bestyrelseskommissionen bestyrede
Centralkasse i Flensborg, og Kultusministeriet, som ellers
altid tilskrev ham som »Deres Velærværdighed«, underret
tede ham derom i en Skrivelse, dateret den 26. November
1849, underskrevet af Weiss og Jonquieres og stilet til
»Højærværdige Hr. Provst Hertel, Ridder af Dannebrogen«.
Skrivelsen meddeler ham, at han for Oktober ifølge
Skrivelse fra Finantsministeriet kan hæve sin Understøt
telse af Statskassen paa Ribe Amtstue. Derefter hedder
det videre:

»Hvad derimod den fremtidige Anvisning af hin Und
erstøttelse angaar, har Finantsministeriet tilføjet, at den
ikke vil kunne ske fra samme, da Omsorgen for de flygt
ede slesvigske Embedsmænd er overtaget af Bestyrelses
kommissionen for Hertugdømmet Slesvig. Hvilket Mini
steriet herved skulde tilmelde Deres Højærværdighed med
Tilføjende, at De saaledes, forsaavidt angaar den fremtidige
Udbetaling af den Dem tillagte Understøttelse, behageligen
maatte henvende Dem til Bestyrelseskommissionen.«
Med denne Skrivelse rejste han saa fra Ribe over
Haderslev til Flensborg, og fra denne Rejse foreligger to
Breve til Datteren:
Haderslev, Mandag Morgen (3. Decbr.)

Et Par Linier i flyvende Fart.-Rejsen gik meget
stille af. Det vilde være mere end taabeligt Hovmod, der
som jeg indbildte mig at kunne blive valgt i Kolding*),
saaledes som jeg hører, at Sagerne staa; men det nærmere
derom maa jeg gjemme. Lad altsaa den Fugl flyve, kjæreste Vilhelmine! Dog tager jeg maaske nok til Kolding
idag alligevel. Jeg har fundet et fortræffeligt Rejseselskab
til Flensborg, men først om et Par Dage, Etatsraad Flor
nemlig, som jeg ret overraskedes ved atter at træffe her.
Vi bleve meget glade for hinanden. Han var iaftes i sit
*) Den 4. December foregik Folkethingsvalgene til Rigsdagen.
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rigtige Hjørne, og Du véd da, hvor elskværdig han kan
være. Jeg var iaftes et Par Timer i den nye danske Klub
(Harmonien), som til min Forundring tæller 70 Medlem
mer, hvis Antal stedse forøges. — — —

Flensborg, den 8. Decbr. 1849.
En Hilsen skulde I jo have, kjæreste Børn, fra Flens
borgs gode Stad, men mere bliver det da heller ikke. Den
korte Dag er aldeles optaget med at trave om, og med
Skrivningen ved Lys véd I nok, at det kniber*). Rejsen
hertil med Flor blev der intet af, han fik saa meget at
varetage, at han ikke endnu kunde komme bort. Torsdag
Aften [den 6. Decbr.] naaede jeg hertil med Dagvognen.
Etatsraad Lassen bor skraas overfor mig, og han har ret
været min Tilflugt i denne fremmede By. Dagen igaar
og idag er som sagt gaaet med at trave om til de forskjellige Herrer. Jeg har atter kiget ind i Forholdene,,
men min Dom er her som hist: Jammerlighed er det til
Hobe. Med Pengene var der da ingen Vanskelighed, men
et større Gehalt bliver næppe at opnaa. Hvad Moltrup
angaar, vendér jeg ikke stort klogere tilbage, end jeg kom.
— — Imorgen rejser jeg herfra, men næppe før Efter
middag, jeg er endnu ikke ganske færdig. Jeg kan da
ikke naa at komme paa------ Mandag, som er mig haardt
imod; men jeg skal i Haderslev tale med flere, og i Mol
trup har jeg ikke været, véd heller ikke, om jeg kommer
der; dog skal jeg have fat i et Par af Bønderne, og en
af dem skal kjøre mig til Kolding.------- I Slesvig ere de
desperate. Sidste Nat kom en Postmester her tilbage, som
Bestyrelseskommissionen havde sendt derhen. Preusserne
kunne ikke beskytte ham, paa anden Dansk de ville ikke. I
den nye slesvigholst. Klub i Haderslev, Germania kaldet,
var der Bal forleden, hvor de da havde havt deres Faner og
drevet haanende Abespil med et Vrængebillede af Frederik
den 7. Der er nu kommen en Deputation hertil for at
føre Klage, jeg er spændt paa, hvorledes det løber af.
Det er Thingmand Smith og en til ; jeg tænker paa at
rejse tilbage med dem. Iaftes førte Etatsraad Lassen mig
ind i Rathhauskeller; de Herrer leve lystigt. Med Svensk
erne synes man her mindre tilfreds, de have slesvigholst.
*) Han havde glemt sine Briller i Ribe.
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Sympathier. Herlige Venner, vort kjære Danmark har!
Om L. Skan er bleven Rigsdagsmand, véd jeg ikke endnu*),
det vide I formodentlig. Marckmann har rejst og be
arbejdet et Distrikt for L. Sk., og denne igjen Koldingdistriktet for ham, hvor han da ogsaa blev valgt til stor
Utilfredshed for Byen, som vilde have Kjøbmand Warming — — —.«

I det sidste Brev skriver Hertel, at han mener, at der
næppe vilde blive noget i Vejen med Ordningen af Vartpengene; men dette synes dog ikke at have været Til
fældet, thi den 11. Januar 1850 tilskrev Minister Clausen
ham, at en af Dagene vilde Ribe Amtstue udbetale ham
100 Rigsdaler, og det nye Aars Begyndelse tegnede saaledes ikke godt for hans Ønske om at blive gjenindsat i
sit Embede. Det skulde dog ikke vare længe dermed, thi
pludselig kom der Hjælp fra den Side, hvor det mindst
skulde ventes, og hvor man ganske vist heller ikke havde
det til Hensigt, nemlig fra de slesvigholstenske Præster,
deriblandt Grauer i Moltrup.
•) Han blev valgt i Brædstrupkredsen, Skanderborg Amt.

Moltrup Præstegaard 1863.

V.

Vaabenhvile for „Gamle Hertel“.
1850—1863.

1.

Det slesvigholstenske Præsteoprør.

^^llerede før »Den overordenlige Regeringskommission«
eller »Die Landesverwaltung«, som Bestyrelseskommissionen
kaldte sig, var bleven indsat, begyndte den mærkelige Be
vægelse, som »Dannevirke« træffende kaldte det »slesvig
holstenske Præsteoprør«, og som vistnok havde til Hen
sigt at vække en religiøs Harme i Tydskland, da den
politiske Ophidselse ikke hjalp mere.
Den provisoriske Regering havde, som tidligere med
delt, afskediget Generalsuperintendent Callisen^') og i hans
Sted indsat Overconsistorialraad Nielsen i Slesvig som
Superintendent i den sydlige Del af Hertugdømmet og
Provst Rehhoff i Aabenraa som Superintendent i den
*) Se Noten Side 40.
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nordlige Del. Denne Deling var ret hensigtsmæssig og
det havde været ønskeligt, om den var hleven bibeholdt;
men de to Superintendenter var fanatiske Oprørere, og den
ene af dem, Nielsen, skrev — ligesom ogsaa Præsten Baumg arten — et Flyveskrift, hvori han forsvarede Oprørets og
Edsbruddets kristelige Berettigelse, og dette fremkaldte en
hel Literatur, deriblandt et fortrinligt tydsk Modskrift mod
Nielsen af daværende Professor, senere Biskop H. L,
Martensen i Kjøbenhavn.
Men det blev ikke derved. Den 22. August 1849 er
klærede 6 Præster i Slesvig By, at de kun vilde vise den
nye »Landesverwaltung« en »betinget Lydighed«, og til
dem sluttede alle Præsterne i Hertugdømmet sig — na
turligvis fraregnet Præsterne paa Als og Ærø — med
Undtagelse af 35, og da der var mange Vakancer, var det
maaske kun 16 Præster, som ikke sluttede sig til denne
Modstand mod Bestyrelseskommissionen. Men det blev
værre endnu, thi da Kommissionen den 17. September afskaffede den af den provisoriske Regering indførte Kirke
bøn og paabød en Kirkebøn for Kongen, erklærede samme
6 Præster i Slesvig By, at de paa ingen Maade turde lade
sig paanøde en saadan Bøn, og at de derfor efter vel
overvejet Beslutning nægtede at adlyde, og til dem sluttede
de øvrige Præster sig i endnu større Tal.
Man skulde nu tro, at der havde været al Anledning
til at gjenindsætte de fordrevne Præster; men Eulenburg
spillede vel under Dække med Slesvigholstenerne, blev
støttet af Hodges, og selv Tillisch syntes at nære Be
tænkeligheder, navnlig vel ved lige overfor den voldsomme
Agitation at gjenindsætte Hertel som Provst, og han fik vist
nok heller ikke nogen Støtte i Departementschefen for Kirke
departementet, Dumreicher^, som tidligere havde været
ansat i det tydske Kancelli. Bestyrelseskommissionen blev
derfor foreløbig staaende ved at gjenindsætte Boesen, der
*) Se Side 204.
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ikke før 1848 havde taget virksom Del i den danske Folke
bevægelse, og at paalægge Provst Prahl i Øsby at gjenindsætte den fordrevne Skolelærer Juhl i Hoptrup. Prahl
trak det ud Maaned efter Maaned. Man besluttede den
4. Januar 1850 at gjendindsætte den fordrevne Pastor
Hansen i Hjortkjær*), hvor den provisoriske Regering
havde ansat en Præst af samme Navn som den oprørske
Præst i Moltrup, nemlig Grauer. Denne erklærede dog
den 6. Januar fra Prædikestolen, at han vilde ikke for
lade Embedet, og nu var Bestyrelseskommissionens Taalmodighed udtømt.
Superintendenten, Provst Rehhoff, fik Paalæg om at
gjenindsætte Hansen, og da Prahl vedblivende nægtede
at gjenindsætte Skolelæreren i Hoptrup, fik han sin Afsked
baade som Præst og Provst, Boesen blev konstitueret som
Provst, og der blev forelagt ham og Amtmand Johannsen
som Visita torer en Forespørgsel om, hvorfor Hertel i 1848
var bleven afskediget. Der blev nu afkrævet denne en
Erklæring, og ifølge et foreliggende Udkast har han i
denne givet en Fremstilling af sit Forhold før og i 1848,
af Gadeopløbet, da hans Vogn blev standset, og af det
senere Forsøg paa at arrestere ham. Visita torerne ind
sendte hans Erklæring med den Tilføjelse — ifølge De
partementets »Indstilling« — at det var udelukkende af
politiske Hensyn, han var bleven fjærnet, og at Beboerne
betragtede de ny indsatte Præster med Mistillid, saa deres
Virksomhed ikke kunde blive gavnlig, idet Kirkebesøget
var ringe, og Deltagelsen i Nadveren ligeledes aftaget i en
betænkelig Grad. Hvorledes Amtmand og Provst ellers
har omtalt Hertel, ser man ikke af Indstillingen; men
foreløbig standsede Sagen, og det havde vel nærmest sin
Grund i, at Dumreicher fra gammel Tid ikke havde noget
godt Øje til ham. »Præsteoprøret« standsede dog ikke.
Rehhoff nægtede at gjenindsætte Pastor Hansen i Hjort*) Navnet blev dengang snart skrevet Jordkirk, snart Jordkjær.
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kjær, og Følgen blev, at han selv den 16. Januar blev
afskediget fra sine forskjellige Embeder, og Hansen ind
sat ikke blot som Præst i Hjortkjær, men tillige som
Provst for Aabenraa Provsti og Superintendent jor Nord

slesvig.
Hansen var vel hjemme i sin hebraiske og græske
Bibel, og ivrig Sprogmand, navnlig hjemme i Fransk, og
paa sin Vis en ivrig Frihedsmand, »sværmede for Juli
revolutionen og Polens Frihedskamp og vilde, at Folket
skulde have saa vidtgaaende Selvstyre som muligt«, men
paa Grund af sin tydske Uddannelse var han temmelig
fremmed for Aandsrørelserne i Kongeriget og sluttede sig
ikke til Folkebevægelsen. Derimod var han altid meget
imod den slesvigholstenske Agitation, og »da Arvefølgen
ogsaa blev medoptaget i Pennefejden, følte han sig meget
ilde berørt og bebudede, at der stiledes hen mod Oprør.«*)
Hverken Hansens Udnævnelse til Superintendent eller
Boesens til Provst var paa nogen Maade udæskende, men
kun en ligefrem Følge af Forholdene. Ikke desmindre
*) Jep Hansen var født den 10. Marts 1785 i Hjortkjær Sogn,
styrede sin Faders Gaard indtil 1807, da han kom paa Tønder
Seminarium, senere i Flensborg Latinskole, blev Student derfra,
tog Embedseksamen i Kiel 1818, blev 1821 valgt til Præst i Hjort
kjær, gift 1823 med Henriette Elisabeth Eckermann, Datter af
Professor Eckermann i Kiel, blev fordreven i 1848, vendte tilbage
efter Malmøkonventionen, prædikede i Hjortkjær »i den overfyldte
Kirke for sin jublende Menighed« ; men da dette blev ham for
budt, rejste han først til Kjøbenhavn, hvor han forelagde Rege
ringen sin Sag og tog derpaa Ophold i Ribe, hvorfra han ved
ligeholdt Forbindelsen med sin Menighed. Han var Superinten
dent fra 1850 til 1854, da Boesen blev Biskop over Slesvig Stift,
gik af som Superintendent med Titel af Overconsistorialraad, men
vedblev at være Provst og Præst, maatte dog senere holde Ka
pellan og døde i Hjortkjær 5. Oktober 1860. — Saavel disse som
ovenstaaende Meddelelser skyldes Datteren, gift med den bekjendte sønderjydske Patriot Nielsen, Kassø. En anden Datter
var gift med Biskop Balslev
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blev Præsterne rasende, og »Præsteoprøret« tog nu Fart for
Alvor, først i Haderslev Provsti og dernæst videre sydpaa.
Den 21. Januar 1850 samledes 17 af Haderslev
Provstis Præster og vedtog en Henvendelse til Boesen.
Deres Skrivelse er meget karakteristisk, især naar man
husker, at Underskriverne er oprørske Menedere, og at den
Provst, hvis Afsættelse forarger dem saa dybt, var bleven
ansat baade som Præst og Provst af en selvbeskikket Op
rørsregering, medens Boesen før 1848 havde holdt sig
udenfor al Politik, ikke deltaget i Folkebevægelsen, vist
de tydsksindede Præster stor Venlighed og altid var bleven
betragtet i særlig Grad som de kristelig vaktes Præst. Et
Par Mundfulde af Skrivelsen viser den Tone, der blev
anslaaet:

»Der var en Tid, da Deres Navn havde en god Klang
blandt dette Lands Gejstlige; det gjør godt at ihukomme
denne Tid, Mindet om samme kunde gjøre, at vi glemte
meget af, hvad der siden har stillet sig fjendtlig mellem
Dem og os. — — Uden Dom og Ret, blot fordi han vilde
værne om sit Embedes Rettigheder til Beskyttelse for en
uskyldig angreben Tjener i Skolen og Kirken, er Provst
Prahl bleven udvist af sine Embeder af en Regering, af
hvilken kun én Mand tilhører vor Landskirke*). — —
Berøves Kirken saaledes sine sidste Rettigheder, stiller
den saaledes under Statens Jernscepter for at gjøres til en
æreløs og foragtet Trællekvinde for verdslige Fordele, da
tør Præsten allermindst unddrage sig sin helligste Pligt,,
af alle Kræfter at træde frem for at beskytte sin Kirkes
krænkede Rettigheder. — — Ogsaa De er dyrekjøbt, bliv
De ikke Menneskenes Tjener! Giv Deres Udnævnelse til
bage i de Mænds Hænder, som have forøvet et Ran af
Herrens uafhændelige Rettigheder!------ Forskaan Kirken
og Menighederne for den Forargelse og den Samvittigheds
forvirring, som maa fremgaa. naar Kirkens Tjenere taale,
ja fremme slig Uret! — — Men skulde De ikke kunne
formaa Dem hertil, saa betænk vel, at De derved paaTillisch, thi Eulenburg tilhørte den unerede Kirke i Preus
sen, og Hodges tilhørte den engelsk-biskoppelige Kirke.
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byrder Dem Ansvaret for alt, hvad der ifølge Deres For
hold vil komme over Nordens Menigheder! — —«
Denne Skrivelse, som fremkom i »Nordslesvigsk Tid
ende« og straks efter blev optaget i »Dannevirke« med
Noter, blev den næste Uge efterfulgt af en Protest fra 8
Præster i Aabenraa Provsti, dateret den 28. Januar, hvor
Tonen blev taget endnu højere. Man anker over Prahls
og Rehhoffs Afskedigelse og over, at Pastor Hansen i
Hjortkjær var konstitueret i dennes Sted som Superinten
dent og Provst. Protesten slutter saaledes:
»Vilkaarlighed og Haan synes at have parret sig i
denne Bestyrelseskommissionens Voldshandling.
Dette
Uvæsen, denne Forhaanelse af vor Kirkes Rettigheder tro
vi nu ikke længere at turde se paa med Taushed, uden
at vi forsynde os mod Kirken, eftersom vi nærmest ere
kaldede til at værne om dens Ære og Værdighed. Ved
denne uhørte Adfærd af Bestyrelseskommissionen, af hvil
ken kun ét Medlem hører til vor Kirkes Bekjendelse, se
vi os nødsagede til at erklære: Da vi tro nu at have
naaet den Grændse, til hvilken vi ifølge vor første Erklæring
have kunnet vise Lydighed, saa tør vi ikke længere efter
komme Bestyrelseskommissionens kirkelige Anordninger
og navnlig ikke anerkjende den nyindsatte interimistiske
Superintendent og de ny indsatte Provster, tvertimod anse
vi os for Gud og vor Samvittighed forpligtede til herved
at nedlægge en Protest derimod. Følgerne af dette vort
sidste Skridt til Nødværge falde paa de Mænds Hoveder,
som have nødet os dertil.«

Denne Protest blev ifølge »Dannevirke« meddelt i
»Altonaer Merkur« tilligemed en Tilslutning fra de 5
Præster i Slesvig By (Nr. 6, Præsten i Haddeby, var af
skediget af Bestyrelseskommissionen paa Grund af sin
Kirkebøn og ansat i Holsten af Statholderskabet), og disse
bebudede, at en Erklæring kunde ventes fra Sydslesvigs
Præster. Den kom ogsaa, underskreven af 80 Præster,
og var om muligt frækkere end de to andre Erklæringer;
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men del turde vel være tilstrækkeligt med de anførte
Prøver paa de oprørske Menederes salvelsesfulde Sprog.
Selvfølgelig vakte disse Erklæringer megen Opsigt og
stærk Bevægelse. »Dannevirke« bragte en Række Artik
ler, som oftest velskrevne, og begyndte den ene af dem
med følgende Ord, der var talte ud af Befolkningens Hjærte:
»Der er nu ingen Slags Komedier, som ere i Stand til at
fremkalde den Væmmelse som de gejstlige, og sandelig
tage vi ikke i Betænkning at sige enhver af de Herrer,
som have undertegnet Skrivelsen til Provst Boesen, lige i
Øjnene: »De er en Hykler«!« Boesen svarede værdigt og
godt i et lille Skrift: »Hvem stifter Forargelse og Sam
vittigheds-Forvirring i Kirken og Menighederne? Svar
til de 17 Præster i Haderslev Provsti paa deres Skrivelse
af 21. Januar eller deres saakaldte Mistillidsvotum«. Da
nu tillige baade Prahl og Rehhoff gjorde Forsøg paa at
tiltrodse sig deres Embeder, fandt Bestyrelseskommissionen,
at nu gik det for vidt, og skjøndt Eulenburg hidtil havde
holdt igjen, lod han nu Tillisch raade. Allerførst vendte
man sig naturligvis mod de 17, og en Del af dem nødtes
til temmelig myge Erklæringer i »Dannevirke«, for de
øvriges Vedkommende gik det efterhaanden ret livligt med
Afskedigelser, og selvfølgelig var Hjemvejen nu banet for
de fordrevne Præster, saa Dumreicher maatte, hvor nødig
han synes at have villet, indstille Hertel til Gjenindsættelse.
Indstillingen, der er dateret den 1. Februar, giver en
Oversigt over Sagens Gang og Indholdet af de afgivne Er
klæringer, udtaler, at Spørgsmaalet om Herteis Gjenind
sættelse som konstitueret Provst ikke længere kan fore
ligge, da Boesen er konstitueret Slutningen der henviser til
de slesvigholstenske Blades smudsige Beskyldninger og
giver et velment Spark til Herteis nationale Virksomhed,
lyder saaledes:
»De af Kirkevisitatorerne fremsendte almindelige Over
vejelser tale for hans Gjenindsættelse. Rigtignok er hans
H. Wilh. Hertel.
21
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Vandel ikke omtalt paa rosende Maade i offentlige Blade (!),
og tidligere har han under de nationale Brydninger, saavidt Departementet bekjendt, ikke altid holdt sig indenfor
de anviste Grændser (nicht immer ein angemessenes Ver
halten beobachtet).
Efter Kirkevisitutorernes Beretning
maa Departementet dog antage, at i denne Henseende er
der ingen begrundet Betænkelighed til Hinder for hans
Gjenindsættelse i Embedet«.

Hvor meget der end var at læse imellem Linierne i
denne Indstilling, hjalp det ikke. Den er kort og godt
paategnet med et »Genehmigt« (antaget), underskrevet af
Tillisch og Eulenburg den 4. Februar. Samme Dag blev
dette meddelt Hertel i et privat Brev med »mange Hilsener
fra Hr. Tillisch«, og den 5. Februar 1850 udfærdigedes
omsider Resolutionen om hans Gjenindsættelse. Søndagen
den 17. Februar prædikede Hertel første Gang efter sin
Gjenindsættelse for næsten overfyldte Kirker, medens der
i Mol trup Kirke ved Grauers Afskedsprædiken var 3 Koner
og nogle Tjenestefolk fra Præstegaarden tilstede — alt
ifølge »Dannevirke« —, og nu fik han snart sin Fa
milie hjem.

2.

Krigsaaret 1850 og nye Forhold i Sønderjylland.

Foreløbig havde Hertel nok at gjøre med at hilse paa
sine Sognefolk, varetage sin Gjerning og faa sine private
Forhold ordnede, og dette sidste var ikke let, thi Krigen
bragte ham store Tab, især Aaret 1. April 1848 til 31.
Marts 1849, da han for Størstedelen var borte og dog
havde Præstegaarden, der jævnlig var fyldt med Indkvar
tering, hvoraf adskillige stjal eller ødelagde hans Ejendele,,
medens andre solgtes til Spotpris for at dække Skatterne.
Der foreligger et Udkast til et Regnskab, da han senere
søgte om Krigsskadeerstatning, og deri angiver han sit
Tab til i vore Penge omtr. 1000 Kr. (han fik dog kun
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520 Kr.). Den hele Beregning havde den beskedne Mand
dog ansat altfor lavt, omend Priserne vel i adskillige Ret
ninger var lavere end nu. Det er saaledes aabenbart for
lavt, naar han sætter Husholdningen for en Karl og to
Piger fra 1. April 1848 til 31. Januar 1849 tilligemed
den provisoriske Præsts Forplejning fra Juli til December
til 192 Kr. (i Regnskabet er alt ansat til Mark Kurant,
men her overført), den danske Indkvartering, Ægtkjørseler
o. s. v. er ikke medregnet, og Priserne for »de med Vold
borltagne og ødelagte Sager« er ogsaa for lavt ansatte,
især da Huset var godt forsynet, naar det hedder: 1
Fortepiano 160 Kr., alt til Bord- og The-Service hørende
Porcellain (nogle Stykker Sølvtøj), samtlige Glas- og Kry
stalvarer, Knive og Gafler, Mælkefade, Kander o. desl.
192 Kr., af Bogsamlingen borttaget en Del værdifulde til
den tydske Literatur hørende Bøger 32 Kr., 4 Læs Kløver
hø og nogle Favne Brænde borttagne af slesvigholst. Ar
tilleri og preuss. Kavalleri 60 Kr. Naar saa hertil kom
mer, at adskillige Møbler forsvandt, uden at det kunde
paavises hvorledes, at andet ødelagdes, som ikke er anført
paa Regnskabet, at han maatte kjøbe Heste, Vogne, Avls
redskaber, saa forstaar man, at han næsten maatte sætte
Bo paany, omend en stor Del af Bohavet, Sengklæder,
Linnedforsyning o. s. v. var reddet til Ribe. Hele hans
omflakkende Liv under Krigen, medens han havde sin
Familie i Ribe, havde ogsaa kostet meget, saa det Penge
tab, Krigen bragte ham, ganske vist løb op til flere tusende Kroner, og han kom i hvert Tilfælde i en Gjæld,
som det først lykkedes ham at faa fuldstændig afbetalt
faa Aar før hans Fordrivelse for anden Gang, og af sit
Laan hos »Syvstjernen« i 1845 havde han ikke kunnet
afbetale noget under Krigen. Dog hans frejdige Mod
hjalp ham over alle disse Vanskeligheder, og da Sommeren
kom, havde han faaet alt indrettet paa bedste Maade.
Imidlertid gik Fredsunderhandlingerne deres Gang,
og den 2. Juli blev der i Berlin sluttet »en simpel Fred«
21*
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mellem Preussen og Danmark. De svenske og norske
Tropper drog bort, og den 16. Juli rykkede den danske
Hær ind i Nordslesvig og blev modtaget med Jubel. Her
teis yngste Søn, dengang kun 6 Aar, mindes endnu lev
ende, hvorledes Jenserne kom syngende: »Ser I, hvem der
kommer her, ej Tid der er til at sørge mer«, og Bønder
nes jublende Velkomsthilsen til deres »Ven og Kammerat,
den tapre Landsoldat«. En Dag, som den lille Dreng laa
og legede paa Landevejen udenfor Gaardens Port, kom en
rask ung Artilleriofficer ridende og spurgte Drengen om,
hvor Præstegaarden var. Forundret over hans Uvidenhed
pegede Drengen hen paa Porten og svarede: »Præstegaarden? Den er jo der!« og gik lidt efter ind for at
se, hvad den Officer vilde.
Han sad i Sofaen hos
Drengens ældste Søster, og Faderen for Bordenden, inde i
Søndagsstuen, og han fik nu at vide, at det var Fætter
Harald. Denne red dog snart bort, og næste Formiddag
kjørte Hertel og hans Datter Vilhelmine over til Bjerning
Kirke, hvor Batteriet skulde forbi. En af Artilleristerne
har fortalt, at Hertel svingede med Hatten og raabte til
Folkene, som Kanonerne kjørte forbi: »Gud være med
Jer, kom tilbage med Sejr!« Den unge Pige viftede med
Lommetørklædet og Lieutenanten hilsede med Sabelen;
men hvorledes det havde sig med de to, hayde Folkene
en Fornemmelse af, da han vendte sig paa Hesten og
vinkede tilbage, medens hun blev ved med at vifte med
Lommetørklædet; men smukt havde det set ud med den
nydelige unge Piges tavse Hilsen til den raske, kjække
Officer, der drog ud til Striden, et Billede paa den Ro
mantik, der hvilede over Treaarskrigen, og der skulde da
ogsaa snart spørges nyt om dem.
Faa Dage efter ramte der Hertel et Uheld, som nær
havde kostet ham Livet. Livlig, stærk og sund, som han
var, havde han ogsaa siden sin Ungdom været noget af
en Sportsmand, som vi nu kalder det, og særlig holdt
han meget af at ride og være Kudsk; men Søndagen den
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21. Juli væltede han, som han nikkende Farvel til sine
Børn steg til Vogns, og knækkede Nøglebenet. »Danne
virke« fortæller derom under 23. Juli:
»I Søndags havde den brave Pastor Hertel i Moltrup
det Uheld, at, idet han stiger i sin Enspændervogn for at
begive sig til Annekskirken Bjerning, bliver Hesten sky
og vælter Vognen, saa at han kastes over mod Husets
Mur. Han blev baaret ind næsten livløs. Den tilkaldte
Læge erklærede Kravebenet for brækket, Hovedet derimod
tilsyneladende for ubeskadiget; hvor megen Skade Brystets
indre Dele kunde have taget, vilde først vise sig om nogle
Dage. Nogen Samling vendte hos den syge snart tilbage,
men afbrydes hyppig af den indtraadte Saarfeber.«
Flere Dage laa han mellem Liv og Død, tilsyneladende
mest bevidstløs, og dette varede, indtil de første Efterret
ninger naaede til Moltrup om Slaget ved Isted den 25.
Juli. Da bøjede hans ældste Datter sig over Sengen og
hviskede: »Fa’r, vore har vundet en smuk og stor Sejr«.
Han slog Øjnene op, saa paa hende med et klart og lyst
Blik og hviskede: »Hvor, mit Barn? Fortæl!« Dermed
var Krisen overstaaet, og han kom sig og blev helbredet,
om det end gik langsomt, og han næppe helt vandt de
gamle Kræfter tilbage. Hans Venner i Nordslesvig sagde
i det mindste, at de syntes, at de siden den Tid savnede
noget af den Frejdighed, der altid satte Mod i andre, og
noget af den utrættelige Kraft og Arbejdslyst, som an
sporede andre til at tage fat, om han end de første Aar
tog Del i Begivenhederne og Udviklingen som før.
Søndagen den 6. Oktober var han saa vidt, at han
kunde deltage i Festen for Kongen i Haderslev, hvor den
nes Fødselsdag ifølge »Dannevirke« fejredes med særlig
Jubel, og det hedder derom: »Danskheden har maaske i
Aarhundreder ikke saaledes været i Besiddelse af sin Fri
hed og Ret. En dansk Embedsstand havde afløst den
tydske, en dansk Garnison den neutrale norske, og over
alt herskede Sikkerhed. En ualmindelig Del indfandt sig
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om Formiddagen i Guds Hus. Paa Opfordring af Kom
mandanten, Hr. Kaptejn Lohse, udbragte den nye Amtmand,
Hr. Overauditør Stockfleth, ved nogle passende Ord et Leve
paa Torvet for vor Konge, som Militæret og de talrigt for
samlede Indvaanere besvarede med et rungende Hurra.«
Senere holdtes et Festmaaltid, hvor Amtmanden talte for
Kongen, Grev Lüttichau for Helgesen (hvortil der var
særlig Anledning, da Efterretningen om Frederiksstads
sejrrige Forsvar den 4. Oktober nylig var kommen, og
Hertel »opfordrede til et Hurra for den tapre Landsoldat,
der under Hurra havde til Danmarks Ære og Frelse
stormet saa mangen en Skandse.« Dagen sluttede med et
Bal i Harmonien, hvor der ved Bordet holdtes en lang
Række Taler: Amtmanden for Kongen, Thingmand Schmidt
for Tillisch, Flor for det danske Folk o. s. n., og her talte
Hertel for Embedsstanden.
Nogle Dage efter modtog han et Brev fra Minister
H. N. Clausen, dateret den 9. Oktober, hvori det hedder:

»Min Hilsen, som var tiltænkt Dem ved Gjenindsættelsen i Deres Præstegsard, kommer nu, meget mod min
Vilje, saa sent, at den bringer Lykønskning ikke saa
meget til den lykkeligen fornyede Virksomhed som til det
lykkeligen overstaaede Uheld, der senere har sat Deres
Venner i Uro og Bekymring. Jeg har imidlertid i Mel
lemtiden oftere havt Lejlighed til at spørge til Deres og
Deres Families Befindende og glædet mig ved de Svar,
jeg har modtaget paa mine Spørgsmaal; hvor velgjørende
maa ikke, efter saa voldsom en Omtumling, det fredelige
Liv være Dem, midt i Deres Familie og midt i Deres
Menighed!
Det er dog et særligt Anliggende, der idag giver mig
Pennen i Haanden: en,Anmodning til Dem fra mine Med
bestyrere af den endnu bestaaende slesvigske Forening om
at ville betragte det i Aaret 1845 herfra gjorte Laan af
400 Rdlr. som berigtiget. Vi haabe, at De vil modtage
dette saaledes, som det gives: som et ringe Bevis paa
Medborgeres Paaskjønnelse af alt, hvad De har ikke alene
lidt, men ogsaa arbejdet og udrettet for den danske Sag i
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Tider og under Forhold, da denne Sags Forsvar krævede
moralsk Mod og patriotisk Selvopofrelse. — — —
Enden er der ikke endnu; næppe nok, at den skimtes;
men vi bør derover ikke glemme de store Fremskridt, der
ere gjorte, og de herlige Kræfter, disse'Fremskridt skyldes.
Den danske Mand kan nu hæve sit Hoved frit og stolt
overfor de frieste og stolteste Folk, og en hæderlig Udgang
vil vel ikke mangle tilsidst.« — —

Nogen Tid derefter var det vistnok, at Hertel og hans
ældste Datter, Vilhelmine, rejste til Byen Slesvig og
Dannevirke. En Dag hen paa Eftersommeren eller Efteraaret kom der et Brev til den unge Pige, der straks efter
lukkede sig inde, og derpaa havde en Samtale med Fad
eren, som saa stærkt bevæget kom ind til de andre Børn
og fortalte, at hun var bleven forlovet med Fætteren Ha
rald Hertel, der opholdt sig ved Hæren og selvfølgelig
ikke kunde komme. Da der efter Sejrene ved Mysunde
og Frederiksstad indtraadte Ro i Krigsforholdene, rejste
Hertel og Datteren til Hæren, hvor Forlovelsen blev de
klareret, og Harald Hertel var siden da under de skiftende
Forhold Hertel en kjærlig Søn og Vilhelmines Sødskende
en trofast Broder til sin Død.
Opholdet ved Hæren, hvor Hertel traf saa mange
Venner fra Feltpræsttiden, kom vistnok til at vare længere
end oprindelig bestemt, og dette har formentlig været
Grunden til, at Hertel ikke har været tilstede ved Gjenaabningen af Rødding Højskole den 19. November, da den
nye Forstander, den unge Kandidat Høgsbro begyndte sin
Virksomhed, thi Hertel, der under Flors Fraværelse fun
gerede som Direktionens Viceformand, vilde ikke uden
særlig Grund have svigtet ved en saadan Lejlighed.
Som vi før saa, var Flor i Haderslev den 6 Oktbr.,
men rejste kort efter, og skjøndt Tillisch under 1. Sep
tember havde »overdraget Kancellist Regenburg indtil
videre at overtage de til Kirke , Skole- og Undervisnings
væsenet« for Hertugdømmet Slesvig og »paa eget An- og
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Tilsvar at forsyne med------ Underskrift de Ekspeditioner,
som ifølge deres Natur ikke behøve Regeringskommissærens
Underskrift«, blev der fra Slesvig til Kongen indgivet en
Adresse om, at Bestyrelsen af Kultus- og Undervisnings
væsenet maatte blive betroet Flor. Adressen var undertegnet
af 217 Bønder i Angel, 505 Borgere i Flensborg, 113
Borgere i Husum, de deputerede Borgeres Kollegier i Had
erslev og Aabenraa, men af de nordslesvigske Bønder —
ifølge »Dannevirke« — kun »Direktionerne for den sles
vigske Forenings Afdelinger i Thyrstrup Herred, Aabenraa,
Tinglev, Uge og flere Sogne samt paa Als«. Tillisch
ønskede imidlertid at ’ beholde Regenburg, der jo ogsaa
viste sig Pladsen voksen og med stor Dygtighed styrede
disse Sager lige til 1864. Det hjalp heller ikke, at
»Dannevirke« hen mod Foraaret 1851 antydede, at det
eneste Middel, hvorved man kunde holde Flor tilbage i
Danmark, var at ansætte ham som Undervisnings- og
Skoleinspektør, og Flor forlod derfor Danmark. I hans
Sted valgtes Hertel til Formand for Direktionen for Rød
ding Højskole, og dette Hværv var ham kjært, som Be
søgene paa Rødding Højskole var ham en stor Glæde trods
den besværlige Kjørsel de fem Mil, og dette særligt fordi
de to Lærere Høgsbro og Thomsen snart vandt hans
Hjærte og Tillid.
Der var meget, der glædede ham i denne første
Tid efter Hjemkomsten, og deriblandt var særlig hele
den danske Embedsstand med hans gamle Ven og Skole
kammerat, Amtmand Stockfleth, i Spidsen.
De Misforstaaelser, der senere opstod mellem Befolkningen og
forskjellige af de unge Embedsmænd, kom ikke frem den
gang. Man modtog de nye Embedsmænd med Glæde, og
disse kom med store Forventninger — maaske for store
Forventninger — og viste ikke mindst i disse Aar »gamle
Hertel«, som han nu kaldtes, medens han til 1848 hed
»den unge danske Præst«, en Venlighed, som kun kunde
glæde ham.
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Særlig var han glad for de nye Præster. Tidligere
havde han næsten slet ikke kunnet have Omgang med
Præster, og nu mødte han Venlighed overalt. Nogen Om
gang, der varede, fik han derfor med en Del af Nabo
præsterne, som Bøllemose i Aastrup, hvem han havde
kjendt i Studentertiden, og hans gamle Skolekammerat
Carstens i Tyrstrup, men i særligt Venskabsforhold traadte
han til den djærve Forkæmper for Danskhed og Frihed
Marckmann i Hoptrup, som han kjendte iforvejen, og
med den varmhjærtede, veltalende F. E. Boisen i Vilstrup,
der vel dengang stod saa højt, som han nogensinde naaede,
og ikke blot ved sine friske Taler, men ogsaa ved sin
»Budstikkes der i sine første Aar mindede i ikke ringe
Grad om sit Forbillede »Wandsbecker Bote«*) og varmede
Hjærterne, hvor den naaede hen.
Det var dog ikke de eneste, han kom i hjærteligt
Forhold til blandt Præsterne. Som det i det hele taget
— Undtagelser var der naturligvis — var en udmærket
Række Præster, der virkede i Sønderjylland lige til Slien,
saa var det ogsaa Tilfældet i Haderslev Provsti, og de
øvede en god Gjerning, som kun altfor tidlig blev afbrudt
ved Krigen i 1864. I selve Haderslev var der af Præster,
Hertel kom i Forbindelse og delvis Omgang med foruden
Fr. Helweg, som de senere Aar altid tog ham til Alters
i Moltrup, Hospitalspræsterne Fibiger, der da havde et
Navn som lovende ung Digter, og senere Johansen, der
efter 1864 gjorde sig saa fortjent bl. a. ved Oprettelsen af
en Realskole, og saa Kofoed Hansen, først Sognepræst i
Haderslev, senere Provst og Præst i Gammel Haderslev,
og som, da han kom, var bekjendt ved sine filosofiske
Romaner, senere under Paavirkning af S. Kierkegaard
var nærved at nedlægge sit Embede, men efter en Rejse
opgav dette, svingede og blev saa stærk orthodoks, at
han fremskyndede, at Pastor Hansen i Fjelstrup tog sin
♦) Titelvignetten viser en Landpost med Stav og Taske.
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Afsked, da han blev romersk katholsk paavirket. Øst paa
var der- Tolderlund i Starup, tidligere Præst i Vestindien,
senere død som Præst i Middelfart, og Rasmussen i Halk,
senere Professor og bekjendt Medlem af Eksamenskom
missionen for Skolelærere. Vest paa virkede nogle Aar
Glahn i Sommersted, senere Stiftsprovst i Aalborg. Senere
kom den unge Kapellan i Tyrstrup, Lund, død som Fri
præst paa Mors, og Præsten i Al ler og Taps, Nansen, be
kjendt som Sønderjydernes »Trøstepræst« efter 1864. Ja,
der kunde jo nævnes flere, men her skal dog endnu kun
nævnes J. C. Lindbergs Svoger, den omtalte Hansen, først
Præst i Hammelev, senere i Fjelstrup, som dog tog sin
Afsked i 1863 og gik over til Romerkirken.
Ogsaa med de fleste af disse dygtige Mænd kom Her
te! mer eller mindre i Omgang — og tildels i Venskab,
omend ikke som med Marckmann og Boisen, og han, som
ved sin enlige Stilling blandt de tydske Præster, var bleven
noget fremmed for den kristelige Udvikling, var i Begyn
delsen udelt glad ved alle de nye og friske Indtryk, om
det end efterhaanden viste sig, at det ikke var saa ganske
let for ham i hans Alder at finde sig til rette i en Ud
vikling, han i sin lange Kamptid i Nordslesvig havde
staaet saa fjærnt.
Med stor Glæde var han derfor med til Gjenoprettelsen af Haderslev Provstis Præstekonvent, da 20 af Prov
stiets Præster efter Indbydelse fra Provst Boesen samledes
i Haderslev den 23. Juli 1851; men da der blev sat under
Forhandling om, hvorvidt Konventet skulde træde frem
som Fortsættelse af det gamle Konvent, hvorfra han havde
saa mange bitre Minder, tilraadede han ivrigt at begynde
et nyt Konvent. Der blev da nedsat et Udvalg til at fore
lægge nye Love, bestaaende af Kofoed Hansen, Boesen og
Hertel*). Senere valgtes Boesen til Formand, Hertel til
Viceformand og Kofoed Hansen til Sekretær, og som
*) Se Dansk Kirketidende.
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Følge deraf ledede han undertiden Forhandlingerne, naar
Formanden var forhindret.

3.

Sidste Kraftanstrengelse af »Patrioterne«
og den slesvigske Forening.

Hertel var derfor gjennemgaaende glad ved den nye
Tid, der var begyndt, og hilste den med store Forvent
ninger; men saa kom de bitre Skuffelser, der indlededes
ved den ulykkelige politiske Udvikling, som de uheldige
diplomatiske Forhandlinger førte med sig, og hvori dels
Splittelsen indenfor Ministeriet, dels den almindelige Reak
tion i Evropa havde Skyld, og hvor Danmark som det
lille Land maatte trække det korteste Straa, og det viste
sig kun altfor tidligt, hvor uheldigt det var, at man ikke
i sin Tid lyttede til »Patrioternes« Raad, saa Slesvig ikke
var repræsenteret i den grundlovgivende Rigsdag, og der
uden slesvigsk Medvirkning blev givet en Grundlov, som
Folket ikke var modnet til, og som aldrig kom til at gjælde
for Slesvig.
Som tidligere fortalt havde den store »slesvigske Folkeadresse« i 1847 udtalt, at skulde det være ønskeligt, at
der indførtes en friere Forfatning, var det en Betingelse,
at den »maatte være ikke aristokratisk, men folkelig,
maatte ikke løsne vor Forbindelse med Danmark og maatte
ikke bringe os i nogetsomhelst Afhængighedsforhold til
Tyskland.« Svaret herpaa blev givet i Frederik den 7.s
Proklamation den 2. Marts 1848: »Eder Slesvigere har
jeg tilsagt og tilsiger herved, at Juniforening med Dan
mark og ved Eders Medvirkning skulle faa en fri og
folkelig Forfatning.« Det fremkaldte almindelig Jubel i
Nordslesvig, og selv da, som tidligere fortalt, den provi
soriske Politimester Kjær paa Raadhuset i Haderslev
den 28. Maj 1848 vilde have Borgerne til at vedtage
en Erklæring om, hvorvidt man ønskede en Deling,
medens Friskarerne udenfor ladede Geværerne, blev der
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vedtaget en Erklæring, at man ikke ønskede nogen De
ling, »men at blive ved Danmark under Nydelsen af de
Rettigheder, som den kongelige Proklamation af 27. Marts
tilsiger os.«
Hertil sluttede »Patrioternes« Adresser ved »Slesviger
møderne i Kjøbenhavn« sig, om det end her fastholdtes,
at det var nødvendigt, at der i det mindste foreløbig blev
egen Landdag, da Lovgivningen og Administrationsforhol
dene var saa forskjellige fra Kongerigets, at en ligefrem
Indlemmelse vilde blive for brat en Overgang. Men Øn
skerne om at være med til at give den nye Forfatning,
ændsedes ikke af de Nationalliberale, hverken i Marts
ministeriet eller Rigsdagen, ja omtaltes vel knap i de
kongerigske Blade. Selv Antydningerne i Paulsens og
Blaunfeldts Skrifter og andre Steder af det rigtige i at
gjenoptage det gode, gamle og eneste rette Navn Sønder
jylland, blev overhørt saavel i Kongeriget som i Hertug
dømmet, saa hvor uvant det end falder vor Tid, er man
nødt til ved Omtalen af hin Tids Forhandlinger at bruge
Benævnelsen Slesvig og Slesvigerne.
Ovre fra Sønderjylland kunde der under Krigen ikke
lyde nogen almindelig Folkerøst før i 1850, om der end
under den første Vaabenstilstand synes at være indsendt
flere stedlige Adresser; men da kom den ogsaa. Den 27.
Marts 1850 bringer »Dannevirke« følgende Meddelelse:

»Under 3. Marts tilstilledes Englands Udenrigsmini
ster, Lord Palmerston, med særegen Skrivelse Afskrift af
en Adresse til Hs. Majestæt Kongen, i hvilken der var
udtalt Tak for de i Proklamationen af 27. Marts inde
holdte Tilsagn og ligesaa det Haab, at Freden ingen Hin
dringer vilde lægge i Vejen for Slesvigs faste og inderlige
Forening med Danmark. Adressen var forsynet med 8,897
Underskrifter fra Indvaanere i Hertugdømmet Slesvig«,
Palmerston havde gjennem Oberst Hodges givet et Svar,
som anføres, og hvor det hedder, at »den brittiske Re
gering ikke vil lade det mangle paa nogen hensigtsmæssig
Anstrengelse for at hidføre et saadant ønskeligt Resultat.«
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Statholderskabet sendte imidlertid en Deputation over
til Kjøbenhavn, og derfor fandt Sønderjyderne det ogsaa
nødvendigt at sende en Deputation, bestaaende af 8 Mænd,
hvoraf Krüger fra Bevtoft og de Wolff fra Haderslev
repræsenterede den nordligste og Bøttger fra Angel den
sydligste Del af Sønderjylland*). Deputationen meldte sig
som »Talsmænd for de trosindede Indbyggere i Kjøbstæderne Flensborg, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev,
ligesom i Amterne Haderslev, Aabenraa, Lygumkloster,
Flensborg og i Angel ogsaa søndenfor den nærværende
Demarkationslinie, paa Øen Als, i Sundeved, paa de gravenstenske og Nabogodserne samt i de omliggende Dele af
Amtet Tønder«, og den underskrev en Adresse, som den
overleverede Frederik den 7. paa Frederiksborg Slot den
23. April 1850.
Det hedder i Adressen, som optager to Spalter i
»Dannevirke« :

»Deres Majestæts tro slesvigske Undersaatter have,
saa ofte Lejlighed gaves, udtalt samt bekræftet det med
mange tusinde Underskrifter, at det er deres Ønske at
blive delagtiggjorte i de Goder, som Deres Majestæt har
tilsagt os i Proklamationen af 27. Marts 1848. I denne
er Hertugdømmet Slesvigs Adskillelse fra det tyske For
bundsland Holsten og dets muligst nøje Forening med
Kongeriget Danmark betegnet som det Maal, der i Frem
tiden skulde være Rettesnor for Deres Majestæts Regerings
politik. Vi Slesvigere gjentage herved for Deres Majestæt
den højtidelige Forsikring, at netop dette er den loyale
slesvigske Befolknings Ønske og Attraa.----------- Men vi
kunne ikke andet end udtale vor Frygt for, at, efter en
Tid af indvortes Splid, i hvilken det er lykkedes de højere
og lærde Stænder at opflamme Lidenskaberne og at for
føre en Del af vore Landsmænd til Frafald, Forholdenes
*) De andre Medlemmer af Deputationen var ifølge »Danne
virke« : Evald Clausen fra Hari tslev, S. Jessen fra Vilsbæk, Erich
Hansen fra Flensborg, M. Bahnsen fra Aabenraa og H. P. Hansen
fra Sønderborg.
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Ordning vilde van skel iggj øres, naar en Landdag sammen
kaldes umiddelbart efter Freden. Det er derfor vort aller
underdanigste Ønske, at Deres Majestæt, efter opnaaet
Fred, vilde behage at regere Landet, vel efter den aller
højeste Proklamations Aand, men dog indtil videre beholde
i Deres Haand den hele paa Dem nedarvede, souveraine
Magt, og først da lade Udøvelsen af de i Proklamationen
tilsagte politiske Rettigheder indtræde, naar formedelst tro
Embedsmænds Ansættelse Ordenens Aand igjen er bleven
herskende i Landet.«
Kongen svarede herpaa: »Jeg har modtaget oggjennem.
gaaet Deres Andragende; hvad De har udtalt, er ganske
overensstemmende med mine Ønsker. Jeg véd, at Sles
vigerne have lidt meget, men dette har ogsaa gjort mit
Hjærte ondt; nu vil det blive snart godt, og hvad jeg har
lovet Slesvig i Forening med Danmark i Henseende til en
fri Forfatning, det vil jeg holde.« Deputationens Med
lemmer blev tilsagte til Kongens Taffel og kom meget
glade hjem ; men desværre — det givne Løfte blev ikke
holdt.
Helstatstankerne var ved at dukke frem og raade i
Ministeriet, maaske under Trykket udefra, og efterat der
var bleven sluttet »simpel Fred« med Preussen, udstedte
Kongen den 14. Juli 1850 en Proklamation, hvori om
tales, at det er hans Ønske at give de »indre Forhold
den faste og endelige Ordning«, men han vilde derfor
høre »Stemmer fra Folket selv« og sammenkalde et Antal
Mænd af deres Midte. »Forsaavidt som den Stilling og
Forfatning, der bliver Slesvig til Del, har den største Be
tydning for Kongerigets Vel og berører vigtige Interesser
for Hertugdømmet Holsten, agte vi fremdeles at lade Mænd
fra Danmark og fra Holsten tiltræde for at deltage i de
nævnte Forhandlinger.«
Dette skete, da de 21 kongevalgte, saakaldte »No
tabler« samledes i Flensborg den 14. Maj 1851. Der var
6 fra Kongeriget, 6 fra Holsten og følgende 9 fra Hertug^Qpimét'-Slesvig: Kjøbmand I. C. Christiansen, Amtmand
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M. Davids, Godsejer M. Hagemann, Agent H. C. Jen
sen, Gaardejer H. Kruger, Overlæge C. Manicus, Pro
fessor C. D. Paulsen, Landscommissær T. Prehn og
Gaardejer L. Skau. Som man ser. var »Patrioterne« her
repræsenterede, men det blev sidste Gang, man spurgte
dem. Til kgl. Kommissær udnævntes den danske Gesandt,.
Grev H. Bille Brahe, der var meget uheldig og maatte
«desavoueres« af Ministeriet. Regeringen forelagde et me
get indviklet og sammenfiltret Helstatsforslag, det saakaldte »Notabelprojekt«, som først havde været forelagt
Stormagterne, men ikke synes at have tiltalt nogen, hver
ken ude eller hjemme. Man nærede ikke store Forvent
ninger om Notabelforsamlingen, og »Dannevirke« an
skaffede sig en ny Titelvignet, der var meget original, pas
sede ret godt til Situationen, men i Virkeligheden inde
holdt en sørgelig Profeti, der gik i Opfyldelse 1864*)Henover det gjenrejste Dannevirke med Splitflaget stormer
Muspelhejms Sønner med Fenrisulven og Midgaardsormen
i Spidsen over Bifrost mod Asgaard, hvor Hejmdal staar
og blæser i Luren.
Der kom da heller ikke noget ud af Notabelforsam
lingen. Holstenerne havde »intet lært og intet glemt«,,
men stillede et næsten slesvigsk-holstensk Forslag, Prehn
et Helstatsforslag, og Flertallet d. v. s. de 8 slesvigske og
alle kongerigske Notabler vedtog et Forslag, efter hvilket
Kongeriget og Slesvig skulde udgjøre »Danmarks Rige«
med »fælles Rigsdag« for alle Fællessager, hvortil ogsaa
Kirke- og Undervisningsvæsenet skulde henregnes, og med
Landdag for Slesvig i de særlige Spørgsmaal, alt dog med
temmelig stor Eftergivenhed overfor de holstenske For-,
dringer, efterat et mere skarpt dansk Forslag af Christian
sen, Maniens og Skau var forkastet.
Flertalsforslaget blev dog ikke heller gjennemført, thi
da Notabelforsamlingen skiltes den 17. Juli, var der, paa•) Se Billedet over Bogens sidste Afsnit.
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virket af den evropæiske Reaktion, foretaget et delvist
Ministerskifte den 13. Juli, idet General Hansen var afløst
som Krigsminister af Oberst Fibiger, hvad man fra dansk
Side ikke havde noget imod, men til alles Forfærdelse
var H. N. Clausen afløst som Minister uden Portefølje
af — Carl Moltke, og til Sorg for alle danske Sønder
jyder byttede Tillisch Portefølje og overtog Indenrigsmini
steriet, medens Bardenfleth blev slesvigsk Minister. Til
lisch, der havde boet i Flensborg, havde udrettet saa meget
godt, at man kun med stor Sorg og megen Ængstelse saa
ham rejse bort. Han havde ordnet Administrationen, ind
rettet en Overdomstol i Flensborg, indsat danske Embedsmænd, faaet Skole- og Kirkesproget ordnet og faaet Sles
vig delt i to Superintendentskaber (Stifter); men den sidste
Ordning holdt sig kun, indtil Carl Moltke blev Minister,
hvilket i 1864 viste sig meget uheldigt, da man ellers
derved havde havt en Delingslinie.
I Tillischs Forflyttelse og dansens Ombytning med
Carl Moltke saa man et Systemskifte og tænkte med Gru
paa, hvad der nu maatte komme. Noget maatte der gjøres,
og saa kaldte man den slesvigske Forening til Live igjen.
Den 22. September 1851 holdt Foreningen Møde i Haderslev
i Harmoniens Lokale, og Skau oplæste som Formand efter
gammel Skik Protokollen. Derpaa blev nogle Medlemmer
optagne, deriblandt Præsterne Boisen og Marckmann og
den af Befolkningen almindelig afholdte Herredsfoged
With, et trykt Regnskab blev omdelt, der viste en Del
Underballance, som dog vilde kunne dækkes mange Gange,
hvis man kunde faa Medlemsbidragene for de sidste 4
Aar; men man nøjedes med en Beslutning om at indkræve
for 2 Aar. Som Medlemmer af Bestyrelsen gjenvalgtes
Skau, Thingmand Schmidt og P. C. Koch henholdsvis
som Formand, Kasserer og Sekretær, og Hertel valgtes
til Viceformand. Som Medlem af Højskolens Direktion
konstitueredes Høgsbro i Flors Sted, medens Hertel dog
fremdeles var Direktionens Formand, og skjøndt Skau som
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Medlem af Folkelhinget havde Betænkeligheder ved at
blive i Direktionen, blev han der dog efter Forsamlingens
Ønske.
Mødets Hovedbedrift var dog en Adresse til
Kongen i gammel Stil, og da det blev Foreningens sidste
Adresse, skal den meddeles her:
Allernaadigste Konge!

Den slesvigske Forening, som efter fire Aars Forløb
i Dag for første Gang træder sammen igjen, tillader sig i
al Underdanighed at henvende et undersaatligt Ord til
Deres Majestæt.
Det er ikke første Gang, den træder frem for Thronen.
I Deres Majestæts højsalig Herr Faders Tid har den for
Landsfaderen tolket baade sin Tak og sin Bekymring.
Dog traf det næppe nogen Gang, at ikke Bekymringen
overvejede Takken.
Vor Bekymring, som tilvisse ligesaa fuMt deltes af
den hensovede Konge, som Takken modtoges velvilligt af
ham, har destoværre ikke vist sig ugrundet. De faa Aar,
da det ikke forundtes os at samles, have været Prøvelsens
Aar for Deres Majestæt som for Deres Undersaatter. Men
skulde det forbigangne end bedrøve os, da dog paa denne
Dag Taknemligheden kan tale stærkere end Bekymringer?
Ja, Deres Majestæt! Megen Tak skylde vi først og
fornemmelig det Forsyn, som i tunge Aar beskjærmende
holdt sin Haand over Fædrelandet, men blandt Mennesker
især Deres Majestæt, hvem, trods alle Anfægtelser en
højere Styrelse har holdt i sejrrig Besiddelse af alle fra
Deres Forfædre nedarvede Lande, og som lader Deres
Undersaatters Velfærd være Deres daglige Bekymring,
Deres bedste Glæde.
Deres Majestæts Velgjerninger imod os har i den
korte Regeringstid været flere, end at vi kunne opregne
dem alle. Hvorledes skulde vi alligevel bedre vise, at vi
sætte Pris paa dem, end ved ikke over det, som er sket,
at glemme det, som med Guds Hjælp vil ske, paa det at
samtlige Deres Majestæts naadige Tilsagn kunne gaa i
glædelig Opfyldelse.
Naar endnu noget skulde være skikket til at fylde
vort Sind med Bekymring, saa maa det være Tanken om
Fremtiden. Vi nyde for Øjeblikket alle Fredens og en
H. Wilh. Hertel.
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fredelig Regerings Velgjerninger, men endnu vide vi ikke,
hvorledes Forholdet mellem vor Landsdel og det danske
Moderland endelig skal ordnes, og heller ikke i hvis
Hænder, naar engang den Time kommer, om hvilken vi
bede, at vi helst ikke maa opleve den, Scepteret skal
lægges Det er disse tvende Omstændigheder i Forbindelse
med hinanden, som vi finde skikkede til at fremkalde Be
kymring.
Deres Majestæt! Vor Landsdel savner al lovordnet
Repræsentation. Provindsialstænderne have, som vi dybt
beklage, ved deres Majoritets oprørske Handlinger forspildt
al Ret til at hedde saa, og nogen ny er os ikke forundt.
Derfor tillader den slesvigske Forening sig underdanigst
at tale til Kongen.
Og skulde vi da ikke fremfor alt drages i Minde,
hvorledes Deres Majestæt saa hurtig efter Deres Thronbestigelse den 27. Marts 1848 har talt til os? I Mod
gangens Tider have hine Ord staaet for os som en lysende
Stjærne. Vi’haabe ikke at have svigtet vor Konges Tillid,
den Gang han talte til os: »Eders Konge kalder Eder for
ad Lovlighedens og Ærens Vej at føre Eder til Fred og
Frihed.« Freden er vendt tilbage, saa tør vi da ogsaa
haabe paa Friheden.
»Eder, Slesvigere, har jeg tilsagt og tilsiger herved,
at I nu i Forening med Danmark og ved Eders egen
Medvirkning skulle faa en fri, folkelig Forfatning.« Disse
Ord have tre Aars Trængseler kun præntet dybere i vore
Hjærter. Og Deres Majestæt har aldrig savnet Viljen,
som nu ved det tro danske Folks Bistand ogsaa Magten
er gjenvunden til at give hine Ord en frydefuld Virke
lighed.
Vi leve i det sikre Haab, at Deres Majestæt med den
landsfaderlige Velvilje, Slesvigerne altid have fundet hos
Dem, vil i Overensstemmelse med Deres kongelige Løfter
snart gjøre os delagtige i den frie Forfatning, som Be
boerne i det øvrige Rige allerede ere i Besiddelse af, og
for hvilket Gode de saa rigelig velsignede Deres Majestæt «
Svaret paa denne Adresse og hele det danske Folks
Bekymring kom gjennem et Par Ministerskifter. I Oktober
Maaned udtraadte Reedtz og Carl Moltke af Ministeriet,
og Udenrigsministeriet overtoges af Bluhme, der nu førte
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en Forhandling, som bragte ham hele det reaktionære
Europas Anerkjendelse, og først fremkaldte, at Madvig
traadte ud af Ministeriet, og dernæst en Afgjørelse ved et
fuldstændig nyt Ministerium.
Den 27. Januar 1852 gik A. V. Moltke, Tillisch,
Bardenfleth og fl. Ministre af, og der blev dannet et nyt
Ministerium med Bluhme som Premier- og Udenrigs
minister, General Hansen som Krigsminister o. s. v. og —
Carl Moltke blev slesvigsk, Rewentlow Criminil Holstens
Minister. Dagen efter udstedtes en Kundgjørelse om en

Helstatsordning med Bebudelse af en Fællesforfatning
og en Gjenoplivelse af de slesvigske og holstenske
Stænderforsamlinger og nu ikke som før raadgi vende,
men med besluttende Myndighed.
For alle de gamle
»Patrioter« var dette en frygtelig Skuffelse. Vel var de
glade ved de Foranstaltninger, Tillisch havde truffet, og
dette var jo, om de fik Lov at bestaa under Carl Moltke,
en foreløbig Sejr, men ogsaa kun foreløbig, thi det stod
de gamle klart, at nu havde man ligesom før 1848 faaet
Oprøret sat i System og næsten gjort lovligt, og man var
kommen ind paa en Udvikling, der næsten uundgaaeligt
maatte føre til en ny og maaske værre Krig. Skulde
dette undgaaes, maatte der nye Kræfter frem. De følte,
at nu maatte Kampen tages op paa ny og forfra, og der
til følte de sig ikke kaldede med Undtagelse af Laurids
Skau, hvis indflydelsesrigeste Tid netop kom nu. De fik
næsten alle Anerkjendelse af Regeringen: Paulsen var
bleven Etatsraad og Medlem af Overappellationsretten,
Blaunfeldt blev Herredsfoged, Manicus fik Titel af Pro
fessor, Skau blev Amtsforvalter, og Hertel fik et Par Aar
senere Tilbud om at blive Provst for Haderslev Provsti,
og Vink om, at han kunde faa større Embede, hvis han
ønskede det, men sagde Nej til begge Dele, thi i Moltrup
vilde han helst blive til sin Død, og Provst under den
nye Udvikling turde han ikke paatage sig at være. Men
de fleste af dem gik ud af Sagaen efter Januarkund22*
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gjørelsen 1852. »Dannevirke« sank ned til at blive et
almindeligt Provindsblad, Maniens blev vel Redaktør af
»Flensburger Zeitung«, men naaede ikke derved Indflydelse
paa de dansktalende Nordslesvigere, og Hertel skulde sam
men med Østeramtets Bønder snart lide en Skuffelse, som
han følte som en stor Ydmygelse, og det var med Hensyn
til Rødding Højskole.

4.

Kampen om Rødding Højskole.

Med Januarkundgjørelsen og Carl Moltkes Regimente
i Sønderjylland var den slesvigske Forenings Saga ude, og
den havde nu egentlig ikke andet tilbage end at gjøre
gode Miner til slet Spil, erklære Sejren vunden, Opgaven
løst og sørge for sit Barn, Foreningens største Bedrift,
Rødding Højskole. Da Laurids Skau var borte, sammen
kaldte Hertel som Viceformand den slesvigske Forening
til en Generalforsamling paa Rødding Højskole den
26. Marts 1852, og ifølge Protokollen »udviklede Vice
formanden, hvorledes den slesvigske Forenings Virksomhed
som Opposition mod den tydske Embedsstand nu var til
ende, og at kun Røgten af Rødding Højskoles Tarv stod
tilbage.« Der blev stillet forskjellige Forslag, men tilsidst
vedtog Forsamlingen følgende Beslutning: »Den slesvigske
Forening anser sit tidligere politiske Formaal for opnaaet.
Den antager fra i Dag af Navn af »Foreningen for Rød
ding Højskole«.
En hel Mængde nye Medlemmer fulgte den skrinlagte
Forening til Graven, og der blev holdt »Gravøl« i Form
af Fællesspisning, hvor den afdødes Skaal blev drukket
og store Lovtaler holdt over »den slesvigske Forening«;
men man kan ellers ikke paastaa, at den nye Forening
viste megen Pietet overfor sin Moder, thi paa sin aller
første Generalforsamling det næste Aar, 14. Juni 1853, to
Dage efter Tiaarsdagen for den slesvigske Forenings
Stiftelse, fejrede den Mindet om Foreningens største Be-

drift med at sætte Rødding Højskoles Stiftere paa Døren
under mange bitre Ord, mest fra Pastor Pontoppidan i
Ribe, som aldrig før havde og aldrig siden fik med Høj
skolen at gjøre.

Dette er tidt omtalt som en aandelig Sejr, som om
det nu først lykkedes at faa den grundtvigske Højskole
tanke frem ; men dette er saa uhistorisk som vel mulig.
Baade Flor og Helweg var frit stillede med Hensyn til
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Skolens Ledelse, og man tor dog vistnok antage, at Høj
skolen under dem blev ledet med lige saa megen aandelig
Forstaaelse af Grundtvig og hans Højskoletanke som
umiddelbart efter Højskolens Erobring.
Hertel, hvem
Skau og H. Nissen fulgte i denne Sag, var paa den Tid
under saa megen Paavirkning fra F. Boisen og saa langt
anderledes paa Grundtvig og dennes folkelige og kirkelige
Betydning end tidligere, saa havde han i Tiden før 1848
kunnet arbejde for og med Højskolen og betragte den
som »sin kjære, stadige Tanke«, kunde dette vel ogsaa
nok være bleven Tilfældet nu.
Det, der kaldte Kampen frem, var helt personlig
Kjævl, Strid mellem Højskolens Lærere Høgsbro og
Thomsen, hvori Direktionen blev indblandet. Nogle Brev
uddrag, der meddeles nærmest for at klare Herteis Stil
ling, vil belyse dette tilstrækkeligt.

Høgsbro skrev til Flor den 11. December 1851:
»Hagen er gaaet ud af Bestyrelsen, misfornøjet med, at
Hansen*) fik Afsked og ingen Lettelse for Krigsaarene,
og misfornøjet med Hertel som Formand. — Denne er
ogsaa utaalelig, nær Skyld i, at Skolen intet havde faaet
fra Madvig, da han intet Andragende havde indgivet,
uagtet alle Forsikringer.«
Høgsbro fortæller i samme
Brev, at han selv er optagen i Direktionen og kan der
for gjøre mere end tidligere »og opfører mig ogsaa temme
lig som Enevoldsherre.« Den 8. Maj 1852 skrev han:
»De gav mig ved Deres Afrejse det Raad, saavidt det lod
sig gjøre, at handle uden Hensyn til Direktionen.«
Edvard Thomsen skrev til Flor den 22. Oktober
1852: »Der er saa meget passeret, siden jeg sidst talte
med Dem, at jeg ret længes efter at fortælle Dem lidt om
Begivenhedernes Gang her paa Rødding. Efterat have
aabnet mit Hjærte for Hertel med Hensyn til det Uvæsen,
som gik i Svang her paa Højskolen i forskjellige Ret
ninger tildels paa Grund af, at jeg var berøvet min Magt

*) Formodentlig Økonom.
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over Eleverne paa Elevhuset*), indgav jeg efter hans Op
fordring en Klage til Bestyrelsen over Forstanderens Ind
greb i min Myndighed og fordrede, at Bestyrelsen skulde
ordne dette Forhold imellem os.
Hertel, Thingmand
Schmidt, H. Nissen og L. Skau mødte til'Bestyrelses
mødet paa Rødding, hvor denne Sag tillige med Sagen
om Tjenerhold i Stedet for Pige paa Skolebygningen blev
bragt paa Bane. De 4 Bestyrere gav mig ved deres An
komst hertil Ret i alle mine opstillede Fordringer, men
mødte hos Høgsbro en Modstand, der grænsede til Halstarrighed. Hele Formiddagen gik hen uden Resultat. Om
Eftermiddagen fortsattes, og en Slags Forlig bragtes i
Stand, som hverken er det ene eller det andet. Udsigterne
ere derfor ikke glædelige for Fremtiden, hverken i denne
eller saa mange andre Henseender. Det er forfærdeligt
intet Overhoved at have; thi Diktatoren Høgsbro anerkjendte jeg ikke som lovligt Overhoved, og Bestyrelsen er
saa svag og ussel, at man nu aldeles er givet til Pris for
Vilkaarlighed — — —«
Den 26. Marts 1853 skrev han til Flor: »Omsider
er det lykkedes at faa en Forandring gjort med Hensyn
til Høgsbros højtstaaende Plads og souveræne Myndighed,
en Forandring, som blot burde være gjort for et Aar siden,
saa var meget af det Vrøvl og den Tid sparet, som i den
mellemliggende Tid har forbitret i det mindste mig Livet
her. De vil erindre, at Bestyrelsen ifølge mit Forlangende
meddelte os en Instruks, som snart igjen afløstes af en
anden, der i Praksis viste sig at være ligesaa ubrugbar
som den første. Høgsbro og jeg ragede straks uklar, og
-Direktionen maatte da for at afgjøre Stridspunktet ud
vælge en af deres Midte, som i det som i alle mulige
følgende Tilfælde kunde dømme, da Gangen gjennem hele
Bestyrelsen eller Afgjørelsen paa Bestyrelsesmøderne erkjendtes uhensigtsmæssige. Efter Høgsbros og mit Ønske
blev Hagen, som atter er indtraadt i Bestyrelsen**), denne.
♦) Thomsen havde som Inspektør givet nogle Bestemmelser
og f. Eks. fastsat Bøde for at spytte i Gangene. Høgsbro sammen
kaldte Elevforeningen til en Generalforsamling, og med hans Billig
else ophævede denne nogle af disse Bestemmelser, f. Eks. den om
talte Bøde, hvilket selvfølgelig fik Indflydelse paa Forholdet
mellem Inspektøren og Eleverne, der hidtil havde været særdeles
godt.
♦*) Thingmand Schmidt var gaaet ud af denne.
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Han begyndte med at tilintetgjøre de tidligere givne In
strukser som ubrugelige og at udstede en ny, der nu er
traadt i Kraft, den tredie i Løbet af et halvt Aar.«
Det var ikke let for Direktionen at styre disse to
stridbare Lærere, som kun var enige om at sige den
Ubehageligheder, og det er derfor ikke til at undres over,
at den var nærved at give helt tabt og var noget irri
teret. Dette kommer frem om end i langt mere maadeholden og anerkjendende Tone end hos Lærerne i et Brev
fra Hertel til Professor H. N. Clausen, hvor der ogsaa
berøres andre for Tiden karakteristiske Spørgsmaal. Det
er dateret den 2. April 1853 og omtaler en Henvendelse
i et Brev fra den tidligere Forstander, Pastor Wegener,
et Brev, der dog lige saa lidt som Clausens Svar fandtes
efter Herteis Død. Om denne Sag skriver han :

»Med Røddingvæsenet gaar det mig som med meget
andet: det behager mig ikke, og jeg véd ikke at raade
Bod derpaa. Da jeg vel nu omtrent for et Aar siden,
med Direktionens Samtykke, overdrog Høgsbro min For
mandspost, for at han paa sine Rejser til Skolens Fremme
kunde handle med friere Hænder, var Aftalen, at dette
kun skete foreløbig, indtil en Generalforsamling om et
Par Maaneder sammenkaldtes, hvor Forholdene da nær
mere skulde ordnes. Denne Forsamling har endnu ikke
kunnet finde Sted. En Beretning om Skolen skulde gaa
forud, og denne Beretning kan aldrig blive færdig fra
Forstanderens Haand. Formandsposten er derved forbleven
længere forenet med Forstanderens, end godt er. Det er
nødvendigt, at væsentlige Forandringer nu foregaa, naar
den saa længe udsatte Generalforsamling vel nu omsider
om ikke altfor lang Tid finder Sted, hvis Skolen ikke skal
blive noget ganske andet, end dens Bestemmelse er, eller
opløse sig. Det var dog blodig Synd! Jeg har al Agtelse
for Høgsbro, men han er upraktisk og i sin formentlige
Ufejlbarhed saa stiv i sine Meninger, at han ikke lader
sig sige. Saaledes søgte jeg at formaa ham til at over
tage et Fag mere (Dansk), thi han foredrager kun Historie
(dermed forbunden Statistik), og forestillede ham, at hans
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Foredrag var for omfattende; hans Kursus var beregnet
paa 2 Aar, medens mange Elever kun forblive | Aar!
Men med en ustandselig Strøm af Ord vilde han godtgjøre, at han maatte og burde være saa vidtløftig, at han
umuligt kunde overtage det mindste Arbejde mere, hans
Foredrag krævede lang Forberedelse o. s. v. Jeg mener
alligevel, at en Lærerpost vil kunne spares uden at be
svære ham eller de andre Lærere utilbørligt. Skolen be
nævnes Folkehøjskole, men den er nærved at blive ufolke
lig. De vidtløftige Foredrag trætte og kjede i det mindste
g af Eleverne. Selvstændigheden hos disse plejes ogsaa
paa en Maade, som strider imod, hvad Erfaringen, denne
optimus Magister*) lærer at være godt. Der er en smuk
Selvstændighed, som anbefaler, men der er ogsaa en styg
Selvraadighed, som klæder saare ilde. Til den ulykkelige
Strid eller Disharmoni imellem Forstander og Inspektør,
to i og for sig højst agtværdige Mænd, kan der være
nogen Skyld paa begge Sider; men vist er det, at det er
en vanskelig Opgave at inspicere en saadan Anstalt uden
anden Myndighed end den, de unge selv ville indrømme!
Dog disse Hentydninger kunne ikke opklare Stillingen
saaledes, som De maatte ønske det. Jeg skal derfor kun
tilføje, at jeg med det første agter mig derud, naar jeg
kan vinde et Par Dage, og da skal jeg enten skrive noget
mere og, som jeg haaber, glædeligere, eller selv overbringe
Budskab, thi Rejsen er ingenlunde opgivet------- «
Der foreligger ikke senere Breve fra Hertel til Clausen
fra denne Tid, saa Rejsen til Kjøbenhavn har formentlig
fremkaldt en mundtlig Forhandling, og Herteis videre
Forhandlinger før Generalforsamlingen kan ikke nu op
lyses, da hele Herteis Brevsamling om Højskolesagen var
ti lin tetgjort før hans Død; men den 14. Juni 1853 holdtes
omsider den længe ventede og forberedte Generalforsam
ling, hvor Forhandlingen synes at have været meget skarp,
for ikke at sige voldsom, hvis man tør dømme efter nogle
Antydninger i »Dannevirke«, og derpaa tyder da ogsaa
det formentlig afdæmpede Referat i Protokollen; dog herom
*) Bedste Læremester.
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kan henvises til det yderligere afdæmpede Referat i Høj
skoleforstander Rosendals Bog om Rødding Højskole*),
hvoraf her kun skal gives et kort Uddrag. Hertel ud
talte, at L. Skau og H. Nissen og han selv ønskede at
træde ud af Direktionen, men hertil føjede Skau nogle
Betingelser, deriblandt, at Skolens Forstander traadte ud
af Bestyrelsen, da det var urigtigt, at han havde denne
Plads, hvad ogsaa Pastor Wegener og Professor Clausen
havde udtalt sig imod, og hvad ligeledes den offentlige
Mening var imod, og heri blev han støttet af Hertel,
hvorimod Høgsbro forlangte en Forandring af Bestyrelsen
og svarede Ja, da Hertel spurgte, om det var Personerne,
han mente. Generalforsamlingen fulgte Høgsbro, saa til
den nye Bestyrelse gjenvalgtes af den gamle Direktion kun
Flor og Hagen, men ellers tre bekjendte Mænd fra —
Haderslev Vesteramt.
Naar det er sagt, at det var Grundtvigianismen, der
her sejrede over Antigrundtvigianismen, er dette altsaa
kun forsaavidt rigtigt, at Flor nu forlod sine gamle Kamp
fæller og Haderslev Østeramt, der havde rejst Højskolen
og uden Hensyn til H. N. Clausen, som havde skaffet de
fleste af Pengene, sluttede sig til den grundtvigske Del af
Haderslev Vesteramt; men nærmest og rettest maa man
dog sige, at det var Vesteramtet, der erobrede Højskolen
fra Østeramtet, og at der derved uddybedes en Kløft, som
i mange Aar var til Skade for den danske Sag i Sønder
jylland.
H. N. Clausen bevarede sit Venskab for Skolen, og
Hertel vedblev at yde Bidrag til den i Modsætning til L.
Skau, som senere med et spydigt Brev sendte sin Aktie i
Elevhuset som en Gave; men de tre afgaaede Bestyrelses
medlemmer havde fra den Tid ikke mere noget med Høj
skolen at gjøre. Det kom dog ikke til noget Brud med
♦) H. Rosendal: Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie.
Kolding 1894.
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Flor for Herteis Vedkommende; tværtimod udbragte han
ved Fællesmaaltidet bagefter en Skaal for »den længe
savnede« Flor; men derimod udtalte han sig siden da
altid med stor Bitterhed om Høgsbro, kunde næppe høre
dennes Navn uden at bruge Betegnelser, som han ellers
kun benyttede om Hertugen af Augustenborg, Beseler
o. lign, og undgik ham saavidt muligt, naar de senere
mødtes i Kjøbenhavn. Ogsaa med Hagen kom det til et
skarpt Brud; men senere fornyedes deres Venskab.
Derimod trak Hertel sig efter dette Nederlag, som
han betragtede som en stor Ydmygelse, fuldstændig tilbage
fra det offentlige Liv, og hans og de andre gamle Kamp
fællers Baner skiltes. Sammen med Flor talte han et Par
Aar senere ved et Møde i Haderslev, som »Danske Samfund
i Nordslesvig« holdt, og hvor Flor talte om Asken Ygdrasil, og Hertel »fremdrog adskillige Billeder fra Tiden
før Krigen *)«, og noget egentlig Brud kom det vel næppe
til; men det gamle Venskab var forbi, og da de senere
var sammen i Kjøbenhavn, havde de ikke Omgang med
hinanden; men Flor havde ligeledes paa den Tid trukket
sig tilbage fra alle sønderjydske Forhold med Undtagelse
af Rødding Højskole, og blandt de nordslesvigske Bønder
var hans Indflydelse længst forbi, saa naar hans Buste
blev skjænket Højskolen, maa det nærmest betragtes som
■en Tak fra Haderslev Vesteramt, fordi han skaffede dette
Højskolen.
P. C. Koch sluttede sig til S. Kierkegaard, da denne
i 1855 rettede sit vældige Angreb paa Kirken. »Danne
virke« bragte fnysende Artikler mod Præsterne, og i den
Anledning kom det til skarpe Sammenstød i Samtaler
mellem P. C. Koch og Hertel, men da saa Koch havde
solgt »Dannevirke« og senere boede som Redaktør i Kjøben
havn, mødtes de der i al Venlighed; dog et saadant
♦) F. E. Boisen: Den danske Sag i Nordslesvig. Dannebrog
1855, Nr. 30.
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Venneforhold, som Hertel havde staaet i til Flor, H. Nis*
sen og Skau, havde der aldrig været mellem Koch og
Hertel, saa denne tog sig ikke det saa nær, at deres Baner
skiltes, som overfor Flor og Skau.
Den 18. Maj 1857 døde Hans Nissen, og Hertel talte
ved hans Grav; men kort efter fremkom Skaus Frem
stilling af H. Nissens Liv*) — vistnok først i »Danne
virke« —, og Hertel følte sig meget saaret ved den over
legne Maade, hvorpaa hans unge Ven omtalte hans Del
tagelse i Begivenhederne før Treaarskrigen, hvor han havde
taget saa mangen Tørn af for Skau, og han blev opbragt
over den paa forskjellige Punkter urigtige Fremstilling;
men da han fra mange Sider blev opfordret til offentlig
at rette Skaus Fremstilling, svarede han afgjort Nej. Han
vilde ikke glæde Slesvigholstenerne ved en Fejde med sin
gamle Kampfælle og Ven, og han vilde heller ikke støtte
den saakaldte »Embedsklike«, der begyndte at træde frem
og jævnlig agiterede mod Skaus politiske Virksomhed,
som Hertel i alt væsentligt godkjendte; men han trak sig
tilbage fra Skau, og havde ikke Venskabet mellem Skaus
Sønner og Herteis to yngste Sønner, der altid fandt en
venlig og gjæstfri Modtagelse i Skaus Hjem, bevaret For
bindelsen, var denne maaske bleven afbrudt; men nu blev
der vedligeholdt et venligt Forhold, som navnlig kom frem
i den seneste Tid af Skaus Liv.
Under alt dette kom Hertel mer og mer til at blive
en ensom Mand. Han billigede ikke Udviklingen, saa
Faren, der truede, maaske klarere end mange andre, men
følte sig snart gammel og holdt sig til sit Hjem.
*) Laurids Skau: Hans Nissen i Hammelef.
tegnelser.
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5.

Stille Liv i Moltrup Præstegaard.

Moltrup Præstegaard var i Herteis Tid ikke saa
straalende som nu med et to Etagers Stuehus. I en af
Svenskerkrigene i det 17. Aarhundrede var Præstegaarden,
som da laa i Landsbyen Bramdrup, bleven brændt, vist
nok af Polakkerne 1658. Præstegaarden blev da flyttet
til Moltrup og bygget, hvor den endnu staar; men i de
200 Aar til Herteis Tid var der ikke foretaget store For
andringer. Det lille, lave, grundmurede Stuehus havde i
sin Tid faaet tilføjet en fremspringende Kvist, og enkelte
Forandringer var foretaget med Længerne, men i alt væ
sentligt var Gaarden uforandret og saa meget uanseelig
ud; men dog — kom man kjørende fra Kirken en smuk
Sommerdag forbi Haven og Flagstangen med Dannebrog,
og man saa det venlige, gultkalkede Stuehus med de
grønne Vinduesskodder, og man henover Stakittet kunde
se ind mellem de to Grantræer ved Laagen og gjennem
de aabne Havedøre Spejlet, saa maatte alle faa en Følelse
af Hygge.
Svingede man ind ad den noget vanskelige Indkjørsel,
gjennem den gamle Port med Hønsehuset til venstre, kom
man ind i den temmelig rummelige Gaard med sin Plæne
og Mødding midt i samt Hundehuset, hvor Herteis og
hans yngste Søns trofaste Ven, Lænkehunden Tyrk boede
i mange Aar, til den blev gammel og næsten blind. Øst
for Gaardspladsen var en lang Bygning med Enkebolig i
den ene Ende, Stalde og andre Rum i den anden Ende;
mod Nord laa en af de gamle Trælader, som dengang var
almindelige i Sønderjylland, men nu vel er forsvundne,
og mod Vest et Plankeværk ud mod Haven, hvor Hertel
i sin Tid havde plantet en Række Valnøddetræer, som
bøjede deres Grene over Plankeværket ind mod Gaarden,
der altid var fejet og ren. Mod Syd laa Stuehuset med
de grønne Vinduesskodder omkring de lave, temmelig smaa
Vinduer, og dette saa endnu mere uanseeligt ud mod
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Gaarden end fra Haven og Vejen forbi denne; men alt
dette glemtes, naar man var kommen ind i Forstuen med
Stenfliserne som Gulv, var bleven skilt ved Overtøjet og
traadte ind i Værelserne. Ja, ganske vist var disse smaa
og lave, saa naar de voksne Sønner kom hjem, klappede
de paa Bjælkerne for at føle sig hjemme. Skulde man
fra det ene til det andet Værelse, maatte man et Trin op
eller ned, .og i Værelserne havde hist og her Gulvet en
mærkværdig skraa Hældning ned mod Murene, forsaavidt
Gulvet ikke gik i Bakke og Dal; men hyggeligt var der
alligevel, og vel var det en Bestemmelse i Haderslev Provsti,
at Sognefolkene skulde vedligeholde og ombygge Præstegaarden, men derom vilde hverken Hertel eller hans Børn
høre Tale. Desuden de gamle Værelser og de tarvelige
Møbler passede sammen; thi med Undtagelse af den gamle
Mahognisekretær og tilhørende Stueuhr med Alabastsøjler
og Spejlvægge, som havde tilhørt Oldeforældrene Haffner,
var alt tarveligt, og de mange Skilderier var kjønne, og
var det ikke Kunstværker, saa var de nationale, og enten
de saa talte om Krig eller Fred, viste de, at det var en
dansk Mands Hjem, man var i. Værelserne var baade
faa og smaa; men Moltrup Præstegaard havde den samme
Egenskab — vistnok uforstaaelig for mange Kjøbstadsfolk
og Kjøbenhavnere — som alle gode, gammeldags Præstegaarde at være »elastisk« i Sommerferien, saa da varder
ikke saa faa, der rummedes indenfor de gamle Mure.
Livligt og fornøjeligt var der i den tarvelige, gamle
Præstegaard. Jævnlig kom den livlige F. E. Boisen og
den joviale Marckmann med Vognladninger af frisk Ung
dom, thi paa den Tid var der jævnaldrende Ungdom i
Præstegaardene i Moltrup, Vilstrup og Hoptrup, og der
var stadig Omgang, undertiden ogsaa med Nabopræstegaardene i Aastrup, hvor Bøllemose var Præst, og i Tyr
strup, hvor hans Skolekammerat Carstens var Præst, thi
ogsaa i begge disse Præstegaarde var der Ungdom, og alle
Gjæsterne befandt sig vel i den gamle, tarvelige, men
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patriarkalske Præstegaard, som fik sit Præg ved Herteis
varmhjærtede, ejendommelige Porsonlighed, uagtet der
savnedes en Husmoder, om end først Herteis ældste Dat
ter og senere Frøken Caroline Manicus styrede Huset med
Dygtighed.
Men den da voksne Ungdom i Præstegaardene kom
bort’, Døtrene omkring i Præstegaardene blev gifte, Boisen
blev forflyttet til Stege i Januar 1859, Marckmann døde i
1861, og der blev efterhaanden stille og ensomt i Moltrup
Præstegaard, saa i Tredserne var der af jævnlig Omgang
egentlig kun Herteis trofaste Ven, Fysikus Madvig i
Haderslev, og dennes stille, elskværdige Hustru, og vel
bragte Madvig Lune og Friskhed med sig som Gjæst, men
det var i Aarenes Løb ikke altid som Gjæst, han kom,,
men ogsaa som Huslæge.
»Sorrig og Glæde, de vandre tilhobe«, det kjendtesogsaa i disse Aar i Moltrup Præstegaard. Baade Sygdom
og Død bankede paa, og i Sommeren 1857 døde Herteis
næstældste Søn, Christian Hertel, 23 Aar gammel, som
Avlsforvalter hjemme; men her kom Døden dog som en
Udfrielse. Som Landvæsenselev var han engang falden
ned fra en betydelig Højde og blev aldrig siden rask; men
senere — vistnok ligeledes 1857 — blev Haderslevegnen
og særlig Moltrup Sogn hjemsøgt af en Blodgangsepidemi,,
der krævede mange Ofre. Hver Dag ringede Klokken, og.
skjøndt Sognet var lille, var Hertel næsten hele Dagen
optaget af at besøge Syge og berette Døende, og heller
ikke Præstegaarden slap fri. Her laa den yngste Datter
og den yngste Søn længe og svævede mellem Liv og Død,
og navnlig var den ellers saa livsglade Datter haardt angreben af denne frygtelige Sygdom, der hos hende efterlod
sig anden Svækkelse, som voldte Faderen megen Bekym
ring; men det tungeste Slag var dog, da han mistede sin
ældste Datter, der i Krigsaarene og de første Aar efter
Hjemkomsten havde været hans Trøst og Støtte. Den 19.

352
Oktober 1853*) havde hun Bryllup med den før omtalte
Fætter Harald, som samme Aar var bleven Premierlieutenant. Selv foretog Hertel, som Skik var i Sønderjylland,
Trolovelsen i Præstegaarden, men bevæget som han blev
under Trolovelseshandlingen, var han bange for under
Vielsen at blive overvældet af sin Bevægelse og overlod
den til en anden Præst. Datteren fulgte sin Mand til
Rendsborg, og da han senere blev forflyttet til Kjøbenhavn,
boede det unge Par paa Kristianshavn. Her sluttede Vilhelmine sig inderlig til Præsten Fenger og det Menig
hedsliv, der samlede sig om ham, drog sin Mand med, og
den fromme, dybe Kvinde med den rige Livspoesi øvede
ikke blot stor Indflydelse paa ham, men paa mange Unge,
der samledes i deres Hjem. Tidt rejste det unge Par,
navnlig da om Sommeren, til Moltrup, og hvor hun kom
frem, var den unge Kvinde til Velsignelse. Harald var
•en dygtig Officer, blev Kaptejn i 1860, og et saare lykke
ligt Liv levede de; kun et Savn havde de, de havde ingen
Børn, og der blev derfor stor Glæde, da de fik en Søn den
13. Februar 1861; men faa Dage efter døde Vihelmine,
knap 30 Aar gammel. Det var et en Tid næsten over
vældende Slag for hendes Mand og usigelig tungt for
Faderen, der dog trøstedes og oplivedes noget, da hendes
Søn, den lille Vilhelm Hertel*\ blev bragt over til Mol
trup, hvor han blev til Slutningen af 1864 og var sin
Bedstefaders Lyst og Glæde.
Under disse Omskiftelser blev der stille og ensomt i
Moltrup Præstegaard. Den gamle Omgang hørte op, og
Hertel følte sig for gammel til at slutte nye Venskaber,
følte sig ogsaa mere og mere fremmed for den nye Ud
vikling og trængte til Ro efter sit stærkt bevægede Liv.
Han holdt sig nu til sin Gjerning og sit Hjem. Om
Vinteren sad han mest i sit »Studerekammer« eller læste
*) Stamtavlen har her fejlagtig 1852.
**) Nu Sygehuslæge i Fakse.
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højt Vinteraftenerne — han var en fortrinlig Oplæser —
og om Sommeren holdt han meget af at pusle i Haven,
arbejdede tidt der langt mere, end han kunde taale. Uden
for Sognet kom han ikke stort, undtagen i Ærinde til
Haderslev og undertiden til Kolding, hvor hans ældste
Søn Volfgang nedsatte sig — vistnok 1861 — som Manu
fakturhandler. Kun i Ferierne blev der livligt som før i
Præstegaarden, navnlig da i Sommerferierne, og da blev
der gjort Udflugter, snart til den idyllisk beliggende Tørning Mølle, snart til Sølyst eller Vargaarde ved Lillebelt eller ogsaa til Skamlingskanke, hvor han da satte
sig paa den gamle Mødeplads og fortalte saa levende
og betagende om Festerne der og l?olkevækkelsens første
Tid, at enhver, der hørte ham, maatte blive varm om
Hjærtet.
6.

Suppleanten.

Han blev dog ikke paa den Tid glemt, om han ogsaa
trak sig tilbage og levede ensomt, og herom fik han nogle
Vidnesbyrd, der glædede ham. I en Sommerferie — vist
nok 1858 — kom en lille Skare Studenter til Skamlingsbanke og Kristiansfelt og blev indbudt til Hjerndrup af
den bekjendte Stænderdeputerede, Kammerraad JuhL Her
var ogsaa Hertel med Familie indbudt, og her holdt den
unge, veltalende Student, senere Højskoleforstander Ernst
Trier en varmhjærtet Tale til ham, og Studenterne jub
lede om ham.
Et mere betydningsfuldt Vidnesbyrd om, at han
ikke var glemt, fik han i 1859. . I Henhold til Januarkundgjørelsen blev der udskrevet Stændervalg i 1854;
men det var Klassevalg, og der var saaledes 5 gejstlige
Distrikter, der hver valgte 1 Deputeret og Suppleant. Had
erslev og Aabenraa Provstier med 42 Præster udgjorde det
1ste gejstlige Distrikt og havde i 1854 valgt Pastor Møl
ler i Vonsbæk til Deputeret og F. E. Boisen til Suppleant.
H. Wilh. Hertel.
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Møller mødte i Flensborg som Deputeret i to Samlinger
1855 og 1856—57, men nedlagde sit Mandat i Sommeren
1859, og Boisen, der samme Aar var forflyttet til Stege,
havde forladt Provstiet. Der maatte da udskrives nyt Valg
af en Deputeret og en Suppleant for den resterende Del
af Valgperioden, og Hertel blev af Valgbestyrelsens For
mand, Amtmand, Kammerherre Stockfleth den 8. August
beskikket som Medlem af Valgbestyrelsen (Valgassistent).
Valghandlingen foregik i Frue Kirkes nordre Skib i Had
erslev den 27. Oktober 1859. Her valgtes Pastor Mørk
Hansen i Felsted, Aabenraa Provsti, til Deputeret og
Hertel til Suppleant. Skjøndt Hertel i høj Grad paaskjønnede Valget, havde han dog først Betænkeligheder
ved at modtage det, men modtog det alligevel og gav sig
i Begyndelsen ivrigt til at studere »Stændertidenden« for
at være klar over Stillingen, hvis Mørk Hansen fik For
fald. Dette skete dog ikke; tværtimod vakte Mørk Hansen
som bekjendt stor Opmærksomhed ved den Dygtighed,
hvormed han Side om Side med Laurids Skau bekjæmpede
det tydske Flertal i Stændersamlingen, der varede fra den
26. Januar til den 19. Marts 1860, og hvor Slesvigholstenerne optraadte med samme Frækhed som før Oprøret.
Hertel glædede sig i høj Grad over Mørk Hansens Op
træden, men følte saa end mere end før, at om han ogsaa
tidligere havde kunnet gjøre Fyldest, var han i hvert Til
fælde ikke nu istand til at erstatte Mørk Hansen i paa
kommende Tilfælde. Han frabad sig derfor Gjenvalg, da
der næste Gang blev Valg den 18. November 1860. Dette
kunde han dog godt have sparet sig, thi der blev ikke
flere virkelige Stændersamlinger før Krigen 1864. Ganske
vist samledes 34 Deputerede og Suppleanter i Flensborg
den 13. Februar 1861 og underskrev en Erklæring, hvori
de udtalte, at Slesvig ønskede at blive en uadskillelig Del
af Danmarks Rige, som det i umindelige Tider havde
været, men først og sidst ønskede det, at al fremmed Ind
blanding holdtes borte, og at det udsondredes fra ethvert
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Fællesskab med de under fremmed Højhed slaaende Lands
dele. Dette var dog en rent privat Sammenkomst af de
dansksindede Deputerede. Derimod var der fastsat en
Samling den 17. Juli 1863, men den blev ikke til noget,
uagtet alle de Deputerede mødte. Trods »Patrioternes«
Advarsler og alle de sønderjydske Adresser havde Rege
ringen gjenoplivet de slesvigske Stænder, hvor de 9 Gods
ejere blandt de 43 Deputerede gjorde det nødvendigt, at
Tydskerne var født Flertal i Stændersalen. Trods alle
Misgreb var den danske Folkefølelse i Sønderjylland Aar
for Aar bleven stærkere, og hørte man ogsaa endnu Ud
tryk som »vi Slesvigere«, føltes det Aar for Aar stærkere
og stærkere, at nu maatte man træffe sit Valg, og ved
Stændervalget i 1860 voksede det danske Mindretal saa
stærkt, at nu havde Flertallet kun saa faa Stemmers Over
vægt, at udeblev nogle enkelte tydske Deputerede en Dag,
kunde det danske Mindretal være Flertal. Dette faldt
Tydskerne for Brystet, og straks den første Dag, den 17.
Juli, krævede de et Valg kasseret. Kommissarius er
klærede i Henhold til Lovene, at i det givne Tilfælde
kunde Valget ikke kasseres, og 24 Deputerede forlod da
straks Salen. Da Hertel erfarede dette, erklærede han, at
opførte Slesvigholstenerne nu Stænderskandalen fra 1846
om igjen, saa havde de ogsaa deres Sager i Orden, og saa
vilde man have Oprør eller Krig, inden et Aar var gaaet,
og det meget værre end forrige Gang. Han fik i en
sørgelig Grad Ret.
Aar for Aar var Stillingen kommen til at ligne Til
standen før 1848 paa det nær, at man nu havde danske
Embedsmænd ; men Bønderne glemte ikke den eneste Em
bedsmand, som før 1848 fuldt og helt sluttede sig til dem.
Det blev meddelt Hertel, at baade paa Skamlingsbankeselskabets Generalforsamling og i Bestyrelsen var der
stillet Forlangende om, at Herteis Navn skulde indhugges
paa Skamlingsbankestøtten, som Bønderne i det hele var
misfornøjede med, at der kom saa faa Navne af dem, de
23*
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kjendte, og saa mange fra tidligere Tid, som de aldrig
havde hørt Tale om. Til nærmere Oplysning herom har
Skamlingsbankeselskabets fungerende Formand, Landsthingsmand S. P. Råben i Vonsild velvilligt tilstillet
denne Bogs Forfatter følgende Meddelelser i et Brev, da
teret Vonsild den 13. Juli 1896:

»Hvad De særlig ønsker at vide er: Forhandlingerne
om Anbringelsen af Deres Faders og Bertel Hansens*)
Navne paa Støtten. Herom kan jeg ikke meddele noget,
da der, efter hvad jeg tydelig erindrer, og efter hvad Skb.
Selsk. Protokol udviser, aldrig er forhandlet om denne Sag.
Forannævnte Protokol udviser angaaende Mindestøtten, at
Skamlingsbankeselskabets Bestyrelse i Skrivelse fra Amt
mand Orla Lehmann, Vejle, som Formand og Forretnings
fører for den Komité, der har forestaaet Rejsningen af
Biilows Mindestøtte, af 31. Decbr. 1859, har anmodet om
Tilladelse til at rejse den store Mindestøtte paa Højskamling. Skamlingsb. Selsk. Bestyrelse: Laurids Skau, S. P.
Råben, J. J. Ravn, H. Tingleff og Ulzon holdt derefter
Møde i Kristiansfelt, hvori udtaltes, at den med Tak mod
tog Tilbudet. Foruden Orla Lehman vare Professorerne
Clausen og Allen Medlemmer af Monumentkomiteens For
retningsudvalg, og dette Udvalg foreslog i Skrivelse af 25.
Juli 1860 12 Navne paa Afdøde indhuggede straks og 6
Navne paa Nulevende indhuggede efter deres dødelige Af
gang. Sagen hvilede nu i flere Aar, i hvilke der af og
til veksledes Breve imellem Monumentkomiteen og Skb.
Selsk. Bestyrelse angaaende de Navne, der agtedes ind
huggede paa Støtten. Ved en Ekstrageneralforsamling i
Skb. Selskabet, afholdt i Haderslev den 20. August 1860,
indvilligede Selskabet i, at de foreslaaede Navne indhuggedes paa Obelisken, samt i, »at ingen Navne frem ti digen
*) Bertel Hansen, født 1776 i Sjellerup, Igen Sogn, var Gaardmand i Taarning og kjøbte sammen med Møller Staal Skamlingsbanken. Han betalte forud Kjøbesummen og gjorde alle
Pengeudlæg til Kjøbets Fremme, førend Aktieselskabet blev dan
net. Han var Medlem af den oprindelige Bestyrelse, og lians
Navn stod forrest blandt disse, saa han har vel været Formand.
Han hørte til Stifterne af den slesvigske Forening, var blandt
dens 25 »Repræsentanter« og henregnedes til »den faste Stok«.
Han døde den 27. Februar 1862.
L. H.
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maatte indhugges paa samme, uden at dertil er indhentet
de Herrer Clausens, Allens og Lehmanns Samtykke«. I
Begyndelsen af 1863 .optoges Sagen paany, idet Monument
komiteens Forretningsudvalg, tiltraadt af Ingeniørkaptejn
Købke, i Skr. af 21. April 1863 meddelte Skb. Selskabets
Bestyrelse, at fuld Enighed var opnaaet med Hensyn til
Indhugningen af 17 Navne, og at man ønskede at mod
tage Forslag fra Skb. Selsk. Bestyrelse om det 18. Navn.
I et Bestyrelsesmøde paa Kristiansfelt den 14. Juli 1863
foreslog Skb. Selsk. Bestyrelse, at Møller Staals Navn
skulde indhugges paa Støtten som det 18. Navn; man
foreslog derhos, om der ikke endnu kunde tillades den at
foreslaa endnu 2 Navne, der meget passende kunde an
bringes, 1 paa hver af de 2 Sider, hvor der kun agtedes
indhugget 4 Navne og Antallet af Navne saaledes blive 20.
Paa dette Forslag fra Skb. Selsk. Bestyrelse er aldrig ind
løbet noget Svar fra Monumentkomiteens Forretningsud
valg. Da Støtten ankom, var de 18 Navne, der findes paa
samme, indhuggede. Da Skb. Selsk. saaledes ikke fik den
i Skr. af 14. Juli 1863 ønskede Tilladelse til at faa ind
hugget de 2 Navne, blev der jo ikke Tale om at bringe
Navnene i Forslag. Skb. Selsk. Protokol indeholder intet
om, at et saadant Forslag er gjort med Mands Nævnelse,
og jeg mindes i denne Anledning blot, at der i Bestyrelses
mødet blev udtalt Antydninger om, at hvis man fik Lov
til at lade indhugge de 2 Navne, vilde formodentlig Pastor
Herteis og B. Hansens Navne være egnede til at komme
i Forslag.«

Derimod vedtog en Generalforsamling den 15. Juni
1863 at anmode Hertel om paa Selskabets Vegne at træffe
en Overenskomst med Lodsejerne i Grønninghoved i An
ledning af en Uoverensstemmelse om den Vej, der benyt
tedes som Indkjørsel. Denne Anmodning tilstillede Skau
Hertel i et Brev, og han fik da snart Sagen bragt i
Orden.
Heller ikke af Frederik den 7. blev han glemt. Naar
Kongen var i Haderslev, var det saa omtrent en Selvfølge,,
at Hertel var til Taffels hos ham i Amtmandens Bolig,
og den næstsidste Gang, Kongen var der, fik han af denne
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Opfordring til at hilse paa Grevinde Danner. Hertel søgte
da naturligvis Audiens hos hende, men vilde nødig nogen
Gjentagelse deraf, skjøndt han fandt- hende baade venlig
og interessant, og da Kongen var i Haderslev sidste Gang,
de første Dage af Oktober 1863, mødte Hertel derfor ikke
til den almindelige Kur for Embedsmændene; men der
kom et ridende Bud med Tilsigelse om at møde til Taffels.
Han mødte saa naturligvis og var siden glad over at have
set Kongen endnu engang og særlig ved en Lejlighed som
denne, hvor Kongen gjorde et saa sympathetisk Indtryk.
Den mest fremtrædende Festlighed ved dette Besøg var
Bøndernes Middag for ham paa Kristiansfelt, men baade
ved den Lejlighed, ved Ballet for ham, og navnlig ved sin
korte Tale, da der bragtes ham en Hyldest, medens han
en Aften var Gjæst hos Borgmesteren, og hvor hans Ord
med den kraftige Røst hørtes langt borte, overalt gjorde
han et stærkt Indtryk paa Befolkningen, og ingen anede,
at det snart var forbi med ham. Under hans Besøg blev
det særlig kjendeligt, hvad der dog alt længe havde været
at spore — og vel ikke blot i Haderslev, men lige til
Flensborg — at Danskheden sejrede. De gamle slesvigholstenske Familier, der tidligere havde holdt sig afspær
ret, nærmede sig de danske Familier, ja, om det saa var
Moltrup Præstegaard. Forhandlingerne om den nye Grund
lov — Novembergrundloven — ja selv den evropæiske
Stilling, alt saa lovende ud, i det mindste for sønderjydske
Øjne, og Modet var godt oppe, indtil Budskabet kom om
Kongens Død paa Lyksborg den 15. November.
Det fyldte alle Danske med bange Anelser, thi alle
følte, at det var i et skjæbnesvangert Øjeblik, Kongen var
død, og det er vel ogsaa muligt, at Stillingen var bleven
anderledes, om Frederik den 7. havde levet et Aar længere.
Det mærkedes ikke blot paa den evropæiske Stilling, at
Farerne truede, det mærkedes ogsaa paa Hjemmetydskernes hoverende Brovten og deres Tale om »Friederich der
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achte«, den augustenborgske Prætendent. I den Anledning
kom det til et ret karakteristisk Sammenstød mellem Hertel og den slesvigholstenske Kjøbmand, han i den senere
Tid var kommen i Forbindelse med, da denne som de
andre Slesvigholstenere begyndte at stryge Flag. Nu var
han ovenpaa, og som Hertel en Dag besøgte ham, begyndte
han at snakke op om »Friederich der achte«. Hertel blev
vred, og Kjøbmanden vilde berolige ham: »Bliv ikke vred,
Hr. Pastor, hver kan ja have sine Ansichten.« »Aa, be
hold De Deres Ansigt for Dem selv, det er ikke meget til
talende, og mit faar De ikke mere at se indenfor Deres
Døre«, svarede Hertel, gik bort, sendte et Øjeblik efter
Bud efter sin Regning, og efter sin Hjemkomst sendte han
straks Karlen ind med Betaling. Blev han saaledes under
tiden harmfuld, var det dog netop en Tid, hvor han følte sig
forynget og drøm te om at skulle gjenopleve 1848, ikke mindst,
da »Fædrelandet« bragte det bekjendte Telegram om en
svensk Hær og »han selv«. Sidst paa Aaret 1863 eller i
Januar 1864 sendte han »Dannevirke« sit Digt fra Marts
dagene 1848, som er anført foran, men med nogle For
andringer og en ny Slutning, der lød saaledes.*)

»Dyb Landesorg vi rundt om os se,
Kong Frederik til Graven de bære. —
Hans Kongeord: »Det skal ej ske!«
vort Løsen i Kampen skal være.
Kong Kristian har nu ved Styret Vagt,
han ser den truende Fare.
Stærk ved sit Folk er han uforsagt,
de skulde nok Danmark »vare«.
Og Danmark har sig i Norden en Ven,
Kong Karl vi glade ham nævne,
ham følger Nordens raske Svend
til blodige Fostbroderstævne.
*) Her efter en Afskrift, da hverken Herteis egenhændige
Opskrift eller »Dannevirke« foreligger. Se Side 198—200.

360

Op, Danmarks Søn, paa Land og paa Sø,
sving højt Din Dannebrogsfane!
Før skal Dannemarks Hjærte dø,
før de den mægte at rane!

Og højt over Stjærnerne throner han,
som raader for Folkenes Lykke,
han værne vil om den danske Strand,
med Sejren Dannemark smykke!«

DANNEVIRKE.
É4-*

den IS. Wotoembet I8S1.

9^2 215»

>Dannevirke«s Titelvignet en Tid efter Treaarskrigen.

VI.

„Den sidste paa Skandsen“ af de
gamle Stridsmænd.
1864—1872.

^^k, Hertel skulde kun altfor snart mærke, at 1864 ikke,
som han en Tid haabede, blev en Gjentagelse af 1848,
men at tværtimod de bange Anelser, han og de andre
»Patrioter« havde havt i 1855, kun var altfor grundede,
og at det, 1864 bragte, var en Opfyldelse af »Dannevirke«s
profetiske Titelvignet om den frembrydende Fjendeskare,
der for Sønderjylland fremkaldte et Ragnarok, som nu har
varet en Menneskealder, men derfor ikke har dræbt Haabet
om en Gjenfødelsestid med nye og bedre Forhold.
Allerede før Krigens Udbrud havde Hertel mærket,
at »Aanden fra 1848« ikke hvilede over Folket; men han
var dog fortrøstningsfuld, stolede paa den retfærdige Sag,
»Jenserne«, som han havde kjær siden 1849 og— Dannevirkestillingen. De første Efterretninger havde jo ogsaa
den gamle Klang fra Treaarskrigen. Tirsdagen den 2.
Februar blev Mysunde angrebet, og Budskabet om de

362

Danskes Sejr der fik en særlig god Klang i Moltrup
Præstegaard, da der kom Forespørgsel fra »Dannevirke«s
Redaktion, om der ikke var indløbet Efterretninger om
Kaptejn Hertel, da Tegrammerne særlig havde fremhævet
ham som en Officer, der havde udmærket sig. Nej, der
var ikke Breve, men den gamle Præst var baade glad og
stolt over Svigersønnen, hans kjære Søn Harald. Modet
blev ikke nedslaaet, da der kom Flygtninge Fredagen den
5. Februar. Det var Herteis gamle Onkel, Etatsraad Friess.
Han havde som før omtalt gjort Tjeneste paa Kristiansborg Slot som Page den 26. Februar 1792, da Slottet
brændte, og det følgende Aar oplevet Kjøbenhavns Brand,
havde 2. April 1801 som ung Officer i Kjøbenhavn været
udkommanderet, men da han var Landofficer, deltog han
vel næppe i selve Kampen. I 1807 var han paa Grund
af sit Helbred gaaet over i anden Stilling*), men som
loyal Embedsmand maatte han i 1848 flygte fra Haderslev,
hvor han var Justitsraad og Husfoged, og nu boede han
som gammel Pensionist i Byen Slesvig og havde sin Søn,
der var Toldembedsmand, og dennes Familie i Huset hos
sig; men Huset laa meget udsat, mente man, og den
gamle Mand rejste derfor bort, fulgt af en Adoptivdatter,
for at være i Ro i Mol trup.
Men saa kom den sørgelige Lørdag den 6. Februar,
som ingen vil kunne glemme, der oplevede den. Der var
en trykket Stemning i Haderslev. Det hed sig, at Slesvigholstenerne havde faaet Telegram, men dets Indhold »Zuriickzug ist begonnen« forstod man ikke, thi at de Danske
havde trukket sig tilbage, var jo rent ud umuligt, og der
kom ingen danske Telegrammer. Ud paa Eftermiddagen
stod Herteis yngste Søn, da i Latinskolens ældste Hold, i
den tavse Skare udenfor » Dannevirke« s Port og ventede
paa, at Telegramkassen skulde blive hængt ud. Omsider
kom en ud og hængte Kassen op. »Hvad nyt?« »Læs
•) Se Side 8.

selv, jeg kan ikke sige det!« En Herre læser, standser og
læser saa op med dirrende Stemme Rædselsbudskabet om
Dannevirkes Rømning, og den Scene, der da fulgte paa,
kan hverken glemmes eller skildres. Man hørte under den
almindelige Hulken en grædende Kvindestemme: »Saa skal
vi igjen have Røverpakket herop«, men ellers hørte man
ikke mange Udbrud, dertil var Sorgen for overvældende.
Mangen en tung Gang har Herteis Søn senere maattet
gaa, men en af de tungeste i hans Liv var dog, da han
om Aftenen gik hjem til Moltrup for at fortælle Faderen
og den gamle Mand, som havde søgt Tilflugt der, den
sørgelige Nyhed. Da han kom ind i Faderens Værelse og
denne saa ham, rejste han sig og spurgte: »Hvad er
der sket? Er Harald falden?« »Sandsynligvis ikke, men
sæt Dig ned, saa skal jeg fortælle.« Med nogen Nølen
og efter nogle Omsvøb fortalte Sønnen, og den gamle Præst
bøjede sit Hoved, foldede sine Hænder og bad:
»Gud Fader os bevare,
de store med de smaa!
Hans hellig Engleskare
en Skandse om os slaa!«

Der blev stille i Værelset; men lidt efter sagde den
gamle Præst, at helt uforberedt var han vel ikke, thi han
havde nok mærket, at det var ikke Aanden fra 1848, der
raadede, men en Rømning og Opløb i Kjøbenhavn, hvorpaa
det sidste Telegram lød, da Sønnen forlod Haderslev, det
havde han dog ikke ventet. Dette rokkede dog ikke hans
Haab, og roligt talte han om, at trods alt vilde Gud be
vare Danmark. Tidt har Sønnen maattet se op til sin
Fader i dyb Ærbødighed, men aldrig saa meget som den
Aften. Paa Spørgsmaalet om, hvad han nu vilde, svarede
han, at nu var hans Stilling ikke som i 1848, saa nu
kunde han da blive saa længe som de andre Embedsmænd.
og kjendte han Tydskerne ret, vilde han maaske blive en
af dem, der længst fik Lov til at sidde uantastet, hvis det
gik saa galt, at Hjælpen ikke kom først. Den næste Dag

var den sidste Søndag, Hertel ved Gudstjenesten i Kirkerne
kunde bede for Konge og Fædreland og de danske Vaaben,
men siden bad han bestandig hver Søndag, indtil han
blev fordreven, sin Yndlingsbøn, det anførte Vægtervers
af Kingo, som han bad, da han erfarede Dannevirkes
Rømning, og Menigheden bad stille med. Den vidste saa
godt, hvad han tænkte paa.
Herteis Onkel maatte nu atter rejse, og Præstegaardens Karl og Heste var næsten uafbrudt borte i Ægtkjørsel,
men ellers gik alt foreløbig stille og roligt i Præstegaarden. Den 17. Februar tilstillede Amtmand Stockfleth
ham en Bekjendtgjørelse fra den preussiske Regerings
præsident, Friherre o. Zedlitz, hvori Embedsmændene op
fordredes til skriftlig at give en Lydighedserklæring for
den Tid, Landet holdtes besat. Den afgav Hertel som
alle de andre Embedsmænd, og foreløbig sad da han og
de andre Præster uanfægtede, medens Amtmanden, de ju
ridiske Embedsmænd og Kofoed Hansen som Provst,
men ikke som Sognepræst, efterhaanden afskediges. Had
erslev Latinskoles Lokale blev taget til Lasareth, men
andre Lokaler foreløbig benyttede, indtil Skolen blev luk
ket. De 7 Disciple i ældste Hold, som skulde tage Artium
samme Aar, blev — og deriblandt Herteis yngste Søn —
kaldte op til Rektor, som meddelte dem, at saafremt
danske Tropper besatte Byen, skulde de straks møde, for
at Skolen saa kunde tage fat igjen, og hvis dette var Til
fældet ved Eksamenstid, vilde der blive holdt en Slags
Artium, hvor der dog vilde blive taget saa meget Hensyn
til Forholdene, at de ikke behøvede at nære nogen Frygt
derfor; men forsaavidt Fjenden fremdeles holdt Haderslev
besat, vilde der blive udfærdiget Modenhedsbevis, som
skulde træde i. Stedet for Eksamensbevis. Sønnen tog da
hjem til Moltrup Præstegaard og fungerede der som en
Slags Vicevært overfor Indkvarteringen, og alt gik roligt
i Præstegaarden; men en uhyggelig Tid var det, især da
baade Dybbøl og Fredericia belej redes. Oppe ved Kirken
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kunde man skjelne den fjærne Skydning, man hørte.
Nordfor Kirken kunde man høre Skydning fra Fredericia,
hvor Herteis næstyngste Søn, Rejnholdt, der i Januar var
bleven theologisk Kandidat, gjorde Tjeneste som Officers
aspirant, og Syd for Kirken hørte man Skydningen fra
Dybbøl, hvor Harald Hertel var. Det maatte kalde al
vorlige Tanker og Bønner frem; men begge blev bevarede,
og som Harald Hertel, den eneste danske Officer, der blev
2 Gange dekoreret under Krigen 1864, den 2. Marts blev
Ridder af Dbg. paa Grund af sit Forhold ved Mysunde,
blev han noget senere udnævnt til Dannebrogsmand paa
Grund af sit Forhold ved Dybbøl.
Nogle Begravelser forefaldt i Foraaret, som maatte
kalde Minder frem for Hertel, særlig under de nuværende
Forhold. Den 19. Marts døde i Kabdrup, Bjerning Sogn,
den næsten 79 Aar gamle Ivar Jochumsen, forhenværende
Sognefoged og den slesvigske Forenings Næstformand fra
dennes Stiftelse og til Treaarskrigen. I de senere Aar
havde han levet meget stille og var vel næsten glemt, saa
Dødsfaldet vakte ikke stor Opsigt; men han og Hans Nis
sen var de første nordslesvigske Bønder blandt de mere
udprægede, som Hertel var kommen i Forbindelse og Ven
skab med, og hans Død kaldte derfor mange Tanker og
Minder frem. Han blev begravet paa Bjerning Kirkegaard
Langfredag, og da det var Herteis Annekssogn, holdt han
naturligvis Ligtale. Denne er ikke opbevaret, men i en
Notisbog, hvor han indførte de Skriftsteder, han talte over
i Lej ligheds ta ler, hedder det om denne Begravelse: »Skal
det her hedde: Naar Døren er lukt og Lyset er slukt, er
den glemt, som ude er lukt? Nej —r Jes. 57, 2: De gaa
ind til Fred, de hvile i deres Sovekammer, alle de, som
vandrede paa den rette Vej.«
Større Opsigt vakte det, og større Indtryk gjorde det
paa Hertel, da Laurids Skau døde, netop paa Herteis
Fødselsdag. Han havde, som vi har set, kjendt Skau,
siden denne som ganske ung Mand havde besøgt Præsten
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i Aastrup, der fik ham inderlig kjær og blev stærkt be
taget af ham. Han havde siden fulgt hans Udvikling og
glimrende Bane med Opmærksomhed, da han blev be
undret og smigret som Taler og Folkehøvding, og tidt
havde han glædet sig over ham og støttet ham, naar
Bønderne forargedes, men tidt var han ogsaa selv bleven
bedrøvet og havde mærket, at der blev trukket stærkt i
Venskabsbaandet. Dette blev dog aldrig brudt, skjøndt
han ikke kom til at staa i det Forhold til Amtsforvalteren
som tidligere til den unge Bonde. Altid anerkjendte han
Skaus politiske Optræden i Stændersalen som Føreren for
det danske Mindretal, og det er da ogsaa ved denne, at
hans Navn vil blive bevaret med størst Taknemlighed.
Her maatte alle bøje sig for ham, og Mindretallet fulgte
ham villigt, om der end ogsaa der som i gammel Tid op
stod Rivninger. Dette kom navnlig frem ved en højst
ejendommelig Sag i 1863, da Flertallet havde sprængt
Stændersamlingen ved Mandatnedlæggelsen, og deriblandt
den slesvigholstenske Hansen-Grumby, som før havde været
valgt til Medlem af Rigsraadet. Ministeriet og Skau vilde,
at de Stænderdeputerede, som ikke havde nedlagt deres
Mandater, skulde vælge et nyt Medlem ; men dette fandt
Modstand hos de to gejstlige Deputerede: Pastor Graae
i Flensborg og Mørk Hansen. I den Anledning indbød
den Deputerede fra Haderslev, Redaktør Godske Nielsen,
til et Møde den 4. September 1863, og herom skriver

Graae*):
»Ved Mødet den 4. September fremviste L. Skau Mi
nisterbreve, hvori vi opfordredes til at stemme, uagtet vi
Danske kun udgjorde Minoriteten; men det hjalp ikke,
og navnlig opponerede Mørk Hansen og jeg paa det
kraftigste herimod, saa at Skau ingen Vej kunde komme

*) G. Fr. A. Graae: Mellem Krigene (1851—1864). Efterladte
Optegnelser og Breve, Side 135—136. — Fremhævelserne som
hos Graae.
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med os. Hvor meget dette ærgrede ham, kan ses af et
Brev til mig af 5. November 1863 fra Mørk Hansen, hvori
denne fortæller, at L. Skan »efter det sidste Flensborgmøde
var rasende paa de forbandede Præster. Han skrev
straks til Wolfhagen for at anklage Dem og mig; og
han sagde i Haderslev til G. Nielsen: »Giv mig 10 Rasp

huskandidater og giv mig 2 Præster at forhandle med;
jeg vælger D. g. mig Rasp huskandidaterne«!« Mørk
Hansen tilføjer: »Man burde have svaret ham:
højst rimeligt!« —«

Det er

Alt sligt kunde Hertel naturligvis ikke billige hosSkau, men dømte dog hverken ham eller hans private
Liv saa haardt som mange andre i Skaus Levetid.
Undertiden besøgte de hinanden, og saa kunde Hertel
bagefter udbryde: »Man kan blive vred paa den Mand,
men det er ikke muligt andet end at blive betaget af
ham og holde af ham, naar man kjender ham ret.«
Lejlighedsvis kunde det gamle Venskab bryde frem og faa
et stærkt Udtryk som ved et meget stort Bondebryllup,
hvor Skau mødte i fuld Uniform med sine Ordener paa
og holdt en aldeles betagende Tale. Han gav en Udsigt
over hele sin Udvikling, talte om Klasseforskjellen og sin
Længsel efter at naa frem til noget stort, virke for sit
Land, og vise, hvad en Bonde duede til, men hvorledes han
dog dybest inde følte sig som Bonde, og han sluttede saa med
en Skaal for Hertel som den Embedsmand, der altid havde
elsket og derfor forstaaet den nordslesvigske Bonde. Talen
var et politisk Indlæg paa en Tid, da der blev agiteret
stærkt mod Skau; men Herteis yngste Søn mindes sjæl
den at have hørt noget saa veltalende, saa betagende og
elektriserende som denne Tale, under hvilken Hertel sprang
op og raabte: »Nu gjenkjender jeg Laust Skau fra Fyr
rerne.« Derefter talte Hertel for Skau og med en saadan
Ild og Ungdommelighed, at Sønnen knap kjendte sin
gamle Fader, thi saaledes mindedes han ikke at have set
ham før; men saa raabte Skau under almindelig Jubel:
»Nu gjenkjender jeg ogsaa Pastor Hertel fra Fyrrerne!«
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I det sidste Aar havde de atter nærmet sig hinanden,
under Skaus Sygdom havde Hertel jævnlig sendt sin
yngste Søn til ham, og denne mindes den Glæde, hvor
med Skau modtog Hilsenen fra sin gamle Ven. Den 10.
Maj, Dagen før sin Død, spurgte Skau sin Hustru, hvad
Dato det var, og da han fik den at vide, sagd,e han: »Saa
■er det imorgen Herteis Fødselsdag. Det var dog min
bedste og lykkeligste Tid, da jeg altid kom til ham den
Dag«, og han sendte saa sin gamle, vel paa den Tid
ældste Ven — thi Venskabet mellem ham og Flor var
længst afbrudt — en hjærtelig Hilsen, som gjorde stærkt
Indtryk paa Hertel. Derimod sagde han Nej til en Op
fordring om at tale ved Graven, thi det, han vilde sige,
kunde dog ikke siges under de daværende Forhold, og
selv om han havde villet, havde han ikke faaet Lov der
til; men det gjordes ikke heller fornødent, da det Ord, der
lød over hans Kiste, netop var, hvad der kunde og
burde siges.
Den 18. Maj blev Skau begravet Det var en under
de daværende Forhold meget stor Skare, vistnok anslaaet
til 500 Mænd, der samledes foran hans Hjem. Kisten
blev baaret ud, sat nedenfor Husets Stentrappe, og fra
denne talte Stedets Sognepræst, Kofoed Hansen. Det var
en storslaaet Ligtale, hvoraf nogle Uddrag her kan være
paa sin Plads:

»Naar den Døde er bragt til Ro, saa tale de levende,
— — jo betydningsfuldere hans Liv var, desto mangfold
igere og mere forskjelligartet bliver Talen. — — — Først
den troende har den rette Forstaaelse af, at Menneskenes
Opmærksomhed, at Bedriftens Pris paa Mængdens Læber
er ikke det højeste, Mennesket kan vinde her i Verden,
er ikke Livets Krone.------ Der kan være noget særegent
ved et Navn. Hvo iblandt Eder vil ikke have følt det ved
denne Mands Navn? Mindet om et Folks Livsindhold
gjennem tyve Aar under Veksel af Fryd og Nød, Strid og
Fred er knyttet til dette Navn. Egentlig var han jo traadt
ud af den Livsstilling, hvor man saaledes plejer at nævne
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en Mand ved begge hans Navne, ved For- og Efternavn;
men de tvende, han bar. kunde ikke skilles ad. De kom
fast uvilkaarligt paa Læben. — Med dette Navn er han
indskreven i sit Folks Erindring og skal have en Plads i
dets Historie, der er i Sandhed kun én Livsbetegnelse,
den danske Aand og det danske Hjærte taaler vedhængt
hans Navn: Bonden Laurids Skau.-----------Er der nogen
Soldat i en Hær — og det danske Folk er i denne Tid
mer end nogensinde en Hær — er der nogen Soldat i en
Hær, der ikke kjender Avantgardens Fører, der ikke hører
hans Navn med Sorg og Savn og Ærbødighed, naar han
falden i Kampen ligger i de Slagnes Rad? Han var og
en Stridsmand denne. Hans Liv var en Strid: hans
Vaaben var Ordet og den klare Tanke, og Kraften, der
svang dette Vaaben, var den stærke Folkefølelse. Han
var et Skud af Folkets Livsrod, dens inderste; et herligt
Skud. Der kan gaa lange Tider, der kan gaa Aarhundreder hen, før der udsendes et lignende. Men saadanne
Livets Skud, mine Venner, de ere som Varsler. — — —
Saaledes kom og han som et Kampens Varsel; saaledes
kom hans Ord, hans Tale; —- ja, hvo har hørt hans Tale
uden at beundre den Kløgt, det Snille, den Klarhed,
den Kraft og Behændighed, hvormed han kunde bevæge
sig i Forhandlingen og slynge Tankelynene! ------- — Nu
ligger dette Liv afsluttet for denne Verden og afsluttet i
en Alder, da Manden endnu plejer at være ved det fulde
Livsmod og deltage i Livets Færd med usvækket Kraft*).
Hvorledes er det dog kommet saa? — — — Et saadant
Liv, som den Hedengangnes var, er udsat for svære Frist
elser, sværere end de nogensinde bydes almindelige Men
nesker; de fleste lære dem slet ikke at kjende og undre sig,
naar de se de højt begavede i Kampen med dem eller
hildede i deres Garn. Og blandt disse Fristelser er den
ikke den mindste, der er i Følge med at være Gjenstand for
Menneskenes Opmærksomhed og have sit Navn paa
Mængdens Læber. — — Hans Navn kom for tidligt paa
alles Læber, og Folkegunsten — mærker det vel, mine
Venner — Folkegunsten er altid som en Moder, der forkjæler sit Barn. Den har hildet endda større Skikkelser
endnu end ham, dem ogsaa, der havde ringere Forsvar
end vel maaske han. Saaledes kommer vor Tanke tilbage
Da han døde, manglede lian 11 Dage i at være 47 Aar.
H. Wilh. Hertel.
24
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til sin Begyndelse, at Menneskenes Opmærksomhed og
Bedriftens Pris paa Mængdens Læber er ikke det højeste,
Mennesket kan vinde her i Verden^ er ikke Livets Krone;
nej, Livets Krone ligger bag Død og Grav. Han forstod
det vel, den Hedengangne, men den Følelse deraf, der
gjen nem trænger Sjælen og kaster den ned i Bekjendelsen,
den vandt han vel kun paa det sidste, da han bøjede sig
for Frelsens Herre, selv bøjet under Forkrænkelighedens
tunge Vægt i det nedbrudte Legeme; men han vandt den
alligevel. Derfor bærer ogsaa Timelighedens Dom, som vi
have ladet den blive lydelig, Forsamlingens Haab, og naar
den har udtalt sig, har Erindringen sin Frihed til at
vende tilbage til det, der i den Afdødes Liv fremkaldte
Beundring og Glæde. —------- Og denne Krands af Be
undring, Taknemmelighed og Haab, omvunden af For
soningens Baand, som Timeligheden kan slynge det, det
er den Gave, vi i Fædrelandets Navn lægge paa hans
Baare.«

Efter Talen kjørte Ligvognen frem; men en gammel
Bonde — den afdøde Jørgen Jensen*) i Bramdrup, om
Forfatteren husker ret — raabte: »Lad os Bønder bære
ham, han bar baaret vor Sag!« Saaledes skete det. En
Skare Bønder samledes om Kisten, det øvrige Følge gik
parvis efter, og den tomme Ligvogn sluttede Toget, der gik
den lange Vej fra Mariegaard gjennem Haderslev ad Storegade ud til Gammelhaderslev Kirkegaard. Hjemmetydskerne
havde ellers hver Dag slesvigholstenske Faner hængende,
men den Dag var de borte; dog kunde man nok saa om
trent se, hvor der boede Danske og hvor Tydske. Nogle
Steder var Vinduerne aabne og fyldte med Kvinder, der
enkelte Steder kastede Blomster og Grønt ud paa Kisten
— andre Steder var Gardinerne trukne for eller Rulle
gardinerne nede, medens man dog saa spejdende Ansigter
bag Gardinerne. Pludselig hørte man taktfaste Fodslag.
Det var en Afdeling Østerrigere, som brød gjennem Følget,
marscherede hen til Kirkegaardens Indgang og ladede GeSe Side 64 og 225.
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værerne, medens Følget gik forbi. Da Kisten var bragt
hen til Graven, traadte Hertel som Ridder af Dannebrog
og Gaardejer Kloppenborg fra Kjøbenhoved som Dbm.
hen til Kisten. Den tydske Herredsfoged Selig kom
farende hen til Hertel og raabte med en Stemme, der dir
rede af Raseri: »De maa ikke tale her! Jeg forbyder Dem
at tale.« Hertel svarede roligt, at han vidste ikke, hvem
den Herre var, der raabte saaledes til ham; men det var
heller ikke hans Agt at tale. Familien havde anmodet
Kloppenborg og ham om at tage Ordenspuden af. Dette
fik de efter lidt Parlamenteren Lov til, og den for alle
Deltagerne uforglemmelige Højtid forløb roligt og værdigt,
blot med denne lille Afbrydelse.
Kort Tid efter var Hertel og hans Søn atter til Be
gravelse i Haderslev. Det var Møller Schrøter, i sin
Tid den slesvigske Forenings Vært, der blev begravet.
Følget var selvfølgelig ikke saa stort som ved Laurids Skaus
Begravelse, men dog anséligt, og da man naaede til Kirkegaarden, denne Gang Frue Kirkegaard, saa man noget lig
nende som ved Skaus Begravelse. Henne ved Graven stod
en »Hauptmann« (Kaptejn) og en Trompeter, og henover
den lave Hæk, der hegnede Kirkegaarden, saa man en
Afdeling Østerrigere lade Geværerne. Begravelsen udgik
fra Hjemmet, og der kom Latinskolens Rektor, Professor
S. B. Thrige, hen til Herteis Søn, underrettede ham om,
at Modenhedsbeviserne nu var afsendte til Kjøbenhavn, og
at Skolen nu fandt det rettest, at han og en anden Præste
søn, der begge opholdt sig i Skolens Nærhed, for straks
efter Tilsigelse at kunne møde paa Skolen, nu rejste bort
inden Vaabenhvilens Ophør. Kort efter rejste. Herteis Søn
bort som Student og var altsaa ikke hos Faderen, da
Krigens største Rædselsbudskab kom: Overgangen til Als.
Men hvorledes Herteis Sjæl vaandede sig i denne Træng
selstid, som da begyndte, skjønnes af et Brev fra denne
til Professor H. N. Clausen, dateret 31. August 1864:
24*
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»----------- Saa kom Krigen med dens Ulykker og det
forfærdelige Resultat. Det kan nu ikke være min Hen
sigt med disse Linier at gaa ind paa Tabet eller Ydmyg
elsen uden Lige, eller at skildre den pinlige Stilling her.
— — — Siden den ubegribelige, elendige Overrumpling
af Als — De skulde høre vor preussiske Indkvartering
udtale sin haanende Overraskelse desangaaende — er For
følgelsen først ret egentlig naaet hertil. Med en afslaaet
Overgang — og det ventede Preusserne, Frants Joseph
vilde ikke give sine Tropper hen til den forventede Øde
læggelse — med den havde alt stillet sig anderledes. Jeg
tænkte paa de Franskes Overgang ved Arcole og, da det
gjaldt Landets Frelse, paa Garden ved Waterloo: »La garde
meurt, mais ne se rend pas« *). Den gamle Feltpræst
længtes efter at være mellem de brave; men det kom
anderledes. Næsten ingen Hindring for Overgangen. »Es
war Schicksal«, siger min Indkvartering**) og føjer til,
medens han roser det tapre Forsvar i det hele, efter at
Overgangen saa uformodet var lykkedes, at Kjærligheden
til Fædrelandet dog ikke kan være stor i Armeen: »Hvor
for kaste ellers hele Skarer Vaabnene fra sig og lade sig
fange uden Modstand?« Det er bittert at maatte høre
paa, det er ikke Garden, som »meurt, mais ne se rend
pas«. Det var en forfærdelig Skuffelse! At Afskedigel
serne siden hin Affære nu ogsaa her gaar for sig i
ustandselig Fart, véd De; i de sidste Dage er saaledes 7
af mine Embedsbrødre i den nærmeste Omgivelse entledigede foruden flere andre Embedsmænd. — — Endnu
er ingen Opfordring om at løse sig fra Eden eller give slip
paa Embedet stillet til mig, om den vil komme— og maaske
snart — véd jeg ikke; jeg sidder i alt Fald paa Vippebrædtet! — — — En Forespørgsel har jeg fremdeles,
hvorom jeg gjærne vilde høre Deres Mening og Raad.
Kunde det være det rigtigste, maaske det ene rigtige, som
burde gjøres, at henvende sig til Regeringen og spørge,
om den ønskede, at man fremdeles skal søge at holde sig
her eller ikke? Og hvorledes og til hvem skulde man
da henvende sig?---------- At Stemningen her er nedtrykt
og bitter, kan jo ikke være anderledes ; medens man hører
Ytringer, at det dog er umuligt, at Regeringen kan gaa
*) Garden dør, men overgiver sig ikke.
**) En preussisk Artilleriofficer.
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ind paa den Fred, blandes derimellem Ord om Forræderi,
Sværest har det dog været af de vekslende Indkvarteringer
oftere at høre den Ytring: »Ja, vi er unægtelig komne
videre, end vi havde ventet; men den bedste Hjælp til det
opnaaede Resultat har vi havt i den danske Regering;
man kunde tro, den var kjøbt dertil«, og det har jeg
maattet høre paa! De vil jo, som det hedder i Rigsraadet,
benytte mine Ord med Diskretion. At det forøvrigt vilde
i paakommende Tilfælde falde mig vanskeligt at tigge
Regeringen, som intet Ord har til os herovre, om en
tarvelig Pension i mit Livs Aften, kan jeg ikke nægte.
Man føler sig saa frastødt. — Flere paa trængende Em beds
sager have bragt mig i skriftlig og 2 Gange i mundtlig
Berøring med Visitatorerne*). Saaledes blev forrige Aar
en ny Skole bygget i Annekset, og i Januar blev den
gamle Skolelærer paa Ansøgning entlediget; men om
Skolen var det ikke tilfulde ordnet, hvorledes Udgifterne
skulde tilvejebringes, og heller ikke efter hvad Norm Pen
sionen skulde udredes. Dette er nu paa tilfiedsstillende
Maade bragt istand. Det var vel min Pligt. Jeg omtaler
det, fordi nogle af vore Hyperpatrioter har ladet falde Ord
som: »Vi har ikke skrevet en Linie eller talt et Ord til
saadanne o. s. v «
Der er ingen Fare for, at Hertel
kaster sig hen. Jeg har forøvrigt mødt Agtelse og Høflig
hed og havt Lejlighed til at udtale et og andet, som jeg
tror, godt Ord. Kjærlighedsbaandet mellem Sognene og
Præsten er, det tør jeg jo nok sige til Dem, godt og stærkt.
»De bliver dog hos os! Vi kan ikke undvære vor gamle
Præst«. Derfor holder jeg ud, saalænge jeg kan, og vor
Herre giver mig Kræfter.«
Som det fremgaar af Brevet, var Hertel ikke bleven
spurgt om, hvorvidt han følte sig bunden til Eden til
Kongen af Danmark, men derimod blev han kaldt ind til
Amtmanden — vistnok kort Tid efter dette Brev — og
spurgt om, hvad han vilde svare, hvis han officielt fik
dette Spørgsmaal forelagt. Han svarede dertil, at han an
tog, at Amtmanden kjendte hans Fortid saa nøje, at han
ikke behøvede at svare. Ja, Amtmanden kjendte godt
*) Amtmand Kier og Provst Prahl, som nu blev Præst i GI.
Haderslev, den samme Prahl, som var Provst under Oprørskrigen.
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hans Fortid; men nu var Forholdene jo saa vidt for
andrede, at en Sammenligning med tidligere Forhold ikke
passede. Ja, men Eden bandt da i ethvert Tilfælde, mente
Hertel. Amtmanden betragtede ogsaa dette som et tilbage
lagt Standpunkt, da »en Ed har ikke den Betydning i
vore Dage som tidligere.« Hertel svarede hertil, at Preus
serne havde maaske faaet en ny Gud, som han ikke
kjendte; men hans Gud var den samme, som han altid
havde været, og derfor havde han heller ikke Ret til at
bryde en Ed, som kun den danske Konge kunde løse.
Amtmanden smilede venligt og mente, at det vilde give et
godt Eksempel, hvis Hertel kunde frigjøre sig for saadanne
gammeldags Anskuelser, da det selvfølgelig faldt vanske
ligt at besætte saa mange Embeder, og man derfor nødig
vilde foretage saa mange Afskedigelser; men da han
mærkede, at Hertel var ubøjelig, lod han sig forstaa med,
at de Præster, der var ansatte før 1848 eller var fødte i
Hertugdømmerne samt de i de ganske smaa Embeder,
maaske vilde blive forskaanede for en saadan Forespørgsel.
Denne kom da heller ikke, og Hertel kunde saaledes blive
uanfægtet, indtil Freden kom; men skjøndt Professor
Clausen i sit Svar paa Herteis Henvendelse havde tilraadet
ham roligt at afvente det Øjeblik, indtil der blev Tale om
Pligter overfor en ny Landsherre, mente Hertel det rettest
at spørge den slesvigske Minister, hvorledes Embedsmændene blev stillede, naar Kongen havde løst dem fra
Troskabseden, og der maaske kom en augustenborgsk
Hertug, som de — i det mindste han for sit Vedkommende
— ikke kunde tjene. Denne Forespørgsel stillede han
ifølge et opbevaret Udkast den 11. November; men Svaret
foreligger desværre ikke. Dog saalænge der ikke forelaa
nogen endelig Ordning, men man vilde nøjes med hans
Lydighedserklæring, besluttede han at blive. Stillingen
var dog meget vanskelig, og dette viste sig, da han mod
tog følgende trykte — »Hyrdebrev«:
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Generalsuperintendenten for Hertugdømmet Slesvig
til de Gejstlige og Menighederne.
Naade være med Eder og Fred fra Gud vor Fader og
den HErre Jesu Ghristo!
Den for vort Lands Ret førte Krig er lykkelig endt.
Preussens og Østerrigs sejrrige Vaaben have banet Vejen
til en Fred, der maa opfylde os med levende Glæde og
bevæge os til at yde den tapre allierede Armé og de op
højede Monarker, som have udsendt samme til vor Hjælp,
men først og sidst HErren vor Gud, som saa vidunderlig
og med saa megen Naade har bekjendt sig til os og til
dem, der have reddet os, vort Hjærtes varmeste Tak.
Enhver from Sjæl i Landet maa føle en dyb og lev
ende Trang til ogsaa i Menighedens Forsamling at frem
bære denne Tak for Guds Aasyn og fælles med de andre
at befale vort Land og dets Fremtid i hans stedsevarende,
vældige Varetægt og nedbede hans faderlige Naades og
Miskundheds Velbehag og Velsignelse over os og vor
Efterslægt.
Thi anordnes da herved, at der næstkommende anden
Søndag i Advent skal i samtlige Hertugdømmets Kirker
højtideligholdes en Fredsfest, som bebudes ved, at der
Aftenen tilforn fra Klokken 6 til Klokken 7 ringes med
alle Kirkeklokker, og er der dernæst i Dagens offentlige
Gudstjeneste at prædike over Salm. 85, V. 9—14.
Hvor Kirkesalmen »O store Gud, vi love Dig« ikke
maatte findes i den brugelige Salmebog eller ikke maatte
kunne synges af Menigheden, der vil »Nu takker alle
Gud« være at synge.
HErren give Naade og Velsignelse til, at ogsaa ved
denne Højtidelighed hans Navn allevegne maa herliggjøres,
hans Rige forfremmes og kraftigen bidrages til, at vi
allesammen maa føre et stille og roligt Levnet i al Gud
frygtighed og Ærbarhed!
Hilser hverandre med Kjærligheds Hilsen!
Den HErres Jesu Naade være med Eder!
Min Kjærlighed med Eder alle i Christo Jesu! Amen!

Grundhof, Martin Luthersdag 1864.
Godt.
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Paa Spørgsmaalet om, hvorvidt han kunde holde
denne Fest, svarede Hertel, hvad han ogsaa sagde i sin
Prædiken den paagjældende Dag, at Gud havde lært ham
at takke ogsaa for Sorgerne, og derfor kunde han vel
ikke holde Glædesfest, men nok sige Tak ogsaa for denne
Sorg, som ganske vist var den største, han Gg Befolk
ningen havde oplevet, og tillige bede Gud, at denne Sorg
maatte blive dem alle til Velsignelse, saa det, der havde
ramt dem, kunde vendes til det gode. I Moltrup, hvor
der ellers var god Kirkegang, mødte ikke en eneste til
denne Gudstjeneste; men i Bjerning var der nogle Siesvigholstenere, og da de selvfølgelig ikke var tilfredse med
Gudstjenesten, gav de en Meddelelse til det slesvigholstenske
Blad »Nordslesvigsk Tidende«, og Visitatorerne afkrævede
da Hertel en Beretning. Denne lød ifølge en Afskrift
blandt hans Papirer saaledes:
»Løverdagen den 26. f. M. modtog jeg Visitatorialcirkulæret af 19. tilligemed Generalsup. Skrivelse af 10.
Om denne vare mange bitre Udtalelser komne mig for
Øre i de foregaaende Dage. Gjennemlæsningen, jeg tilstaar det, rystede mig dybt. Mit mere end 30aarige Sam
liv med Nordslesvigerne i en vid Kreds havde lært mig
tilfulde at kjende og at elske den trofaste Befolkning.
Jeg vidste, at Fredstraktaten ved at løse det ældgamle
Baand mellem Slesvig og Danmark havde grebet Befolk
ningen i sin Helhed — at Undtagelserne ere faa, er vel
bekjendt — med den inderligste Smerte, medens Super
intendenten taler om levende Glæde over Krigens Udfald,
om Tak til Sejrherrerne for den ydede Hjælp, om Tak til
Gud for den ved dem bragte Redning — alt i den største
Modsætning til Menighedernes Følelser. At oplæse disse
Superintendentens Udtalelser for dem ifølge Visitatoriets
Opfordring var mig umuligt. Det stodyb;’ mig som Guds
bespottelse og at give Forargelse. Det var mig derfor af
Vigtighed at kjende Ordlyden af Civiløvrighedens Skrivelse
af 3. Novbr., som efter Cirkulærets Henvisning til samme
anordner en kirkelig Højtidelighed i Anledning af Freden,
medens Generalsuperintendenten anordner en Fredsfest,
der efter hans Anskuelse skulde være en Glædesfest \
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men ikke enhver kirkelig Højtidelighed er en Glædesfest,
den kan ogsaa være en Sørgefest. Jeg søgte da nærmere
Oplysning om det egentlige Indhold af Civiløvrighedens
Skrivelse; men en saadan var ikke at erholde. Skrivel
sen var ikke Visitatoriet meddelt! Der var altsaa ikke
mere at gjøre; Circulæret kom til mig i den ellevte Time.
Den næste Dag,

1ste Søndag i Advent,
anmeldte jeg da for begge Menigheder fra Prædikestolen,
at en Højtidelighed i Anledning af Freden var anordnet
næste Søndag og ytrede som Indledning; »Det er nu som
hidtil min Formaning til Eder taalmodig at bøje Eder
under Herrens Tilskikkelse. Højtideligheden er af Super
intendenten betegnet som en Glædesfest for den Fredslut
ning, som har berørt Eder saa smeltelig. Om Glæde over,
hvad der er sket, kan her ikke være Tale, det kan ingen
Magthaver ville befale, Superintendenten kan det heller
ikke. Opfordre Eder dertil fra dette hellige Sted staar
ikke i min Magt. Som Sandhedens Forkynder have I her
hørt mig i en lang Række af Aar, anderledes kan Eders
gamle Præst heller ikke nu træde op, og I ville heller
ikke have det anderledes, det véd jeg.
Dernæst oplæste jeg Superintendentens Skrivelse fra
de Ord: »Thi anordnes da herved o. s. v.«, endte med
den foregaaende Passus, at vi ville »fælles med andre be
fale vort Land o. s. v.« og bekjendte dernæst, at fra næste
Tirsdag (29. Nov.) vilde fuldstændige Afskrifter af Super
intendentens Skrivelse være fremlagte til almindeligt Efter
syn i begge Sognes Skoler samt hos Kirkeværgerne og
Sogne fogderne. — Saaledes har jeg, efter bedste Evne,
søgt at gjøre Visilatorernes Opfordring om Kundgjørelsen
Fyldest.
2den Søndag i Advent.
Den befalede Klokkeringning havde fundet Sted om
Aftenen forud og nu ligeledes om Morgenen. Gudstjene
sten var efter Tur og forudgaaet Bekjendtgjørelse ansat i
Moltrup Kirke Kl. 10, i Bjerning Kirke Kl. 1.
Moltrup Kirke. — Da aldeles ingen Tilhørere ind
fandt sig, maatte Gudstjenesten bortfalde.
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Bjerning Kirke. — 10 Mandspersoner vare tilstede,
af Kvinder omtrent det samme Antal (dog mest Piger og
Drenge). Gudstjeneste fandt altsaa Sted.
Jeg prædikede over den foreskrevne Tekst med Frem
hævelse af »Sandelig Herrens Frelse er nær hos dem,
som ham frygte« i Forbindelse med Ordene af Dagens
Evangelium: »Derfor ser op og opløfter Eders Hoveder«,
udviklede, at naar sand Gudsfrygt var tilstede i Folket,
og det med troende Hjærter saa op til Herren, da skulde
det (efter Tekstens Ord) »ikke omvendes til Daarlighed«,
men »hans Ære bo i Landet, hans Frelse være det nær,
Sandhed opvokse af Jorden, og Retfærdighed se ned fra
Himlen« o. s. fr.
Af de anordnede Salmer kunde den ene »O store Gud«
ikke synges af de faa tilstedeværende, den anden: »Nu
takker alle Gud« bruges her sædvanlig hjemme i Husene
og i Kirkerne ved glædelige Anledninger; men en saadan
var denne ikke. Før Prædikenen blev sungen: Nr. 193,
495; efter Prædikenen Nr. 436 (Vor Gud han er saa fast
en Borg) og 194*).
Hermed er min egentlige Beretning til Ende. Det
være mig tilladt endnu at tilføje et Slutningsord. Af en
dyb rodfæstet Kjærlighed til Slesvig og de mig anbetroede
Menigheder og med det Haab, at jeg ved den Tillid, der
hos dem og udenfor dem i en vid Kreds er bleven mig
til Del, kunde i en bevæget Tid virke til Bedste for dem,
besluttede jeg efter modent Overlæg at underordne mig de
nye Forhold og lovede i sin Tid den øverste Bestyrelse
Lydighed. Senere sluttede jeg mig med Tillid til Visitatorerne. Den Retning, hvori jeg med Hensyn til For
holdene har stræbt at virke, har været at søge at bringe
Ro i Gemytterne og forebygge Udbrud af Misfornøjelse.
Saaledes ved den uheldige Optræden af Militæret ved Be
gravelsen i Sommer (L. Skau og O. Schrøters), ligeledes
ved den saa meget omtalte Bøghovedfest. Da Indbydelsen
til denne udgik, opstod der et stærkt Røre, og man vilde
*) I Pontoppidans Salmebog, som benyttedes dengang, er 193
»Søde Jesus, vi er her. — 495 »Luk Øjne op, o Kristenhed, thi
Jesus vil Dig lære, Hvordan Du from og vel bered Kan mod
hans Tilkomst være«. — 194 »Nu Gud være lovet, som Vore
Sjæle vilde mætte I sit Hus og Hellligdom«. — »Nu takker alle
Gud« blev sungen af Slesvigholstenerne, naar de proklamerede
Augustenborgeren som Hertug.
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møde i stort Antal, ikke for at stemme med, men imod
Indbyderne. Jeg formanede til at opgive en Plan, hvorved
intet andet vilde opnaaes end at bringe Ulykker over de
modstræbende: Militæret skulde atter dertil anvendes; de
maatte være overbeviste om, at den hele Farce var foran
staltet uden Bestyrelsens Samtykke. Jeg véd, at jeg holdt
mange borte. Dette blev i Hr. Jansens Blad*) udlagt saaiedes, at jeg havde holdt Folk tilbage fra at stemme for
det ved Festen stillede Andragende.
Hvorledes denne Indberetning vil blive bedømt, véd
jeg ikke. Nordslesvigeren har udtalt sig aabent og lige
frem, som det er hans Vane. Til at karakterisere Stem
ningen, være det mig tilladt at anføre Ytringer, som i disse
Dage have lydt mig imøde: »Nej, gaa til Kirke i Søndags
kunde vi ikke. Klokkeringningen var for os som til en
Ligfærd ; tror man, at vi kunne glæde os ved, at man vil
ringe Slesvig til Graven, o. s. fr.« 1 det Øjeblik, jeg slut
ter, fortæller man, at Civiløvrigheden har hævet Forbudet
imod, at Slesvigerne drage til Kolding for at se Kongen
og bringe ham deres Farvel. Civiløvrigheden forstaar
bedre at vurdere Landets Stemning end det Parti, som
foranstalter Militærskandaler ved Begravelser, ved Bøghovedfarcen, ved Gendarmers ufornødne Indblanding og
nu — Hyrdebrevet, som man har kaldt den første Hilsen
fra Landets Biskop til Præster og Menigheder. Dog lad
nu Pennen hvile!
Moltrup, 7. Decbr. 1864.«

Visitatorerne var ikke tilfredse med denne Indberet
ning og forelagde Sagen for Regeringspræsident v. Zedlitz,
som da opholdt sig i Flensborg. Hertel rejste derfor
til Flensborg, og indfandt sig hos Zedlitz i Præste
kjole og med Ridderkors, som det fra gammel Tid
•) »Nordslesvigsk Tidende«, hvor der maaske ved Omtalen af
Herteis Fredsfest er mindet om hans Deltagelse i de to Begrav
elser og Forhold overfor »Bøghovedfesten«, et Folkemøde i Lunden
paa den Høj, hvor Haderslevhus i sin Tid har ligget. Dette blev
sammenkaldt af Slesvigholstenerne under Londonnerkonferencen
for at fremkalde et Folkeønske om at faa »Friederich der achte«
til Hertug. Den østerrigske General Gondrecourt erklærede, at
vilde de Danske opponere, skulde Militærmagt anvendes.
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var Skik i Hertugdømmet, naar man mødte hos sine
høje Foresatte. Zedlitz modtog ham meget venligt, og
de fik en lang Samtale, hvori Regeringspræsidenten anerkjendte hele Herteis Optræden og udtalte sin Agtelse
for den nordslesvigske Befolknings Trofasthed mod Dan
mark og den danske Konge. Han hørte selv til en schlesisk Slægt, som havde været meget imod Schlesiens Ind
lemmelse i Preussen, saa det var først de sidste Genera
tioner, der havde villet modtage preussiske Embeder. Han
forstod derfor tilfulde Befolkningens Sindelag; men det
var en saa stor Vinding for Slesvig at komme ind under
Tydskland, at det nok engang vilde gaa op for Befolk
ningen, og da var han overbevist om, at Befolkningen
vilde overføre sit trofaste Sindelag paa de nye Forhold.
Da Hertel erklærede dette for en Umulighed, svarede Zedlitz, at det var naturligt, at han og Befolkningen mente
dette; men det kunde først Tiden vise, naar de nye Her
skere, og derom nærede han (Zedlitz) ikke mindste Tvivl,
vilde tage alle berettigede Hensyn og gjøre alt for at vinde
Befolkningen. Da Hertel mod Slutningen af Audiensen ud
talte, at han efter gammel Vane var mødt i Embédsdragt
og med Ridderkors, men ikke vidste, om han havde Lov
til under de nye Forhold at bære sit Ridderkors, svarede
Zedlitz: »Jo, naturligvis! De har faaet det med Ære, og
De skal bære det med Ære. Militæret har faaet Ordre
til skyldig Honneur overfor Ridderkorset«. »Men forleden
blev min Embedsbroder, Pastor Hagen, antastet paa Gaden
af en Gendarm, der vilde rive Ridderkorset af hans Bryst,
men dog gav Hagen Lov til selv at tage det af«. »Jeg
véd det, og Gendarmlieutenant Johannsen har faaet en
Irettesættelse derfor«.
Da Hertel kom ud i Forværelset, hvor hans ældste
Søn, Kjøbmanden i Kolding, sad — denne havde fulgt
ham til Flensborg — saa han saa stolt og glad ud, at
Sønnen, efter at have hørt Udfaldet af Samtalen, udbrød:
»Nu skal Du med hen til en Fotograf!« Det gik Hertel
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ind paa, og Resultatet blev det Fotografi, hvorefter Bogens
Titelbillede er taget.
Hertel havde Følelsen af, at han havde vundet en
Sejr, og det var den almindelige Opfattelse baade i Nord
slesvig, hvor man naturligvis snart erfarede, hvad der var
forefaldet i denne Sag, og i de Kredse i Kongeriget, Her
tel gav Underretning derom. Professor H. 2V. Clausen
skrev den 4. Marts 1865 herom:
»Sagen angaaende den kirkelige Fredsfest har bragt
Dem en formelig Triumf, og tillige — som mig synes —
vist Vejen til at søge hen til den højeste Øvrighed, naar
den underordnede tiltager sig for meget. Det er vel efter
Forholdene ikke antageligt, at denne kan gjøre Regning
paa at støttes synderlig af hin. Alt, hvad der høres her
ovre om Stemningen i Nordslesvig, er glædeligt og op
byggeligt, og maa overbevise selv de mest Vantroende om,
hvor sund og ægte Danskheden er. Heller ikke tør vi
paa nogen Maade opgive Haabet om, at Preussen kan blive
nødsaget til at tilkjøbe sig Herremagten over det øvrige
ved Afstaaelsen af Slesvig — saa langt ned, som Stem
ningen er udpræget dansk. Spørgsmaalet staar jo endnu
aabent og synes at blive mere og mere forviklet. Har
Hjælpen svigtet derfra, hvor vi havde Løfter at bygge paa,
saa kan den engang komme fra en Side, hvor der ikke
haves udtrykkeligt Tilsagn, men hvor det betragtes som
Æressag at opretholde Nationalitetsprincipetog Befolkningens
Ret. — — Maatte nu Foraaret bringe en Smule Lysning
i Horizonten! Vi have længe kun set sorte Skymasser
trække op derfra. Mine varme Ønsker følge Dem. Ønsket
om den rette Forening af Fromheds og Snildheds Aand
hører ikke til dem ; De er i det Stykke anderledes forfaren
end nogen af os.«
Clausens Haab om Hjælp fra en anden Magt, der be
tragtede det som »en Æressag at opretholde Nationalitetsprincipet og Befolkningens Ret« syntes at gaa i Opfyld
else, da Kejser Napoleon den 3. fik § 5 indsat i Pragerfreden den 25. August 1866 ; men et mærkeligt Sammen
stød, Hertel fik med Myndighederne umiddelbart efter
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denne Fredslutning, lod ane, hvorledes den preussiske
Konge vilde holde det Kongeord, han da havde givet i
den treenige Guds Navn, som da Krigene i 1864 og nu
i 1866 tilstrækkelig viste, hvorledes han fortolkede det
»Enhver sit«, der staar indskrevet i det preussiske Kongevaaben.
Indtil da havde Hertel siddet saa nogenlunde uan
fægtet, om han end af og til blev drillet, som da en slesvigholstensk Gaardmand i Bjerning Sogn indgav en Klage
over ham den 26. November 1865. Nogle Familier i dette
Sogn havde nemlig oprettet en Danseskole og lod, uden
at have indhentet Herteis Tilladelse dertil, Børnene tage
Del i denne •— i Skoletiden. Hertel havde i den Anled
ning fra Prædikestolen, der efter Egnens Skik altid be
nyttedes til slige Meddelelser, advaret Sognets Forældre
mod at lade Børnene gaa til Danseskole i Skoletiden, da
sligt ikke kunde betragtes som en Forsømmelse med lov
lig Grund. Herover blev der indgivet en Klage, der gik
i høje Toner, og Klagen blev naturligvis sendt Hertel til
Erklæring. Han afgav sin Erklæring værdigt og roligt
og fik Medhold af Visitatorerne. Ellers sad han, som
sagt, uanfægtet, men følte sig naturligvis trykket af For
holdene, og der var stille, meget stille i Moltrup Præstegaard, hvortil ogsaa bidrog, at Harald Hertel, der den
23/ December 1863 var bleven gift med Frøken Michelli
Elisabeth Jhomsen, hen paa Efteraaret 1864, da Freden
var sluttet, hentede sin lille Søn, Vilhelm, Bedstefaderens
Øjesten. Kun Ferierne gav Afbrydelse i Stilheden; men
et Par Rejser havde Hertel dog foretaget, der begge havde
været ham til stor Oplivelse, den ene i Efteraaret 1865
til Ryslinge, hvor han besøgte Pastor Birkedal, den anden
i Forsommeren 1866 til Kjøbenhavn. Han kom glad hjem
fra denne, og Sommeren bragte jo store Forhaabninger;
men med Pragfreden, der skulde være det visse Pant paa
Opfyldelsen af de danske Sønderjyders Haab, var det forbi
med Freden for Hertel i Moltrup Præstegaard.
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Den 28. August 1866, altsaa tre Dage efter at Pragfreden var sluttet, skulde der være Visitats i Moltrup, og
denne skulde da slutte med den sædvanlige Festmiddag i
Præstegaarden, hvor ikke blot Visita torerne, men ogsaa
Lærerne og de Bønder, der havde aflagt de forskjell fgé
Kommissionsregnskaber, tog Del. Begyndelsen af Maaltidet gik roligt og godt, og ingen anede noget ondt, da
Stegen kom paa Bordet, og Hertel rejste sig og holdt følg
ende Tale:
»Man bliver efterhaanden gammel, og ingen Ting er
mere, som det tidligere var. Saaledes var det mig forhen
en Glæde ved en højtidelig Anledning som denne og ved
vore festlige Sammenkomster i Sognene at komme frem
med nogle Ord — ikke disse storslaaede Taler, dem var
jeg aldrig en Ven af — men nogle Ord fra Hjærtet, pas
sende til Tid og Sted, og de bleve gjærne hørte og godt
modtagne. Derfor have mine Bønder ikke været tilfredse
med, at det dermed gik istaa, og at de paa deres For
langende, at de dog efter gammel Sædvane maatte faa et
Ord af mig, fik det Svar: Jeg kan ikke, Børn, jeg lider
af Mundklemme. Det var nu en Følge af Forholdene, af
den pinlige Uvished, hvori vi have levet de to sidste Aar.
Jeg er heller ikke idag ganske fri for denne Mundklemme;
men noget kan jeg dog sige, og det vil jeg da ogsaa. Det
Ønske, som i denne Ængstelsens og Uvishedens Tid rører
sig i Nordslesvigernes Bryst, kjende begge vore højtærede
Visitatorer fuldt vel; derfor fortjener den fredelig-venlige
Imødekommen, der fra Deres Side er bleven os til Del,
vor fulde Anerkjendelse, og jeg opfordrer Eder derfor til,,
mine Venner, med mig at tømme et Glas for Amtmand
Kier og Provst Prahl til et Vidnesbyrd om vor Tak, vor
Tillid til Dem.«

Men nu brød det løs, som vi ser, naar vi ligesom ved
Bordtalen følger den Beretning, Hertel affattede og sendte
sine Venner:
»Forsamlingen tog Glassene og rejste sig. Da ytrede
Amtmanden: »Forinden jeg kan modtage den Hilsen,
Pastor Hertel har udtalt, maa det være mig tilladt at
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knytte en Berigtigelse til hans Ord. Naar De, Hr. Pastor,
tror, at Nordslesvigerne ønske at komme tilbage til Dan
mark, saa véd jeg godt, at det er Deres Mening; men jeg
har den Overbevisning, at Størstedelen af dem ikke vil
have vort gamle Fædreland sønderlemmet, det kan ingen
født Slesviger ønske til Fordel for Kongeriget Danmark.
Ja, jeg er overbevist om, at en stor Del af de tilstedevær
ende vil have Fædrelandet bevaret og ikke skilt ad.«
Dertil var det mig umuligt at tie, og jeg svarede da:
»Jeg forstaar ikke ganske Hr. Amtmandens Mening om
Fædrelandet. Er Talen om det gamle danske Fædreland,
da tør jeg med fuldeste Overbevisning forsikre, at her er
ikke en eneste tilstede, uden at han jo ønsker igjen at
knyttes til sit tusindaarige Moderland. Men skal Meningen
være at drages syd paa til Tydskland, da er her ingen,
som deler det Ønske. Tror Hr. Amtmanden at have gjort
den Erfaring, at en stor Del af Nordslesvigerne ønske at
indlemmes i Preussen, da vidner det om, at De ikke rigtig
har forstaaet Deres Gjern i ng*) iblandt os«. Nu rejste Amt
manden sig og erklærede, at efter saadanne Ord kunde
han ikke forblive ved Bordet. Jeg beklagede det; men
han forlod Selskabet. Lidt efter rejste Provsten sig og er
klærede, at hvor Amtmanden ikke kunde være, kunde han
heller ikke blive. »Ogsaa De, Provst Prahl, det gjør mig
-ondt; men saa faar De jo at gaa«. Og ogsaa han gik**).
Noget efter gik jeg over i Dagligstuen. Der stode
begge Herrerne rejseklædte, og følgende Ordveksel ud
spandt sig:
Jeg: Ville De virkelig tage bort, mine Herrer, paa
Grund af en Misforstaaelse? Thi andet kan det ikke
være. Jeg hverken har villet eller har fornærmet Dem.
Amtmanden: Hvad De, Pastor Hertel, tidligere hjemme
i min Stue kan have ytret til mig, det regner jeg slet
*) I Visitatorernes Indberetning til Regeringspræsidenten var
Ordet »Gjerning« oversat ved »Geschäft*, i Herteis Indberetning
ved »die Verhältnisse hier«. Han indrømmede under det senere
Forhør, at han havde brugt Ordet »Gjerning«, og at dette kunde
misforstaaes, men erklærede, at han havde ment, hvad det af ham
brugte tydske Ord betegnede.
♦*) Bønderne forholdt sig tavse under dette Optrin og be
klagede bagefter dette, men erklærede, at de ikke havde forstaaet
Amtmandens »Berigtigelse« og først været klare over Ordstriden,
da Amtmanden gik.
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ikke paa; personlig kan De ikke fornærme mig! Men
en saadan Udtalelse i saa mange Slesvigeres Nærværelse
taaler jeg ikke.*)
Provsten: Har De glemt, hvorledes jeg har holdt
Haanden over Dem? Idag har De sagt, jeg kunde gaa.
To Gange lader Provsten sig ikke vise bort; nu ville vi
faa at se, hvem af os, der taler det sidste Ord om at gaa.
Jeg: Aldrig er der i mine 33 Embedsaar i Slesvig
budt mig en saadan Tiltale i min Stue, aldrig vist mig,
gamle Præst, en saadan Adfærd i mit Hus; men, mine
Herrer, uden at være enten Amtmand eller Provst kan
man dog, tænker jeg, være en ærekjær Mand.
Der var nu ikke mere for mig at gjøre, jeg bukkede
da og gik. Tilfældet vilde, til at forøge det uhyggelige i
denne Scene, at idet jeg hurtigt aabnede Døren for at gaa
ind paa mit Værelse, slog en voldsom Trækvind — Vin
duer og Døre stode aabne til alle Sider — den i med
stærk Allarm. Straks efter kjørte Herrerne bort.« —

Visitatorerne indgav en Klage, og den 11. September
tilstillede Regeringspræsident Zedlitz ham en Skrivelse,
hvori han meddelte, at der var klaget over, at han havde
holdt »en politisk Bordtale«, som foranledigede Amtmanden
til en Imødegaaelse, og han derefter havde optraadt saaledes, at Visitatorerne havde været nødte til at forlade
Selskabet, hvorfor han havde at indfinde sig i Slesvig til
Forhør Tirsdagen den 18. September.
Denne Begivenhed og Regeringspræsidentens Skrivelse
rygtedes snart, og Herteis gamle Kampfælle Hagen, med
hvem han havde siddet i Rødding Højskoles Direktion,
men med hvem det, som vi har set, var kommen til et
Brud i 1853, besøgte ham, udtalte sin Deltagelse og bad
ham om Lov til at maatte følge med til Slesvig, da Hertel
vel kunde trænge til paa denne Rejse at have en Ven ved
sin Side og ikke burde staa ene i denne Sag. Dette
*) Her maa vistnok indskydes et Ordskifte, som ifølge For
høret maa være forefaldet:
Provsten: Hvad tænker De ved »Mundklemme« ?
Hertel: Har man nu ikke engang Lov til at tænke?
H. Wilh. Hertel.
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smukke Træk af Hagen gjorde stærkt Indtryk paa HerteU
der naturligvis med Tak og Glæde modtog hans Tilbud,
saa det gamle Venskab blev fornyet og nu bevaret.
De rejste altsaa til Slesvig, og den 18. indfandt Hertel sig i »Prindsens Palais«, hvor Zedlitz boede; men ogsaa herom kan vi følge en Beretning, der findes blandt
hans Papirer:

»Hr. v. Zedlitz modtog mig koldt med en kort Be
klagelse over, at han havde maattet kalde mig herhen;
men Visitatoriets Indstilling af min politiske Optræden
ved Visitatsmaaltidet, og den Maade, hvorpaa det var sket
overfor dem, havde gjort det nødvendigt. At Gejstligheden
befattede sig med Politik var forbudt. Jeg spurgte, om
Hs. Excellence erindrede min Udtalelse, da jeg sidst stod
for ham. Jeg havde dengang sagt, at min Bestræbelse
gik ud paa at berolige den Befolkning, jeg stod i nærmest
Forhold til, naar der efter min Overbevisning blev virket
uheldigt ind paa den af de Styrende. Jeg havde ogsaa
denne Gang virket i samme Retning, da de Tilstedeværende
umuligt kunde give Amtmandens udtalte Erfaring Med
hold. Dengang havde Hs. Excell. billiget min Fremgangsmaade, og den var uforandret den samme.
Han svarede: Ja, det erindrede han godt; men denne
min Virken passede ikke nu. Tiden var en anden, og nu
virkede jeg paa den Maade ikke beroligende, men snarere
til Modstand mod Regeringen. »Jetzt sinet Sie Preussen«.
Dette erklærede jeg, at jeg ikke forstod efter § 5 i Pragerfredstraklaten. Intet Svar. Han læste nu min (paa Tydsk)
medbragte Beretning om det den 28. August passerede.
Han gav mig den tilbage med den Ytring: »Tingen kan
ikke gaa saaledes hen. De er kaldet »zur Vernehmung«.
Hr. Rathjen er tilstede paa Gottorp for at optage Protokol.
De maa gaa hen til Gottorp« (skarpt betonet). »Nej, und
skyld, gaa kan jeg ikkfe. Jeg har et beskadiget Ben, som
smerter, og jeg har været upasselig nogle Dage; men der
holder en Vogn hernede«. »So konnen Sie dahin fahren«
(atter stærkt udtalt). »Maa jeg saa bede om en til at led
sage mig, jeg kjender ikke Indretningen paa Slottet«. Et
ungt, særdeles høfligt Menneske fik da Ordre til at følge
mig. Han viste mig Vej i Slottets Labyrinth og hjalp
mig op ad en uendelig Mængde Trapper. Stakaandet
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naaede jeg Salen, hvor jeg blev meget høfligt modtaget af
Hr. R. og hans Sekretær. R trak en Lænestol hen til
— Forhørsbordet og bad mig sætte mig.«
Beretningen skildrer Forhøret, der varede
Time;
men delte frem byder ikke meget, der behøver at medtages
her. Der var forskjellige Punkter i Klagen, deriblandt
naturligvis, at Amtmanden ikke havde »forstaaet sin Gjerning«, og Hertel indrømmede, at det var et uheldigt Ud
tryk, da det kunde misforstaaes; men det havde ikke været
hans Agt at fornærme. Han var beskyldt for »usømmelig
Politik« ved Bordet, men svarede, at det var Amtmanden
selv, der var kommen ind paa Politik, medens han i
Henhold til Pragfredens § 5 ikke kunde se noget usømme
ligt i at omtale Befolkningens Ønsker. Om Ordstriden i
Dagligstuen var der ikke talt videre i Klagen, kun de
vekslede Ord om »Mundklemme«, og derom forklarede
Hertel, at det var.et Ord, han jævnlig brugte i Spøg og
ligeledes den Dag, da Visitatorerne tilsyneladende var i
godt Humør, da de gik tilbords. I Klagen var der ogsaa
sagt, at han havde slaaet Døren i efter sig, og derom be
mærkede Hertel, at det var under hans Værdighed at
svare dcrpaa, men fortalte saa om Trækvinden.
Efter Forhøret rejste han tilbage med sin Ven Hagen,
og den 22. September 1866 udstedte Regeringspræsidenten
en »Eröffnung« (Kundgjørelse), der kritiserer Herteis Ad
færd den 28. August og slutter saaledes:

»Regeringen maa herved tilkjendegive Dem sin alvor
ligste Misbilligelse af dette Forhold, og har for denne
Gang kun undladt strængere Forholdsregler af Hensyn til
de Undskyldningsgrunde, som kan uddrages af Slesvigs
nærværende Stilling ogsaa for Deres Vedkommende. Re
geringen venter imidlertid, at De for Fremtiden paa det
strængeste holder Dem indenfor de Grændser, der er fore
skrevne enhver Gejstlig med Hensyn til politisk Optræden,
og at De ikke igjen vil gjøre Dem skyldig i Anstød mod
den Deres Foresatte skyldige Agtelse, da Regeringen i
modsat Tilfælde straks vil se sig nødsaget til at afskedige
Dem.«
25*

388

Der blev nu holdt skarpt Øje med ham, og da »Nord
slesvigsk Tidende« fortalte efter »et Medlem af Bjerning
Menighed«, at han havde undladt at holde Takkefest for
Freden i Prag og sagt fra Prædikestolen, at han »ej hel
ler fandt, at der forelaa nogen Grund til Takkebøn«, fik
han en forøvrigt meget høflig Forespørgsel herom fra Visitatorerne med Tilføjelse, at de ikke antog, at han havde
udtalt sig saaledes; men da han svarede, at han først
havde modtaget Ordren om Takkefest Lørdag Aften, da
han var færdig med at udarbejde sin Prædiken og ikke
kunde træffe Foranstaltning til en Takkefest, men havde
holdt en Takkebøn, saa faldt den Sag bort.
Den udsatte Stilling, han nu stod i, vakte imidlertid
Opmærksomhed baade i Sønderjylland, hvor der fra forskjellige Egne blev sendt ham venlige og anerkjendende
Hilsener, men ogsaa i enkelte Kredse i Kongeriget, og
saaledes kunde hans yngste Søn bringe ham en Hilsen,
idet Flor ved et privat Middagsselskab, hvor flere bekjendte
ældre og en Del unge Mænd var samlede om P. Skau
fra Bukshave, udbragte en smuk Skaal for Hertel som
»den sidste paa Skandsen« af de gamle Kampfæller og
bad Sønnen overbringe denne Hilsen. Professor H. N.
Clausen skrev den 10. Oktober 1866 om Visitatshistorien
og dens Følger saaledes i et Brev:
»Min hjærtelige Tak, højtærede, kjære Pastor Hertel,
fordi De saa hurtig har villet meddele mig fuldstændig
Kundskab om den mærkelige Episode i Moltrup Præstegaard! Jeg har, som De kan tænke, siden den første
Efterretning om det forefaldne stadig været hos Dem i mit
stille Sind og været spændt paa Udfaldet. De skjelner i
Deres Brev imellem den deltagende og den billigende
Stemning fra min Side; men jeg vidste virkelig ikke, hvad
Kritikken — som forresten udenfor Scenen har let Spil
— skulde have at udsætte. Mig forekommer det, at Sagen
har været godt anlagt og er bleven godt gjennemført, —
hvad ogsaa Udgangen viser. Jeg kan derfor til min Tak
føje min Lykønskning, og det ikke blot for Personernes
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Skyld: at det skjønne Baand imellem Præst og Menighed
har faaet Lov at bestaa, — men ogsaa for det politiske
Varsel, som hermed synes givet. Hvorfor har vel den
preussiske Regering ikke grebet Lejligheden til at skille
sig af med den ubekvemme Præst, uden fordi den staar
politisk trængt af Fredstraktatens femte Artikel og ikke
finder det raadeligt at behandle Nordslesvig som virkelig
erobret Land.«

Har Preussen virkelig en Tid vaklet og Kongen ikke
været klar over, om han turde behandle Nordslesvig som
virkelig erobret Land, varede dette dog ikke længe. Man
brød sig kun lidet om Sønderjydernes Adresse og Deputa
tionen til Berlin; men Juleaften stadfæstede den preus
siske Konge den af Landdagen vedtagne Lov, at »Schles
wig-Holstein« skulde indlemmes i det preussiske Monarki,
og Stemningen var meget trykket, ikke blot i Moltrup
Præstegaard, men hele Egnen, da Herteis yngste Søn,
Studenten, kom hjem i Juleferien. Den foregaaende Jul
var der livligt med en Række Baller, dels i private Hjem,
dels i »Harmonien« — baade Klubben og Landbofor
eningen —, og de havde alle været prægede af frejdig Stem
ning, ined Humør blandt de Unge og prægtige Bordtaler,
der aandede Haab og Fortrøstning. Denne Gang var der
vel kun ét Bal, det sædvanlige Julebal i »Harmonien«, hvor
der vistnok kun blev danset lidt, thi de fleste Herrer
foretrak vel som Studenten at høre paa eller deltage i
Førernes Samtaler og Raadslagninger i Værelserne bagved
Balsalen.
Man ventede med bange Anelser, hvad »Forordnings
blad« vilde bringe, et,Blad, man ellers ikke ændsede ret
meget. Det var i Nordslesvig Skik indtil 1864, at der
ikke holdtes »Kirkestævne« paa Kirkegaarden, men at
Degnen i Landsbykirkerne umiddelbart efter Udgangsbøn
nen — maaske dog Kvinderne gik først — i Kordøren op
læste officielle Bekjendtgjørelser. Da Fjenden besatte Landet,
optog Regeringspræsidenten denne Skik, og der blev ud
givet et »Forordningsblad for Slesvig-Holsten«, som skulde
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oplæses, men det vilde man i Moltrup Kirke — og vel
overalt — ikke høre paa. Naar Udgangsbønnen var bedt,
og man skjønnede, at nu skulde »Forordningsblad« op
læses, rejste alle sig som paa Kommando og gik ud, og
det var just ikke ganske stille, saa Degnen kunde ikke
komme til at læse; men naar der omsider blev Ro, var
der ingen andre i Kirken end Hertel, der fritog Degnen
for Oplæsningen, da han selv kjendte Indholdet.
Opmærksomheden i Kirken blev trods Spændingen og
Forventningen næppe bedre ved Oplæsningen, da dette
nye Budskab kom, thi alle de nye Bestemmelser var alle
rede da kjendte ad anden Vej og alt andet end glæde
lige. Der skulde t. Eks. holdes Session, hvilket gav An
ledning til, at en stor Mængde Unge — deriblandt Herteis
yngste Søn — mødte hos Herredsfogeden for i Henhold til
Wienerfreden at erklære sig for at ville være danske Undersaatter, og der maatte de underskrive, at de gav Afkald paa
deres Rettigheder som preussiske Undersaatter. Den 24.
Januar tilstillede Visitatorerne Hertel en Forordning om
en Kirkebøn for den preussiske Kongefamile; men da det
blev stillet frit, om man vilde tage den hele eller et nær
mere betegnet Uddrag, havde Hertel ingen Betænkelig
heder, men mente, som han udtrykte sig, at den preus
siske Konge nok kunde trænge til, at man bad for ham.
Men saa kom Kravene om at aflægge Ed, og derpaa vilde
Hertel ikke indlade sig.
Allerede før Eden krævedes, indgav han en Ansøgning
om Afsked med Pension. Denne er dateret den 21. Fe
bruar; men den 2. Marts indstævnede Visitatorerne ham
til at møde paa Amthuset i Haderslev den 7. Marts for
at aflægge den befalede Tjenesteed. Herpaa svarede Her
tel 4. Marts med at andrage om, at Edsspørgsmaalet maatte
stilles i Bero, indtil han havde faaet Svar paa Ansøg
ningen om Afsked; men den 17. Marts svarede Visitator
erne, at Regeringen i Slesvig den 14. havde tilskrevet dem,
at den ikke saa sig »i Stand til at bevillige den af Dem
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ansøgte Henstand med Edsaflæggelsen«, og derfor skulde
han uden Ophold meddele, om han var villig til at af
lægge den. Hertil svarede han Nej, og den 28. Marts
meddelte Visitatorerne ham, at han af Regeringen i Sles
vig var bleven suspenderet den 25. Marts.
Nu kom der en lang, pinlig Uvishedens Tid, hvor
Svigersønnen Harald og de 2 af Sønnerne kom for at tage
Afsked med Hjemmet, »den gamle Rede«, som den gjærne
kaldtes ; kun den yngste Søn kunde ikke komme. Alt var
i Orden, og han var rejsefærdig, da der kom et Telegram,
at han maatte ikke komme. Der havde nemlig været en
Gendarm og spurgt, om han var der. Den 4. Maj skrev
Faderen til ham: »Det var en Skuffelse for Dig og os
alle, at Du ikke kunde komme hjem til den gamle Rede!
men med nogen Rolighed kunde Du dog ikke have været
her, saaledes som Regimentet føres. For nogle Dage siden
bragtes fire Ungersvende bagbundne til Haderslev for at
føres videre til Spandau. Derhen vilde jeg dog ikke have
Dig.« Det hedder mod Slutningen af Brevet: »Provsten
har forleden sagt til en Mand herfra, at min Afsked kom
maaske snart, maaske Sommeren vilde gaa hen og noget
af Vinteren med. Det er en pinende Uvished.«
Fuldt saa længe varede det dog ikke, thi den 25. Maj
1867 tilstillede Visitatorerne ham et af den slesvigske Re
gering den 20. Maj underskrevet Dekret om hans Afsked
igelse uden Pension og meddelte, at Regeringen samtidig
havde paalagt Visitatorerne »behageligen at ville tilkjendegive Pastor Hertel ved det hosliggende Dimissionsreskripts
Udlevering, at han med Familie uden Ophold har at for
lade den hidtil af ham beboede Præstegaard.«
Han fik dog Lov til at blive, indtil der var holdt
Auktion over alt det i Præstegaarden, som han ikke vilde
føre med, og vistnok Dagen efter Auktionen blev han,
Datteren Kristiane, Frøken Manicus og alt Flyttegodset
kjørte af Moltrup Sogns Beboere i en meget lang Vogn
række, da alle vilde være med, til Kolding, hvor der paa
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et Hotel holdtes en meget bevæget Afskedsfest, og Aaret
efter sendte »dansksindede Beboere i Moltrup og Bjerning
Sogne« ham til hans Fødselsdag en Mindegave, bestaaende
af en Kaffekande med Sukkerskaal og Flødekande, alt af
Sølv.
Han rejste med de to Damer til Kjøbenhavn og flyt
tede ind i et Hus i Gjentofte, der var lejet til dem for
Sommeren. Han levede her meget stille og kom kun lidt
ud; thi han havde som »den sidste paa Skandsen«, som
Flor havde kaldt ham, sat sine Kræfter til og trængte til
Ro. Dog havde han en længere Privataudiens paa Bernstorff, hvor Kongen modtog ham med stor Hjærtelighed
og forestillede ham for Dronningen og vistnok flere af den
kongelige Familie. Undertiden besøgte han ogsaa Profes
sor Manicus, der havde forladt Flensborg 1864 og nu
boede i Lyngby. Her traf han Flor \ men som han glad
og varm vilde takke denne for hans Hilsen til »den sidste
paa Skandsen«, fandt han ham kold og gnaven, og da
Manicus i en Skaaltale omtalte Herteis Betydning for den
danske Sag i Sønderjylland, fandt Flor det nødvendigt at
tilføje en Berigtigelse, der forstemte Selskabet og saarede
Hertel, som dog ikke svarede. Flors Skaaltale og deres
Møde gjenoprettede derfor ikke, hvad Hertel havde ønsket,
det gamle Venskab; men den Kulde, der i en Aarrække
havde været imellem dem, vedvarede, saa de næppe talte
ret meget sammen, om de end altid hilste venligt paa
hinanden, naar de mødtes.
I Efteraaret 1867 flyttede han ind til Kjøbenhavn,
hvor han havde megen Slægt, og boede til sin Død i en
Lejlighed paa Ingemannsvej med en smuk, næsten landlig
Udsigt over Marker ind mod Kjøbenhavns Volde; men
Uvirksomheden nu efter det stærkt bevægede Liv gjorde,
at han faldt sammen, ældedes stærkt og i visse Retninger
blev noget affældig, saa de, der opsøgte ham nu for at
lære ham at kjende, næppe kunde faa Indtryk af den
Personlighed, han havde været. Han deltog dog i enkelte
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Festligheder, hvor han talte. Saaledes var han i Efteraaret 1867 Gjæst i »Sønderjydsk Samfund«, en Forening
af unge Sønderjyder, da dette holdt Fest for Bjørnstjerne
Bjørnson til Tak for en Tale, han havde holdt det foregaaende Aar i Kristiania, thi da havde Bjørnson, som bekjendt, endnu ikke »forandret Signalerne«. Ligeledes del
tog han — vistnok ogsaa som indbudt Gjæst — den 27.
November 1869 i 25 Aarsjubilæet for Rødding Højskole
og maaske i nogle Herlovianerfester og 1870 i en 50aarig
Jubilæumsfest som Student; men ellers holdt han sig til
Hjemmet og den nærmere Familiekreds, og en særlig
Glæde var det ham, naar hans Dattersøn, den lille Vil
helm Hertel besøgte ham.
Aaret 1870 nred Tydskernes Sejre i Frankrig og
Preusserkongens bekjendte Telegram: »Hvilken Vending
ved Guds Førelse«, var ham en svær Skuffelse og kaldte
undertiden det Spørgsmaal frem, om det, som han og hans
Kampfæller havde levet og stridt for, da virkelig var forgjæves. Tunge Familiesorger i Forbindelse med denne
bitre Skuffelse og legemlige Lidelser, deriblandt en tiltag
ende Døvhed, gjorde hans sidste Leveaar til en Lidelsestid,
saa hvor vemodigt det var for hans Børn at slippe ham,
maatte de dog se det som en Udfrielse, da han døde deri
29. November 1872.
Harald Hertel ejede en Familiebegravelse paa Garni
sons Kirkegaard, og her blev han jordfæstet den 6. Decbr.
Begravelsen udgik fra Frederiksberg Kirke, og skjøndt
Kjøbenhavns Overpræsident blev begravet til samme Tid,
hvorfor en Del gamle Venner som Professorerne Clausen
og Madvig, der begge sendte smukke Krandse og hjærtelige Breve, var forhindrede, var det dog en anseelig Skare,
der samledes i Kirken, deriblandt hans Fætter og tidligere
Elev, Krigsminister Hqffner, med hvem han ellers ikke
havde Omgang, Udsendinge fra Moltrup Sogn og vel de
fleste Sønderjyder, som boede i Kjøbenhavn. Herteis Præst
P. A. Fenger holdt Talen, men berørte mærkeligt nok
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ikke hans Virksomhed i Sønderjylland; derimod dvælede
han meget smukt ved hans Færd som Feltpræst i Frede
ricia, hvorom en Officer havde fortalt ham. Hans Knuger
var tilstede og har senere for denne Bogs Forfatter udtalt,
at han savnede stærkt i Fengers Tale et Mindeord om
Herteis Færd i Sønderjylland, og han var lige ved selv
at bede om Lov til at bringe en Hilsen derovre fra ; men
han turde ikke, da han ikke var forberedt og var bange
for at gaa istaa, da han aldrig havde talt i en Kirke.
Det var kun faa Vogne, der fulgte Kisten den lange
Vej ud til Garnisons Kirkegaard, men deriblandt Herteis
gamle Ven og Amtmand, Kammerherre Stockfleth. Da
Ligvognen kjørte bort, saa man de to sidste af de gamle
Kampfæller, Flor og P. C. Koch, Arm i Arm gaa ind
mod Byen ad den bladløse Frederiksberg Allé, medens det
visne Løv hvirvlede om dem.
*
Det var Vintertid, da Hertel døde, og det saa ud i
de nærmeste Aar efter 1870, som alt det var visnet, han
og hans Kampfæller havde levet, stridt og — lidt for;
men Folkebevægelsen var vaagnet med en saadan Livs
kraft, at efter Vinter kommer Vaar, thi »nye Stridsmænd
skal her, nye Stridsmænd skal der slutte Kreds om den
Fane, vi har kjær«, og — som Hertel skrev, da Ulyk
kerne brød ind over Danmark i 1864:

»Højt over Stjærnerne throner han,
som raader for Folkenes Lykke!
Han værne vil om den danske Strand,
med Sejren Dannemark smykke!«

Trykfejl.
Side
»
»
>
>
»
»
>

6, Linie 13 fra neden: Ære, læs Arv.
83, Tekstlinie 4 fra neden: ikke, læs intet.
103, Linie 16 fra oven: afsendt, læs affattet.
127, Linie 9 fra neden: 1846, læs 1845.
174, Tekstlinie 10 fra neden: Poulsen, læs Paulsens.
212,
»
3
—
frit før, læs frit end før.
331, Linie 8 fra neden: Juniforening, læs I nu i Forening.
» 14
—
bekjendte, læs bekjendtgjorde.
377,

