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Af Hans Magie

Johann Jensen

I vinteren 1905-06 var Johann Jensen vikar i diakonat-embedet i Tøn
der. Hans navn og et par data vedrørende ham findes i fortegnelsen over 
præster i Nordslesvig efter 1864 i Sønderjydske Aarbøger 1923/11 side 
195"*) og i forskellige personalia-meddelelser i Kirchliches Gesetz- und 
Verordnungsblatt fra det evang.-luth. konsistorium i Kiel. Udover disse 
tørre meddelelser er der - mig bekendt - hidtil ikke meddelt noget offent
ligt om denne præst.

Der lever imidlertid endnu enkelte personer, der ikke blot husker ham, 
men som elsker og ærer hans minde. Det er først og fremmest hans enke, 
fru Maren Jensen, født Jepsen. Og dernæst er det en af pastor Jensens kon
firmanden fra foråret 1906, enkefru Agnes Sørensen født Christensen, 
Nørregade, Tønder. Disses mundtlige meddelelser samt præstens egen 
håndskrevne »levnedsbeskrivelse« til konsistoriet i Kiel dateret 22. 12. 
1902 med to senere tilføjelser danner grundlaget for dette forsøg på at 
tegne et billede af Tønder-præsten Johann Jensen, mens der endnu er mu
lighed for at gøre det.

Her fejlagtigt kaldt Johannes Jensen.
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Den nævnte »levnedsbeskrivelse« er (naturligvis) skrevet på tysk. Den 
begynder således:

»Jeg, Johann Jensen, blev født den 18. oktober 1867 i Haderslev, hvor 
min fader var beskæftiget ved skomagerhåndværket.« Forældrenes navne 
var Andreas Jensen og Magdalene Elisabeth født Erichsen. Forældrene skal 
have været tysksindede, fromme mennesker, der stod Brødremenigheden 
i Christiansfeld meget nær. Præsten fortsætter derefter: »Indtil min kon
firmation gik jeg i borgerskolen i Haderslev, men da det var både mine 
forældres og mit eget ønske, at jeg skulle lære noget mere, besluttede jeg 
mig til at indmelde mig i Haderslev Gymnasium. I Påsken 1890 fik jeg 
den afsluttende eksamen. Allerede nogle år før var den beslutning modnet 
hos mig, at jeg ville studere teologi, og jeg gennemførte nu den plan og 
studerede ved følgende universiteter i rækkefølge: Tübingen, Berlin, Halle, 
Leipzig og Kiel. Efter at jeg i Påsken 1895 havde bestået den 1. eksamen, 
var jeg en tid huslærer og bestod derpå i 1898 den 2. eksamen, hvorpå jeg 
i et år gik på det danske præsteseminarium i Haderslev. Atter blev jeg hus
lærer. Et halvt år var jeg lærer ved (Brødremenighedens) skole i Christians
feld, efter at jeg et halvt år før havde opholdt mig hjemme og foretaget 
pædagogiske studier, der førte til bestået rektorats-eksamen i Påsken 1901. 
Men allerede i begyndelsen af samme år modtog jeg fra hr. generalsuper
intendenten (svarer til biskoppen) en opfordring til at overtage stillingen 
som provins-vikar for Nordslesvig. Jeg modtog opfordringen og har der
efter hidtil for kortere eller længere tid været vikar i følgende præsteem
beder: 1) Rømø, 2) Rødding-Skrave, 3) Flensborg Set. Jørgens sogn, 4) 
Rømø, 5) Dybbøl og 6) Rødding-Skrave.

Rødding, den 22. 12. 1902. Underdanigst
J. Jensen, 

provins-vikar.«

Hertil er der senere føjet en »Tilføjelse: Fra Rødding-Skrave drog jeg 
til Skærbæk, hvorfra jeg efter 2 års forløb blev beordret til Fjolde.«

Og endnu noget senere en ny »2. Tilføjelse: Fra Fjolde blev jeg af det 
kongelige Konsistorium beordret til Eichede ved Oldesloe og havde der i 
10 uger lejlighed til at lære ægte holstenske kirkelige forhold at kende. Fra 
den 1. november i år er jeg i Tønder som vikar i det derværende diakonat- 
embede.« (NB. Det var i året 1905).

Som den slags »vita« (levnedsbeskrivelse) er det jo en noget tør oprems
ning af nøgne kendsgerninger. Når man imidlertid sammenholder disse 
data med de ovenfor nævnte mundtlige beretninger, kan man alligevel få 
et nogenlunde klart og delvist levende billede af præsten Johann Jensen. 
Hans forældres og hans egen forbindelse med Brødremenigheden i Chri
stiansfeld har åbenbart været mere end en blot ydre forbindelse. Den må 
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have grebet dybt ind i hans indre åndelige liv. Det er nemlig bemærkelses
værdigt, at han, der som ganske ungt menneske, ja næppe mer end skole
dreng, har følt et stærkt kald til præstegerningen, og som målbevidst ar
bejder på at nå det, alligevel på tidspunkt efter endt teologisk uddannelse 
slår helt om og uddanner sig pædagogisk med det nye mål for øje at vie sig 
til en lærergerning ved Brødremenighedens skole i Christiansfald, og det 
er kun den direkte indgriben fra biskoppen (generalsuperintendenten) for 
den evangelisk-lutherske kirke i det daværende Slesvig-Holsten, der æn
drer denne beslutning, så at han holdes fast ved sit tidligere kald: præste
gerningen i Nordslesvig.

Og her dukker så det for os interessante spørgsmål op om hans nationale 
indstilling. Det er hævet over al tvivl, at hans forældre var tysksindede. 
Hvorfor gik Johann Jensen så til det danske præsteseminarium i Haderslev 
fra 1898 til 1899? Alt tyder på, at han under sin skolegang og videre ud
dannelse navnlig ved læsning, men formodentlig også ved personlige kon
takter med dansksindede i Haderslev efterhånden er blevet sig bevidst 
som dansk. At han holdt fast ved det danske resten af sit liv er sikkert, 
og vi skal senere se, hvor smukt et udslag det gav sig.

Imidlertid tyder alt på, at han var en ener, der hverken politisk eller 
teologisk-kirkeligt sluttede sig til noget »parti«. Der er tradition for, at 
han så op til den kendte nordslesvigske præst Hans Tonnesen, og at denne 
mand har haft betydning for ham, men han fulgte ham ikke ind i den nord
slesvigske Indre Mission.

Da Johann Jensen i 1901 tager imod opfordringen til at blive provins
vikar for Nordslesvig, har han sikkert håbet på snart at kunne overtage et 
eget sognekald i sin hjemstavn. Der skulle imidlertid gå hele fem år, før det 
lykkedes. Ordningen med at ansætte unge og yngre præster som en slags 
»flyvende« vikarer til betjening af vakante præsteembeder var egentlig en 
fornuftig ordning. Den gav den unge præst praktisk erfaring, foruden at 
den gav ham øget mulighed for en fast ansættelse. En provins-vikar kunne 
nemlig godt melde sig som ansøger til det embede, han betjente som vikar, 
foruden at han naturligvis kunne søge andre ledige embeder. Men dertil 
kom, at det også for menighederne var en god ordning, der sikrede en no
genlunde kontinuitet i præstegerningen på det enkelte sted - i modsætning 
til den danske ordning med de ofte meget lange vakancer og den utilfreds
stillende betjening ved nabopræster. Det var dog næppe tanken med den 
tyske ordning, at en præst skulle tilbringe en længere årrække af sit liv 
med at flytte fra sted til sted. Vi ved da også, at det var en stor skuffelse 
for Johann Jensen, at han stadig blev vraget ved embedsansættelse, selv 
når den lokale menighed havde ønsket at få ham som f. >eks. i Dybbøl. Folk 
snakkede efterhånden om, hvad der egentlig var i vejen med den »ældre« 
præst - han var 38 år i 1905 - siden han aldrig fik noget embede.
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I Johann Jensens »levnedsbeskrivelse«, der jo var stilet til konsistoriet i 
Kiel, der var den myndighed, der ansatte præsterne, nævnes de forskellige 
steder, hvor præsten har vikarieret, i kronologisk orden og uden nogen 
yderligere bemærkning: Rømø, Rødding, Flensborg, Rømø for anden gang, 
Dybbøl og Rødding endnu en gang. I den første »tilføjelse« kommer så 
Skærbæk. Lige med undtagelse af Flensborg er det alt sammen i Nordsles
vig og i danske eller endog udpræget danske egne. Men så studser man, når 
man i den første »tilføjelse« efter Skærbæk læser den virkelig påfaldende 
bemærkning: »hvorfra jeg efter 2 års forløb blev beordret til Fjolde«. Det 
er langt nede i Sydslesvig. Og hvorfor dette køligt-formellem »beordret«? 
Det gentager sig i den anden »tilføjelse« og i udvidet form: »Fra Fjolde 
blev jeg af det kgl. konsistorium beordret til Eichede ved Oldesloe ...« 
Altså dybt nede i Holsten i en for en nordslesviger helt fremmed egn og 
blandt en befolkning af en ganske anden type end de jævne dansksindede 
sønderjyder på Rømø og i Rødding o. s. v. Og hvorfor påny dette kolde 
»beordret«, oven i købet med højtidelig angivelse af ordregiverens fulde 
titel »Det kongelige Konsistorium«? Efter min opfattelse kan der kun tæn
kes to muligheder. Enten snobber præsten for sine foresatte i Kiel, eller 
også er han af en eller anden grund spydig overfor disse foresatte, men på 
en sådan måde, at man ikke kan gøre ham noget for det. Ud fra hvad vi 
ved om Johann Jensens karakter ellers, mener jeg, at det første er udeluk
ket. Så er der kun det andet tilbage. Præsten må være blevet vred på den 
kirkelige ledelse i Kiel. Måske har han følt sig forbigået. Så lader han sig 
mærke med det, men på en uangribelig diplomatisk måde. Jeg kan meget 
vel forestille mig, at han med et lidt syrligt smil har skrevet ordene »vom 
Königl. Konsistorium nach Eichede bei Oldesloe beordert.« Det var langt 
væk fra Dybbøl, hvor beboerne havde ønsket at beholde ham.

Men så dukker Tønder op. Her var indehaveren af diakonatet - vi ville 
sige kapellaniet - pastor Olsen død den 5. september 1905. Hvorfor kon
sistoriet ikke straks sendte en af dets »flyvende« vikarer op til Vidå-staden, 
har jeg ingen mening om. Der skal jo have været forskellige vanskelig
heder, men enden på det blev altså, at Johann Jensen tiltrådte sit nye vi
kariat den 1. november 1905. Det var hverken Rødding eller Holsten, men 
- skal vi sige? - sådan noget nogenlunde midt imellem, så at den stakkels 
Johann Jensen skulle til at gøre nye erfaringer.

Han kom her i Tønder til at bo hos frk. Agnes Boysen i Vestergade, der 
hvor nu »Herrehuset« har forretning. I kirken havde han gudstjeneste 
kl. 14, mens provsten havde formiddagstjenesten. Gudstjenesten foregik 
på tysk. Fru Agnes Sørensen kan ikke erindre, at det nogen sinde var på 
dansk. Det gjaldt også konfirmandundervisningen: sproget var tysk, selv 
om børnene var dansktalende og fra dansksindede hjem. Hvad konfir
mandforberedelsen iøvrigt angik, så havde man delt Tønder by i to di- 
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strikter med skillelinjen midt ned gennem Østergade-Storegade-Vester- 
gade, saledes at provsten læste med børnene fra den sydlige del af byen, 
og kapellanen (diakonen) med dem fra den nordlige del. Derved kom den 
14-årige pige Agnes Christensen, der var fra et udpræget dansktalende 
og dansksindet hjem i Nørregade, til at få hele sin forberedelse hos den 
38-årige »nye« præst Johann Jensen. Det foregik to gange ugentlig, hver 
gang halvanden time, i den første tid i kirkens sakristi, men derefter i 
tegnesalen i »borgerskolen« i Richtsensgade. Hvor provsten læste med sine 
konfirmander, kan ikke oplyses, muligvis på seminariet, og alt tyder på, 
at Tønders såkaldte »konfirmandsal« - det nuværende kirkemuseum - end
nu ikke var opført i 1905-06, samt at det snævre samarbejde mellem sko
lerne og kirken på dette punkt, der blev genindført i 1938, egentlig er 
gammel Tønder-skik. Præsten læste med pigerne og drengene hver for sig. 
I skolerne var de jo også adskilt dengang. Men her viste Johann Jensen 
sin selvstændighed. Thi hen imod slutningen af konfirmandforberedelsen 
samlede han pigerne og drengene i en flok - til stor interesse for børnene, 
naturligvis - og med den begrundelse, at de nu »skulle til at være voksne«.

Hvordan foregik nu sådan en forberedelse dengang, altså for godt et 
halvt århundrede siden? (NB. Hvilke vældige omvæltninger på næsten alle 
livets områder der dog er sket siden da! Dengang var Tønder en lille 
»fredelig« by med toppede brosten i hovedgaden, hvor studene »klattede« 
bravt, når de blev drevet der igennem!) Men altså: det var konfirmand
undervisningen i vinteren 1905-06. Grundlaget for undervisningen var 
Augusth Spanuth’s »Werk- und Lernbüchlein«, udkommet i Stuttgart 1900. 
Dernæst var det salmebogen og endelig en »opskrivningsbog«, hvor bør
nene omhyggeligt og sirligt skulle indføre al visdommen. På det grundlag 
kunne der sikkert gives en solid systematisk-dogmatisk viden om, hvad 
man forstod ved den evangelisk-lutherske lære. Lige så sikkert det er, at 
præsten har sørget for den side af sagen, lige så sikkert er det, at den lille 
14-årige Agnes med største omhyggelighed førte sin »opskrivningsbog«. 
Jeg har set den og i tanken sammenlignet med nutiden! Vi plumper igen
nem - alle sammen, både præster og elever - hvad grundighed, omhu og 
sirlighed angår. Alligevel var det nu ikke det karakteristiske for denne 
præst. Sådan var de fleste præster sikkert dengang. Men Johann Jensen 
var noget for sig. Fru Agnes Sørensen erindrer sin tid hos denne præst som 
noget helt i klasse for sig selv. Det var noget, der var ganske forskelligt 
fra skolen og dens lærere. For det første var der på en mærkelig måde »frie 
forhold«, d. v. s. et sælsomt fortrolighedsforhold mellem præsten og bør
nene. Hun glædede sig til de timer fra gang til gang. Hvad han lærte dem 
illustrerede han ved eksempler fra det »virkelige liv», altså ud fra den 
hverdag, som børnene kendte, så at det blev levende for dem. Og så havde 
han en god sangstemme og elskede at synge, og de sang mange salmer til
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(for børnene) nye og gode melodier, og mens de sang, gik præsten op og 
ned ad gulvet og sang for med sin kraftige stemme. Selvfølgelig kunne der 
komme et og andet, som præsten måtte påtale, men det gjorde han på en 
for børnene uvant blid måde. I skolen kunne det f. eks. hedde med lærerens 
strenge røst: »Agnes, du bist ja doch nicht unartig!« Og så var Agnes ved 
at synke i gulvet. Men her hed det bare: »Nå ja, det er der intet at gøre 
ved«, og så så Agnes beundrende på sin kære præst.

Men så kom den dag, da det helt overraskende skete. Det var en dag i 
januar 1906. Undervisningen var sluttet, men så sagde præsten, at han 
havde noget særligt at fortælle dem, og derpå sagde han: »Kong Christian 
IX er død«. Det var jo Danmarks konge, men - føjede præsten til - i grun
den hørte vi her i Slesvig jo til Danmark; Danmark havde blot mistet dette 
stykke land ved en krig, og - sagde han videre - det kunne den gamle 
konge aldrig glemme, at han havde tabt et stykke af sit land o. s. v. Og 
mens præsten fortalte alt det, løb tårerne ned ad kinderne. Børnene var dybit 
grebne. De var også noget i vildrede med det, de hørte, hvad ikke er så 
underligt, når man tænker på, at den lille Agnes - så vidt hun selv erin
drer - var den eneste af hele flokken, der var fra et rent dansk og dansk
talende hjem. Hun fortalte det til sin fader hjemme og husker, at han sva
rede kort og godt: »Ja, det var jo også vores konge!«

Hvad man har sagt i alle de andre hjem, hvor det sikkert også er blevet 
fortalt, kan man jo så gætte på. I virkeligheden var det dristigt af præsten 
at sige sådan noget på den tid. Snakken gik livligt rundt i Tønder om den 
ejendommelige præst. Navnlig drøftede man, hvad der egentlig var i vejen 
med ham, siden han, der var en »ældre« mand, ikke havde eget præste
embede, men bare var vikar år ud og år ind. Og så endte det oftest med, 
at man sluttede med at sige: »Ja, men han er jo dansk!«

Når man sammenholder denne folkelige forklaring med konsistoriets 
noget påfaldende adfærd overfor Johann Jensen, kan man ikke frigøre sig 
for at tænke, at den måske netop var den rigtige. I så fald blev præsten 
martyr for sit danske sindelag.

Selve konfirmationshandlingen var efter datidens sædvane en langtruk
ken affære, der varede hele tre timer. Men det var ikke påfaldende for 
nogen. Det var noget, der skulle være sådan. Konfirmanderne og præsten 
gik i samlet procession fra skolen i Richtsensgade til kirken: først pigerne 
to og to, så drengene ligeledes to og to og til sidst præsten. Den tyske provst 
gik i modsat orden! Altså: provsten i spidsen, så drengene og til sidst de 
stakkels småpiger! Livet er fuldt af pudsige ting, bare man kan få øje på 
dem.

I foråret 1906 blev Johann Jensen af det kgl. konsistorium i Kiel flyttet 
til Rinkenæs i et nyt vikariat. Men denne gang lykkedes det: den 17. okt. 
1906 blev han kaldet til sognepræst for Rinkenæs sogn. Nytårsdag 1907 
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holdt han bryllup med en lærerdatter Maren Jepsen fra Bylderup sogn, 
hvis hjem og slægt allerede dengang havde og indtil dato stadig har haft 
den største betydning for danskheden på de egne.

I Rinkenæs prædikede Johann Jensen på dansk, kun én gang måned
ligt på tysk, og da holdt han dansk gudstjeneste om eftermiddagen. Kirke- 
forstanderskabet var dansk dengang, og - imod forventning - skete der 
ingen forandring deri ved det følgende valg. De tysksindede var åbenbart 
ikke tilstrækkeligt kirkeligt interesserede. Derimod voksede danskheden i 
Rinkenæs i de år, Johann Jensen var der. Det første år blev kun 3 piger 
konfirmeret på dansk, det sidste år mindst halvdelen af alle konfirman
derne. Ved konfirmationsundervisningen sang også børnene fra tyske hjem 
danske salmer, hvorefter præsten forklarede indholdet på tysk. Langt de 
fleste var dog dansktalende.

I øvrigt bragte årene i Rinkenæs præsten flere sorger. Hans eneste søn 
var døvstum og måtte sendes på en døvstummeskole for sin uddannelses 
skyld. En langvarig og dybtgående uenighed med en mand, der var knyttet 
til Rinkenæs kirke, bragte også både sorg og bitterhed samt folkesnak, så 
at det gode forhold, hvori han og hans hustru ellers stod til menigheden, 
til dels blev overskygget af det. Sådan noget er før hændt. Det ligger imid
lertid udenfor rammerne af denne lille levnedstegning, der bevidst har vil
let have tiden i Tønder som sit midtpunkt.

Johann Jensen døde i Rinkenæs et år efter udbruddet af den første ver
denskrig, den 24. august 1915.

Da Torstenssons krigere besøgte Hestoft
Af Frants Thygesen

Rundt om i det slesvigske træffer man mindelser om befolkningens li
delser under de mange krige, ikke mindst ved de forskellige svenske ind
fald sydfra. Et sådant minde findes hos gårdejer Johannes Klinker i Hes
toft, Ulsnæs sogn. Det er et dokument fra december 1643, som er opbevaret 
af Klinkers slægt, der har siddet på gården i mange slægtled; han har selv 
fået det fra en tante.

Koep Breeff Hans Detleffsens up etwas Landt so de semptlike 
Naberschop in Hestoft ehm und sine Erben in der högsten Noth 
er f f und egendömlick vørkoft hebben.

I oversættelse må kontrakten betyde nogenlunde følgende:
»Købebrev for Hans Detleffsen på noget land, som det samlede 
naboskab i Hestoft i den højeste nød har solgt ham og hans arvin
ger til arv og eje.
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Vi, samtlige naboer og beboere i Hestoft, ....... , alle sammen kapitels
undersåtter i Hesel len, kundgør og bekender hermed for os og vore ar
vinger og for enhver, at efter Gud Herren i denne bedrøvede tid efter sin 
nådige vilje havde hjemsøgt os med den svenske indkvartering, og det ved 
møjsommelig underhandling var bragt derhen, at vi her kunne blive for
skånet med (= for?) indkvarteringen, for hvilket vi arme folk var nødet 
og tvunget til inden 3 dage hver gårdmand at opbringe 15 rigsdaler, og 
der altså hos enhver var stor nød og tryk, så bar den ærbare og velagtede 
Hans Detleffsen, som en tidlang har opholdt sig i vor by hos en af nabo
skabet, på vor mangfoldige -klage og jamren endelig ladet sig bevæge der
hen, at -han ville komme os til hjælp med nogle penge i denne høje nød, 
dog således at han igen ville have noget for det. Så har vi, hele nabo
skabet, talt om det med hinanden og taget en velærværdig domskapitels
foged, Niss Hanssen her i Ulsnæs, med på råd, og i det trøsterige håb en
gang at forsvare det for vor højtærede øvrighed, uagtet vi efter vore fæste
breve vel ved, at vi ikke må opgive eller sælge noget land, så er det dog 
(særlig?) den uundgåelige nød, der tvinger os til det, for hvilken, som man 
siger, der ikke kan gives nogen lov, har vi derfor i Guds navn og efter 
vor velansete kapitelsfoged Niss Hanssens råd og i nærværelse af 4 ærlige 
mænd, som H. D. på sin side har hidkaldt dertil, nemlig ..., solgt mer- 
bemeldte H. D. til arv og eje hver en lille ager, der holder så meget i sig 
som 2 skæpper havrsesæd, beliggende ved Detlef Kastensens toft på ræk
ke (?) i eet stykke, altså 8 små agre, bliver i alt 16 -skæpper land, hvorfor 
han har givet os og betalt hver af os kontant 12 rigsdaler, er i een sum 96 
rigsdaler i species, for at vi først kunne blive hjulpen ud af denne nød. 
Derfor sælger og overgiver vi samtlige naboer hermed og i kraft af dette 
for os og vore arvinger merbemeldte H. D. og hans arvinger de beskrevne 
agre, som der ligger på række, og således at han fra nu af og herefter må 
besidde og bruge det som sit retteligt købte gods og fra arving til arving 
uden ringe udgift og tynge, som kunne og måtte udtænkes eller udbringes, 
imedens vi naboer stadig hæfter over for vor gunstige (?) øvrighed for 
vort fulde gods, og han derfor ikke har at gøre med nogen tynge, uden 
hvad han årligt udgiver som sin billige »Vörbiddelsgeld« (?). Og vi vil 
gerne til alle tider for os og vore arvinger, fra arving til arving, over for 
merbemeldte H. D. og hans arvinger vedstå dette køb som retmæssigt 
sluttet, og nu og til evige tider ikke gøre krav på det, som vi hermed og i 
kraft af dette har forpligtet og forskrevet os til for os og vore arvinger, 
men allesammen og hver for sig unde ham det solgte land med godt hjerte 
og fri vilje og ønske ham og hans arvinger til alle tider Guds nåde, lykke 
og velsignelse dermed og al god velfærd på liv og sjæl, idet vi vil bekende, 
at han ikke har narret os med købet, men -har godtgjort os værdien til fulde 
og ud over det, hvad der er det fornemste, dermed har hjulpet os i den 
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højeste nød, hvorfor vi igen, som det sig hør og bør og vel anstår for gode 
ærlige folk, over for oftnævnte H. D. og hans arvinger for os og vore ar
vinger vil holde alt det, som her er skrevet, fast og ubrudt uden nogen 
»gefrorde« (?) og arge list.

Til bedre bevis og sikring for dette har vi med vor og vore familiers 
vidende og vilje ladet dette købebrev skrive og forseglet det med vore 
sædvanlige segl, ligesom også den ærbare, fornemme og velagtede Niss 
Hanssens, det velærværdige domkapitels foged her, har underskrevet og 
forseglet dette brev til vitterlighed. Sket fredag før Jul, det er den 22. de
cember, i året 1643.«
°g
»Yderligere bekender jeg Claws Hansen hermed for mig og mine arvinger, 
at fordi jeg ikke vidste noget råd for de øvrige penge, idet jeg desuden 
selvsjette har måttet stille en hest ligesom alle andre lensfolk, hvortil jeg 
slet intet havde, da har den ærbare Hans Detleffsen igen forstrakt mig 
med penge, hvorfor jeg af trængende nød ud over det forrige solgte land 
ligervis har solgt til arv og eje endnu en lille ager, som hører til min part 
og mit fæstegods, også af 2 skæpper havresæd og liggende næst ved det 
andet, for 6 rigsdaler, som han yderligere har erlagt særskilt og betalt mig 
kontant, og som jeg så har anvendt til at klare min nævnte nød. Jeg sælger 
derfor for mig og mine arvinger til velbemeldte H. D» og hans arvinger 
den beskrevne lille ager på samme måde, som alt forfattet i det forrige 
købebrev, at han kan indtage og bruge det ved siden af -det andet, hvor
imod jeg for mig og mine arvinger ganske frafalder alle tænkelige krav 
derpå. Jeg forpligter mig hermed for mig og mine arvinger over for H. D. 
og hans arvinger til evige tider ikke at rejse noget krav (?) vedrørende det 
solgte land og at holde alt redeligt og oprigtigt. Og da jeg også har drøftet 
det med den ærbare Niss Hanssen, kapitelsfoged her i Ulsnæs, hvem min 
fattigdom er vel bekendt, så har han også underskrevet og forseglet det til 
vitterlighed, ligesom jeg også med mit og mines vidende og vilje har ladet 
det skrive af vor pastor og forsegle. Sket om lørdagen efter Jul, den 30. 
december 1643.«

Ifølge Klinker går traditionen ud på, at Hans Detleffsen var handels
mand og derfor i besiddelse af kontanter, som den tids bønder sjældent 
havde, og at pengene skulle udredes for at redde landsbyen fra plyndring; 
endvidere skal det have været et stykke fælles byjord, som det taknemlige 
ejerlav gav deres redningsmand (i hver fald har det nok været jord i fæl
lesdrift).

Hestofts oplevelser er kun et enkelt træk fra den rædsel, der kom over 
det uforberedte Danmark ved Torstenssons pludselige indfald sydfra. Han 
brød den 12. december 1643 fra Ratzeburg ind i Holsten og havde inden 
1 uge både Holsten og Slesvig helt i sin hånd, delvis takket være hertug
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Frederik III af Gottorp, der svigtede Danmark og købte sig neutralitet 
ved at åbne sine fæstninger for svenskerne. Disse rå krigere synes ikke at 
have behandlet de gottorpske undersåtter væsentligt blidere end kongens; 
Oldekop fortæller bl. a. om, hvordan den sidste frue på -den siden for
svundne Heselgaard (eller Hessel) ved Kius i Ulsnæs sogn i 1644 skal være 
blevet skudt af svenskerne i sin egen hoveddør.

Ifølge Trap: Slesvig hørte gården Hestoft med landsbyen af samme 
navn under Slesvig domkapitel allerede fra det 15. århundrede. Herre
gården Hesel eller Hessel ved Kius kom under domkapitlet i 1504. De to 
gårde samledes til Hessel (eller Ulsnæs) fogderi.

Præsten, der skrev Claws Hanssens særkontrakt af 30. december 1643, 
må have været Matthias Selmer, der var præst i Ulsnæs fra ca. 1627 til sin 
død 1672.

Af Harry Jensen

H. V. Bissen blev født lidt uden for Slesvig 1798 som søn af rent sles
vigske forældre. Det er ikke ret meget kendskab, vi har til Bissens barn
domshjem, men særlig velhavende har det ikke været, det var svære tider, 
og Bissens fader måtte forsøge sig som landmand, skriver, arkivar og mere.

Efter at han i 1815 blev konfirmeret, var det meningen, at han skulle i 
snedkerlære. I mellemtiden havde han dog lavet nogle kridttegninger, por
trætter, der vakte almindelig begejstring, og en provst Callisen sørgede så 
for, at den begavede dreng blev sendt til Kunstakademiet i København. 
Det var vel ikke megen kunst, Bissen havde haft lejlighed til at se i Sles
vig, når man undtager Brüggemanns fornemme altertavle i domkirken, så 
vi må formode, at Bissen har gjort store øjne, da han i København fik lej
lighed til at besøge de mange kunstudstillinger, Akademiets samling og Det 
Kgl. Bibliotek m. m.

Da den unge slesviger som „en stor lømmel“ kom til hovedstaden, blev 
han på grund af de ret respektable tegninger, som han havde medbragt, sat 
i akademiets 2. „Fritegningsskole“, og fra nu af er hans kunstnervej i en 
uafbrudt stigning, han avancerer utroligt hastigt til „gipsskolen“ og der
fra til „modelskolen“. — Bissen må alligevel ikke have følt sig godt tilpas 
i byen, for i 1817 rejser han tilbage til forældrene i Slesvig, måske opgi
vende kunstnervejen, og det er ikke let at vide, hvad der var blevet af den 
nu så kendte kunstner, hvis ikke skæbnen i den grad havde været ham 
god. — Prins Christian Frederik, den senere konge, Christian den VIII, var 
nemlig sammen med sin gemalinde på en udenlandsrejse, men måtte gøre 
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ophold i Slesvig by, hvor der i hast blev arrangeret en festbanket. Her 
fortalte en af deltagerne i aftenens løb kronprinsen, at den unge Herman 
Vilhelm var vendt tilbage til byen igen, hvorefter prinsen den næste dag 
ønskede at se hans tegninger. De må have behaget majestæten, for denne 
befalede Bissen at tage tilbage til København. — Et lille år senere vandt 
Bissen den store sølvmedaille i modeltegning. Det er så, som om han for
vinder sin hjemvé og finder ind i københavnerlivet, han får en del venner, 
hvoraf vel nu maleren Sonne er den mest bekendte.

Det var iøvrigt først i 1821, at Bissen for alvor bestemte sig til at blive 
billedhugger. Der fortælles således, at da Bissen gik op til konkurrencen 
om den lille guldmedaille, vidste han endnu på vejen derhen ikke, om han 
ville deltage som maler eller billedhugger, han ville nemlig se opgaverne an 
først og så tage sin beslutning. Mens han nu stod foran opgaverne og grub
lede over de kunstneriske problemer, fortælles det, at han i den stærke op
hidselse kom til at brække spatelen til sin farvepalet; han lod da denne 
hændelse bestemme og valgte så skulpturopgaven. Den gav også en lille 
guldmedaille

Forældrene hjemme i Slesvig glædede sig meget over sønnens lykke, men 
faderen tog det temmelig ilde op, da Bissen solgte prisen og for pengene 
hjalp en syg ven, der hjælpeløs var strandet i Rom.

Efter at han så fik den store guldmedaille to år senere, var Bissen selv
skrevet til en lang række store monumentalopgaver. Til alles tilfredshed 
udførte han de fire relieffer i Slotskirken, som i anledning af jubelfesten — 
1000 årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark — blev indviet i 
kongens nærværelse.

Derefter rejste Bissen til Rom. Her var den store kunstner Thorvaldsen, 
men foruden ham en mængde andre skandinaver, kunstnere af alle mulige 
slags. Bissen var i forvejen godt anskrevet hos kronprinsen, og denne havde 
derfor anbefalet Bissen meget varmt hos Thorvaldsen. Just på den tid, da 
Bissen kom til staden, havde Thorvaldsen fået den opsigtsvækkende 
bestilling på et monument af paven, Pius den VII, og han var sikkert ver
dens mest beundrede billedhugger. Den store mester havde over halvtreds 
mand i arbejde i sine atelierer, og det var med en forståelig skyhed, at 
Bissen præsenterede sig for ham. Dette tog denne noget ilde op, og der gik 
derfor lang tid, inden de to kunstnere kom rigtig i kontakt med hinanden. 
Thorvaldsen arbejdede med de antikke emner fra den græske mytologi, 
men det er som om, at netop dette forhold i nogen grad afholdt Bissen her
fra. — Bissen udviklede således allerede her i Rom begyndelsen til sin egen 
stil.

1834 rejste han hjem igen, klimaet forvoldte gigt og andre smerter, og 
efter nogle meget produktive år i København blev Bissen i 1840 udnævnt 
til professor ved Kunstakademiet.
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De voldsomme begivenheder i 1848 kunne naturligvis ikke lade Bissen 
uberørt. Om Bissens danskhed må der ikke tvivles. Ganske vist benyttede 
han det tyske sprog meget, han skrev således altid på tysk til sine forældre, 
velsagtens fordi de ikke magtede det danske skriftsprog. Men Bissen havde 
nydt så meget fra landet, og ikke mindst fra det danske kongehus, at han 
var så dansk som nogen.

Efter Fredericia-slaget kom førende mænd til Bissen og bad ham model
lere mindesmærket for de faldne. En landsindsamling, hvor alle hjalp til, 
muliggjorde, at man den 6. juli 1858 kunne afsløre „Landsoldaten“ i Fre
dericia. Denne skulptur, der i så høj grad var blevet til under indflydelse 
af den nationale strømning, viser Bissens særpræg i allertydeligste grad. 
Ægte folkelighed, men streng ærlighed er, hvad der giver statuen sin skøn
hed. — Ved afsløringen af monumentet var rigets største mænd samlede, 
og i en tale nævnte Orla Lehmann, at man savnede et mindesmærke for 
Bülow. — Forsamlingen blev så begejstret for tanken, at en indsamling 
blev startet med det samme, og kort tid efter modtog Bissen fra Orla Leh
mann en skitse forestillende en løve på en høj sokkel, der skulle være en 
kolossalstatue. Efter Bissens ændringsforslag blev planen vedtaget, arbej
det gennemført og på 12-årsdagen for slaget ved Isted, den 25. juli 1862 
kunne det store mindesmærke afsløres på kirkegården i Flensborg, hvor 
den store bronzeløve skulle vogte over de faldne.

Kunstnerisk er dette arbejde sikkert ikke af hans bedste, men det var 
næppe af den grund, at man fra tysk side så meget skævt til Bissen. Tyske 
kunstnere beklagede, at han ikke var blevet i Rom i stedet for at beskæf
tige sig med nationalpolitik. Løvens skæbne er jo kendt. Kun to år fik den 
lov til at skue mod syd. Efter 1864 blev den transporteret til Berlin, hvor 
den i mange år stod på en kaserneplads, indtil den efter kapitulationen 
1945 blev sendt til København, hvor den nu står på Tøjhusmuseets gårds
plads.

Nu har disse arbejder måske særlig interesse, men man må ikke glemme 
de ca 150 ypperlige buster, som Bissen lavede af samtidens betydeligste 
mænd, deriblandt Grundtvig, Monrad, Ingemann og Vilh. Marstrand. Her 
viste han sig som en af Danmarks allerfineste portrætkunstnere.

Vel har Bissen lært hos Thorvaldsen, men han har ført dennes kunst 
videre, og han har først og fremmest i skulpturen vist sin store fædrelands
kærlighed som snart ingen anden dansk kunstner. Ikke underligt, at Bissen 
hørte til underskriverne på en adresse, som i 1864 blev sendt til kongen 
med en forsikring om, at det danske folk var villigt til at ofre alt for 
fædrelandets skyld.

Nogle få dage efter at Bissen var fyldt 70 år, døde kunstneren ganske 
stille, men efterladende sig en meget betydelig plads i dansk kulturliv.

188 Fra 1. januar 1958 sker der en udvidelse af bladet. Red.
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