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I SKOVEN GRUNDER DEN GAMLE EG
skrevet af

t SOGNEPRÆST CARSTEN PETERSEN 

til Peter Andreas Sørensen og Hustru
Anne Kjestines Guldbryllup,

fejret i Gallehus 2l/io 1898

Mel.: Helt tungt han efter sig Foden drog.

I Skoven grunder den gamle Eg
Paa henrundne Aar.
Den mindes mangen en Ungdomsleg 
Gjemt i spirende Vaar.
Om lette Alfer, som sagte sang, 
Mens Droslen kyssed’ sin Ven; 
Om Unglivs brusende Væld, som sprang, 
Klang Mindet igjen.

Mens Bonden følger sin tunge Plov 
Med slæbende Gang, 
Han spejder stille Naturens Lov, 
Som signe skal hans Vang. 
Da studser Øjet, han lytter hid, 
Det glimter, klinger i Muld: 
Som Aandestemme fra Heltes Tid 
Klang Hornet af Guld.

Naar Aften følger paa Dagens Flid 
Og Lampen er tændt;
Naar Ovnen blusser bag Ruden hvid, 
Og naar Tenen er trændt, 
Fortæl da, Gamle, om svunden Æt 
Og knyt vort Hjerte til den, 
Om Fædres Liv, om vor Slægts Idræt 
Kald Mindet igjen!

Thi Minder ere os dyrebar 
Som Blomster i Høst.
I dem de hengangne Slægter har 
Talt med vækkende Røst. — 
Og Ungdomskraften i Folkets Id 
Med Roden dybt i vort Hjem, 
Om Leg og Længsel i svunden Tid, 
Drag Minderne frem!
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Den danske Evangeliske Alliances’ Initiativ 
i den sønderjydske Sag

1884-91
Af Dr. theol. JENS HOLDT

Evangelisk Alliance1), stiftet 1846 i England, har til Formaal at 
»fremme Kærlighed og Forstaaelse mellem Kristne« og i denne For
bindelse ogsaa at »tage sig af dem, der lider for deres Tros Skyld«. 
Omkring 1860 greb saaledes den engelske Gren af Alliancen ind til 
Fordel for de slesvigholstenske Kristne i Sydslesvig, der paastod sig 
forurettede af de danske Sprogreskripter mellem Krigene. I 1884 (30. 
8.—7. 9.) afholdtes Alliancens 8. almindelige Møde i København, hvor
efter en dansk Gren af Forbundet stiftedes og traadte frem for Of
fentligheden i Januar 1885. Paa det store Møde i September, der aab- 
nedes i Universitetets Festsal, men ellers holdtes i Bethesda, bragte 
den danske Viceformand, den kendte Missionshistoriker Provst J. Vahl 
i Nr. Alslev (1828—98), de sønderjydske Forhold paa Tale. Anta
gelig er det Sønderjyllands varme Ven, Pastor M. Mørk-Hansen i 
Vonsild, mellem Krigene i Felsted, som har inspireret Vahl til dette 
Skridt. Mørk-Hansen havde skrevet en Artikel om Forholdene Søn
den Aa til Optagelse i Dagspressen under Mødedagene, saa de uden
landske Delegerede kunde blive gjort opmærksomme paa dette blø
dende danske Saar. Men Vahl formaaede ham at holde Artiklen til
bage med den Begrundelse, at han selv agtede at bringe Sagen frem 
paa selve Mødet. Ved Slutningsmødet forelagde Vahl da en Skrivelse, 
hvori han paaankede to Forhold fra Sønderjylland, 1) at de to danske 
Frimenigheder i Rødding og Bovlund af de preusssiske Myndigheder 
ikke anerkendtes som kristne Menigheder, men stempledes som poli
tiske og derfor ikke maatte holde Gudstjeneste før efter Kl. 4 om 
Søndagen — som andre ikke-religiøse Foranstaltninger; 2) at det var 
forbudt Præster af den danske Folkekirke at holde kristelige Møder 
i Sønderjylland, hverken offentligt eller privat. Begge Forhold syntes 
at indskrænke Sønderjydernes Religionsfrihed i Slesvig. — Mødet 
vedtog »at overdrage den tyske Gren af Alliancen at tage denne Sag 
under Overvejelse«2).

Provst Vahl gik derefter i Gang med at samle et omfattende Do
kument-Materiale i Sagen og oversendte den til den tyske Gren den 
15. 1. 18853). Dennes Sekretær Pastor Baumann, Berlin, svarede den

Th. Elmquist: Den ev. Alliances Historie i Danmark. 1919.
2) Beretning om Den evangeliske Alliances ottende almindelige Mede i Kjobenhavn i September 1884 

(1886), S. 624—25.
3) Anf. Skr. S. 625-52.
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7. 10. 85 »efter Sagens Undersøgelse«, at Forbudet (fra 1874) mod 
indrejsende danske Præsters Tale i Slesvig »aabenbart kun var en for- 
bigaaende Forholdsregel i politisk ophidsede Tider« og Aarsagen til 
Anken derfor nu kunde anses for bortfaldet. Med Henblik paa det 
andet Klagepunkt »glædede man sig til at kunne meddele«, at Kam
merretten i Berlin lige (2. 3. 85) havde fældet en Dom, hvorefter 
»Grundtvigianernes Forsamlinger«, som man noget maliciøst, men be
vidst udtrykte sig, ikke mere faldt ind under Helligdagslovens Forbud. 
Derimod maatte man anse Anmeldelsespligten af Gudstjenesterne 
(Glosen undgaas dog) til Politiet for rimelig, da det jo ikke drejede 
sig om en Tilladelse, men netop skulde tjene til at »sikre dem deres 
Frihed«. — Hvor skinhelligt og afvisende dette Svar var, vil fremgaa 
af det følgende.

Mørk-Hansen havde dog i sin omtalte Artikel især peget paa et 
tredje Misforhold i Sønderjydernes Kaar under preussisk Regimente, 
nemlig den gradvise Fortrængning af det danske Sprog fra Almuesko
lerne i Nordslesvig, hvorved det religiøse Livs Trivsel paa folkelig 
Grund ogsaa maatte siges at lide betydelig Skade. Og Provst Vahl 
havde i Bladene maattet høre ilde for, at han ikke paa Mødet ogsaa 
havde bragt dette Spørgsmaal frem4). Et Par Aar senere blev netop 
dette Klagepunkt end mere akut ved den berygtede Skoleanordning 
af 18. 12. 1888, der helt udelukkede det danske Sprog fra Skolerne 
med Undtagelse af 4 ugentlige Religionstimer, som efter stedligt Øn
ske eller Anordning fra oven ogsaa kunde bortfalde. Det tør vel 
antages, at sønderjydsk interesserede Præster herefter atter har hen
stillet til Provst Vahl paany at bringe den sønderjydske Sag frem for 
Alliancens internationale Forum. Provsten var heller ikke uvillig her
til, tværtimod. Og paa Alliancens næste Møde i Florens (April 91) 
bydes der ham uventet en Lejlighed, som han benytter til atter at 
tale de nødstedte Sønderjyders Sag. Tyskerne havde nemlig forinden 
fremlagt Klage over tysk-evangeliske Kristnes Forfølgelse i de rus
siske Østersøprovinser. Denne Gang vedtoges det efter Forslag fra 
den tyske Grens Sekretær at overgive Sagen til den svejtsiske Ko- 
mité’s Behandling, hvilket man fra dansk Side syntes at kunne være 
vel tilfreds med og formentlig vente sig visse Resultater af. 9

Og nu gik saa Provst Vahl atter i Gang med en udførlig dokumen
teret5) Indstilling i Sagen, der i Oversættelse ved Pastor C. H. Bruhn 
i Rørby (i Gram 77—87) den 29. 9. 1891 afgik til Basel. Mørk-Han-

4) »Dagbladet« 15. 12. 1884 [ved Mørk«Hansen] ; 7. og 29. 1. 85 [anonymt ved Y.» fh. Præst i Slesvig] 
17. 1. 85; (Provst Vahls Replik).

5) Det var særlig Redaktør M. C. Mathiesen ved »Dannevirke« i Haderslev, som ved Pastor MørkoHan« 
sens Formidling bevarede Materialet. Men ogsaa H. Thomsen i Roost og R. P. Clausen i Smedager bidrog 
deres.
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sen havde i Forvejen gennemlæst Aktstykket og givet et Par supple
rende Oplysninger, ligeom Bestyrelsens Medlemmer tiltraadte efter 
at have anholdt nogle Sætninger, som mentes at være saarende for den 
preussiske Regering og derfor i Sagens Interesse hellere burde stryges 
eller modificeres, hvilket ogsaa skete. Denne grundige Betænkning, 
som delvis genoptager Stoffet fra den tidligere Indstilling af 1885, skal 
nu gengives her i sin Helhed efter Provst Vahls Koncept, som findes 
i Alliancens Privatarkiv6). De fra det oprindelige Udkast udeladte 
Sætninger medtages i skarpe Klamre:

»Ved den evangeliske Alliances Delegeredes Møde i Florens tillod 
jeg mig paa den danske Afdelings Vegne at forelægge de Delegerede 
følgende Andragende:

De Medlemmer af Udvalget, der vare tilstede ved den evangeliske 
Alliances sidste internationale Møde i Kjøbenhavn, ville uden Tvivl 
erindre, at ved Udvalgets sidste Møde bragte jeg den preussiske Re
gerings Handlemaade mod de danske Christne i Nordslesvig paa 
Bane. Det var navnlig to Punkter, hvorpaa jeg stræbte at henlede 
Udvalgets Opmærksomhed, det ene, at den forbød de lutherske Me
nigheder, der ere traadte ud af den lutherske Statskirke, at holde 
Gudstjeneste om Søndagen før Kl. 4 om Eftermiddagen, det andet, 
at det er forbudt alle Præster af den danske Kirke at holde gudelige 
Forsamlinger i Slesvig, selv i private Huse, naar de ere bievne anmo
dede derom af Folk, der ere bosatte der. Udvalget besluttede at over
give Sagen til den nordtyske Grens Betænkning, og efter at jeg havde 
samlet alle de officielle Dokumenter, der angik denne Sag, blev den 
forelagt den nordtydske Gren, men det blev uden Resultat. Jeg tillader 
mig at erklære, at jeg paa ingen Maade lægger de kjære Venner af 
denne Gren noget til Last.------

Disse to Misforhold finde endnu Sted, men det er ikke disse, men 
et nyt og meget alvorligt Misforhold, som jeg- tillader mig at forelægge 
for dette Udvalg. Omtrent for et Aar siden er det danske Sprog blevet 
afskaffet som Skolesprog i Nordslesvig, der beboes af henved 200.000 
dansktalende Folk. Jeg havde ikke til Hensigt at forelægge denne Sag 
for Alliancen — det var først, da jeg hørte, at Spørgsmaalet om Øster- 
søprovinserne, der i saa mange Henseender ligner det, blev forelagt, 
at jeg besluttede at gjøre det — derfor har jeg ikke de officielle Do
kumenter med mig, men efter hvad jeg har bragt i Erfaring, gives 
Undervisningen i nederste Klasse (Stufe) mundtlig paa Tydsk, i 
øverste gives Religionsundervisningen paa Dansk i 4 Timer om Ugen, 
men Børnene have ikke lært at læse dette Sprog i nederste Klasse. 
Alle danske private Skoler ere forbudte. At det maa gjøre et Folks 
religiøse Liv stor Skade, naar Undervisningen i de offentlige Skoler 
ved Tvang gives i et andet Sprog end det, der bruges ved Gudstje
nesten, end det, der bruges i deres Bibel og Psalmebøger, det tænker 
jeg ethvert upartisk og troende Menneske vil indrømme. Jeg ved, at 
der er troende Folk i Tydskland, som misbilliger denne Tingenes Til-

•) For venlig Tilladelse til Benyttelse af dettes Papirer takker jeg Sognepræst G. Bartholdy, København, 
Alliancens nuværende Formand.

144 



stand, og der er dem, der have sagt til mig: »Sig mig dog, hvad kun
ne vi gjøre?« — men hvad skulle de gjøre? Hvad Udvalget kan gjøre, 
overlader jeg til ’dets høiere Visdom. —

I Anledning af denne Henvendelse besluttedes paa Forslag af den 
nordtydske Afdeling at henvise ikke alene den sidste, men o^saa de 
to først Sager til den sveitsiske Gren.

Angaaende den første Sag, at den preussiske Regering har forbudt 
de lutherske Menigheder i Slesvig, der ere udtraadte af den lutherske 
Statskirke i Slesvig, at holde Gudstjeneste før efter Kl. 4 om Søndag 
Eftermiddag, kan jeg henvise til de officielle Aktstykker, der findes 
i medfølgende Bog »Beretning om den evangeliske Alliances ottende 
almindelige Møde i Kbhn., anden Halvdel. Kbhn. 1886« S. 625—652, 
med dertil hørende Indledning S. 624—25. Det fremgaar deraf, at efter 
at Preusserne (og Østerrigerne) 1864 havde erobret Slesvig, udtraadte 
endel lutherske Christne af Statskirken og dannede to lutherske Fri
menigheder, til hvis Præster Hr. C. Appel og Hr. L. B. Poulsen ordi
neredes resp. 1874 og 1879. 1874 forbødes det Past. Appel at holde 
Gudstjeneste før efter Kl. 4 ifølge en Helligdagsanordning af 1840 
(S. 638), ved hvilken det forbødes at afholde alle offentlige Forsam
linger, navnlig ogsaa alle Forsamlinger til Drøftelse af en Communes 
fælles Anliggender saavelsom alle Auktioner, Licitationer og offentlige 
Bortsalg før efter Kl. 4. Pastor Appel indgav en Besværing derover, 
men Ministeriet fastholdt Forbudet ved Skrivelse af 27. Januar 1876 
(S. 637), og Pastor Appel ackviescerede derved. Pastor Poulsen vilde 
derimod ikke finde sig deri, appellerede Sagen og frikjendtes den 
7. Novb. 1884. Denne Frikjendelse appelleredes af den offentlige An
klager, og den 2. Marts 1885 kom den for den kongelige Kammerret 
i Berlin, der frikjendte Pastor Poulsen for Overtrædelse af Anordn, 
af 10. Marts 1840, men dømte ham til at anmelde Gudstjenesterne 
ifølge Lov af 11. Marts 1850 og idømte ham Bøde, fordi han ikke havde 
anmeldt de to paaklagede Gudstjenester. Siden den Tid holdes Guds
tjeneste uforhindret om Søndagene. I Rødding forsøgte man flere 
Gange at faa Forbudet hævet, men trods den Dom, der var fældet i 
Sagen mod Past. Poulsen, lykkedes det først ifjor, men begge Steder 
maa enhver Gudstjeneste vedvarende anmeldes for Politiet ligesom 
enhver verdslig Forsamling, og iøvrigt blive Medlemmerne af Frime
nighederne langtfra velvilligt behandlede af Øvrigheden.

Som det vil sees af vedlagte Bog S. 625, indsendtes Besværingen til 
den nordtydske Gren 15. Januar 1885. Derpaa svarede denne under 
7. Oktober 1885 saaledes:

Was den zweiten Punkt betrifft, nämlich das den Grundtvigianern 
ertheilte Verbot, ihre Versammlungen am Sonntag vor 4 Uhr Nach
mittags abzuhalten, so freuen wir uns mittheilen zu können, dass nach 
den stattgehabten Ermittelungen dieses inzwischen durch eine höchst
richterliche Entscheidung erledigt ist. Das Königliche Kammergericht 
hierselbst hat durch Erkenntnis vom 2. März a. er. entschieden, dass 
die Versammlungen der Grundtvigianer nicht unter die Bestimmun
gen der zum Schutz der Heilighaltung der Feiertage erlassenen soge
nannten Sabbathordnung vom 10. März 1840 fallen. Es stehen also 
denselben jetzt keinerlei Hindernisse mehr entgegen, ihre Gottesdienste 
am Sonntag Vormittag zu halten.
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Wenn das Königliche Kammergericht gleichzeitig die Beschwerde 
über die Anmeldungspflicht bei der Polizei zurückgewiesen hat, so 
vermögen wir darin keine Verletzung zu erblicken. Es handelt sich 
dabei nicht um eine polizeiliche Erlaubniss, sondern nur um die Ver
pflichtung, die Versammlungen bei der Polizei-Behörde anzumelden.

Dass in dieser Beziehung gottesdienstliche Versammlungen der 
nicht-anerkannten Religionsgemeinschaften unter das allgemeine Ge
setz über Vereins-Versammlungen gestellt sind, ist gerade geschehen, 
um ihnen die Freiheit zu sichern.

Dette Spørgsmaal er altsaa afgjort.. Hvorvidt det imidlertid er i 
Samklang med de sande Grundsætninger for Religionsfrihed, at en
hver af et Kirkesamfunds Gudstjenester skal anmeldes for Politiet, 
tillader jeg mig at henstille. —
' Hvad den anden Sag angaaer, at det er forbudt alle Præster af den 
danske Kirke at holde gudelige Forsamlinger i Slesvig, selv i private 
Huse, naar de ere bievne anmodede derom af Folk, som ere bosatte 
der, skal jeg tillade mig at oplyse Følgende. 1874 udstedte den preus
siske Øvrighed en Bekjendtgjørelse, at ingen dansk Præst maatte tale 
i nogensomhelst gudstjenstlig Forsamling, hvad enten denne bestod af 
Udtraadte eller ikke Udtraadte.

I sit Svar af 7. October paa den danske Grens Klage skriver den 
tydske Gren :

Einmal das Verbot von Abhaltung von Gottesdiensten Seitens der 
Geistlichkeit der evangelischen Landeskirche in Dänemark. Es ist 
aber in dieser Hinsicht nur ein Fall erwähnt, der bereits 11 Jahre hin
ter uns liegt, und es handelt sich dabei offenbar nur um eine vorüber
gehende Maassregel in Zeiten politischer Erregung. Wir glauben da
her, dass wir diesen Theil der Beschwerde wohl auf sich beruhen las
sen können.

I denne Henseende har den tydske Gren ikke været rigtigt under
rettet. Ikke alene vide vi danske Præster gjennem Venner i Slesvig, at 
bemeldte Forbud endnu existerer, men det er ogsaa siden 1885 udøvet, 
saa at vi maa anse det for at bestaa endnu, indtil den preussiske Rege
ring officielt tillader den danske Kirkes Præster, hvad der formodentlig 
i Preussen er tilladt alle Kirkers Præster og i Danmark er tilladt alle 
preussiske Præster, paa Anmodning af Beboere i Landet at holde guds
tjenstlige Forsamlinger. 1887 blev nemlig Pastor Birkedal i Ribe (Dan
mark) anklaget, fordi han under et Besøg i Harreby ved Gram (Nord
slesvig) havde holdt en Tale af religiøst Indhold for en Forsamling 
hos en derboende Gaardeier. Rigtignok blev han frikjendt for at have 
overtraadt det paagjældende Forbud; men det var kun, fordi det op
lystes, at Forsamlingen havde været et ligefrem indbudt privat Selskab 
og paa ingen Maade kunde komme ind under Begrebet »offenlig 
Forsamling«. Om en saadan holdes i en privat Mands Hus eller i et 
offenligt Lokale, tages der intet Hensyn til. Altsaa bestaaer bemeldte 
Forbud endnu. —

Hvad nu den tredie Sag angaaer, Udelukkelsen af det danske Sprog 
af Almueskolerne i Nordslesvig, tillader jeg mig at henvise til med
følgende i det officielle Amtsblatt optagne »Anweisung für den Un
terricht in den nordschleswigschen Volksschulen.« 
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Ifølge denne Anordning gives al Undervisning i den nederste Klas
se (Unterstufe) mundlig im Anschluss an biblische Bilder, og den gi
ves paa Tydsk. Hvilken Frugt for det aandelige og religiøse Liv en 
saadan Undervisning paa et aldeles fremmed Sprog kan have, er klart 
nok for Enhver. Naar saa Børnene kommer op i den øverste Klasse, 
skulle de have 6 Timers ugenlig Religionsundervisning, deraf de 4 
paa Dansk, de 2 paa Tydsk. Men det maa bemærkes, at Børnene ikke 
have lært at læse dansk (jfr. § X Leseunterricht auf Grund der deut
schen Wand- und Handfibel), og hvorledes er det muligt at læse Bø
ger i et Sprog, man aldrig har lært at læse, thi om de læse det hjemme, 
er Regeringen langtfra kjærkomment. Børnene lære saaledes aldrig 
i Skolen at læse dansk, og naar de nu skulle lære deres Christendoms- 
kundskab, skulde de lære den efter Bøger i et Sprog, de aldrig i Sko
len have lært at læse, eller naar de hjemme eller i Kirke aabne deres 
Bibel eller deres Psalmebog, saa møde de der et Sprog, de vel kunne 
forstaa, naar de høre det, men aldrig have i Skolen lært at læse, og 
hvor besværligt det er, behøver jeg ikke at gjøre opmærksom paa, hel
ler ikke hvor fristende det er at lægge en saadan Bog til side. At dette 
atter maa virke hæmmende paa det religiøse Livs Udvikling, er klart 
nok. [og ingen Regering vilde paabyde sligt, naar ikke ensidige poli
tiske Øiemed stod høiere for den end christeligt og aandeligt Livs 
Udvikling].

Ovennævnte Anordning er kun et Led i en Kjæde, og det er næppe 
Regeringens Hensigt at blive staaende derved. I Skoleanordningen 
af 17. August 1871 hed det: »Die Einführung des Deutschen als ei
gentliche Unterrichtssprache findet nur auf den ausdrücklichen 
Wunsch der Schulinteressenten statt.« I Anordningen af 9. Marts 
1878, hvorved det i 1871 indførte Antal ugenlige tydske Undervis
ningstimer fordobledes, og Tydsk blev Undervisningssproget i endel 
Fag, hedder det derimod (§ 6) : »Die Einführung der deutschen Spra
che für sämtliche Lehrgegenstände mit etwaiger Ausnahme der Reli
gion kann für einzelne Schulen auf Antrag der Mehrheit der Schulin
teressenten von der Regierung in Schleswig zugelassen, ausserdem aber 
auch auf Antrag der Regierung von dem Ober-Präsidenten angeordnet 
werden.« Og nu i An.[ordning] af 18. Decbr. 1888 indføres tydsk 
Undervisningssprog allevegne med Undtagelse af 4 Timer i Religion, 
og der banes i § 2 Vei for ganske at blive af med dem, idet det hed
der: »Auch in der Zukunft kan da, wo in der Gemeinde selbst der 
Wunsch herantritt für den Religionsunterricht von der Regierung der 
Gebrauch der deutschen Sprache nach Lage der Verhältnisse gestat
tetwerden.« Ligesom det altsaa heraf ses, at i de 17 Aar er det danske 
Sprog trængt mere og mere tilbage, saaledes kan der ikke være Tvivl 
om, at det er Regeringens Hensigt ganske at trænge det ud af Skolen, 
saameget mere som de 2 Timer af de i § 3 (An. af 1888) nævnte 6 
Religionstimer, ere tydske Timer. Naar der i An. af 9. Marts 1878 
nævnes »die Mehrzahl der Schulinteressenten«, og det saaledes kun
de siges, at Indførelse af tydsk Religionssprog ikke skete uden deres 
Villie, maa dertil bemærkes, dels at deres Ønske kan tilsidesættes iføl
ge Slutningen af samme §, dels at ved den nye Anordning (18. 12. 
1888) er alt Hensyn til dem sat til Side, og endelig at ved en Bestem- 
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melse af Cultusminister Gossler blev 1887 al kirkelig Valgret og Valg
barhed frataget alle Slesvigere, der har opteret for Danmark (ialt ifølge 
Angivelse af Minister Puttkammer paa den preussiske Landdag 1883 
25.000 altsaa omtrent ^îo af Befolkningen). I de senere Aar er endel 
bievne nationaliserede, saa at Antallet vist er 20.000 eller 2/25. Disse 
ere altsaa aldeles udelukkede fra at afgive deres Stemmer, og selv om 
de kunde det, svæver der stadig et Damoklessværd over deres Hoved, 
idet de stadig er udsatte for, naar de gjøre Regeringen imod, at blive 
udviste af Landet som »lästige«. Hvorledes Befolkningen i Nordsles
vig betragter denne Skoleanordning, derom er det et Vidnesbyrd, at 
1889 10.000 Skoleinteressenter ansøgte Regeringen i Slesvig om Op
hævelse af Forordningen, og da dette ikke hjalp, henvendte de sig 
til Cultusministeren, og da han ogsaa afslog det, indgav de den 13. 
Marts 1889 et Andragende i den preussiske Landdag om at anmode 
Regeringen at tage ovenfor omtalte Anordning af 18. 12. 1888 tilbage. 
Cultusministeren utalte sig mod Andragendet, og Landdagen for
kastede det i sit Møde den 10. April 1889. Aaret efter gjentoges det 
Samme. I Slutningen af December f. A. overraktes gjennem de to 
nordslesvigske Landdagsmænd til den preussiske Landdag Petitioner, 
forsynede med 13349 [13404] Underskrifter, om Ophævelsen af Sprog
forordningen af 18. 12. 1888 og om Indførelsen af dansk Undervis
ningssprog i de danske Distrikter. I Petitionsudvalget, der bestod af 
21 Medlemmer, vedtoges det med 19 Stemmer mod 2 at anbefale De
puteretkammeret at henlægge Petitionen (gaa over til Dagsordenen), 
og ved Forhandlingen i Deputeretkammeret den ....... [ikke oplyst;
kom ikke til Behandling].

Ligesaalidt som hine Petitioner have de Andragende, forskjellige 
Synoder i Nordslesvig ( altsaa den kirkelige Repræsentation) have ind
givet, udrettet. Vilde Beboerne stræbe at raade Bod paa disse Forhold 
ved at oprette Privatskoler, saa ere de udelukkede fra sligt. Thi det 
afhænger aldeles af Kredsskoleinspektørens og Regeringens Skjøn, 
om en saadan Skole vil blive tilladt, og Hovedhensynet er her, at ved
kommende Lærer vil deltage i Germaniseringsværket, og Faktum er, 
at den ene Privatskole er bleven lukket efter den anden, og at der nu 
næsten ingen findes.

Til Forsvar for Regeringens Forholdsregel anførte Cultusminister 
Gossler under Forhandlingerne om de to nordslesvigske Landdags- 
mænds Andragende den 10. April 1889, som det vil sees af vedlagte 
Blad af den preussiske Landdagstidende III, to Grunde, som det maa 
her være mig tilladt at belyse lidt nærmere. Han siger følgende: »Die 
Muttersprache der Nordschleswiger ist der nordschleswigsche, zu
weilen südjütisch genannte Dialekt; die Verschiedenheiten zwischen 
dem Hochdänischen, das sich in Seeland, besonders in Kopenhagen aus
gebildet hat, und dem nordschleswigschen Dialekt sind so gross, dass 
ein Kopenhagener, der in eine Volksschule mit dänischem Dialekt tritt, 
von den Kindern nicht verstanden wird. Prüfungen sind in dieser 
Beziehung dort wiederholt gemacht worden und selbst unsere Kreis
schulinspektoren mit vollständiger Sprachkenntniss sehen sich genö- 
thigtj den Dialekt der Kinder zu sprechen, um sich verständlich zu 
machen«.
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Næstefter at bemærke, at Cultusministeren ikke forstaar dansk og 
har uden al Tvivl sine Efterretninger fra de af Regeringen ansatte og 
afhængige Embedsmænd, der dog næppe i denne Sag kunne betragtes 
som uvillige Vidner, skal jeg tillade mig at oplyse følgende:

Ligesom alle andre Sprog, det Tydske iberegnet, tales det danske 
Sprog i flere forskjellige Dialekter. Af disse er den sjælandske bleven 
Skriftsproget — Benævnelsen Hochdänisch kjendes ikke i Danmark 
— men det er en Følge af Landets Lidenhed, at Dialekterne ikke ere 
saa forskjellige fra hinanden som de tydske Dialekter, ei heller saa 
forskjellige fra Skriftsproget som flere tydske Dialekter fra Højtydsk. 
Og selv om saa var, vilde dog enhver finde det urigtigt, fordi f. Ex. 
den svabiske Dialekt er forskjellig fra Højtydsk at indføre fransk 
Skolesprog i Wyrtemberg. At smaa Børn, som i Hjemmet aldrig har 
hørt andet en den Dialekt, de første Dage kunne have vanskeligt ved 
at forstaa en anden Dialekt af samme Sprog eller Skriftsproget, er 
naturligt nok, men af den Grund at ville indføre et helt fremmed 
Sprog som Skolesprog, er en saadan Urimelighed, at ingen Skole
man vilde finde paa at forsvare det. For at sætte det ærede Udvalg 
istand til selv at dømme derom, tillader jeg mig at vedlægge »Sønder
jydske Aarbøger«, andet Halvbind, i hvilket der Side 294-316 er 
optaget Digte i sønderjydsk Maal. Enhver, der kan dansk, vil deraf 
se, at denne Dialekt er lettere at forstaa end nogle nørrejydske og 
fynske Dialekter.

Dernæst siger Cultusminister Gossler: Der Religionsunterricht wird 
in der Kirchensprache ertheilt, und die Kirchensprache hat sich aus 
dem sogenannten Bibeldänischen entwickelt. Dieses Bibeldänisch ist 
erheblich verschieden von der modern dänischen Sprache — das Hoch
dänisch befindet sich in einer sehr interessanten, ihre Notus ändernden 
Entwicklung; während es hiehehr seine Anlehnung stets an das Deut
sche suchte ....... hat man sich nun an die nordischen, die skandina
vischen Sprachen gewendet...« Ministeren har her indladt sig paa no
get, han ikke forstaar, for at faa ud deraf, at det almindelige Dansk 
og Bibelsproget ere forskjellige Sprog eller Dialekter, og at da Be
boernes Sprog er »Plattdänisch« og de dette og »Schriftdänisch« ei 
bør lære i Skolen, maa det kun være »Kirchendänisch«, og at altsaa er 
det rigtigt, at indføre et fremmed Sprog. Hans Opfattelse hviler paa 
Ukyndighed til Sagernes Virkelige Stilling. Det danske Sprog er 
ligesom andre levende Sprog i Udvikling, men ikke i en »ihre Notus 
ändernde Entwicklung«, men mit ihren Notus ganz und gar überein
stimmende. Thi det Sprog, der tales i Danmark, Norge og Sverig, er 
ganske det samme Sprog i forskjellige Mundarter, af hvilke efter 
Middelalderen 2 Skriftsprog dannedes: Svensk og Dansk-Norsk. Me
dens det sidste ved den stærke Paavirkning af Reformationen og se
nere Udvikling laante alt for mange Begreber navnlig fra Tydsk, har 
det i de senere Aartier begyndt at udskille en del af disse fremmed
artede Elementer, ligesom det tydske Sprog har begyndt at udskille 
endel Fransk, og at danne Ord udaf Sprogets egen Aand, men rig
tignok aldeles ikke i det Omfang, Hr. Gossier siger. Hvad Kirkedansk 
og Bibeldansk angaar, da tages her ogsaa fuldstændig feil. Den Bibel
oversættelse, som jeg antager, bruges i Slesvig, er for det G. [amle]
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T. testamentes] Vedkommende oversat omtrent 1750, det N. ty] 
T. testamente] 1825, og det er en Selvfølge, at for et Sprog, der er 
i livlig Udvikling, vil det ogsaa kunne kjendes, at det ikke er ganske 
Nutidens Sprog. Det samme er Tilfældet i Tydskland, uden at man 
derfor opstiller et »Bibeldeutsch« ved Siden af »Hochdeutsch, Platt
deutsch«; [det gøres kun, naar man derved har en Bihensigt].

Endnu urimeligere er det at tale om et »Kirchensprache, die sich 
aus dem sogenannten Bibeldänischen entwickelt hat«. Det er en Selv
følge, at man i Prædiken og i Ritual og i Psalmer bruger et værdigere 
Sprog end i daglig Tale, og der beholdes baade enkelte Former og 
enkelte Afvigelser i Udtryk, som ikke bruges i daglig Tale; det sker 
paa Tydsk paa Engelsk, men at ville deraf slutte, at der er et eget 
Kirkesprog, forskjelligt fra det øvrige Skriftsprog (Kirchendänisch — 
Schriftdänisch), er saa urimeligt, at det ingen Gjenddrivelse behøver. 
[Kan kun paastaaes af den, der dermed har en bestemt Hensigt, og 
det har Cultusminister Gossler. Dermed kan kun den bedrages, der 
ikke selv kjender Sprogene].

At »Bibeldänisch oder Kirchendänisch sich allerdings immer mehr 
von dem Hochdänischen, dem Schriftdänischen entfernt«, vil upaa- 
tvivlelig være rigtigt, hvis man beholder Bibeloversættelser, der ere 
over hundrede Aar gamle, og Psalmebøger med Archaismer o. desk, 
men de nordslesvigske Menigheder har jo selv ved den nye Psalme- 
bog), som er udgivet af Consistoriet i Kiel i Henhold til den fjerde 
ordenlige Fællessynodes Beslutning af 1889, og derved at de bruge 
den reviderede danske Bibeloversættelse vist, at de ønske at følge 
den Udvikling, det danske Sprog har, om den end paa det kirkelige 
Omraade kommer langsommere frem end paa andre Omraader.

Idet altsaa Cultusminister Gosslers Bevisgrunde ere aldeles feil- 
agtige, falder ogsaa den Bygning, han derpaa vil opføre, Fortrængelse 
af det danske Sprog af Skolen, ganske sammen. Men idet Børnene 
ikke lære at læse deres gamle Modersmaal, fremmedgjøres de for 
Brugen baade af den danske Bibel og Psalmebog og af hele den dan
ske opbyggelige Litteratur, og ved de faa Timers Religionsundervis
ning der gives, i øverste Klasse 4 Timer paa Dansk, 2 Timer paa 
Tydsk i Bibelhistorie, forvirres hele Religionsundervisningen (i Bi- 
belhistorieundrevisningen læres saaledes Bibelsteder paa Tydsk, i den 
øvrige paa Dansk), og Religionskundskaben svækkes, og det kan 
umulig andet end svække og skade det religiøse Livs Udvikling.

Den her paaankede Foranstaltning er aldeles aabenbar kun Led i en 
større Plan, at trænge det danske Sprog ganske ud af alle Kirker. 
Allerede har den preusiske Regering begyndt derpaa. Da den ero
brede Slesvig, indførte den udelukkende tydsk Kirkesprog i 42 af de 
49 blandede Sogne. Siden har den i mange danske Sogne indført tydsk 
Kirkesprog paa 2-15 eller flere Søndage, i Almindelighed med Ude
lukkelse af dansk Sprog paa saadanne (siden 1885 alene i 22 saagodt- 
som gamle danske Sogne), sædvanlig paa Ansøgning af nogle der
boende Tydskere, og uden at de Danskes Modforestillinger har hjul
pet noget, end ikke naar det har været Kirkecollegiet, der har fra- 
raadet det. Og her maa vi lægge Mærke til, at alle de, der have opte- 
ret for Danmark, som ovenfor anført 2/2s af Befolkningen, aldeles 
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ingen Stemme har i kirkelige Anliggender. At dette er til Hinder 
for religiøst Livs Udvikling behøver jeg ikke at paavise — og det 
viser sig ogsaa, at det er i Tilbagegang — og det er ogsaa Følgen i 
ethvert Land, hvor saadan Fremgangsmaade følges. [Men den preus
siske Regering bryder sig i Nordslesvig lige saa lidt derom som den 
russiske Regering i Østersøprovinserne, naar den blot kan fremme 
sine politiske FormaalL

Hvad den høitærede sveitsiske Gren kan gjøre i denne Sag, ved 
jeg ikke, men var det den muligt, at hjælpe til at skaffe det danske 
Sprog sin naturlige Ret til Fremme af Folkets religiøse Udvikling, 
vilde den erhverve en stor Taknemlighedsgjæld hos alle troende dan
ske Brødre baade Syd for og Nord for Grænsen«.------

Betænkningen taler for sig selv. Den søger at lægge Ansvaret for 
Misforholdene dér, hvor det faktisk laa, hos de preussiske Myndig
heder, hvis Magtpolitik havde det ene Maal at germanisere det dan
ske Nordslesvig. Befolkningens religiøse Tarv kom overfor dette po
litiske Hensyn først i anden Række. —

Svaret fra Svejts af 19. 12. 1891, signeret af Alliancens derværende 
Præsident Vischer Sarasin og dens Sekretær cand, theol. Th. Iselin, 
blev imidlertid en uventet stor Skuffelse. Det synes givet, at Tyskerne 
har formaaet at paavirke de svejtsiske Repræsentanter til fuldt at 
overtage deres i høj Grad ensidige politiske Synspunkter i Sagen. 
Svaret fortjener at gengives som et typisk Eksempel paa Stormagts
presset overfor en lille Nation, der mener at maatte føje sig og saa 
alligevel at kunne bevare sit Ansigt. Det lyder i Oversættelse (stilet 
til Provst Vahl) :

Efter at den evangeliske Alliances Udvalg i Basel fra forskellige 
Sider har modtaget Beretning om Kirke- og Skolespørgsmaalets nu
værende Stand i Nord-Slesvig, men-er man nu at være i Stand til at 
kunne dømme om den Fremgangsmaade, den evangeliske Alliance 
bør følge i det den forebragte Anliggende.

Udvalget havde allerede gennem de Akter, De saa venligt havde 
tilstillet det, faaet det Indtryk, at et politisk Spørgsmaal dannede 
Grundlaget for det fremkomne Misforhold og at de kirkelige Nødstil
stande kun var en indirekte Følge af denne uden at være af principiel 
og omfattende Rækkevidde. Vi maatte derfor alvorligt spørge os selv, 
om den evangeliske Alliance var berettiget til og gjorde vel i at lade 
sin Røst lyde i dette Anliggende, saa meget mere som de lidende ikke 
selv har rejst nogen Klage hos den.

Dette første Indtryk er nu gennem de siden indløbne Efterretninger 
blevet bekræftet og forstærket. Af disse Beretninger fremgaar det, at 
der ikke kan tales om nogen Indskrænkning endsige da Bekæmpelse 
af den evangeliske Trosfrihed og Trosytring. Den første i Deres Me
morandum fremførte Klage vedrørende Tiden for Gudstjenesten for 
de af Statskirken uafhængige Menigheder betegner De selv som af
hjulpet. Hvad den anden angaar, saa fremkommer det mod danske
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Præsters Forkyndelsesvirksomhed rettede Forbud udelukkende af po
litiske Aarsager, hvis Berettigelse den evangeliske Alliance som saadan 
ikke kan undersøge; ej heller fratager dette Forbud de evangeliske 
Menigheder Muligheden, ud af deres egen Midte at antage Mænd, 
som kan overtage Forkynderembedet.

Hvad endelig vedrører Indskrænkningen af Skoleundervisningen 
til det tyske Sprog, saa kan denne ganske vist medføre nogle Vanske
ligheder i Tilegnelsen af det bibelske Stof; men da den bibelske Un
dervisning gives Børnene i deres Modersmaal, saa er denne Hindring 
vel dog ikke saa stor, at den ikke kunde opvejes gennem de paagæl
dendes personlige Bestræbelser, resp. deres Forældres, eller gennem 
særlige Foranstaltninger af Menighederne — uden Alliancens Mellem
komst. — Vi tror i denne Dom at kunne støtte os til en modtaget 
Meddelelse, hvorefter to Menigheder, hvis kirkelige Sans ikke kan 
angribes — Rabsted og Barsmark i Løjt Sogn — allerede for flere 
Aar siden frivilligt har bedt om Indførelse af det tyske, Skolesprog, 
for dermed at lette Børnenes Fremtid (Fortkommen). Endvidere har 
den slesvigske Synode efter Andragende fra et af dens Medlemmer 
vedtaget at virke hen til, at der ved Siden af den danske Religionsun
dervisning indføres en dansk Sprogundervisning. Uden Tvivl vil den 
preussiske Regering, ifald den paa nogen Maade kan bevæges til at 
ændre sine Forholdsregler, lettest gøre dette efter Ønske fra vedkom
mende Myndighed, som i første Instans er kaldet til at afhjælpe de i 
det kirkelige Liv opstaaede Misforhold, og som det viser sig, har Vilje 
til at afhjælpe dem, medens Indblandingen af et fremmed rent reli
giøst Selskab i Skolens Omraade, som for største Delen tilhører Sta
ten, kunde frembringe en ugunstig Virkning.

Af disse Grunde mener den evangeliske Alliances Komité i Samklang 
med Udvalget, at den ikke bør gribe ind i det forelagte Anliggende 
vedrørende Kirke- og Skoleforholdene i Nord-Slesvig, og haaber, at 
De, ærede Herrer og Brødre, efter moden Overvejelse vil anerkende 
dens Holdning som rigtig.« —

Det er tydeligt daværende Generalsuperintendent Th. Kaftans stats
lydige Kirkepolitik i Nordslesvig, som lyser ud af denne uldne og 
paa alle Punkter uvederhæftige Svarskrivelse fra Svejts. Kaftan er som 
den kompetente Kirkemyndighed paa Stedet uden Tvivl blevet spurgt. 
Skrivelsens Synspunkter er i hvert Fald de samme som dem, han frem
førte under Sprogsagens Behandling paa Fællessynoden i Rendsborg 
i 1891, hvor det danske Medlem H. Lassen, Lysabild, foreslog 6 Ti
mers dansk Religionsundervisning og 2 danske Sprogtimer, medens 
den tyske Provst N. Schmidt, Svenstrup, fhv. Folketingsmd. Schmidts 
Fader, foreslog 2 Timers dansk Sprogundervisning til Støtte for de 
gældende 4 Timers dansk Religionsundervisning. Men begge Forslag, 
baade det danske Lægfolks og det tyske Præsteskabs, blev nedstemte 
og den kielske Professor Kaweraus Dagsorden vedtaget. Denne men
te »at kunne udtale det tillidsfulde Haab, at Undervisningsmyndighe- 
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derne, saafremt der af Hensyn til en frugtbringende dansk Religions
undervisning skulde kræves yderligere Forholdsregler, selv vil drage 
Omsorg for saadanne.«

Biskop Kaftan tog i sin Anbefaling af Professorens Dagsorden 
Afstand fra Danskernes Forslag som værende af »politisk« Art. Han 
havde mere Sympati for Provstens, fordi han godt var klar over Præ
sternes Vanskeligheder med den danske Konfirmationsforberedelse, og 
derfor ogsaa gerne ønskede passende Udveje anvist til at bøde paa 
den muligvis fremkomne Skade. Men han haabede alligevel, at alt 
efterhaanden vilde ordne sig under den af Regeringen i Berlin nu en
gang udstedte Skoleanordning. Det vil uden Kamuflering sige, at 
Loven sikkert vilde fremskynde Fortyskningen og dermed overflødig
gøre afhjælpende Foranstaltninger. Efter Redaktør Mathiesens Med
delelse skal Kaftan desuden ved en nylig stedfunden Visitats i Skrave 
have ytret, at det vilde være det heldigste og ingenlunde skadeligt for 
Børnene, om de fik hele deres Religionsundervisning paa Tysk til 
Trods for deres danske Modersmaal. Pastor Mørk-Hansen kan i Be
tragtning af denne den beskikkede Tilsynsmands ulveagtige Optræ
den ikke tilbageholde følgende Bemærkning i Randen: »Kaftan er rig
tig en lumsk Tysker og en Lakej-Sjæl.« —

Den danske Afdeling af Alliancen opgav herefter at foretage sig 
videre i den sønderjydske Sag, men sendte dog i Marts 1892 et skarpt 
Svar til Basel, hvori man forbeholdt sig al Handlefrihed for Fremtiden 
og udtalte sin dybe Forundring og Fordømmelse af Svejtsernes vege 
Holdning og helt misvisende Svar. Den af dem fremførte Bebrejdelse, 
at de undertrykte Sønderjyder ikke selv havde rejst deres Sag overfor 
Alliancen, var ret uforstaaelig, naar den danske Gren dog havde frem
lagt den i Forstaaelse med de ramte — ganske som i sin Tid den tyske 
Gren, da den fremlagde Klage over tyske Kristnes Undertrykkelse i 
de russiske Østersøprovinser. Og naar man dernæst ikke mente at 
kunne gribe ind overfor den paaankede religiøse Undertrykkelse, for
di denne havde sin Aarsag i politiske Forhold og af den Grund ikke 
var af vital Betydning, da satte man altsaa hermed »Politik som Nr. 1, 
religiøs Frihed som Nr. 2.« »Men,« fortsættes der, »vi vide aldrig, 
at den evangeliske Alliance nogensinge har anerkjendt denne Grund
sætning som sin, tværtimod, at den ofte har hævet sin Røst mod reli
giøs Undertrykkelse af enhver Art.« Man kan videre ikke anerkende 
den svejtsiske Afdelings undvigende Opfattelse af de to første danske 
Klagepunkter (Anmeldelsespligten for Gudstjenesterne og Forbudet 
mod danske Præsters Tale i Nordslesvig), men vil dog kun tage Stil
ling til det tredje Punkt vedrørende det danske Modersmaals For- 
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trængelse fra Almueskolerne i Slesvig. Det er her ganske fejlagtigt, naar 
den svejtsiske Afdeling — vel paa Grundlag af tyske Meddelelser — 
paastaar, at Religionsundervisningen sker paa Modersmaalet i Under
klassen. Den gives, som meddelt i den danske Betænkning, paa Tysk, 
altsaa paa et for Børnene fremmed Maal. Vedrørende de nævnte For
anstaltninger af Menighederne for at bøde paa dette Misforhold, maa 
man dog kunne sige sig selv, at saadanne aldrig vil blive taalte af 
Myndighederne, naar disse f. Eks. i Forvejen har forbudt enhver Pri
vatundervisning. Og naar der dernæst som Bevis for Befolkningens 
forstaaende Holdning kan anføres to enkelte Skoledistrikter, Barsmark 
og Rabsted, som frivilligt har ønsket udelukkende tysk Undervisning 
[den første allerede 1870, den anden 1889], da betyder det jo ingenting 
i Sammenligning med de over 10.000 Skoleinteressenter, som proteste
rede mod Regeringsanordningen, medens disse to smaa Distrikter for
skaffede sig dens Gunst. [I øvrigt maa man kende de historiske og 
sociale Forhold paa de to Steder, for at kunne forklare det fremkomne 
Ønske; det var begge Steder de store hjemmetyske Grundejere, som 
overrumplede og lagde Pres paa de danske Hjem]. Om Sprogdebattens 
Udfald paa Fællessynoden er man ogsaa blevet fejl underrettet; der 
vedtoges ikke efter det derom baade fra dansk og tysk Side fremsatte 
Andragende1 nogen dansk Sprogundervisning til Støtte for den dan
ske Religionsundervisning; det modsatte skete. Og det »tillidsfulde 
Haab«, Dagsordenen udtalte til Myndighedernes Retsindighed og 
Villighed til selv at drage Omsorg for den maaske paakrævede danske 
Sprogundervisning, vilde næppe blive til Virkelighed »med den Er
faring for Øje, som Undertrykkelsen i Nordslesvig siden 1864 har 
givet«, idet det netop var Kirkens Øverste, Generalsuperintendent 
Kaftan, som fik de to fremsatte Andragender til at falde. —

Den danske Afdeling afslog efter disse nedslaaende Erfaringer den 
tyske Grens Indbydelse til at deltage i Alliancens Møder i Potsdam 
1892 og i Kassel 1895. Det kunde nemlig efter dansk Opfattelse ikke 
undgaas, at den nordslesvigske Sag igen vilde komme paa Tale og det 
vilde »ikke føre til andet end Fortrædelighed, thi at faa dem (Ty
skerne) til at indse, at deres Regering handler Uret, maa vist anses 
for at høre til Umulighederne.« Udviklingen gav dem som bekendt 
Ret. I de samme Aar holdt nemlig Køller-Politikken sit Indtog i Nord
slesvig, den aandsforladte Magtpolitik, der mener at kunne le ad Men
neskeret, men altid ender med at grave sin egen Gravi

»Men Ormen maa først æde Skallen tom, 
og Tiden maa først faa krænget sig om 
til sin egen Karrikatur.« ~ (H. Ibsen.)
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Nordslesvigernes eget Syn paa Forholdene faar til Gengæld et smukt 
og rammende Udtryk i Redaktør M. C. Mathiesens Slutningsbemærk
ninger i sit Brev til Pastor M. Mørk-Hansen af 4. 3. 1892, saa ly
dende: »Forøvrigt deler jeg fuldkommen Deres Anskuelse om, at 
Provst Vahls Bestræbelser ikke ville føre til noget. Der er kun een, der 
kan sætte en Stopper for Tyskernes Fremfærd mod de af dem erob
rede Folkestammer, og jeg slipper aldrig min faste Tro paa, at han 
før eller senere vil gjøre det, og saa maaske gjør det saa grundigt, at 
de nok skulle lade være at begynde paa den Slags »Kulturbestræbel
ser« paany.«

Brandtræer og Brandsten paa Als og Sundeved
Af J. Raben.

I
I »Sønderjydsk Maanedsskrift« for April 1943 og Marts 1944 gav jeg 

Meddelelse om en Mængde Træer og Sten, i hvilke der var hensat 
Brand eller Ulykke. I den senere Tid er der givet mig en Række nye 
Meddelelser om saadanne Træer og Sten, og der vil endnu findes 
mange saadanne Steder, hvortil denne Overtro knyttes.

Den Tro, at Ild eller andre Ulykker er dagsat i Træ eller Sten, er 
meget udbredt paa Als endnu den Dag i Dag. Var der udbrudt Ild 
i en Gaard, kunde en klog Mand dagsætte den i et Træ eller en Sten. 
Den standsede da i Øjeblikket, men stod nu og lurede i Stenen eller 
Træet, og den brød ud igen naar Træet blev fældet eller Stenen kløvet.

Folk vil i Reglen ikke vedgaa, at de tror paa sligt, men mangen 
Bonde holder endnu sin Haand over det Træ, der skal gemme Gaar
dens Ild.

En enkelt Gang fortælles det, at Ildens Dagsætning er knyttet til en 
Sø: Naar Mjang Sø bliver tør? skal hele Mjang By brænde.

Mange af de gamle Præster kunde mere end deres Fadervor. Der 
fortælles, at den gamle Pastor Schwensen i Hørup var kendt for, baade 
at kunne mane og standse Ild. Engang der var Ildebrand i Majbøl, kom 
Pastor Schwensen til. Han satte sig da til Hest og red uden om den 
Bygning, der var Ild i. For at standse Ilden, skulde han holde en vis 
Afstand fra den. Ved Gaardens ene Side gik der en Dam ind til den 
brændende Bygning, men Præsten red resolut igennem Dammen. Det 
der allerede var Ild i, brændte, men Resten gik fri og Ilden for de red
dede Bygninger blev dagsat i en Tjørn i Nabolaget.
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»Peter bag e Laj.^
Der findes en Beretning om en gammel Præst i Broager, der i Fol

kemunde kaldtes »Peter bag e La’j«, at han kunde standse Ild ved at 
gaa tre Gange omkring Brandstedet. Med et kraftigt Bibelord bød han, 
at Ilden skulde dagsætte sig i et eller andet Træ, hvor den var bundet 
saalænge Træet stod. —

Straffet Nysgærrighed.
Der fortælles, at en »klog« Mand i Sønderherred havde dagsat Il

den for et Bol i en gammel Lind i Nærheden af Gaarden. Bonden var 
nysgerrig og vilde se, hvad Kunster den kloge Mand havde anvendt. 
Han løsnede Barken, hvor Indboringen var og tog Proppen ud. I det 
samme fløj en Gnist ud af Hullet og hen paa Ladens Tag og det va
rede ikke længe, før Gaarden stod i lys Lue.

(Meddelt af Dr. H. Willenoder, 1917).

Brandbreve.
Pastor Erik Pontoppidan i Havnbjerg skriver i sin »Fejekost til Ud

rensning af den gamle papistisk og djævelske Surdeig«, 1736, om et 
Brandbrev, der skulde standse Ilden ved en Ildebrand i Havnbjerg:

»Der gives endnu Folk, som skriver Brandbreve, det er en Art Bre
ve, som antages dels at gøre de Huse, hvori de opbevares, uimodta
gelige for Ildens Graadighed, dels at dæmpe en i andre Huse rasende 
Ildløs, naar man bringer dem derhen og oplæser dem paa Stedet. Jeg 
har selv som baade Øren- og Øjevidne til den hjemlige Overtros 
umaadelige Miskmask truffet paa en saadan Seddel hos en Mand i min 
Menighed, hvem jeg, da en Ildsvaade truede vort Nabolag, saa utræt
teligt vandrende udenom det ildsprudende Bjerg, holdende det lille 
Brev i Haanden. Brevet vrimlede af skammelige Misbrug af Guds 
Navn og af det taabeligste Visvas; saaledes befales Ilden ved en Be
sværgelse at holde sin Flammei tilbage, paa samme Maade som den 
hellige Jomfru holdt fast ved sin Jomfrudom. Der hentydes til Paven 
i Rom og — desværre — til det Blod, hvormed Frelseren saa dyrt 
har købt vor Salighed. Med den ene Haand skulde man ifølge Over
troen bære Brevet rundt, oplæsende dets Indhold, medens den anden 
tre Gange skulde udstrækkes hen mod Ilden. Dog blev den gamle 
Træring omsider gjort til Skamme af den sørgelige Scenes begrædelige 
Udgang, i det Ildens Overmod, som han mere myndigt end magtfuldt 
havde prøvet paa at bringe til Lydighed, ikke lod sig afvæbne af nogen 
Kunst eller noget beskrevet Papir, men fortærede hele Huset til Grun
den.
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Brandtræ i Elstrup.
Ved Moos’ gamle Gaard i Eltrup stod et stort Træ ved Siden af 

Aftægtshuset. I dette var Gaardens Ild dagsat. — Træet forsvandt, da 
Landevejen omkr. 1921 blev udvidet, men Gaarden staar endnu.

(Meddelt af Gaardejer Moos, 1944).

Brandtræ i Ketting.
Ved Peter Petersens gamle Hus i Ketting staar en Pil. Den maa ikke 

røres, ellers brænder Huset.
Der er ogsaa sat »Ulykke« i Træet. Eri af Husets tidligere Ejere 

vilde engang save nogle Grene af Pilen. Under dette Arbejde faldt 
han ned og brækkede et Ben. Efter den Tid har man betragtet Træet 
med ærbødig Respekt.

(Meddelt af Peter Petersen, Ketting, 1944).

Firehøje.
Øst for Elstrup, ved Vejen fra Elstrup til Nyled laa fire Bronzeal

derhøje tæt sammen. Nu er der kun én af dem tilbage. I denne Høj 
er Ilden dagsat fra Liders Gaard i Elstrup. Ilden er nedgravet i Højen, 
hvor den er bunden, saalænge Højen staar. Det er sikkert af den 
Grund, at man lod Højen staa, da de andre tre blev sløjfet. Der er flere 
Steder paa Als, hvor Overtroen har bevaret vore Oldtidsmindesmær- 
ker- (Meddelt af Lærer Lokfeltt Elstrup).

Naskærs Gaard.
I det lave Krat nord for Naskærs Gaard (Notmark Sogn) ligger 

Voldstedet af den gamle Junkergaard af samme Navn, hvis sidste 
kendte adelige Ejer var Reimer Sehested, der døde 1590.

Efter en Brand, der siges at have hærget Gaarden i Aaret 1718, blev 
den flyttet længere ind mod Statsskoven Fryndesholm. Denne Gaard 
brændte igen 1818 og den blev nybygget paa Stedet, hvor den nu lig
ger. Marken, hvor Gaarden før laa, kaldes endnu »Husstej«.

I Folkemunde fortælles, at Gaarden er brændt hver hundrede Aar 
og efter en Spaadom skulde den igen brænde 1918. Det skete imid
lertid ikke. Men alligevel blev Gaarden udsat for Uheld. Den 2. De
cember 1917 tog en stærk Storm fat i den ene Lade og væltede Tagsto
len paa 7 Fags Længde. Saa maatte den jo bygges op igen i 1918. —

Degn Andresen i Notmark har berettet (1910), at der i første Halv
del af 18. Aarhundrede var Ild i Gaarden, men det lykkedes at standse 
Ilden og den blev dagsat i en gammel Pil, der stod i et Hegn ind mod 
Fryndesholm. Denne Pil faldt i 1818 og kort efter brændte Gaarden.
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Brandtræet ved Hjortspring.
Ved Vindebroen ved Hjortspring stod en meget stor gammel Ask. 

I den var Gaardens Ild dagsat. Da Træet i 1717 truede med at falde 
og man var bange for, at den skulde slaa Broen i Stykker, blev den 
fældet. — Det skulde man dog ikke have gjort, thi samme Aar brændte 
den store Lade. Den blev bygget op igen 1718 og stod indtil 1925, da 
den blev ombygget af Gaardens nuværende Ejer, A. Krenzen.

Brandtræ ved Nr. Kettingskov.
Bygaden i Nr. Kettingskov fører forbi Chresten Christensens Gaard 

ned til »Ly’bo hejning«1). Lidt Nord for Vejen lige ved Kystskræn
ten stod en stor Hvidtjørn. I den var Ilden for Christensens Gaard 
dagsat.

Ved et Kystskred omtr. 1935 væltede Tjørnen ned paa Forstranden. 
Der skete ikke noget, Gaarden skulde kun brænde hvis Tjørnen 
blev ødelagt ved Menneskehaand.

(Meddelt af Landmand Hans Hansen, Nr. Kettingskov).

»Brend Eg.«
I Stiftsbogen for Ketting fra 1690 nævnes »Brend Eg eller Storogel- 

hoj«. Store Uglehøj er en Gravhøj ved Vejen fra Blegebæk til Ket
ting. Det maa antages, at der paa eller ved nævnte Høj har staaet en 
Eg, i hvilken der har været dagsat Brand for en eller anden Ejendom. 
Det maa have været en ret betydelig Eg, eftersom Marken har faaet 
Navn efter den.

H. P. Hanssens Arkiv
Af Arkivar, Dr. phil. Harald Jørgensen

I Henhold til H. P. Hanssens Testamente overleveredes i 1936 samt
lige H. P. Hanssens efterladte Breve og Optegnelser til Rigsarkivet, 
idet det var fastsat at dette Arkiv — efter at være blevet ordnet og 
registreret — varigt skulde have sin Plads i det sønderjydske Lands
arkiv i Aabenraa. Ordningsarbejdet blev straks paabegyndt, men af
brudt under Besættelsen og først afsluttet efter 1945. I Juli 1947 op
stilledes H. P. Hanssens Privatarkiv i Landsarkivet i Aabenraa, og ved 
en Højtidelighed sammesteds d. 9. Juli overdrog Rigsarkivar Lind-

l) Lyøboernes Anlægsplads.
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vald i Nærværelsen af Familien og gamle Arbejdskammerater til H. 
P. Hanssen dennes Papirer til Landsarkivet.

H. P. Hanssen og Fru Helene Hanssens Privatarkiv er et af de stør
ste Privatarkiver, som i nyere Tid er skænket til Rigsarkivet. Det fyl
der ikke mindre end 202 Pakker og 6 Æsker og lægger Beslag paa ca. 
15 Hyldemeter. Hovedmassen af Arkivet bestaar af Breve. Der er 
først en betydelig Samling Privatbreve, hvoraf den vigtigste Række 
er Brevvekslingen mellem H. P. Hanssen og hans Hustru. For ham 
foreligger der ikke mindre end 11 Pakker Breve og fra hende til ham 
6 Pakker. For at give et Indtryk af Antallet kan det nævnes, at H. P. 
Hanssen et enkelt Aar har sendt sin Hustru ikke mindre end 105 Bre
ve! Disse Breve gør det faktisk ud for en livslang Dagbog, hvori er 
nedskrevet Bemærkninger om de utallige Sager, som han gennem 
Aarenes Løb fik med at gøre. Foruden de private Breve findes der 
Breve fra en Række Mænd og Kvinder baade fra Nordslesvig og uden 
for Landsdelen, der i et eller andet Anliggende har henvendt sig til 
H. P. Hanssen om Raad eller Støtte. Ialt findes der Brev fra over 
6000 forskellige Personer, og Brevenes Antal løber op i et betydeligt 
Antal Tusinder.

Foruden Brevene rummer Arkivet alle de bevarede originale Dag
bøger samt et betydeligt Antal Manuskripter og Optegnelser til Fo
redrag, Artikler o. lign. Desuden finder man en Række Korrespon
dancesager, der belyser samtlige nationalpolitiske Problemer, der har 
været aktuelle i den lange Aarrække, hvor H. P. Hanssen stod i for
reste Linie baade før og efter Genforeningen. Med den største Omhu 
har H. P. Hanssen draget Omsorg for, at de talrige Dokumenter og 
Breve ikke gik til Grunde, og at de samlet kunde gives Efterverdenen 
i Hænde til Belysning af Nationalitetskampen i Nordslesvig i Tiden 
fra ca. 1880—1936. I levende Live kæmpede H. P. Hanssen for Op
rettelsen af et selvstændigt sønderjydsk Landsarkiv i Aabenraa og 
overvandt omsider al Modstand. Ved at skænke sine Papirer til dette 
Landsarkiv har han givet Udforskningen af denne Landsdels national
politiske Udvikling en ny og værdifuld Gave, som sene Generationer 
vil være ham taknemmelig for.

Det siger sig selv, at H. P. Hanssens Privatarkiv ikke straks kan 
gøres offentlig tilgængeligt. Indtil 50 Aar efter H. P. Hanssens 
Død vil Arkivet forblive utilgængeligt, og hvis Forholdene gør det 
nødvendigt, kan Fristen forlænges. Dog kan Historikere faa Adgang, 
saafremt H. P. Hanssens Sønner i Samraad med Rigsarkivaren kan 
anbefale Andragendet. Efter 1986 behøves kun Rigsarkivarens Til
ladelse.
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Peter Jørgensen: Über die Herkunft der Nordfriesen.
Denne lille Bog paa ca. 140 Sider giver en klar Oversigt over et 

af de interessante Spørgsmaal i Sønderjyllands Historie: Hvem er 
Nordfriserne? Er de indvandrede, og i saa Fald hvorfra og hvornaar?

I et indledende Afsnit gøres Rede for Problemets Historie lige fra 
Sakse, der kort og klart siger, at Friserne er indvandret fra Egnene 
Syd for Nordsøen, og indtil vore Dage. Det er klart, at der er man
ge Standpunkter og mange Begrundelser, men Afsnittet er ved de 
skiftende Belysninger i høj Grad interessevækkende.

I Hovedafsnittet tager Forfatteren saa selv fat paa en Behandling 
af det foreliggende Materiale, og da han er Sprogmand, gemmer han 
det bedste — den sproghistoriske Undersøgelse — til sidst. I For
vejen har han behandlet de Vidnesbyrd, som kan hentes fra andre 
videnskabelige Omraader: den almindelige Historie, Arkæologien, 
Retshistorien, Sagnhistorien m. m. Disse Afsnit, der vel for den hi
storisk interesserede er de mest interessante, giver mange Oplysninger 
om frisiske Forhold, men de ender alle med at fastslaa, at sikre Re
sultater med Hensyn til Frisernes Indvandring og Afstamning kan 
man ikke vinde ad denne Vej.

I Følge Forfatteren giver Sproghistorien ganske anderledes sikre 
Resultater, fordi Sprog og Folk er saa nært forbundne. Men han be
stemmer rigtignok et Folk som dem, der taler et bestemt Sprog (Fri
serne er: dem, der taler frisisk) og fremhæver selv, at da vi har valgt 
et rent sprogligt Udgangspunkt, kan vi ikke afgøre, om derved ogsaa 
skal förstaas, at de tilhører Frisernes gamle Stamme. Men saa siger 
altsaa heller ikke Sproghistorien noget sikkert om Hovedspørgsmaalet, 
hvem Friserne egentlig var; det vilde da være mere rimeligt at lade 
Overvejelserne paa de forskellige Omraader paa mere lige Fod hjælpes 
ad med at skabe et Sandsynlighedsbevis, saa meget mere som de in
tetsteds synes afgørende at modsige det Resultat, som Peter Jørgensen 
er kommet til.

Dette kan kort gengives saaledes: I de første Aarhundreder e. Kr. F. 
er i Nordfrisland kun Gestøerne og Gesten beboet, Marsken ikke. En 
Forudsætning for en Forandring i dette Forhold er den stærke Marsk
dannelse, der sætter ind efter Aar 500, og som gør store Strækninger 
af Marsken beboelig. I Vikingetiden sker der nogen Nybebyggelse fra 
dansk og holstensk Side, men Hovedmassen af Indvandrerne i det nye 
Omraade var Sydfrisere; de var de andre overlegne i Marskbebyggel
sens Teknik.

Sprogligt stod de med deres nordvest-germanske Dialekt de oprin
delige Gestøbeboere nær, og der dannedes her et særligt nordfrisisk 
Sprogomraade, som først i nyere Tid er blevet haardt trængt af Plat
tysk.

H, N.
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