
Claus Rønlev
Slægtsforskning

Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min 
personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der 
ikke er ophavsret til titlen.

Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af 
mine flere tusinde artikler og scannede bøger, 
der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev





HANS KAU:

FRA KAMPEN MELLEM
DANSK OG TYSK

ERINDRINGER FRA ET BARNDOMS- OG 
UNGDOMSLIV I GRÆNSEEGNENE

MED ET FORORD AF PASTOR JOHANNES CLAUSEN

1 Danmark er jeg født, der har jeg hjemme 
der har ieg Rod, derfra min Verden gaar.
Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme 
saa sødt velsignet Du mit Hjerte naar.
Du danske, friske Strand, 
hvor Oldtids Kæmpegrave 
staar mellem Æblegaard og Humlehave, 
Dig elsker jeg — Danmark, mit Fædreland! 

(H. C. Andersen.)
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Der er med Grund peget hen paa den Kendsgerning 
som et glædeligt Livstegn, at der i de senere Aar er 

begyndt i Sønderjylland at fremkomme en egen sønder
jysk Literatur, vokset ud paa den fraskilte Gren af den 
danske Folkestamme. 1 Novelleform faar man gennem 
de tegnede Personer, grebne ud af Livet, et klart Indblik 
i Folkets Lidelser der nede, og i den Kamp, det fører, for 
at bevare sit Modersmaal og danske Folkeliv og Kirkeliv 
mod Ty skeriet, som med al deres Magt vil lægge det øde.

Den Bog, Pastor Kau har skrevet: 'Fra Kampen mel
lem Dansk og Ty ski, kan endnu mere siges at være greben 
ud af Livet; thi den er: Erindringer fra et Barndoms- og 
Ungdomsliv i Grænseegnene. Her er altsaa noget selv
oplevet. Jeg har med stor Interesse og Glæde læst disse 
Erindringer; thi der tales tydeligt om den Kærlighed til 
Danmark, som er nedlagt i de sønderjyske Børn og Unge, 
om den Lidelse og Kamp, de har været og endnu er 
inde under, de taler om den Uret og Brutalitet, som af 
Bismarck blev øvet og af hans aandsbeslægtede Tyskere 
stadig øves mod vore fraskilte Landsmænd. Dertil kom
mer, at der i disse Erindringer gives flere Oplysninger, 
f. Eks. med Hensyn til § 5, dens Fremkomst og Troløs
heden over for denne fra Tyskernes Side, som mange 
ikke kender.



Jeg tror, at disse Erindringer kan gøre megen Gavn 
nede i Sønderjylland. De kan trøste og styrke de Unge, 
som nu kæmper og lider, ved at give dem Indblik i, hvor
ledes der er bleven kæmpet og lidt fra Begyndelsen efter 
Adskillelsen. Og de kunne gøre Gavn her oppe, idet de 
kunne aabne Øjnene paa mange, som ikke ved noget om, 
hvor godt de har det her oppe i folkelig og kirkelig Hen
seende i Sammenligning med Sønderjyderne, og derved 
manes til at støtte den sønderjyske Sag mere, end de 
hidtil har gjort. Jeg vil derfor ønske, at Pastor Kaus 
Bog maa vinde Udbredelse baade paa denne og hin Side 
Grænsepælene.

Vonsild Præstegaard, Avgust 1907.

JOHANNES CLAUSEN.



FORORD.

For en syv å otte Aar siden tik jeg fra Foreningen »To
Løver« i København Anmodning om at skrive en Ar

tikel til Foreningens Blad »Sønderjylland«. Emnet maatte 
jeg selv vælge inden for det ved Foreningens Program 
afstukne Omraade. Jeg valgte da at nedskrive nogle Erin
dringer fra min Barndoms- og Skoletid i Sønderjylland. 
Artiklen blev dels trykt i Foreningens Medlemsblad, og 
senere af de »To Løver« tillige i en noget forkortet Skik
kelse udgivet i Særtryk og uddelt til Eleverne i de øverste 
Klasser i Landets Latinskoler og Seminarier.

Det er denne Artikel, som efter Opfordring fra flere 
Sider nu her fremlægges i en betydelig udvidet Bearbej
delse. Venner af den danske Sag i Sønderjylland har ment, 
at mit Arbejde i den Form maatte kunne bidrage til at 
vække Interessen for og styrke Kærligheden til vore fra
skilte Landsmænd, ogsaa i videre Kredse.

Gid det maatte ske!
Gadbjerg Præstegaard, Gadbjerg St., den 6. Juni 1907.

HANS KAU.
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I. BEVÆGEDE TIDER.*

Der boede i min Barndom en pudsig gammel 
Mand i vort Nabolag, som, naar han blev 

spurgt om, hvor gammel han var, gerne gav det 
Svar, at hans Forældre gik unge Folk i Kirke den 
Søndag, Plougstrup (hans Fødeby) brændte. Saa 
overlod han iøvrigt til Spørgeren selv at gøre Regne
stykket. Naar jeg nu fortæller, at min første Barn
domserindring er den, at Kirkeklokken ringede over 
Kong Frederik den 7., saa vil Læseren straks slutte 
sig til, at jeg maa være kommen til Verden for 
godt og vel et Par Snese Aar siden, og det passer 
ogsaa.

Paa mig personlig gjorde Frederik den 7.s Død 
dog ikke noget videre Indtryk. Jeg glædede mig 
kun over, at det var Frederik den 7., der var død, 
og ikke »Frederik Maler«; thi han var min gode 
Ven. Men jeg bevarer endnu et mægtigt Indtryk af 
den alvorlige Stemning, som Budskabet om Kon
gens Død fremkaldte hos Befolkningen.

* Til Støtte for min Hukommelse og for at faa lagt en Ramme om 
min Fortælling, har jeg til dette Afsnit ogsaa benyttet trykte Kilder. 
Jeg nævner saaledes: H. P. Hansen-Nørremølle: Sønderjyderne under 
Fremmedherredømmet 1864—88 (Studentersamfundets Smaaskrifter, Nr. 
65—66) og J. Hansen: Femten Aar i Udlandet 1864—79.

H. Kau: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 1
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Krigsbegivenhederne i 1864 ere derimod ganske 
udslettede af min Erindring. Mit Barndomshjem laa 
et Par smaa Mil Syd for den nuværende dansk
tyske Grænse i Rødding Sogn, hvis Anneks Skrave 
grænser ned til Kongeaaen. Det laa altsaa langt fra 
den egentlige Krigsskueplads, og dels af den Grund, 
og dels fordi jeg den Gang endnu kun var saa lille, 
har ingen Begivenheder fra den Tid indpræget sig 
i min Hukommelse. Thi at vor gamle Karl, Hans, 
var kørt i Ægt til Dybbøl og blev borte i flere 
Uger, uden at vi hørte noget fra ham, og derfor 
troede, at han havde sat baade Heste og Vogn til 
og sig selv med, medens han dog til sidst kom 
hjem i god Behold med en Slump Penge ovenikøbet, 
som han havde tjent ved extra Kørsel, det er sik
kert noget, jeg har hørt fortælle bagefter, men ikke 
selv kan erindre. Og jeg fortæller kun Historien 
for at faa Lejlighed til at sige: Saadanne Tjenere 
findes der ikke mange af nu om Stunder, som 
glemmende sig selv og egen Magelighed kun tænker 
paa deres Husbonds Fordel.

De nærmeste Aar efter Freden i Wien var en 
sand Rædselsperiode for den danske Befolkning i 
Nordslesvig, og fra den Tid begynder mine Erin
dringer at blive mere klare. Medens Erobrerne fore
løbig havde fuldt op at gøre med at ordne Delingen 
af Byttet, var dette imidlertid prisgivet en vilkaar- 
lig Embedsstand, der skaltede og valtede med deres 
ulykkelige Undergivne efter Behag. Da Sønderjyl
land endelig 1867 blev indlemmet i det prøjsiske 
Rige og underkastet dettes Love, der hjemler visse 
Friheder, blev Tilstanden dog en Del bedre, ihvor
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vel Prøjserne altid godt har forstaaet at omgaa deres 
egne Lovparagrafer, naar det er den dansk-slesvigske 
Befolknings Interesser, det drejer sig om.

Blandt de mange Vilkaarligheder, som i denne 
Periode fandt Sted, var ogsaa den, at de i Sønder
jylland udkommende dansksindede Blade bleve for
budte. Ja, det blev endogsaa forbudt at holde konge- 
rigske Blade, i alt Fald saadanne, som Befolkningen 
brød sig om at læse: »Fædrelandet«, »Dagbladet« 
o. s. v. Kun et enkelt sønderjydsk Blad ramte dette 
Forbud mærkværdig nok ikke. Det var det af Ur
mager Frederik Fischer i Aabenraa i sin Tid op
rettede Blad »Freja«, der i 1859 var gaaet over til 
hans Svoger, Bogtrykker Sørensen, og det opnaaede 
derfor i disse Aar et Abonnentantal saa stort, som 
det ingensinde har haft hverken før eller senere.

Bladet »Freja« hører til mine første Barndoms
bekendte. Det holdtes i mit Hjem som i alle andre 
danske Hjem. For mig personlig havde det dog 
mest Betydning ved sine Illustrationer paa Bagsiden. 
Naar der stod: »Hus til Salg«, var dette Avertisse
ment forsynet med Billedet af et Hus, og naar der 
stod: »Dansemusik«, var der et Billede af en Mand 
og en Kvinde, som traadte en Dans med hinanden 
o. s.v. Alle disse Billeder klippede jeg ud og klistrede 
dem op paa Væggen. Men for de ældre havde Bladet 
en anden Betydning. Det blev læst med Grundig
hed, og dets Artikler drøftedes Mand og Mand imel
lem. Det var ogsaa efter sin Størrelse et saare be
tydningsfuldt og interessant Blad i disse Aar. Alle 
danske Penne i Sønderjylland fandt der en Tumle
plads for deres Virksomhed, ogMænd som J.P.Jung

le 
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green og andre, der senere fik et agtet Navn som 
Penneførere, havde her deres journalistiske Debut. 
Naar Fader var i Færd med sin Avis, taalte han 
ingen Afbrydelser og var ikke god at komme nær. 
Bladet blev hentet i Skolen, hvor Postbudet lagde 
det ind, idet man ikke den Gang paa Landet fik 
sin Post bragt fra Dør til Dør saadan som nu, og 
det var min daglige Gerning at hente Avisen. Fra 
Efteraaret 1867 begyndte »Dannevirke« i Haderslev 
paa ny at udkomme under Hjorth-Lorenzens Ledelse, 
og det blev fra nu af Faders Livorgan, som det 
havde været i tidligere Tid. Samtidig eller kort 
efter begyndte der ogsaa at udkomme danske Blade 
i Flensborg, »Flensborg Avis«, og i Sønderborg 
»DybbøLPosten«, saa den danske Presse i Sønder
jylland fik en kraftig Forøgelse straks, da Landet 
var kommen ind under Prøjsen, og den er bleven 
yderligere forøget siden. Det vakte stor Glæde i 
Egnen, da »Dannevirke« traadte frem paa ny. Selv 
om »Freja« havde været nok saa godt, saa holder 
man dog mest af det Organ, man er opfødt med, 
og hvis Navn man har vænnet sig til. I Begyndel
sen maatte »Dannevirke« dog fremtræde under den 
mere uskyldige Titel: »Haderslev Avis«, men saa 
snart Tilladelse til at bruge det gamle historiske 
Navn forelaa, forandredes Titlen saaledes, at der 
først stod »Haderslev Avis, Dannevirke« med lige 
store Typer, men for hver Dag, der gik, blev »Ha
derslev Avis« mindre og »Dannevirke« større, ind
til en skønne Dag den første Betegnelse ganske var 
forsvunden, og Navnet »Dannevirke« prangede ene 
paa Forsiden med store Bogstaver lige som i gamle
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Dage. Denne morsomme Manøvre fra Redaktionens 
Side, der traadte i Stedet for en officiel Meddelelse 
til Publikum om, at Bladet havde faaet Lov til at 
bære sit gamle Navn, fremkaldte ligefrem Jubel hos 
Læserne.

Et særligt ondt Øje havde Tyskerne til gamle 
Dannebrog. Det var naturligvis ikke let for Sønder
jyderne saadan lige paa en Gang at forstaa, at de 
ikke mere ved festlige Lejligheder maatte hejse 
deres gamle Flag, og de prøvede derfor jævnligt 
paa at stikke det ud; men det gik ikke. Gendar
merne optraadte med stor Nidkærhed i den Hen
seende.

En lille Fanehistorie, som den Gang vakte megen 
Opsigt, kan jeg ikke undlade at fortælle. Medens 
Menigheden Nytaarsdag 1865 var forsamlet i vor 
Sognekirke i Rødding, blev der pludselig stukket 
et Dannebrogsflag ud fra Klokkespiret. Dugen ud
foldede sig og kunde ses over hele Byen til stor 
Glæde og Forundring for de Danske, men til Ærgrelse 
og Skræk for Tyskerne. Byens Gendarm kom straks 
i Bevægelse, og da vor brave danske Præst, Svej
strup, kom ud af Kirken efter Gudstjenesten, fattede 
Gendarmen ham i Kirkedøren. Præsten blev taget 
i skarpt Forhør, men nægtede at kende noget som 
helst til Sagen, hvad han selvfølgelig heller ikke 
gjorde, og trods den ivrigste Efterforskning lykkedes 
det aldrig at faa opklaret, hvordan Flaget var kom
men derop, skønt ingen kunde komme op i Klokke- 
spiret undtagen fra Pulpituret, som var fuldt af Men
nesker; thi udvendig paa Kirkens Tag skulde ved
kommende nok vogte sig for at gaa op, da han i 
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saa Fald straks vilde være bleven opdaget med sin 
Stige, og hvad han ellers skulde bruge dertil. Det 
var imidlertid ikke noget Aandesyn; thi Gendarmen 
beordrede en Mand op for at tage Flaget ned, og 
det var lavet af godt, solidt, dansk Lærred, ligesom 
Stangen var af godt fast Træ og indsmurt med god 
frisk Kultjære, naturligvis til Ære for Gendarmen, 
eller hvilken anden Tysker, man sagtens havde 
haabet, skulde tage Flaget ned. Alligevel var der 
mange, som i deres Overtro mente — og mener 
den Dag i Dag —, at det ikke var gaaet »redelig« 
til. Det var det nu visselig nok; men Gernings
manden har forstaaet at skjule sig; thi det er ind
til denne Dag en Hemmelighed, hvem det var, der 
udførte den snilde Manøvre.

Men det var ikke alle, der kom saa godt fra det, 
naar de vilde stikke Dannebrog ud, som Manden 
i Rødding Klokkespir, og en Masse Bøder fyldte 
Politikassen i disse Aar. Jeg har flere Gange været 
lige paa Nippet til at bringe min Fader i Ulejlig
hed med min Flagen. Vi havde et stort Danne
brogsflag, som var bleven skænket Fader, og som 
første Gang havde pranget paa vor store Lade, da 
den var bleven rejst. Nu laa Flaget gemt i en Drag- 
kisteskuffe, og jeg havde faaet Paalæg om ikke at 
hænge det ud under Henvisning til den Ubehagelig
hed, som deraf kunde flyde. Men skønt jeg ellers 
satte en Ære i at lyde mine Forældre, maa jeg dog 
tilstaa, at paa dette Punkt kneb det med at over
holde det fjerde Bud. Jeg elskede det »himmel
faldne« Dannebrog med dets lyse Farver, som jeg 
da gør det den Dag i Dag, og derfor var ingen
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Ting herligere for mig, end at komme med Fader 
til Foldingbro Marked, hvor man fik Masser af 
Dannebrogsflag at se. Jeg jublede ved Synet af 
dem; men min Faders Øjne fyldtes med Taarer. 
»Kan man dog se noget dejligere end Dannebrog?« 
udbrød han. Og naar jeg saa kom hjem, kunde 
jeg ikke andet: jeg maatte have det gamle Danne
brogsflag ud. En Dag havde jeg faaet det bundet 
op i et Æbletræ i Haven og skulde netop rigtig til 
at glæde mig over at se det flagre for Vinden, da 
Fader pludselig kom løbende hjem fra Marken og 
tog det ned. Han havde set Gendarmen komme ad 
Landevejen; men denne havde dog heldigvis ikke 
opdaget Flaget.

En skønne Dag dukkede det fabelagtige Rygte 
op, at nu havde man Lov til at flage med Danne
brog. Jeg troede Rygtet og var ikke sen til at faa 
fat i en lang Granstang, fik Flaget bundet paa og 
plantede Stangen midt i Haven, saa Flaget kunde 
ses viden om. Skønt Fader ikke havde nogen Til
tro til Rygtets Paalidelighed, lod han dog denne 
Gang staa til og stod selv og glædede sig over en 
Gang igen at se vort gamle Flag vaje frit. Det kunde 
jo dog højest komme til at dreje sig om en Mulkt.

Adskillige Folk havde lagt Mærke til min Flag
ning, og der blev talt om det i Byen, men ingen 
vilde melde det, saa Øvrigheden fik aldrig noget 
at vide om min Dristighed.

Men medens jeg slap godt fra mit, gik det der
imod en anden galt. Han havde ogsaa hørt Rygtet 
om, at man nu maatte hejse Dannebrog, og troede 
det, og da han netop i de samme Dage skulde fejre 
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sit Bryllup, kunde han lige benytte Tilladelsen. 
Han stak Dannebrog paa en lang Stang ud gen
nem en Luge over Hovedindgangsdøren til sit Hus, 
og der blev Henrykkelse hos Gæsterne, da de Bryl
lupsdagen om Morgenen indfandt sig i Gildesgaar- 
den. Dog dette blev en dyr Historie for Manden, 
og med det samme fik Rygtet om Tilladelsen til 
at benytte Dannebrog sit Dødsstød. Det var ellers 
lige ved at blive troet.

Men kunde man ikke faa Lov at hænge Danne
brog ud, saa brugte man det saa meget flittigere 
inde i Husene, hvorhen Gendarmernes Øjne ikke 
kunde naa, og ved Fester og Højtideligheder i Hjem
mene var Dannebrog den fornemste Prydelse.

Som man forfulgte Dannebrog, saaledes forfulgte 
man ogsaa de danske Fædrelandssange, og hørtes 
en Sang som »Den Gang jeg drog afsted« eller en 
anden af lignende Slags paa et offentligt Sted, kunde 
man være vis paa, at der kom en Politisag med 
Bøder, Fængslinger o. s. v. ud deraf. Men ogsaa for 
de danske Sanges Vedkommende vare Hjemmene 
den faste Borg, hvorhen Tyskerne ikke saa godt 
kunde komme, især naar man var forsigtig, hvad 
man selvfølgelig maatte være. Her lød Tale og Sang 
frit i det daglige Liv som ved Gilderne. Der fandt 
næppe en festlig Sammenkomst Sted, uden at der 
blev holdt Skaaltaler for Kong Christian den 9., 
Hans Kruger o. s. v. Af Sange var der især to, som 
vare populære i de nærmeste Aar efter Krigen. Be
tegnende nok udtaler de begge to Beundring for 
og en Tak til den danske Soldat. Den ene var 
P. Hansens Sang til 1. Regiment: »Tak for din Daad«, 
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med Omkvædet: »Dansken skal sejre, men Tysken 
skal fly, fremad, fremad, fremad paa ny.« Og den 
anden var: »Frejdig kan Du stande, stolt med op
rejst Pande«, med Omkvædet: »Stolt med oprejst 
Pande, frejdig kan Du stande, Du har gjort din 
Pligt, Du tapre Landsoldat« Den sidste husker jeg 
allerede fra 1865 vore Karle idelig synge. Jeg lærte 
den udenad, skønt jeg havde ondt nok ved at ud
tale alle Ordene rent; men nu har jeg ganske glemt 
den, kun toner Omkvædet endnu stadig i mine 
Øren.

En Sang, som ogsaa var meget populær i de 
første Aar efter Krigen, fordi den var et tro Udtryk 
for Folkestemningen, var Provst Karstensens smukke 
Sang: »Jeg spørger Solen, naar Dagen gryer, naar 
kommer Dagen dog, den vi mene, jeg spørger 
Maanen i Nattens Skyer, naar skal det skilte sig 
genforene,« hvori det bl. a. hedder:

>0, sig os, sig, hvad vi dog forbrød, 
at bort fra Hjemmet man os har revet, 
og al den Jammer og al den Nød 
af fremmed Herskab vor Lod er blevet. 
Vi skal forglemme 
vor Moders Smerte
og Længselssukket i Brystet hæmme, — 
vi kan det ej.

Vi sværge skal til en anden Tro 
end den, vor Moder som Barn os lærte; 
vi lade skal, som vi ere fro 
ved det, som volder os navnløs Smerte. 
At Moder haanes 
og kaldes fremmed, 
og Fremmedlandet skal kaldes Hjemmet, 
den Sorg er stor.
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Nej, ej vi glemme vor Moders Røst, 
og Barnehjertet og fordums Dage; 
mens Hjertet banker end i vort Bryst, 
vi længes, længes didhen tilbage! 
Og Haabet lever: 
Gud vil os høre — 
og aabne atter os Hjemmets Døre 
og Moders Favn!«

I det hele taget var de første Aar efter Krigen 
1864 frem for noget en Sangens Tid i Nordslesvig. 
Thi det var en Vækkelsens Tid. Mange bleve først 
vakte til virkelig dansk Bevidsthed ved Fædrelan
dets Sønderlemmelse, og en Vækkelsens Tid er al
tid en Sangens Tid. Men det var ogsaa en Haabets 
Tid. Thi til Trods for, at Sønderjylland ved Freden 
i Wien var bleven skilt fra Danmark, var der dog 
ingen, der tvivlede om, at den nærværende Tilstand 
jo kun var forbigaaende, og at i hvert Fald det 
danske Nordslesvig i en nær Fremtid vilde blive 
tilbagegivet Danmark og knyttet fastere til dette 
Land end nogensinde før. Denne Tanke og dette 
Haab var det, som fyldte Hjærterne med Glæde 
selv under de pinligste Forhold, og som gjorde 
Sangen saa levende paa Sønderjydernes Læber.

Haabet gik desværre ikke saa hurtigt i Opfyl
delse, som vi havde tænkt, men opgivet blev det 
ikke. Nej og atter nej! Heller ikke er Sangen for
stummet, men den lyder mere sagtmodig end i de 
Tider.

I Sommeren 1866 tørnede Prøjsen og Østrig sam
men. Røverne havde ikke kunnet enes om Byttets 
Deling, og nu skulde Sværdet afgøre Stridighederne. 
De havde været godt nok enige om at overfalde
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og sønderlemme det lille Danmark; men dermed 
var Enigheden ogsaa forbi. Krigen i 1866 blev kun 
af kort Varighed. De prøjsiske Vaaben viste sig 
lige fra først af saa overlegne, at Østrig hurtigt 
maatte bukke under, og det syntes nu, som om 
det Haab, de danske Sønderjyder havde næret, 
virkelig skulde gaa i Opfyldelse. Paa Foranledning 
af Kejser Napoleon, til hvis Indflydelse Sønder
jyderne altsaa ikke uden Grund havde sat deres 
Tillid, blev der nemlig i Pragerfreden optaget føl
gende Bestemmelse — den senere saa berømte 
§5 —: »Kejseren af Østrig overdrager Kongen af 
Prøjsen alle sine ved Freden i Wien 1864 erhvervede 
Rettigheder til Hertugdømmerne Holstein og Sles
vig, med det Forbehold, at Befolkningen i de nord
lige Distrikter af Slesvig skal afstaas til Danmark, 
hvis den ved en fri Afstemning udtaler sit Ønske 
om at forenes med Danmark.«

Efterretningen om § 5 blev naturligvis modtaget 
med stor Henrykkelse i Nordslesvig. De danske 
Sønderjyder fik nu travlt med at klargøre deres 
Stilling over for den med Hensyn til deres frem
tidige Skæbne saa vigtige Bestemmelse. Der var vel 
næppe gaaet fjorten Dage efter Fredslutningen i 
Prag (29. August), før en Deputation bestaaende af 
47 af Landets bedste Mænd lige fra Kongeaaen og 
til Angel begav sig til Berlin for med Nicolaj Ahl- 
mann fra Als som Ordfører at overrække Kong 
Vilhelm en Adresse, der paa den ene Side udtalte 
en Tak for Løftet i § 5 og paa den anden Side ud
talte Haabet om, at Hans Majestæt snart vilde træffe 
en Afgørelse, der paa én Gang var baade »høj-
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hjærtet og statsklog« ved at »tillade Befolkningen 
at stemme i et saadant Omfang, at alt, hvad der 
utvivlsomt ønsker at komme tilbage til Danmark, 
faar Tilladelse til at ytre sig og bestemme over sin 
Skæbne.« Deputationen blev ikke modtaget hverken 
af Kong Vilhelm eller Grev Bismarck, men der blev 
svaret, at Andragendet skulde blive forelagt Kongen.

For Tyskerne i Nordslesvig var § 5 en Torn i 
Øjet, og de fik ogsaa paa deres Side travlt med at 
demonstrere mod Nordslesvigs Afstaaelse til Dan
mark. I den Anledning havde de foranstaltet et 
Møde i Haderslev nogle Dage efter, at »de 47« 
havde været i Berlin. Men deres Møde gjorde sørge
lig Fiasko. Derimod kunde Danskerne, der som et 
Modtræk havde forsamlet sig samme Dag, afsende 
et Telegram til Bismarck saalydende: »Omtrent 
2000 i Haderslev forsamlede Nordslesvigere med 
Repræsentanter for Flensborg, Aabenraa og Tønder 
Amter samt Sundeved og Als har istemt et Hurra 
for Kongen af Prøjsen, der i Pragerfreden har til
sagt os fri Afstemning, og udtalt Haabet om, at 
Løftet snart maa blive indfriet.«

Derefter udbredte Danskerne en Adresse af føl
gende korte Indhold: »Vi undertegnede myndige 
Mænd i Nordslesvig tiltræde i et og alt den af »de 
47« til den prøjsiske Regering indleverede Adresse.« 
Skønt den forfulgtes ivrigt af Gendarmerne, fik den 
dog i Løbet af ganske kort Tid over 17,000 Under
skrifter, og blev derpaa af N. Ahlmann indsendt 
til den prøjsiske Landdag, som anmodedes om at 
virke hen til, at en Afstemning, der »selvfølgelig
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vilde medføre den længselsfuldt imødesete Genfor
ening med Danmark«, snart maatte finde Sted.

Danskerne havde altsaa ikke ligget paa den lade 
Side, og deres Haab styrkedes desuden stærkt og- 
saa paa anden Maade. Med stor Tilfredsstillelse 
modtog man den Trontale, hvormed den danske 
Rigsdag blev aabet den 11. Oktober:

»Prøjsen,« hed det blandt andet, »hari Pragfreden 
paataget sig den Forpligtelse at tilbagegive Danmark 
den nordlige Del af Slesvig, for saa vidt Befolk
ningen ved en fri Afstemning udtaler sig derfor. 
Endnu er denne Bestemmelse ikke bragt til Ud
førelse; men Traktatens Ord og den nationale Ret
ning, hvori de europæiske Forhold har udviklet 
sig, er Os en Borgen for, at ogsaa Vi skal naa de 
for Vor Stat betryggende og Vort Folk naturlige 
Grænser.«

I Tyskland talte »Kølnische Zeitung« de danske 
Sønderjyders Sag. »Det vilde« — hed det i en Ar
tikel — »være en statsklog Handling frivillig at 
give Afkald paa Nordslesvig, ligesom England gjorde 
med de langt vigtigere joniske Øer. Nu kommer 
hertil, at Prøjsen har lovet det i Pragfreden. Vi 
fatter ikke, hvor man tør tro, at Prøjsen skulde 
lade den fordelagtigste Fred, det nogensinde har 
sluttet, blive ufuldstændig ved ikke at opfylde en 
højtidelig Forpligtelse, som det har indgaaet for 
hele Europas Øjne.«

Kort før Jul blev Loven om Hertugdømmernes 
Tilknytning til Prøjsen forhandlet i den prøjsiske 
Landdag. Den havde først været i Hænderne paa 
et Udvalg, der havde udtalt Haabet om, at det
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maatte lykkes Regeringen at fjærne §5; men denne 
Udtalelse gav Bismarck Anledning til følgende 
Ytring: »Jeg har altid været af den Mening, at 
den Befolkning, som virkelig — med utvivlsom og 
gentagende tilkendegivet Villie — ikke vil være 
prøjsisk eller tysk, men som — med utvivlsom til
kendegivet Villie — vil tilhøre en umiddelbart til
grænsende Nabostat af dens egen Nationalitet, ikke 
bidrager til at styrke den Magt, fra hvilken den 
stræber at blive skilt.« Men »den ubestemte Affat
telse, som § 5 har faaet« — fortsatte han — »over
lader os et vist Spillerum i Udførelsen; men jeg 
anser det for nødvendigt at bemærke, at om vi end 
ikke modsætter os de af Udvalget indførte For
andringer, kan vi dog umuligt ved Udvalgets og 
Landdagens Beslutninger lade os løse fra Forpligtel
ser, som vi har indgaaet; vi maa holde dem, men 
vi vil bringe dem saaledes til Udførelse, at der ikke 
ved den Afstemning, som skal danne Grundlaget 
for vor Fremfærd, bliver nogen Tvivl tilbage om 
dens Frivillighed og Uafhængighed og om den de
finitive Villie, som skal kundgøres derved.«

»Vi maa holde dem,« havde den almægtige Bis
marck sagt med Hensyn til Forpligtelserne i § 5. 
Kunde da nogen være i Tvivl om, at Forløsnings
timen snart vilde slaa?

Aaret 1867 oprandt saaledes med de lyseste For- 
haabninger for de danske Sønderjyder om en snar
lig Udfrielse fra Fremmedherredømmet. Men det 
blev desværre i høj Grad et Skuffelsens Aar, og 
det blev tillige et af de mest bevægede Aar, Sønder
jyderne have oplevet siden 1864.
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I Stedet for at opfylde § 5, udstedte Prøjserne 
allerede midt i Januar 1867 et »Patent om Besid- 
delsestagelsen af Hertugdømmerne«. Der forlød intet 
som helst om en Særstilling for Nordslesvig i Hen
hold til § 5. Det var en grundig Skuffelse for Søn
derjyderne. Havde Prøjsen til Hensigt at opfylde 
§ 5, som man dog ikke turde tvivle om, var det 
imidlertid klart nok, at det ikke havde i Sinde at 
forhaste sig. Dog det maatte jo — saa mente man 
— komme en Gang, og man tabte ikke Modet.

Samtidig med »Patentet« blev der udskrevet Valg 
til en grundlovgivende Rigsdag. De danske Sønder
jyder kastede sig med stor Energi ind i Valgkampen. 
Det gjaldt for dem om ikke blot at faa valgt dansk
sindede Mænd, men ogsaa om at faa dem valgt 
med saa mange Stemmer som muligt, idet man 
mente, at Tilkendegivelsen af det danske Sindelag 
ved denne Lejlighed kunde faa afgørende Betydning 
med Hensyn til en snarlig Opfyldelse af § 5.

Jeg husker saa tydelig denne Valgbevægelse. Fader 
var paa Færde fra Morgen til Aften i den Tid, Valg
forberedelserne og Valget stod paa. Først skulde 
Valglisterne undersøges, om alle dansksindede Væl
gere vare komne med. Dernæst skulde der uddeles 
Stemmesedler, og her fik jeg min lille Gerning 
under Valgkampen. Fader fik tilsendt Bunker af 
Stemmesedler, og jeg følte mig virkelig som en be
tydningsfuld Person, da jeg blev sendt ud med min 
lille Skoletaske fuld af Stemmesedler lydende paa 
Navnet: »Gaardejer H. A. Kruger, Bevtoft.« Jeg gik 
fra Hus til Hus i Distriktet en hel Dag, ogsaa til 
de tysksindede, det fik saa blive deres egen Sag,
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om de vilde bruge Stemmesedlen eller ej. Saa kom 
selve Valgdagen. Valget foregik i Skolelokalet. Først 
var Fader selv henne at afgive sin Stemme, derefter 
kom han hjem og fik vore Karle og Daglejere af
sted, og siden gik han fra Hus til Hus og purrede 
Folk ud, hvilket for Resten slet ikke behøvedes, 
da alle vare til Sinds at gøre deres Pligt.

Valget den 12. Februar 1867 blev da ogsaa en 
glimrende Sejr for de Danske. I 1. Valgkreds, der 
bestod af Haderslev og Aabenraa Amter, blev H. 
A. Kruger valgt med overvældende Majoritet, og i 
2. Kreds, der bestod af det rent danske Als og 
Sundeved samt Flensborg Amt, hvortil hørte over 
Halvdelen af det tysksindede Angel, blev Godsejer 
N. Ahlmann valgt. I 4. Kreds, der bestod af det 
halvt danske Tønder Amt og det rent tyske Husum 
Amt, kunde de Danske ingen Kandidat sætte igen
nem, men de samlede deres Stemmer om Gaardejer 
Detlefsen-Læksgaarde.

Saa man nu nærmere paa Stemmegivningen, da 
viste det sig, at der Nord for en Linie Flensborg- 
Tønder boede en hovedsagelig dansksindet Befolk
ning. Endogsaa i Købstæderne Nord for denne 
Linie var det danske Stemmeantal i overvejende 
Majoritet. Det var altsaa en stor Fejltagelse, naar 
Tyskerne stadig havde fremhævet, at de to Natio
naliteter vare saaledes sammenblandede i Slesvig, 
at en Deling alene af den Grund vilde være helt 
umulig.

Medens Valget blev hilst med Jubel i Nordsles
vig og Danmark, vakte det i Tyskland den største 
Forbavselse. Man havde, paavirket af de sies vig-
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holstenske Løgne, slet ikke troet, at Folkestem
ningen i Sønderjylland var saa gunstig for Dan
mark, som det ved Valget havde vist sig. »Befolk
ningen i de nordlige Distrikter af Slesvig« havde 
nu udtalt sig, og ingen kunde tvivle om, hvor 
Grænsen mellem Danmark og Tyskland vilde falde, 
naar den bebudede Afstemning fandt Sted.

Men Prøjserne fortsatte, som om § 5 slet ikke 
eksisterede. Nu begyndte man ogsaa at kræve Ed 
af alle Embedsmænd. De dansksindede Embeds- 
mænd længere Syd paa vare bievne afskedigede 
eller bortjagne allerede under Krigen, men Embeds- 
mændene i de nordlige Egne af Slesvig havde fore
løbig faaet Lov til at sidde hen paa en Lydigheds
erklæring til de nye Magthavere. Nu var imidlertid 
Timen kommen, da de Skulde aflægge Ed til Prøj
serne, og denne Begivenhed fremkaldte et voldsomt 
Røre. Embedsmændene mente, at det kunde have 
været stillet i Bero med Edsaflæggelsen, indtil § 5 
var opfyldt, og de sendte i den Hensigt en Depu
tation til Berlin. Men herom vilde den prøjsiske 
Regering ikke høre Tale. De forhandlede da paa 
Møder med hinanden indbyrdes og med Befolk
ningen om, hvorledes de skulde stille sig. Det faldt 
de fleste af dem uhyre svært at skulle forlade den 
Plads og den Befolkning, som de havde vundet 
kær; men paa den anden Side faldt det dem ogsaa 
svært at komme over det med Edsaflæggelsen. Hos 
Embedsmændene selv vare Anskuelserne om Eds- 
spørgsmaalet noget forskellige; men hos Befolk
ningen var der saa at sige kun én Mening: ingen 
som helst Edsaflæggelse til Prøjserne.

H. Kau: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 2
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Hvor svært det end ogsaa var for Befolkningen 
at skulle give Afkald paa deres gamle danske Em- 
bedsmænd, mente man dog, at dette Offer maatte 
bringes. Sagen var egentlig den, at man var naiv 
nok til at tro, at man paa den Maade kunde bringe 
Prøjserne i den yderste Forlegenhed og saaledes 
fremtvinge § 5’s Opfyldelse. »Hvordan vil de faa 
Embederne besat?« udtalte Fader, og han vedblev 
hele sit Liv at nære den Anskuelse, at hvis blot 
alle de danske Embedsmænd i 1867 havde nægtet 
Eden, saa havde vi for længe siden været danske 
igen. Derfor saa han altid lidt skævt til de Em
bedsmænd, der havde aflagt Eden. Og som Fader, 
saaledes tænkte de fleste den Gang. Resultatet blev, 
at de fleste Embedsmænd i mere underordnede 
Stillinger aflagde Eden og blev i deres Embeder. 
Det var saaledes Tilfældet med en Masse Skole
lærere. De vare vel næsten alle indfødte Slesvigere 
og har rimeligvis opfattet Situationen som min 
Onkel, Læreren i min Fødeby, der med Hensyn 
til dette Spørgsmaal udtalte: »Jeg har som indfødt 
Slesviger altid følt det som min Pligt at blive paa 
min Post.« Men hertil kom saa ogsaa et andet 
Spørgsmaal, som ikke kan overhøres i denne Ver
den. Hvor skulde alle disse Mennesker have faaet 
Føden fra, om de vare bievne afsatte? Det var 
ikke med dem, som med Præsterne, der vare Stats- 
embedsmænd, og derfor kunde faa Vartpenge af 
den danske Stat. Skolelærerne havde været over
ladte til sig selv; de sad i Forvejen i meget trange 
Kaar i det slesvigske, og det var ikke underligt, 
om de kunde gyse tilbage ved Tanken om et saa-
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dant Spring ud i det uvisse. Befolkningen lovede 
dem ganske vist Guld og grønne Skove, og der var 
Steder, hvor Befolkningen sikrede Læreren en livs
varig Pension, naar han nægtede Eden. Men et 
saadant Forhold vilde sikkert være bleven til Gene 
baade for Lærerne og Befolkningen, naar man igen 
var kommen ind under mere tempererede Tilstande. 
Og i Danmark var der Lærere nok, saa der kunde 
man umuligt have faaet anbragt hele den nord
slesvigske Lærerstand. Det var derfor næsten nød
vendigt for de slesvigske Lærere alene af Hensyn 
til deres materielle Eksistens at underkaste sig For
holdene.

Af Præster blev der langt færre, men deres Stil
ling vilde jo ogsaa i mange Maader blive vanske
ligere. Her fortrak selv indfødte Slesvigere, ikke at 
tale om dem, der vare hjemmehørende hinsides 
Kongeaaen. En Del blev dog tilbage, ogsaa saa- 
danne, der vare fødte i Kongeriget. Men de fleste, 
som underkastede sig Edsaflæggelsen i 1867, fortrak 
senere i 1870, da der forlangtes af dem, at de paa 
Prædikestolen skulde bede for de prøjsiske Vaabens 
»Sieg und Segen«. Og af de faa, som kom over 
1870, tyede de fleste senere ogsaa til Danmark, 
idet Stillingen blev ensom og pinlig for dem, om
givne som de vare af Tyskere alle Vegne.

Det er imidlertid nu let nok at indse, at det 
havde været det heldigste, om alle danske Embeds- 
mænd vare bievne i deres Stillinger. Det vilde paa 
mange Maader have hindret Tyskhedens saa hur
tige Fremtrængen. Men det havde man vel ikke 
Klarhed over den Gang, og man ventede jo saa

2,
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sikkert, med Tanken paa § 5, at Forholdene vilde 
have udviklet sig ganske anderledes, end det des
værre skete. Og saa kom hertil Befolkningens Mod
stand mod Edsaflæggelsen.

De øvrige ufortalt, saa fortjene alligevel de Em- 
bedsmænd, som forblev kortere eller længere Tid 
og underkastede sig Besværlighederne, i Virkelig
heden stor Tak. Og det var i Sandhed ikke under 
lystelige Kaar, deres Tid henrandt; thi de bleve 
uglesete af Befolkningen, og Prøjserne betragtede 
dem ogsaa med Mistillid. En enkelt Embedsmand 
blandt dem, der blev, nedkaldte særlig Befolkningens 
Vrede over sig. Det var Provst Blædel i Nustrup. 
Han havde tidligere haft et stort Navn blandt de 
Danske, men ved sin holdningsløse Adfærd med 
Hensyn til Edsspørgsmaalet mistede han ganske 
sin Popularitet. Han var først enig med de fleste 
af sine Kaldsfæller om, at man burde nægte Eden, 
og da han havde stor Indflydelse, var der mange, 
der handlede paa hans Ord, navnlig blandt de 
ham underordnede Lærere. Men da det kom til 
Stykket, aflagde han selv Eden. Han holdt dog 
ikke ud længere end til 1870, saa søgte han og 
blev udnævnt til Sognepræst for det betydelige 
Kjeldby Sognekald paa Møen. »Den Kæltring,« sagde 
Sønderjyderne, »det var ogsaa En at give det største 
Embede i Danmark!« Hans gamle Menighed i Nu
strup vedblev dog at hænge ved ham med Tro
fasthed.

Efterhaanden udviklede der sig dog et meget 
godt Forhold mellem de tilbageblevne Embedsmænd 
og Befolkningen, idet denne kom til at indse, at
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den var bedre tjent med sine gamle Embedsmænd, 
end med de indvandrede nye. Thi det var i Sand
hed en sørgelig Embedsstand, der afløste den bort- 
dragne. Der kom Præster Syd fra, som dels vare 
nogle daarlige Personer, og som dels radbrækkede 
det danske Sprog, saa deres Prædikener mangen 
Gang vakte Latter i Stedet for at fremkalde Op
byggelse. Der blev talt om dem og gjort Nar ad 
dem, og Bladene paa denne Side af Kongeaaen 
havde travlt med at gøre Løjer med deres gebrokne 
Dansk. Det havde der nu saa visselig ikke været 
Grund til fra den Side; thi det Dansk, de nye tyske 
Præster leverede, var sikkert lige saa godt som det 
Tysk, de danske Embedsmænd havde leveret i de 
tysktalende Menigheder i Angel. Imidlertid er ogsaa 
det Forhold bleven anderledes. Det var jo en meget 
vanskelig Sag for Prøjserne at faa de mange ledige 
Embeder besat, og derfor maatte man hjælpe sig, 
som man kunde. Senere er der kommen en meget 
respektabel Præstestand ind i Landet, der over en 
Bank godt kan maale sig med det danske Kieresi. 
At den ikke kan faa fat i den danske Befolkning 
er en anden Sag.

Under det stærke Røre, som Edsspørgsmaalet 
fremkaldte, havde Kriiger og Ahlmann indtaget 
deres Sæde i den tyske Rigsdag, hvor de varmt 
talte deres Landsmænds Sag. Til Forfatningsud
kastets § 1, i hvilken Forbundets Grænser skulde 
fastsættes, stillede de følgende Ændringsforslag' 
»Til Forbundsomraadet hører ikke de Distrikter af 
Hertugdømmet Slesvig, hvor Befolkningen har en 
traktatmæssig Ret til at afstemme om, til hvilken
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Stat de vil høre.« Bismarck protesterede paa det 
kraftigste mod Udtrykket »traktatmæssig Ret«. Nord
slesvigerne havde efter hans Mening ikke en Gang 
en moralsk, end sige juridisk Ret til Genforening 
med Danmark. Og skulde Prøjsen afstaa nogle Di
strikter til Danmark, vilde det være nødvendigt at 
kræve Garantier for de derboende Tyskeres Ved
kommende. I øvrigt vilde han opretholde sine Ud
talelser fra December Maaned det foregaaende Aar, 
og ret betegnende fremkom der omtrent ved samme 
Tid en Artikel i hans Organ »Nordd. Allgem. Zei- 
tung«, hvis Hovedindhold var dette, at Prøjserne 
vilde lade den i § 5 omhandlede Afstemning finde 
Sted, men ikke før Befolkningen efter længere Tids 
Forløb havde lært det prøjsiske Herredømme at 
kende; thi først da vilde den kunne stemme frit. 
Krugers og Ahlmanns Forslag blev naturligvis for
kastet, og paa samme Maade gik det med andre 
Ændringsforslag, som de stillede. Men de fik Lej
lighed til at udtale deres Landsmænds Længsler og 
Ønsker i de siden saa bekendte Ord: »Vi er Danske, 
og vi ville vedblive at være Danske, og vi forlange 
at behandles som Danske efter Folkerettens Grund
sætninger.«

Efter at Forbundsparlamentet havde endt sit Ar
bejde, blev der udskrevet nye Valg til den tyske 
Rigsdag. De danske Nordslesvigere tog fat paa dette 
Valg med ikke mindre Energi end paa det første. 
Valget holdtes den 31. August 1867 og blev en glim
rende Sejr for de Danske, hvis Stemmeantal var 
bleven ikke saa lidt forøget siden sidst, og Afstem
ningslinien var derved bleven ført længere Syd paa
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i Midten af Landet Men udadtil tog dette Valg 
sig ringere ud end det første, idet Ahlmann maatte 
bukke under for en tysk Kandidat i 2. Kreds. Prøj
serne havde nemlig i Mellemtiden, for at forhindre 
hans Valg, lagt Valgkredsene om, saaledes at Als 
og Sundeved var bleven lagt til Haderslev Amt for 
at udgøre 1. Valgkreds, og det lille Aabenraa Amt 
var bleven lagt til det store tyske Flensborg Amt 
for at udgøre 2. Kreds, medens man for yderligere 
at sikre sig havde lagt det danske Løgumkloster 
Amt med fem andre Sogne, der tidligere havde 
hørt til 2. Kreds, ind under 4. Kreds med Husum 
og Tønder Amter, hvor Tyskerne havde overvejende 
Majoritet Paa den Maade fik hele det danske Nord
slesvig med sine 25,598 danske Stemmer kun een 
Rigsdagsmand, nemlig Hans Kruger i 1. Valgkreds.

Henad Efteraaret 1867 skulde der for første Gang 
for Sønderjydernes Vedkommende foretages Valg 
til den prøjsiske Landdag. Dette Valg foretages 
ikke umiddelbart saaledes som til Rigsdagen, men 
middelbart gennem Valgmænd, omtrent ligesom til 
det danske Landsting. Fader blev en afValgmændene 
der i Egnen, en Stilling han beholdt gennem en 
Række Aar. Valget holdtes i Haderslev den 7. No
vember, og Kruger valgtes ogsaa til Medlem af 
Landdagen for 1. Kreds’s Vedkommende ligesom 
Ahlmann for 2. Kreds. Da vi havde fire Mil til 
Haderslev og den Gang endnu ingen Jernbane, und
tagen det sidste Par Mil fra Wojens, tog han af 
Sted pr. Vogn meget tidlig om Morgenen; thi Valg
handlingen begyndte tidlig paa Dagen, og det gjaldt 
om ikke at komme for silde.
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Faders stadige Ledsager paa disse Valgture var 
den gamle Maler Hense fra Hygum, der ogsaa var 
Valgmand. Saa vidt jeg husker, var Maler Hense 
ikke selv kørende, og han benyttede derfor Lejlig
heden til at age med Fader. Naar Valgdagen var 
oprunden, ankom Maler Hense lidt over Midnat, 
og han og Fader drak da Morgenkaffe sammen, 
inden de drog af Sted. Jeg blev i Reglen vækket, 
naar Hense kom; thi han var meget højrøstet, og 
det morede mig at ligge i min Seng og lytte til 
hans Fortællinger. 'Maler Hense var en stor Ori
ginal, der var vidt og bredt bekendt i Nordslesvig. 
Man kunde ikke undgaa at lægge Mærke til ham. 
Der var noget ejendommeligt ved hele hans Person 
og navnlig ved det karakteristiske Ansigt med det 
kraftige, graasprængte Skæg og de livlige Øjne bag 
Hornbrillerne. Født i København, var han efter at 
have forsøgt sig baade som Kunstner og Landmand, 
havnet som Nybygger i Hygum Skov i Sønderjyl
land, hvor han siden ernærede sig dels af Land
brug og dels som Landsbymaler. Det var hans 
Interesse for den vaagnende Danskhed i Slesvig, 
der midt i Fyrrerne havde drevet ham der ned, 
og den danske Sag i Sønderjylland har ikke haft 
nogen trofastere Ven end gamle Maler Hense. Det 
var interessant og fængslende at høre ham fortælle 
om ^it bevægede Liv i det hele taget; men naar 
han kom ind paa Forholdet mellem Dansk og Tysk, 
kom der en Kraft og Begejstring i hans Ord, der 
virkede smittende. Aldrig glemte han Tyskerne den 
Medfart, de havde givet ham under Treaarskrigen, 
da han for sin Troskab mod den danske Konge
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og sin mandige Optræden mod Oprørsregeringen 
blev pint og plaget paa alle Maader og maatte sidde 
i Fængsel i Haderslev i over et halvt Aar. Naar 
han talte derom, kunde han dirre af Harme, og 
saa satte han en drøj Ed paa. Hense blev ved at 
være Valgmand ved Landdagsvalgene lige til sin 
Død i en høj Alderdom for faa Aar siden. Det 
vakte Opsigt ved Valgene baade hos Tyskere og 
Danskere, naar Oldingen med de faste Træk vak
lede frem til Valgbordet for med klar og bestemt 
Røst at afgive sirt Stemme paa den danske Kan
didat. Længe før sin Død havde han bestemt, at 
han vilde hvile i dansk Jord, og havde derfor købt 
Gravsted paa Obbekjær Kirkegaard lige over Græn
sen. Her hen førtes da hans jordiske Levninger, 
fulgt af en Skare trofaste danske Mænd og Kvinder. 
Saa snart Ligvognen var kommen over Grænsen, 
sprang en Mand frem fra Grøften og bredte hans 
gamle Dannebrogsflag over Kisten, det han havde 
elsket saa højt, men som han i saa mange Aar 
havde maattet gemme under Laas og Lukke, det 
fik nu Lov at følge ham i Graven.

Først i December Maaned traadte Landdagen sam
men. Kriiger og Ahlmann afgav den Erklæring, at 
de kun vilde aflægge den for at indtage deres Sæde 
i Landdagen krævede Ed, naar der ved Edsaflæg
gelsen blev taget Hensyn til den særlige Stilling, 
som de af dem repræsenterede Landsdele indtog i 
Henhold til den femte Paragraf i Pragfreden. Sagen 
blev henvist til Udvalget for Forretningsordenen, 
der imidlertid erklærede de nordslesvigske Repræ
sentanters Holdning for uberettiget og foreslog, at
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Edsaflæggelsen skulde finde Sted uden noget For
behold. Dette Forslag vedtoges senere af Landdagen, 
og da Krüger og Ahlmann stadig fastholdt deres 
Edsvægring, kasseredes deres Mandater, og nye Valg 
bleve udskrevne. Men de nye Valg førte naturligvis 
til, at Krüger og Ahlmann blev valgt paa deres 
gamle Program. De nægtede altsaa paa ny at af
lægge den lovbefalede Ed, og Sagen kom atter for 
i Landdagen. Krüger oplæste ved denne Lejlighed 
en Erklæring, hvori han paa det bestemteste hæv
der, at da Edsnægtelsen ikke beror paa de vedkom
mende Repræsentanters personlige patriotiske Følel
ser, men paa bestaaende Traktater, kan der først 
være Tale om en ubetinget Edsaflæggelse, naar § 5 
i Pragfreden er bleven erklæret for et dødt Bog
stav. Konsekvent burde Landdagen nu igen have 
vedtaget Udvalgets Forslag om paa ny at erklære 
de nordslesvigske Landdagsvalg for ugyldige; men 
herved vilde man være kommen til at køre rundt 
i det uendelige. Lige saa tit som Valgene vare 
bievne kasserede, lige saa tit vilde Krüger og Ahl
mann være bievne genvalgte. Det indsaa den De
puterede Mallinckrodt, og han stillede derfor det 
Forslag, at Landdagen skulde erklære Valgene for 
gyldige, men derefter simpelt hen nægte de nord
slesvigske Deputerede Adgang til Kamrets Møder, 
saa længe de fastholdt deres Vægring ved at aflægge 
Eden. Hr. Mallinckrodts Forslag blev vedtaget, og 
da Krüger og Ahlmann fremdeles fastholdt deres 
Standpunkt, blev den prøjsiske Landdag altsaa 
lukket for dem.

I Sommeren 1867 indtraf en Dag en Begivenhed,
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som har prentet sig i mit Hjerte med uudslettelig 
Skrift. Jeg gik ude i Gaarden og legede. Pludselig 
ser jeg, at der ovre fra Hovedlandevejen kommer 
fire Gendarmer, tre til Hest og en til Fods. De 
stilede deres Kurs lige mod vor Nabo, Anders Niel
sen, som gik og slog Havre paa Skaar i sin Mark. 
Aldrig saa snart fik han Øje paa Pikkelhuerne, før 
han smed Leen og gav sig til at løbe, alt hvad 
han kunde, over mod vor Gaard og igennem Gaar
den ind i den store Kørelade, hvor han gemte sig 
dybt under noget Halm. Jeg løb forskrækket ind 
i Køkkenet til min Moder, og inden vi saa os om, 
var Gaarden omringet af de fire Gendarmer. De 
tre Ryttere holdt Vagt omkring Gaarden, de to af 
dem ved hver sin Ladeport; thi de havde aaben- 
bart gennem en Smøge lagt Mærke til, at Synderen 
var smuttet ind i Laden. Fodgendarmen kom ind 
til Moder og spurgte, om hun ikke havde set An
ders Nielsen. Hun svarede pligtskyldigst nej. Der 
staar ganske vist i det ottende Bud, at man ikke 
maa lyve; men dette Bud eksisterede slet ikke over 
for Tyskerne. Jeg var krøben op paa en Bænk bag 
ved Køkkenbordet, og her stod jeg bogstavelig og 
rystede, da jeg hørte Sabelens Klirren paa Brostenene, 
idet jeg ikke kunde begribe, hvad alt dette skulde 
betyde. Min barnlige Fantasi forestillede sig det 
værste. Vor Pige »Marie Sønderfra« — saaledes 
kaldet i Modsætning til vor anden Pige af samme 
Navn, der bar Navnet »Marie Nordfra« —, som 
var beskæftiget med Ølbrygning i det østre Hus, 
og som havde været ude at vinke ad Anders Niel
sen, nægtede naturligvis lige saa bestemt at vide
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noget om hans Tilstedeværelse i Gaarden. Fod
gendarmen gik inden for Døren i Stald og Lade 
og saa sig omkring, men foretog ellers ingen Hus
undersøgelse.

Min Fader, som var i Marken for at pløje, lagde 
Mærke til Gaardens Belejring, bandt straks Hestene 
og kom hjem. Det var ikke med nogen blid Stemme 
han spurgte Pikkelhuerne, hvad de vilde her. Ja, 
de skulde have fat i Anders Nielsen, han var inde 
i den store Lade. »Det kan jeg da ikke vide,« sagde 
den gamle, »det var vist ham, der løb ad Hygum 
Skov til.« »Nej, De skal ikke narre os, han er 
der inde.« — »Maa vi gøre Husundersøgelse?« spurgte 
den anførende. »Ja, hvis De har Lov dertil, kan 
jeg jo ikke forhindre det,« svarede Fader. »Ja, det 
havde de jo nok,« blev der svaret lidt langtrukkent, 
»men det var altid saa rart at have Husbondens 
Tilladelse.« »Ja, den faar De ikke,« var det korte, 
afgørende Svar. Efter at have holdt Vagt endnu 
nogen Tid, begav de sig alle fire slukørede bort.

Nede fra Byen, hvor Begivenheden var bleven 
observeret, kom der saa Bud, at nu var der ingen 
Fare, Gendarmerne vare allerede langt borte ad 
Gram til. Da gik Fader over for at finde Anders: 
»Kom nu op og faa Dig en Pandekage (Moder var 
i Færd med at bage Pandekager til Middag), nu 
er Uvejret trukket over for denne Gang.«

Anders kom med stort Besvær frem fra sit Skjul, 
skælvende over hele Legemet; thi han havde ligget 
i den dødeligste Angst for, at Gendarmerne skulde 
komme ind i Laden og stikke med Sablerne i Hal
men efter ham. Efter at have nydt en »Løftens-
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Pandekage« gav Anders Nielsen sig til at arbejde 
igen.

Sammenhængen med denne Begivenhed var føl
gende: I Henhold til § 19 i Wienerfreden havde 
Beboerne i de afstaaede Provinser, Slesvig og Hol
sten, Ret til at bevare deres danske Undersaats- 
forhold, naar de inden 16. November 1870 indgav 
Ansøgning derom. Denne Bestemmelse fik imidler
tid ingen praktisk Betydning i det første Par Aar 
efter Krigen, idet der i 1865 og 66 ingen Militær- 
udskrivning fandt Sted i Hertugømmerne. Men i 
Efteraaret 1866 udstraktes den prøjsiske Militærlov 
ogsaa til de erobrede Provinser, og den første Ud
skrivning fandt Sted i Januar Maaned 1867 om
trent samtidig med Udstedelsen af det prøjsiske 
»Patent om Besiddelsestagelsenaf Hertugdømmerne«. 
Hvad der var forsømt, skulde nu indhentes. Fire 
Aars Mandskab eller med andre Ord: de unge Mænd 
i Alderen fra 21—25 Aar skulde indkaldes paa en 
Gang. Det er forstaaeligt, at ovennævnte § 19 nu 
kom til Ære og Værdighed. Der var ikke mange 
Nordslesvigere, som havde Lyst til at trække i den 
prøjsiske Militærfrakke, saa meget mere som samme 
§ 19 udtrykkelig tilsagde »de Undersaatter, som vil 
nyde godt af denne Bestemmelse,« at de ikke »paa 
Grundlag af deres frie Valg« skulde blive forulem
pede »paa deres Person eller Ejendom.« Resultatet 
blev, at der mødte faa eller ingen paa Sessionerne 
af det militærpligtige Mandskab, medens de i store 
Skarer søgte om dansk Undersaatsforhold i Hen
hold til § 19. Paa Sessionen i Haderslev mødte der 
saaledes kun 43 Mand af fire Aars Mandskab.
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Det skulde imidlertid snart vise sig, hvad Freds
traktater, selv om de ere afsluttede i den treenige 
Guds Navn, havde at betyde for Prøjserne. I Be
gyndelsen af Marts Maaned 1867 udstedtes der trods 
alle Løfter en almindelig Udvisningsordre til alle 
de i Slesvig fødte Værnepligtige, som havde valgt 
at bevare deres danske Undersaatsforhold. De havde 
at forlade Landet inden fire og tyve Timer.

Paa samme Tidspunkt begyndte man at afholde 
de saakaldte Kontrolforsamlinger for det ældre Mand
skab, hvortil alle Mænd i Alderen fra 25—38 Aar, 
som tidligere havde tjent Danmarks Konge eller 
stillet for sig, indkaldtes. Her blev det dem paa
lagt at aflægge Faneed til Kongen af Prøjsen og 
at lade sig indrullere som Reservister i den prøj
siske Hær. Men det ældre Mandskab, hvoraf mange 
for tre Aar siden heltemodigt havde kæmpet for 
Danmarks Sag paa Dybbølbjerg mod den Konge, 
som nu krævede Faneed af dem, følte lige saa lidt 
som de unge Lyst til at sværge til den prøjsiske 
Fane, og Følgen blev, at de allerfleste nægtede at 
aflægge Eden og søgte om dansk Undersaatsforhold. 
Af dem, der valgte at aflægge Faneeden, kom mange 
med Prøjserne i Krigen mod Frankrig 1870.

Kontrolforsamlingerne vakte et voldsomt Røre 
hele Landet over. Den almindelige Edsnægtelse gav 
Magthaverne Paaskud til at gaa hensynsløst og 
brutalt til Værks. Først søgte man at faa Mand
skabet til at falde til Føje ved Trusler om Udvis
ning; men da dette ikke hjalp, greb man til skarpere 
Midler.

Ved et Kontrolmøde i Nordborg paa Als den 3. April
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opstillede man et Kompagni Soldater med ladte Ge
værer ved Siden af Mandskabet, da man affordrede 
dem Faneeden, og truede dem, som ikke vilde af
lægge Eden, med, at de vilde blive førte til Span- 
dau og dér idømt Fæstningsarbejde, indtil de gave 
Køb. Alligevel var der ikke mindre end 45 Mand, 
der nægtede at aflægge Eden. De førtes straks 
under militær Bevogtning til Sønderborg, hvor de 
bleve kastede i Fængsel paa Slottet. Næste Dag 
gentoges Fordringen under stærkere Trusler. De 
aflagde da Eden, men søgte bagefter om dansk 
Undersaatsforhold, bleve paa ny løste fra den og 
flygtede ud af Landet.

Paa lignende Maade gik det mange Steder. Fra 
Agerskov Sogn i Haderslev Amt blev saaledes 34 
Mand, der nægtede at aflægge Faneeden, straks 
førte til Neumunster af en Afdeling Soldater. Her 
maatte de efter længere Tids Plagerier falde til Føje. 
En af dem blev vanvittig af den haarde Behand
ling og tilbragte Resten af sit Liv paa Sindssyge
anstalten i Aarhus. En ung Mand fra Flensborg- 
egnen, der ikke vilde lade sig bevæge til at aflægge 
Eden, blev til sidst slæbt til Magdeburg, hvor han 
blev stillet for en Krigsret og idømtes seks Aars 
Fæstningsarbejde.

Magthaverne fortsatte, som de havde begyndt. 
Det ældre Mandskab, som havde søgt om dansk 
Undersaatsforhold, maatte vandre samme Vej som 
de yngre.

En ny Kundgørelse fra det prøjsiske Udenrigs
ministerium bestemte kort og godt, at alle nord
slesvigske Værnepligtige, som havde søgt dansk
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Undersaatsforhold, »skulde udvises uden Undta
gelse«. Og til Kundgørelsens praktiske Gennem
førelse bistod en talrig Stab af Gendarmer, der 
ikke forsømte deres Pligt. En Masseudvandring 
paafulgte. Alene fra Haderslev Amt skal der i de 
første Maaneder af Aaret 1867 være bleven udvist 
henved Tusinde unge Mænd og i April Maaned 
være udvandret tre Tusinde Mand.

For det yngre Mandskabs Vedkommende var Ud
visningen mindre følelig, da de for største Delen 
vare unge og uafhængige Mænd, i hvor vel det i 
og for sig kunde være haardt nok at maatte for
vises den fædrene Arne for prøjsisk Troløsheds 
Skyld, ligesom der selvfølgelig ogsaa ved denne 
Ungdommens Udvandring gik en god Del Arbejds
kraft tabt i Nordslesvig. Der skete i disse Aar en 
hel Indvandring af svenske Tjenestefolk til Nord
slesvig. Der var saa at sige ikke en Gaard, hvor 
man ikke havde en eller flere Svenskere som Tyende. 
Selv svenske Ægtefolk kom der over for at søge 
Arbejde, navnlig paa de større Gaarde. Vi havde 
en svensk Pige, en Smaalænding, som i øvrigt døde 
hos os. De fleste Svenskere drog senere hjem igen, 
men mange slog sig til Ro her ovre.

Men for det ældre Mandskabs Vedkommende var 
Udvisningen saa meget mere følelig, som de fleste 
af dem vare bosatte og gifte og nu maatte overlade 
Hus og Hjem, Hustru og Børn til sig selv. Mangen 
Udvandrer fik vel Hustru og Børn til Danmark og 
tog fast Bopæl der; men hvem der selv havde en 
Gaard, som han havde arvet fra Fædrene, og som 
han haabede at kunne lade gaa i Arv til sin ældste
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Søn igen, holdt ikke af at afstaa den til Fremmede 
og kunde maaske heller ikke saa lige faa den af
hændet, og desuden ventede man jo hvert Øjeblik 
en Forandring i Forholdene. Saa hjalp man sig, 
som man kunde. De fleste havde et Tilflugtssted 
lige over Grænsen, hvor de kunde ty hen i Nøds
tilfælde, men opholdt sig i øvrigt saa meget som 
muligt hjemme og arbejdede i Smug paa deres 
Gaarde.

Nu vil Læseren kunne forstaa, hvad der var i 
Vejen med Anders Nielsen, som jeg ovenfor har 
fortalt om. Han var netop en af disse udviste dan
ske Undersaatter, som var kommen i en ulykkelig 
Stilling. Nylig havde han forpagtet en Gaard, og 
hele hans timelige Velfærd beroede paa, at han 
kunde faa denne Gaard passet. Han havde ikke 
Raad til at holde en fremmed Karl i sit Sted, og 
derfor fik han en fortvivlet Tilværelse. Snart var 
han hjemme i nogen Tid, saa opdagede Gendarmen 
ham og jog ham over Grænsen. Saa var han i 
Danmark nogle Dage, derefter vovede han sig hjem 
igen, indtil Gendarmen paa ny var der, og saaledes 
videre.

Men Anders Nielsens Historie gentog sig i det 
uendelige i de Tider. Der var næsten ikke en Gaard 
eller et Hus, hvor der ikke fandtes en af disse Ud
viste. Snart var det Manden selv, snart var det en 
Karl eller en Søn, og saa fremdeles. Idelig og altid 
vare Gendarmerne paa Jagt. Der kunde fortælles 
mange pudsige Historier fra den Tid om Gendar
mernes Ivrighed og de danske Undersaatters Snild
hed til at undgaa dem.

H. Kan: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 3
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I en Gaard var Sønnen dansk Undersaat, men 
han opholdt sig jævnligt hjemme. Saa en Dag, 
mens han er med Gaardens øvrige Folk ude paa 
Engen for at slaa Hø, kommer Gendarmen. Hvad 
skulde man gøre? En Plan blev lagt i en Haande- 
vending. En af de andre Karle, som var prøjsisk 
Undersaat, smider Træskoene og løber hjemad mod 
Gaarden, alt hvad Remme og Tøj kan holde. >Der 
har vi Synderen«, tænker Gendarmen, og han sæt
ter bagefter. Lige udenfor Gaarden møder han den 
tilbagevendende Karl, bliver højst forbavset over, 
at det ikke er ham, han skulde have fat i. Med 
barsk Mine spørger han Karlen, hvad han skulde 
hjem efter, og denne svarede da, at han havde 
glemt sin Stryge. Gendarmen vilde nu forsøge at 
indhente det forsømte. Han satte sin Hest i Galop 
i Retning af Engen og mente, at han hurtigst 
maatte naa der hen ved at følge efter den løbende 
Karl. Men denne havde været snu nok til at løbe 
over en Mose, og da Gendarmen kom her, satte 
han sin Hest fast. Endelig fik han den op igen, 
men da han langt om længe naaede Engen, var 
Synderen for længe siden forsvunden i en nærlig
gende Skov, og Gendarmen fik ingen Ting ud af 
sin Jagt.

I en anden Gaard havde man en Tjenestekarl, 
som var dansk Undersaat. Gendarmen løb der 
idelig og altid. Somme Tider maatte Karlen vel 
forsvinde lidt; men for det meste opholdt han sig 
skjult i Gaarden. Folkene i Gaarden vare rasende 
paa denne Gendarm og bestemte, at næste Gang, 
han kom igen, skulde han faa en gammel, skiden
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Træsko, som stod ude paa Gangen, i Hælene. Saa 
kommer han da en Dag, medens Folkene sad ved 
Middagsbordet. Et af Børnene, en lille Purk, som 
endnu ikke kunde tale rent, opdager ham og siger 
til; thi i hvor lille Drengen var, vidste han dog 
godt, at Gendarmen var en Fjende. Lars — saa- 
ledes var Karlens Navn — forsvinder naturligvis 
skyndsomst ad en Bagdør, og da Gendarmen kom
mer ind og spørger efter ham, svarer man, at han 
er der ikke. Men aldrig saa snart er Gendarmen 
gaaet ud af Døren, før Konen løber ud og tager 
den gamle Træsko, aabner Døren paa Klem og 
kaster den i Hælene paa Gendarmen med Udraabet: 
»Der har Du den, din Satan!« Gendarmen vendte 
sig om, men fandt det klogest at forsvinde.

Hvert Øjeblik saa man en Pikkelhue dukke op 
snart hist og snart her, aldrig kunde man vide sig 
sikker for dem. Befolkningen hadede disse Uhyrer, 
og det var et Guds Under, at ingen af dem blev 
myrdet. Prygl fik de naturligvis saa tit. Jeg kan 
gyse den Dag i Dag, naar jeg tænker tilbage paa 
den Periode, og aldrig glemmer jeg den Angst, der 
greb mig, naar jeg saa en Pikkelhue i Anmarsch, 
idet jeg stadig var bange for, at han en skønne 
Dag vilde komme for ogsaa at slæbe af Sted med 
min Fader, og det hjalp kun lidt, at vor skikkelige 
Barnepige, Grethe, holdt politiske Foredrag for mig 
om Forskellen mellem prøjsiske og danske Under- 
saatter; thi jeg forstod hende ikke.

Galt saa det altsaa ud for dem, der benyttede 
sig af Wienerfredens § 19, men de, der blev hjemme 
og enten lod sig tage til prøjsisk Soldat eller af-

3.
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lagde Faneed ved Kontrolforsamlingerne, fik det 
ikke bedre, thi de bleve uglesete og udskældte for 
Tyskere af Befolkningen. Jeg husker saa tydeligt, 
hvad vor Skomager, der havde aflagt Ed til Prøj
serne, maatte døje i den Henseende. Hver Gang 
han kom med et Par Sko, brændte Fader paa ham, 
fordi han ikke havde valgt dansk Undersaatsfor- 
hold. Staklen græd sine modige Taarer og vidste 
ikke, hvad han skulde sige.

En stor Hindring for Gendarmernes Efterstræbel
ser var Befolkningens rørende Sammenhold. Mær
kede man, at en Gendarm var i Farvandet, skulde 
man snart faa Ilbud til de ulykkelige, danske Under- 
saatter, at de kunde komme af Vejen. Efterstræbel
sen var dog ikke lige slem i alle Egne. Det be
roede jo en hel Del paa Gendarmens Person eller 
den bag ved staaende Politimester. Mangen Gen
darm var vel heller ikke mere ubestikkelig, end at 
en god dansk Flæskeskinke eller noget deslige kunde 
hæmme hans Nidkærhed lidt.

I et Nabosogn boede en Gaardmand, der havde 
to Sønner, som vare danske Undersaatter. Men 
disse fik mærkværdigt nok Lov til frem for mange 
andre at gaa i Fred hjemme. Folk vilde da ogsaa 
paastaa, at man kunde kende Hans Skovs Flæske
skinke i Gendarmens Køkken. Men det var selv
følgelig en utaalelig Tilstand for vedkommende at 
leve under, som tillige medførte store materielle 
Vanskeligheder og Tab, idet en Mand paa den 
Maade ikke kunde faa sin Ejendom ordentlig pas
set med enhver Ting til sin Tid, selv om han
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havde Raad til at holde fremmed Hjælp, hvad 
mange selvfølgelig ikke en Gang havde.

Som rimeligt var, søgte Nordslesvigerne af al 
Kraft at faa fremkaldt en Forandring i denne skræk
kelige Tilstand. Størstedelen af den arbejdsdygtige, 
mandlige Ungdom var landsforvist og savnedes 
haardt i Hjemmet, hvor næsten kun de, der paa 
Grund af en eller anden Vanførhed haabede at 
kunne slippe igennem den prøjsiske Session, der 
for Resten i Nordslesvig altid har været meget 
nøjeregnende med et Fripas, vare bievne tilbage.

I Efteraaret 1868 indsendtes fra Nordslesvig et 
Andragende til den prøjsiske Landdag, underskrevet 
af ca. 14,000 myndige Mænd, med Anmodning om, 
at Landdagen vilde arbejde hen til at skaffe de 
udvandrede Nordslesvigere fuld Anerkendelse som 
danske Borgere og dermed Ret til at tage varigt 
Ophold i Nordslesvig i Lighed med alle andre Ud
lændinge, saadan som det var dem indrømmet i 
Wienerfredens § 19. Men der blev ikke taget noget 
Hensyn til Nordslesvigernes Forestillinger. Trods 
Wienerfredens klare Løfte maatte Landets egne Børn 
finde sig i ikke at nyde den samme Ret i Hjem
met som Russere og Tyrker. Udvisningerne vedblev 
og skabte Sorger og Ulykker i mange Hjem.

Først efter den fransk-tyske Krig (1870—71) for
søgte den danske Regering at forskaffe de landflyg
tige Sønderjyder deres Ret, og i Aaret 1872 aab- 
nedes der i Aabenraa Underhandlinger derom mel
lem Befuldmægtigede baade fra dansk og tysk Side, 
og Resultatet af Forhandlingerne blev den saakaldte
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»Aabenraa-Overenskomst«, hvorved alle de Nord
slesvigere, som paa lovlig Maade havde valgt dansk 
Undersaatsforhold inden den 16. November 1870, 
fik Ret til at tage varigt Ophold i Slesvig som 
»danske Undersaatter« paa Betingelse af, at de ikke 
gav Anledning til begrundede Klager. I store Skarer 
droge nu de landflygtige Nordslesvigere til deres 
Hjemstavn og tog deres fædrene Ejendomme i Be
siddelse, og der blev Glæde i mange Hjem og Hjer
ter. Inden Udgangen af Halvfjerdserne boede der 
25,000 danske Undersaatter i Nordslesvig.

Det viste sig imidlertid snart, at Begrebet »grun
dede Klager« var højst elastisk hos Prøjserne, og 
der hengik kun et Aarstid, før Udvisningerne kom 
godt i Gang igen, og de har siden vedligeholdt sig 
indtil denne Dag, stundom mere sporadisk, til Tider 
i Massevis. Men herpaa skal jeg dog ikke nærmere 
indlade mig, da alt dette ligger udenfor denne For
tællings Ramme, ligesom jeg ogsaa kun rent forbi- 
gaaende skal nævne, at denne Udvandring og dette 
danske Undersaatsvæsen har været til ubodelig Skade 
i Henseende til Danskhedens Modstandskraft. Dog 
dette havde man og kunde man ikke have Øje for 
i 1867, da man havde § 5 at holde sig til og saa 
trygt stolede paa, at denne i en nær Fremtid vilde 
blive opfyldt. Men det tør jeg nok sige, at af alle 
de Begivenheder, som Aaret 1867 og de følgende 
Aar vare saa rige paa, var der ingen, der frem
kaldte større Bevægelse og greb dybere ind i Fol
kets Liv end de fortvivlede Undersaatsforhold.

I Efteraaret 1867 begyndte den prøjsiske Rege
ring at indlede Underhandlinger med den danske
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om Opfyldelsen af § 5. Det syntes altsaa virkelig, 
at Bismarcks stadige Udtalelser om, at Prøjsen 
havde i Sinde at opfylde sine Løfter, vare alvorlig 
mente. Underhandlingerne vedvarede gennem Vin
teren 1867—68, og deres Resultat imødesaas natur
ligvis med den yderste Spænding af de danske 
Sønderjyder. Saa var Forløsningstimen maaske dog 
nær for Haanden.

Men havde man begyndt med at tro, at Prøjsen 
virkelig havde reelle Hensigter, saa varede det ikke 
længe, før det gik op for En, at det hele fra Tysker
nes Side kun var Spilfægteri. Thi Prøjsen stillede 
nemlig saadanne Fordringer til Danmark, som det 
kunde vides paa Forhaand, at dette aldrig vilde 
eller kunde gaa ind paa. Men saa havde Prøjsen 
jo gjort sin Pligt; man havde tilbudt Danmark at 
faa det nordlige Slesvig tilbage, men Danmark vilde 
ikke, og det kunde Prøjsen da ikke gøre for. Alt
saa kunde Prøjsen nu med god Samvittighed be
holde Byttet.

Det var den danske Regering i høj Grad om at 
gøre, at faa Sagen ordnet, og derfor strakte den 
sig saa vidt i sine Indrømmelser overfor Prøjsen, 
som den paa nogen Maade kunde være bekendt, 
men alligevel førte Forhandlingerne ikke til noget 
Resultat. Der var især to Hovedpunkter, man ikke 
kunde komme til Enighed om: Størrelsen af den 
Del af Nordslesvig, som skulde tilbagegives Dan
mark, og Beskaffenheden af de Garantier, som Prøj
sen til det yderste fastholdt, skønt man ikke skulde 
tro det muligt, at nogen uden at rødme kunde op
stille saadanne Fordringer til en uafhængig og civi-
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liseret Regering som den danske. Prøjsen forlangte 
nemlig i November 1867 uden at blinke, at den 
danske Regering skulde indvillige i at paatage sig 
bindende Forpligtelser med Hensyn til følgende 
tolv Punkter: 1) Krænkelse af Petitionsretten. 2) Kræn
kelse af Foreningsretten. 3) Garanti mod Embeds- 
mænds Vilkaarlighed. 4) Indskrænkninger i Privat
undervisningen med Hensyn til de i Forfatningen 
af 15. Februar 1854 derom indeholdte Bestemmel
ser, mod hvilke der forlangtes Garantier. 5) Dan
nelsen af særegne tyske Kirkemenigheder. Statens 
Understøttelse til saadanne og Tyskes Fritagelse 
for Bidrag til de danske Kirkemenigheder. 6) Kom
munernes Valgret ved Præsters, Skolelæreres, Deg
nes og Organisters Udnævnelse, samt visse Bestem
melser om Brugen af det tyske Sprog i Kirkerne 
og Skolerne. 7) Det tyske Sprogs Ligeberettigelse 
med det danske for Domstolene og i Forretnings
livet (for Notarer), i Analogi med Lovene om det 
polske Sprogs Ligeberettigelse med det tyske i Posen. 
8) Vedkommende Kommuners Samtykke til For
andringer i By- og Stadsretterne. 9) Garantier for 
Embedsmændenes hensigtssvarende Uddannelse. 
10) Afskedigelse og Pensionering af de Embeds- 
mænd, som ikke ønskede at gaa over til Danmark. 
11) Garantier med Hensyn til Kommuners Forplig
telse til at erstatte den ved Fredsbrud anrettede 
Skade. 12) Indførelsen af de foranstaaende Punkter 
i en formel Overenskomst mellem de to Regeringer, 
og Vedtagelsen af en Domstol til at træffe Afgørel
ser i Tilfælde af muligt opstaaende Differencer i 
Anledning af samme.
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Ovenstaaende behøver ingen Kommentar. Det 
var aldeles umuligt for Danmark at gaa ind paa 
disse Betingelser. Den danske Regering var villig 
gaaet ind paa alle Prøjsens finansielle Krav, meu 
Garantifordringerne maatte den paa det bestemteste 
modsætte sig, og saa afbrødes Forhandlingerne, og 
de blev siden aldrig genoptagne. Hvor svært det 
end var for de danske Sønderjyder at se deres 
kæreste Haab glippe i det Øjeblik, da dets Opfyl
delse syntes nærmere end nogensinde, kunde de 
dog godt indse, at paa saadanne Vilkaar kunde der 
ikke være Tale om nogen Overenskomst. Paa den 
Maade vilde man jo kun idelig og idelig faa den 
gamle Historie om igen.

I Trontalen ved den danske Rigsdags Aabning 
den 5. Oktober 1868 meddeltes Forhandlingernes 
ugunstige Resultat med den Tilføjelse, at man 
haabede, at det en Gang maatte »lykkes at opnaa 
den saa længe ventede Løsning«. Dette var ogsaa 
Sønderjydernes faste Haab, og man knyttede her
efter dette Haab mere og mere til et Sammenstød 
mellem Tyskland og Frankrig, som man mærkede, 
det bar stærkt hen imod. Frankrigs Sejr, som man 
saa vist haabede paa, vilde betyde Nordslesvigs 
Tilbagegivelse til Danmark. Folk, der vare anlagte 
for den Ting, saa Krigssyner og hørte Krigsvarsler 
i det uendelige, og altid var der franske Soldater 
med i Spillet. For Resten blev der jævnlig ved, 
ogsaa efter at Forhandlingerne mellem Prøjsen og 
Danmark vare strandede i Foraaret 1868, at dukke 
Rygter op om, at »nu bleve vi danske«. Jeg husker 
saa tydeligt en Dag »Ellen Knudsens« fra Fattig-
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huset komme og fortælle Moder, at »inden Paaske 
vare vi danske«. Om hun saa skulde synke i Jor
den paa Stedet, saa skulde det nok passe; thi hun 
havde det fra aldeles troværdig Kilde. »Det var 
den bedste Efterretning, Du kunde komme med, 
Ellen!« sagde Moder. Og havde Ellen ikke i For
vejen faaet sin Mælkespand fyldt, saa fik hun det 
nu; thi en saadan Efterretning var noget værd. 
Jeg løb ind til Fader og fortalte Begivenheden. Han 
sad hensunken i sin Avis, saa nu op over Brillerne 
og sagde lidt skeptisk: »Det var ikke saa vel, min 
Dreng.«

Krugers og Ahlmanns djærve Optræden baade i 
den tyske Rigsdag og den prøjsiske Landdag havde 
vakt almindelig Beundring og Tilfredshed baade i 
Nordslesvig og Danmark. De nød en Popularitet i 
de Tider, som ikke mange kan opvise Mage til, 
og deres Navne nævnedes med Begejstring ikke 
blot i hele Norden, men i det øvrige Evropa med. 
Deres Portrætter udkom dels i Samling og dels 
hver for sig, og entreprenante Fotografer gjorde 
Affære. Ethvert dansk Hjem i Nordslesvig maatte 
have sig et Billede af Kruger og Ahlmann, og de 
pryde Væggene der nede den Dag i Dag. Ogsaa 
paa denne Side af Kongeaaen træffer man endnu 
jævnlig Billeder af de to Hædersmænd.

Men Sønderjyderne nøjedes ikke med at købe 
deres Billeder, de følte Trang til ogsaa paa en mere 
officiel Maade at yde dem deres Taknemmelighed.

I Februar 1868 havde Vælgerne paa Als og Sunde
ved overrakt Nicolaj Ahlmann en Hædersgave, be* 
staaende af et stilfuldt forarbejdet Sølvdrikkehorn.
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Krügers Vælgere i de nordligste Egne vilde natur
ligvis ikke være ringere, og omtrent samtidig med 
at Ahlmann fik overrakt sin Gave, blev det paa et 
Møde i Gram Gæstgivergaard bestemt, at Krüger 
skulde have en lignende til næste Aar af sine Væl
gere. Ideen til dette Foretagende var udgaaet fra 
den brave Gaardmand Søren Hansen Pedersen af 
Spandetgaard, som desværre ved Døden blev for
hindret i at se sin smukke Tanke ført til Ende.

Det blev allerede ved Mødet i Gram bestemt, at 
Gaven skulde bestaa i en Sølvopsats. En Komité 
blev valgt til at drage Omsorg for Anskaffelsen og 
for en festlig Overrækkelse af Gaven. Opsatsen, 
der nok kan gøre Krav paa at kaldes et Kunst
arbejde, blev leveret af Sølvvarefabrikant Christe- 
sen i København efter Tegning af Professor Peters. 
Det er en meget stor indvendig forgyldt Frugtskaal, 
der hviler paa en smuk tresidet Sølvfod. Paa For
siden af Foden ere Dagene for de Valg angivne, 
der i Aarenes Løb ere faldne paa Krüger til Med
lem af forskellige Folkerepræsentationer, og nederst 
paa samme Side staar:

»Til Hans Andresen Krüger fra erkendtlige Væl
gere i Nordslesvig.«

Den anden Side af Foden bærer følgende Indskrift: 
»Man synes at glemme, at Halvdelen af Sles
vig er beboet af Danske og dansksindede Folk, 
som aldrig ville høre til Holsten eller det tyske 
Forbund, men altid være den danske Konges 

tro Undersaatter.
Rendsborg 18. Marts 1848.«
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Og den tredie:

>Vi ere Danske, vi ville forblive Danske, vi 
ville behandles som Danske, og det efter Folke

rettens Forskrifter.
Berlin 15. April 1867.«

Paa Frugtskaalens udvendige Side findes et vel
lykket Portræt af Kruger, og i tvende indlagte Me- 
daillons fremhæves som hans Særkende »Djærvhed« 
og »Udholdenhed«. Af Frugtskaalens Midte hæver 
en Egestamme sig, der bærer et Anker med et Par 
sammenslyngede Kranse, som Tanke for vort Haab 
om Genforening med Danmark, men over hele Op
satsen og som dens Krone staar en Skjoldmø, Dan
marks Skytsgudinde, med det danske Skjold i den 
ene og Dannebrog i den anden Haand, medens den 
slesvigske Løve hviler vogtende ved hendes Fod. 
Hele Opsatsen er af massivt københavnsk Prøve
sølv og i sine Enkeltheder udført med en Finhed 
og Dygtighed, som fortjener at fremhæves og aner
kendes.

Den smukke Gave blev overrakt Kruger ved en 
Fest paa Gram Gæstgivergaard 1869 den 29. Januar. 
250 danske Nordslesvigere deltog i Festmaaltidet. 
Den ældre Møller Boysen af Tørning som Dirigent 
overrakte Kruger Hædersgaven, hvorefter Gaard- 
ejer J. P. Friis af Ejsbøl holdt Festtalen. Efter at 
Kruger bevæget havde takket for Gaven, fulgte 
Taler og Sange Slag i Slag. Det var til denne Fest, 
at Edv. Lembcke skrev sin bekendte Sang: »Hel 
trang er nu Tiden i Sønderjylland«, som for første 
Gang lød her. I de to sidste Vers siges der om Kruger:
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>Hil være den trofaste Dannemand, 
som aldrig træt 
paa Ting og paa Stævne holdt modig Stand 
for Folkets Ret!
Højt har han mælet, hvor faa kun det turde;
Venner og Fjender, naar han tog til Orde, 
fornam, at vor Hu staar til Danmark.

Hans Kruger skal mindes, mens Troskab bor 
i Danskens Bryst, 
og det skal her vidnes, at hvert hans Ord 
var Folkets Røst.
Vort er det Banner, han dristigt har hævet;
vort er det Haab, som paa Fanen staar skrevet: 
»Vi kommer tilbage til Danmark!««

Som Æresgæster ved Festen var blandt andre 
tilstede Nicolaj Ahlmann, Peder Skan og Junggreen, 
som senere skulde komme til at tage Krugers Ger
ning op.

Det var i det hele en særdeles stemningsrig, 
haabefuld og vellykket Fest. Jeg husker, som det 
havde været i Gaar, med hvilken Begejstring Kru- 
ger-Festen omtaltes. Fader var selvfølgelig med, og 
jeg husker, i hvilken glad og fortrøstningsfuld Stem
ning han kom hjem med et Billede af Hædersgaven, 
hvoraf et Eksemplar havde været henlagt ved hver 
enkelt Kuvert. Fotografiet blev naturligvis opbevaret 
som en Skat, og er senere gaaet i Arv til mig.

Gram Gæstgivergaard var i de Tider Samlings
sted for de Danske i en vid Omkreds. Jeg mindes 
tydeligt, at mine Forældre flere Gange har været 
der til Fællesspisning med paafølgende Bal. Disse 
Sammenkomster blev selvfølgelig ikke arrangerede 
for Spisningens og Dansens Skyld, men nærmest
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for at faa Lejlighed til at samles om den danske 
Sag til Styrkelse og Opmuntring i trange Tider. 
Kruger var altid en selvskreven Gæst ved saadanne 
Lejligheder, og jeg husker min Moders Stolthed, 
naar hun fortalte om, at Kruger tre Gange i Af
tenens Løb havde budt hende op til Dans.

En anden Gæst, som den danske Befolkning med 
Glæde saa i sin Midte, var den brave dansksindede 
Pastor Svejstrup fra Rødding. Han var bleven af
sat paa Grund af Edsnægtelse i Foraaret 1867, men 
var bleven boende i Rødding. Han kunde nu udtale 
sig frit, da han ikke mere var bunden af noget 
Hensyn til den prøjsiske Regering, og der var ingen, 
hvis Ord man lyttede med større Opmærksomhed 
til, end den alvorlige og varmhjertede Præsts. Min 
Moder har fortalt mig, at naar Ballet begyndte, tog 
Svejstrup sin Hustru ved Haanden og førte hende 
med Salen rundt under Polonaisen; men dermed 
var ogsaa hans Deltagelse i Ballet forbi. Senere 
saa man ham sidde i et Sideværelse i dyb Samtale 
med Kruger, hvor den politiske Situation indgaaende 
drøftedes.

Af H. F. Ewalds »Livserindringer« ser jeg, at disse 
Sammenkomster paa Gram, som jeg kan mindes 
fra min Barndom, have taget deres Begyndelse 
allerede i Halvtredserne. H. F. Ewald boede i Aarene 
1855—64 paa den lille Ejendom »Bredelykke« tæt 
norden for Gram, og han fortæller, at han har 
været en stadig Deltager i dem. Ja, det var egent
lig ved disse Fester, at han tjente sine første poeti
ske Sporer, idet han gerne mødte op med en Sang. 
Han anfører selv en saadan, hvori han, efter at
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have besunget Gram med dets idylliske Omgivelser, 
gaar over til at minde om Tidens Alvor i politisk 
Henseende:

»Lad os ej glemme midt i Fredens Lykke, 
at Farens Dage atter komme kan, 
at disse Dale, hvor vi bo og bygge, 
er Slesvigs gamle, dyrekøbte Land.
Ja, lad os hjælpes trofast med at hegne 
om Danmarks Gærde, at det fast kan staa, 
og trygt og frit i disse kære Egne 
den danske Tunge stedse lyde maa!«

Dette Vers med dets Antydning af kommende 
Farer vakte stor Modstand, meddeler Ewald. Det 
var at male Fanden paa Væggen, sagde man. Det 
var utænkeligt, at Tyskerne nogensinde igen skulde 
komme op i Sønderjylland. Saaledes var Stem
ningen i Gram-Egnen den Gang. Ewald holdt dog 
fast ved sin Mening, og Tiden viste desværre, han 
havde Ret. Tyskerne kom, det blev en Kendsger
ning; men endnu langt senere kunde man umuligt 
tro, at Tyskernes Regimente skulde blive af Varig
hed, men den Kendsgerning kom man ogsaa til at 
bøje sig for.

Professor Ewalds Optræden i Egnen ligger imid
lertid forud for min Tid. Da mine Erindringer be
gynder, var han allerede for en rum Tid siden flyt
tet til Kongeriget. Men »Bredelykke«, hvor han 
havde boet, har jeg godt kendt, og Mindet om ham 
var i min Barndom ret levende, og er det vel hos 
den ældre Slægt endnu. Han omtaltes altid som 
en meget elskværdig Mand, og jeg har Indtrykket 
af, at han havde været afholdt af Befolkningen.
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Nogle smaa Aparteheder, som at han om Aftenen, 
naar han gik hjem fra Gram, altid havde Lygte i 
Haanden, selv om det var Fuldmaane, bar man 
over med. Men det kan vel ikke være nogen Brøde 
nu, da han er naaet frem til at være en af Dan
marks ansete Forfattere, at fortælle, at man i Grun
den ansaa ham for at være en lidt mislykket Frem
toning. Han var den Gang Landmaaler af Profes
sion, men hans Opmaalinger gjorde nok tit en ynke
lig Figur. Ganske vist havde han allerede her be
gyndt paa den Forfattervirksomhed, som senere 
skulde skaffe ham et saa fremragende Navn i den 
danske Literatur; men det vidste Befolkningen ikke 
noget om. Hans første Roman »Valdemar Krones 
Ungdomshistorie«, var nemlig udkommen anonym. 
Min Fader har fortalt mig, at den første, der for
talte ham, at Landmaaler Ewald var Forfatter, var 
Pastor Svejstrup. Denne kom en Dag i Sommeren 
1862 kørende for at hjemmedøbe min lille Broder, 
og efter Daaben tog han til »Bredelykke« for at 
høre Ewald forelæse af en ny Roman og naturlig
vis agere en Slags Smagsdommer. Det maa vel 
have været »Familien Nordby«, der netop udkom 
i dette Aar. Efter sin Bosættelse i Kongeriget vandt 
Ewald hurtigt et Navn som Forfatter; men jeg 
husker grant, at naar jeg i min Studentertid, efter 
at have læst en af Ewalds Romaner, udtalte mig 
med Begejstring om ham, havde hans gamle Na
boer ondt ved at tro, at »æ Landmaaler« kunde 
være bleven til noget saa stort. Al Ting kan imid
lertid komme til at tage sig helt anderledes ud, 
naar et Menneske kommer paa sin rette Hylde.
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Paa en Auktion, som Ewald lod afholde inden 
sin Afrejse fra »Bredelykke«, købte min Fader et 
Klædeskab. Dette Skab gik tidligt over i mit Eje 
og har fulgt mig gennem min Skole- og Studenter
tid og lige indtil denne Dag. Det hedder stadig: 
»H. F. Ewald«.

Aaret 1870 med den fransk-tyske Krig blev et 
Spændingens Aar mere end noget andet for de 
danske Sønderjyder. Frankrigs Sejr, saa mente man, 
vilde betyde Nordslesvigs øjeblikkelige Tilbagegivelse 
til Danmark i Henhold til Pragerfredens § 5, som 
var kommen i Stand ved fransk Indflydelse, og der
for ønskede og bad man om Sejr for de franske 
Vaaben. Tysklands Sejr vilde derimod rimeligvis 
skyde den endelige Afgørelse ud i det uvisse, og 
derfor frygtede man den. Krigens Gang fulgtes med 
den største Spænding og optog alles Tanker i en 
ganske enestaaende Grad. Landmændenes alminde
lige Samtaleemner om Smør og Svin vare fuldstæn
dig trængte tilbage den Gang. Det var derimod den 
politiske Stilling, som atter og atter drøftedes, og 
man forestillede sig ofte de mest taabelige Løsnin
ger af det slesvigske Spørgsmaal. Jeg mindes saa- 
ledes tydeligt, at en gammel Onkel af mig en Gang 
udviklede for Fader, at vi rimeligvis vilde komme 
til at høre under Frankrig. Det forekom mig ganske 
vist lidt underligt, at jeg skulde være Franskmand; 
men ti Gange hellere vilde jeg dog være Fransk
mand, end jeg vilde være Tysker. Kun en Mulig
hed var der, som ingen dansk Sønderjyde den Gang 
vilde tro paa, nemlig den, som desværre viste sig 
at blive Resultatet, at vi skulde vedblive at være

H. Kau : Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 4
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Prøjsere. — Frankrigs Nederlag i 1871 var en uhyre 
Skuffelse for de danske Sønderjyder. Man havde 
saa sikkert haabet, at den fransk-tyske Krig skulde 
have gjort en Ende paa Frem medherredømmet, men 
det skete ikke. Derfor opgav man vel ikke Haabet 
om en endelig gunstig Løsning af Spørgsmaalet, 
og det har man ikke opgivet endnu; men der fulgte 
en fleraarig Slappelsestid efter Freden i Versailles, 
som dog heldigvis paa ny er bleven afløst af en 
Arbejdets og Kampens Tid.



II. FRA MIN FØRSTE SKOLEGANG. 
KIRKELIGE FORHOLD.

Min Fader var min første Lærer. Det interes
serede ham øjensynligt at undervise sin ældste 
Søn, hvorved han tillige opfriskede gamle Minder. 

Han havde nemlig i sin Ungdom været Skolemester 
i Spandet. Skolevæsenet var i de Tider ikke saa 
saa udviklet som nu til Dags. Om Sommeren hold
tes der slet ikke Skole, men fra Mikkelsdag til 
Midsommer undervistes Børnene af et dertil lejet 
ungt, nylig konfirmeret Menneske med gode Skole
kundskaber. Af en Skolejournal, Fader opbevarede, 
erfarede jeg endogsaa, at en Pige hen imod Kon
firmationsalderen kunde blive helt fri for at gaa i 
Skole, naar det kunde godtgøres, at hun »kniplede«. 
Paa den Maade havde Fader været beskæftiget i 
tre Vintre sidst i Trediverne, medens han om Som
meren arbejdede hjemme paa sin og senere min 
Fødegaard. Sagtens har han maattet underkaste sig 
en Prøve hos Provsten eller Præsten for at faa 
Pladsen. Han boede i et lille Værelse i selve Skole
bygningen, der laa midt i Byen; medens han skifte
vis en Uge ad Gangen fik Kosten hos Gaardmændene, 
hvis Koner naturligvis altid satte det bedste Ben 

4*
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frem i den Uge, de havde Læreren paa Kost, saa 
han levede storartet efter de Tiders Forhold. Det 
kaldtes for at »gaa rundt aa æ Madning«. Af flere 
af hans gamle Elever, som jeg har truffet paa, har 
jeg hørt, at han havde været en dygtig Lærer. Han 
var i Besiddelse af fortrinlige Skolekundskaber, som 
han havde erhvervet sig dels under en dygtig Lærers 
Vejledning og dels ved Selvstudium. Navnlig skrev 
han sit Modersmaal med stor Lethed og Korrekt
hed. Hans Kundskaber i Forbindelse med hans 
klare Forstand gjorde ham da ogsaa selvskreven 
til en fremskudt Plads i det kommunale Liv, hvad 
han ogsaa stedse havde. Hele sit Liv igennem ved
blev han at indsamle Kundskaber. Endnu paa sine 
gamle Dage skyede han — dreven af praktiske Hen
syn — ikke den Ulejlighed at sætte sig saaledes 
ind i det tyske Sprog, at han var i Stand til at 
tyde de Skrivelser, der kom fra Øvrigheden.

Min Undervisning blev dreven med stor Energi. 
Jeg maatte læse to Timer hver Dag. Naar jeg kom 
ind, lagde han sit store Sølvuhr, der paa Skiven 
var imprægneret med Navnene »Samson« og »Lon
don«, paa Bordet, og jeg slap ikke fri, før det sidste 
Minut var gaaet, hvor ofte jeg end skottede til 
Uhret. Til Stave- og Læseøvelser blev brugt Frø
lunds ABC med den mægtige Hane paa Titelbladet. 
Dernæst plagede han mig uophørlig med den lille 
Tabel, der udgjorde et Appendiks til Luthers lille 
Katekismus. Foran i Bogen sad Luther selv, svær 
og bred, og neden under hans Billede stod det 
bekendte Vers, som jeg hurtigt lærte udenad: »Hør 
mig, Du Pav, jeg være vil, din Pestilents, mens jeg
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er til. Naar jeg er død, skal Du forgaa, det siger 
Luther, vaer derpaa.« Jeg syntes jo nok, at Luther 
var en fortræffelig Mand, naar bare han ikke havde 
skrevet den lille Katekismus. Thi det plagede mig 
at skulle lære Budene med Forklaring. Men det 
havde Fader selv maattet, og det mente han, hørte 
sig til, og jeg er ogsaa vis paa, at jeg slet ingen 
Skade har taget derved. De bibelske Fortællinger 
bibragte han mig derimod mundtlig, og det syntes 
jeg bedre om. Han lærte mig ogsaa »Fadervor«. 
Med Regning gik det løs baade paa Tavlen og i 
Hovedet, og heri var han ligefrem en Mester. Natur
ligvis maatte jeg ogsaa daglig øve mig i Skrive
kunsten. Men først og sidst lærte han mig at hade 
og afsky alt, hvad der var tysk, og at tro paa og 
elske alt, hvad der var dansk. I Hovedsagen har 
jeg holdt fast ved denne Trosbekendelse indtil 
denne Dag; men jeg har i Tidernes Løb lært at 
skønne, at dog ikke alt, hvad der er dansk, er 
ufejlbarligt, ligesom heller langtfra alt, hvad der 
kommer fra Tyskland, er af det onde.

Vistnok i Foraaret 1868 blev jeg sendt i Skole, 
og denne Overgang blev mig lettet derved, at Skole
læreren Friis var min Onkel, gift med min Faders 
Søster. I øvrigt var min Debut som Skoledreng 
ingenlunde glimrende. Hvad Lærdommen angik, 
var jeg sikkert jævnbyrdig med mine Kammerater, 
men jeg havde den Skæbne, at jeg hver eneste Dag 
kom for sent i Skole. Det har visselig ikke været 
mine Forældres Skyld, de har nok sørget at faa 
mig af Sted i Tide, men jeg har formodentlig gaaet 
og drevet paa Vejen. Nok er det, jeg kom idelig
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for sent Onkel blev vred og skændte paa mig. 
Familieskabet blev her uden Indflydelse, dertil var 
han en altfor retfærdig Natur. Ofte maatte jeg staa 
i Skammekrogen under Kammeraternes Fnisen og 
spillede i del hele en sørgelig Figur. Skønt jeg var 
ked af det, blev det dog ved at gaa lige skævt en 
Tid. Hvor blev jeg bange, naar jeg kom til Skolen 
og hørte, at der blev sunget Morgensang. I min 
Kvide tyede jeg ind til min Faster, hun maatte 
saa lodse mig ind gennem den Dør, der fra den 
private Korridor førte ind til Skolestuen, og tage 
Stødet af for mig. Jeg ser hende endnu spagfærdig 
aabne Døren og sige undskyldende: »Hans er kom
men lidt for sent i Dag.«

En Morgen, da jeg ligeledes var kommen for 
sent, fattede jeg den Beslutning at vende Næsen 
hjemad i Stedet for at udsætte mig for Ubehagelig
heder, men uheldigvis var Fader kommen tidligere 
til Byen den Dag og sad inde og talte med sin 
Søster. Han fik mig at se, og en-to-tre var han 
ude efter mig, og der blev ikke noget af min Flugt. 
Jeg har senere været glad ved, at jeg blev standset 
i Farten; thi ellers vilde jeg vel være bleven fristet 
til at klare Sagen over for mine Forældre med en 
Usandhed om, at jeg havde været i Skole, en Usand
hed, der dog naturligvis snart var bleven opdaget. 
Det varede dog heldigvis ikke længe, inden jeg 
overvandt min Svaghed, og senere hen blev jeg 
endogsaa en god Morgenmand.

Med selve Skolearbejdet gik det mig godt und
tagen med Skrivning. Den Kunst at kalligrafere 
kunde og har jeg indtil denne Dag aldrig kunnet
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lære, og har maattet døje meget for den Sags Skyld. 
Jeg kan saa fuldt ud gøre Hostrups Ord til mine:

»Min Pen og jeg har været i Strid, 
fra jeg fik som Pog den i Hænde, 
den Strid har varet langsommelig Tid 
og er endnu ikke til Ende.

Saa tit jeg paa ny i Gang den fik, 
den løb efter egne Luner, 
og satte en Klat, hvor jeg mente en Prik, 
og kradsed de særeste Runer.

Jeg vilde stille dem ret i Geled, 
men Pennen den drev sit Væsen, 
et Bogstav stejled, et andet skred, 
et tredie faldt lige paa Næsen.

Jeg priser endnu i dette Øjeblik min Lykke over 
for Læserne, at de trykte Bogstaver ikke kunne 
røbe Skrækkeligheden af Kragetæerne i mit Manu
skript.

Naar jeg havde skrevet en Side fuld, skulde jeg 
op at vise Onkel den, og jeg fik da i Reglen den 
Modtagelse: »Kommer han nu der igen, den Hans 
Gris.« Af denne Udgydelse kan man slutte sig til, 
hvordan min Skrift har set ud. Og bedre blev det 
ikke, naar jeg kom hjem til Fader med min ud
skrevne Bog.

Skolegangen var i øvrigt ordnet saaledes: Om 
Sommeren undervistes alle Skolebørnene samlede 
af Førstelæreren, idet de ældre Børn, der kunde 
være Forældrene til Tjeneste hjemme, vare fritagne 
for Skolegang i Sommerhalvaaret; men om Vinteren 
havde Skolen to Klasser, og den yngste undervistes
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af en Præparand, et ungt, nylig konfirmeret Men
neske, der paatog sig en saadan Plads som en Slags 
Forberedelse til Seminariet Jeg maatte tilbringe to 
Vintre i den lille Klasse, inden jeg rykkede op i 
den store, og havde forskellig Lærer hver Vinter. 
Den førstes Navn var Petersen, et fortræffeligt ungt 
Menneske, som jeg kom til at holde meget af; men 
hans senere Skæbne er mig ganske ubekendt. Den 
andens Navn var Lycke, han var af en i Nord
slesvig temmelig udbredt Skolelærerfamilie, en Slægt
ning af den nuværende danske Frimenighedspræst 
i Rødding, og har senere virket som Lærer paa 
forskellige Steder i Nordslesvig.

Skønt Sønderjylland allerede i flere Aar havde 
været løsrevet fra Danmark og staaet under tysk 
Herredømme og ved Nytaarstid 1867 var bleven 
indlemmet i det prøjsiske Rige, efter at Prøjserne 
og Østerrigerne i 1866 havde prøvet Kræfter om det 
fælles Bytte, saa var der dog endnu ingen For
andring sket paa Skolevæsenets Omraade, og der 
skete heller ingen af Betydning i flere Aar. Alt gik 
i den gamle Skure. Vi havde jo ogsaa beholdt vor 
gamle Lærer, og vi bleve underviste ganske som i 
en anden dansk Landsbyskole, vi beholdt de gamle 
danske Læsebøger og Lærebøger og alle andre 
Hjælpemidler til Undervisningen, saa Forholdene i 
Skolen vedbleve at være fuldstændig hjemlige.

Kun mærkede vi et fremmed Pust, naar den ny 
tyske Præst kom ind i Skolen. Vi kunde nok for- 
staa ham, thi han talte ganske manerlig Dansk; 
men han var »galhovedet som en Tysker« og talte 
saa bistert til os og var en hel Modsætning til den 
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elskelige, milde afgaaede Pastor Svejstrup. I øvrigt 
havde han Tilbøjelighed til at udtale v som f. Vi 
havde ondt ved at holde Alvoren vedlige, naar han 
katekiserede med os om »den lille Mand Dafit«. 
Heldigvis kom han ikke tit udenfor Eksamen, og 
naar han skulde »tage Konfirmander ud«. Det var 
nemlig Skik der nede, at Præsten om Efteraaret, 
inden Konfirmandundervisningen skulde til at be
gynde (Sommerkonfirmation kendtes ikke), kom i 
Skolen for at overhøre de Børn, der skulde gaa til 
Konfirmationsforberedelse om Vinteren, og disse 
bleve da efter denne Overhøring antagne eller af
viste forud, eller undtagelsesvis antagne paa Prøve.

Alligevel vare mine første Skoleaar meget be
vægede. »Som de gamle sjunge, saa kvidre de unge.« 
I Hjemmene taltes der næsten ikke om andet end Poli
tik, og alt dette gav Genlyd inden for Skolens Mure. 
Vort Hjemlands endelige Skæbne, saa mente man, 
var endnu langt fra afgjort, og Begivenhederne i det 
øvrige Europa fulgtes med Spænding, idet man 
stadig spejdede efter en indtræffende Begivenhed, 
der kunde bidrage til den forønskede Løsning af 
Knuden. Vi politiserede lige saa ivrigt, som de 
gamle hjemme, og vi demonstrerede, og var der 
nogen, som ytrede tyske Sympatier, hans Rygstykker 
fik at mærke, at »den danske Mand er modig«, 
og at der endnu »var Kræfter i det danske Brød.«

Jeg tror, at vi var allermest politiske i den lille 
Klasse, og dertil animeredes vi af vor Lærer Peter
sen. Han var fuld af Ild for den danske Sag, og 
han lærte os frem for alt at synge danske Sange. 
I nogle smaa Hæfter med blaat Omslag afskrev han
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Fædrelandssange, og disse Hæfter solgte han til os 
for fire Rigsbankskilling pr. Styk. De gik af som 
varmt Brød, og paa den Maade opnaaede han baade 
at skaffe sig selv en lille Indtægt og at paavirke 
sine Elever i dansksindet Retning. Blandt de Sange, 
som fandtes i Hæftet, var der ogsaa en, hvori der 
gjordes Nar ad den tyske Mikkel og hans Vaande 
for at slippe fri for Pragerfredens § 5. Visen havde 
til Overskrift: »Mikkel i Saksen«, og den tiltalte 
os trods sin Tarvelighed mere end nogen anden i 
Samlingen. Hvem der har digtet Visen, ved jeg 
ikke, men den var at faa hos Boghandler Dam- 
gaard i Ribe, hvor den solgtes »til Fordel for de 
betrængte Sønderjyder«. Nu er den ganske glemt, 
men sikkert er det, at ingen Sang har været mere 
populær blandt de danske Sønderjyder, end denne 
var det sidst i Tredserne, hvis politiske Begiven
heder den behandler. Visen har i mange Aar været 
borte for mig, men nu har jeg igen skaffet mig en 
Afskrift, og jeg kan ikke nægte mig den Fornøjelse 
at anføre den her:

>Hist bag Pælen sidder Mikkel, 
grunder paa sin Fredsartikel, 
Blitz! Granater! den var værre, 
tænkte han, den vil fordær’e 
Spillet mig, gid Fanden ha’en, 
jeg maa se at luske fra’en, 
se om jeg kan snyde dem 
for den her Artikel fem.

Snart han smisker, snart han truer, 
Sønderjyden dog ej kuer, 
til Berlin som Svar man sender 
et Par ægte danske Venner.
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Ahlmann. Krûger, disse to, 
unde ham slet ingen Ro, 
disker for hans Næse frem 
denne her Artikel fem.

Kursen han til Østrig tager, 
og saa ynkelig han klager: 
Bruder um der Bruder Treue 
Willen wilst Du mir nok føje. 
Svaret lød: »Du glatte Aal, 
ej med Dig jeg søber Kaal, 
Marsch! Hallunk, og forglem 
bare ej Artikel fem.

Mikkel til Paris nu rejser, 
siger: »Hør min gode Kejser, 
jeg gav Slip paa Luxemburre, 
nu maa Du ej heller knurre.« 
Kejs’ren svarte: »Ingen Vrøvl, 
hvis Du inte vil ha’e Høvl, 
saa mon frère, skrup Dig hjem 
og parer Artikel fem.«

Saa hinsides af Kanalen 
ses han logrende med Halen. 
Der jo bor hans Svigerinde. 
Men skønt hun er tysk i Sinde, 
gaar det her ej heller an, 
for se, Alexandras Mand 
og John Buil han si'er: »Goddam, 
kom blot med Artikel fem.«

Mikkel klæ’er sig ud som Bejler, 
og til Sverrige han sejler 
for at snappe den Prinsesse 
bort fra Kronprins Frederiks Næse. 
Men Kong Carl blev lynende gal: 
>Ta maj Tusand, om han skal,« 
raabte han med Fynd og Klem. 
»Kom blot med Artikel fem.«
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Endelig med Rævepote 
skrev til Danmark han en Note, 
og forlangte, som man si’er, 
disse hersens Garantier.
Men Grev Friis forstaar ej Spas, 
sagde: »Kom ej her med das, 
maa jeg høfligst bede Dem 
bare om Artikel fem.<

Hvor sig stakkels Mikkel vender, 
viser Hundene ham Tænder, 
snart han tage maa paa Nakke 
Grænsepælen og sig pakke.
Skulende han ser sig om, 
lusker hen, hvorfra han kom, 
hvæser arrig: »Den var slem, 
denne her Artikel fem.«

Denne Sang genlød fra vor lille Klasse atter og 
atter. Jeg tror ikke, at Onkel altid var saa glad 
derved, ikke fordi han i og for sig havde noget 
derimod, ingenlunde; thi saa havde det jo været 
en let Sag for ham at forhindre det; men det vilde 
have haft sine Ubehageligheder for ham, hvis det 
var kommen den tyske Præst for Øren; thi han 
skulde jo være ansvarlig for, hvad der foregik i 
Skolen, ogsaa i den lille Klasse.

Hvert Foraar i April Maaned afholdtes der Skole
eksamen, og i den Anledning pyntede vi efter gam
mel Skik Skolestuerne med Grønt (Gran, Kristtjørn 
o. s. v.), som vi hentede i Skoven en Dag eller to 
forud. Det var nærmest Drengenes Sag at skaffe 
Raamaterialet til Veje, medens Pigerne bearbejdede 
det og anbragte det paa de rette Steder. Naturlig
vis maatte ogsaa de danske Farver frem ved denne
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Lejlighed; dog ligefrem skilte med Dannebrog turde 
vi ikke for den tyske Præsts Skyld; men vi brød 
saa vore Hoveder med, hvorledes vi kunde faa 
Kulørerne rødt og hvidt anbragte saaledes, at Hen
sigten ikke kunde misforstaas, medens vi selvføl
gelig paa den anden Side sørgede for, at vort Ar
rangement ikke kom til at kollidere med Politiloven. 
Vor Andenlærer Petersen var os en udmærket Hjæl
per ved at faa det hele stillet an.

Det var dog kun i den store Klasse, vi behøvede 
at anvende saa stor Forsigtighed for Præstens Skyld. 
I den lille Klasse havde vi ikke nødig at tage det 
saa nøje; thi det blev os meddelt, at Onkel skulde 
holde Eksamen der. Den tyske Præst kunde ikke 
overkomme saa meget; han var i det hele taget lidt 
magelig anlagt. For nu at faa et virkeligt Danne
brog at glæde os over, satte vi en Krans fast i det 
firkantede Hul i et af Kakkelovnens Etager. Kran
sen var udfyldt med et Stykke højrødt Papir med 
et hvidt Kors klæbet paa. Det hele sad saa stor
artet og kunde ses over hele Klassen, og det af
pressede os ligefrem et jublende Hurra, da vi vare 
færdige med Opstillingen.

Ved selve Eksamenen i vor lille Klasse forefaldt 
følgende pudsige Scene. En Dreng blev under Eksa
minationen spurgt om, hvad den danske Konge hed, 
og han svarede nok saa frimodigt: Hans Kruger. 
Svaret var ret betegnende; thi Hans Kruger var 
virkelig i disse Aar som en Konge for de danske 
Nordslesvigere. Man saa op til ham som en Høv
ding, den Gang han sammen med Ahlmann i den 
nordtyske Rigsdag havde givet sine Landsmænds
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Længsler Luft i de senere saa berømte Ord: >Vi 
ere Danske, vi ville vedblive at være Danske, og 
vi forlange at behandles som Danske efter Folke
rettens Grundsætninger.« Det maa Drengen jo have 
faaet Indtryk af.

Naturligvis gav Politiken sig ogsaa Udslag i vore 
Lege, særlig om Vinteren, naar der var Sne, og vi 
kunde føre Sneboldtkampe. Det var da Begiven
hederne fra den sidste Krig, som endnu stod i 
levende Erindring, der fremstilledes. Vi lavede Dyb- 
bøl-Skanser af store sammentrillede Sneknolde, og 
disse bleve da baade angrebne og forsvarede paa 
Kraft. Det værste var, at der var ingen, som vilde 
agere Tyskere. Det hjalp ikke, at vi forestillede 
hinanden, at det hele jo kun var Leg, og at vi jo 
ikke vare virkelige Tyskere for det. Vi maatte saa 
sætte en anden Nation som Franskmænd eller Eng
lændere ind i Stedet for. Da gik Legen. At være 
Franskmand eller Englænder havde ingen noget 
imod. Ret betegnende for Karaktererne var det, at 
der var ganske enkelte, som »for gode Ord og Be
taling«, f. Eks. et Stykke Lakrids eller sligt, kunde 
lade sig bevæge til at agere Tyskere.

Vor største Fornøjelse i Frikvartererne, og naar 
vi gik til og fra Skolen, var at drille Gendarmen 
og Byens Hjemmetyskere. De ældre Drenge narrede 
os smaa til at udføre i den Henseende, hvad de 
ikke selv havde Mod til. Saaledes husker jeg en 
Dag, at Gendarmen kom forbi Legepladsen. Da fik 
de os til at stille os op langs Vejen og synge San
gen: »Dansken har Sejer vunden« med en lidt uartig 
Forandring i den næstsidste Linie i første Vers,
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som den Gang var gængs. Gendarmen drejede 
Hesten, som om han vilde sætte efter os, hvad vel 
dog næppe var hans Mening, idet jeg tænker, at 
han var klogere end som saa; men vi troede, det 
var Alvor, og styrtede i vild Flugt af Sted for at 
gemme os rundt omkring i Gaardene. En faldt i 
en Møddingpøl og svinede sig græsselig til, en 
anden faldt i en Stalddør og slog sit Ben, hvorover 
han hvinede i højen Sky. Flokken opløste sig over 
den ganske By, og først da vi kom under Vejr 
med, at Gendarmen var borte, vendte vi tilbage til 
Skolepladsen.

I Nærheden af Skolen boede en gammel Slesvig- 
holstener. For ham sang vi, naar vi gik forbi ham: 
»Dansken skal sejre, men Tysken skal fly, Fanden 
skal føre Per Laursen af vor By.« Men dette blev 
vi snart kede af; thi i Stedet for at blive gal i Ho
vedet, som vi havde ventet, hvorfor vi stod parate 
til at løbe, hvis han lavede sig til Angreb, saa 
sagde Per ganske rolig: »Det var ret, smaa Drenge, 
syng I kun!« Saa var der jo ikke noget ved det.

Det vakte almindelig Beklagelse i Skoledistriktet, 
da Onkel i Efteraaret 1869 blev forflyttet til Roager 
i det nordvestlige Slesvig. Han havde været Lærer 
her paa Stedet i henved tredive Aar, havde opdraget 
hele den yngre Slægt, og man havde svært ved at 
vænne sig til den Tanke, at han nu skulde bort.

Efter hans Bortrejse fik vi en yngre Lærer Søren
sen, for hvem det imidlertid aldrig lykkedes at løfte 
Arven efter den bortdragne.

Saa oprandt Aaret 1870 med den fransk-tyske 
Krig, og den Spænding, som dermed fulgte for de
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danske Sønderjyder. Ingen kunde dog være mere 
spændt end vi Drenge i Skolen. Vi jublede, naar 
det gik Franskmændene godt, og vi sørgede oprig
tigt over deres Nederlag. Jeg glemmer aldrig den 
Sorg, hvormed vi modtog Efterretningen om Neder
laget ved Sedan den 2. September 1870. Der kom 
i Begyndelsen de vildeste Rygter om Franskmæn- 
denes Overlegenhed, og de ble ve troede; thi man 
tror jo gerne, hvad man helst vil have. Men til 
sidst bleve Efterretningerne sørgeligere og sørgeligere, 
og Modet sank.

I Vinteren 1870—71 legede vi naturligvis Krig 
mellem Tyskere og Franskmænd, det vil sige: der 
var som sædvanlig ingen, der vilde være Tysker; 
men saa reddede en Dreng Situationen ved at for
tælle, at hans Oldemoder kunde huske, at der havde 
været Krig mellem Russer og Franskmænd. Nu 
vare alle villige til at være Russer, og saa gik det 
løs. Jeg var kun en lille Dreng i 1870, men den 
Blanding af Frygt og Haab, som gik igennem den 
dansk-nordslesvigske Befolknings Hjerte under den 
fransk-tyske Krig, har efterladt et uudsletteligt Ind
tryk hos mig.

Efter Frankrigs Nederlag mærkedes der snart en 
Forandring hos Prøjserne i deres Forhold over for 
den danske Nationalitet i Sønderjylland. Nu be
gyndte den Udryddelseskrig mod det danske Sprog 
i Skolerne, som senere stedse er bleven fortsat, 
indtil det danske Sprog ganske er forstummet i 
den sønderjydske Almueskole.

Midt under Sejrsrusen efter den store »Gottes 
Gericht« i Frankrig udstedte Regeringen i Berlin
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den 26. August 1871 »en Instruktion for Undervis
ningen i det tyske Sprog i de Skoler i Nordslesvig, 
hvor det danske Sprog er Undervisningssprog«, idet 
der henvistes til Nødvendigheden af at kende dette 
Landets officielle Sprog. Der skulde dog kun under
vises en Time daglig i Tysk fra det fjerde Under- 
visningsaar af, og det hed i Instruktionen, at »denne 
Foranstaltning staar ikke i nogen Sammenhæng 
med de paagældendes Nationalitet og Modersmaal, 
og det obligatoriske i samme indskrænker sig der
for ogsaa kun til, at det tyske Sprog i Folkeskolerne 
behandles som Underuisningsgenstand, samt at for 
Fremtiden ingen Lærer kan modtage Ansættelse, 
der ikke er fuldstændig kvalificeret til at meddele 
denne Undervisning. Indførelsen af det tyske Sprog 
som egentlig Undervisningssprog sker nu som før 
kun paa de vedkommende Skoleinteressenters ud
trykkelige Ønske.

Skønt der i og for sig ikke kunde være stort at 
indvende mod denne Foranstaltning, da Kendskab 
til det tyske Sprog maatte anses for særdeles nyt
tigt under de forhaandenværende Forhold, og Sko
len selvfølgelig væsentlig skal forfølge praktiske For- 
maal, saa fandt den dog en alt andet end gunstig 
Modtagelse hos de danske Nordslesvigere. »Dersom 
vi ville have vore Børn oplærte i Tysk,« lød det 
alle Vegne fra, »skulle vi nok selv sørge for det. 
Kunne de blot lære ordentlig Dansk i Skolen, saa 
er det godt.«

En Dag i Foraaret (12. Maj) 1871, efter at Ind
holdet af den omtalte Anordning var bleven bekendt 
gennem Bladene, samledes Beboerne af min Føde-

H. Kau Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 5
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bys Skoledistrikt i Skolen og vedtog en Protest 
mod Instruktionen, som de lod offentliggøre i »Dan
nevirke« for 17. Maj samme Aar. Protestens Under
skrivere betegnede den ny Anordning som »den 
allerfarligste Forandring, der endnu er sket paa 
Skolens Omraade siden 1864«, og udtalte, at »en 
Gennemførelse af tysk Undervisning i Skoletimerne 
i Brendstrup Skole vil vække en begrundet Uvillie 
hos dem.« — »Det danske Sprog er vort Hjerte- 
sprog,« hedder det videre, »alle andre Sprog kan 
maaske for en og anden have materielle Fordele 
til Følge, men for hvilket som helst af saadanne 
Sprog kan Almueskolen i Brendstrup ikke være et 
Drivhus undtagen paa Livets Bekostning. Vi eje i 
vort Modersmaal et Sprog, der paa ingen Maade 
er for lidet eller for fattigt; det har Kraft og Ind
hold nok i sig, til at vi kunne leve i det og med 
det paa en for vor danske Natur passende Maade. 
Haabet om den længe ventede »Afstemning« er hos 
os, som var det fra i Gaar, og dette Haab finder 
vi, eftersom Begivenhederne vise os til Rette, har 
sin Rod i Troen paa Sandhedens og Rettens ende
lige Sejr. Vi ønske, at denne vor Udtalelse maa 
komme for vedkommende Autoriteters Øren, og der 
maa finde en menneskelig Modtagelse.«

Forfatteren af denne Protest var en ung grundt
vigiansk Gaardmand, som desværre døde alt for 
tidlig.

I den følgende Tid indeholdt »Dannevirke« den 
ene Protest efter den anden fra de forskellige Skole
distrikter. Nogle forfattede en selvstændig Protest, 
hvori der stadig forekom Linier som disse: »Moders-
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maal er vort Hjertesprog, kun løs er al fremmed 
Tale« og lignende; men de fleste nøjedes med at 
give de »Brendstrupers« Protest deres Tilslutning. 
Dog det hjalp altsammen intet.

I et Nabosogn tog Kvinderne fat. Da det rygtedes, 
at selve Overpræsidenten agtede at besøge Kastrup 
Skole ved Gram, besluttede de derværende Hustruer 
og Mødre at benytte Lejligheden til at faa en Sam
tale med Hans Ekscellence og om muligt ved ind
trængende Forestillinger at bevæge ham til at til
bagekalde den fatale Anordning om det tyske Sprogs 
Indførelse i Skolerne, som berøvede den danske 
Undervisning en Time daglig. Fædrene der i Byen 
havde ligesom Beboerne i Brendstrup gjort, hvad 
de kunde, for at faa den nævnte Anordning hævet, 
men uden Held. Nu vilde Mødrene prøve deres 
Lykke. Det lykkedes ogsaa Deputationen baade at 
faa Overpræsidenten og Landraad v. Rosen fra Ha
derslev, der var i hans Følge, i Tale. Den djærve 
Ordførerinde Fru Sofie Jensen var den samme, der 
senere — efter at Familien var flyttet til Fyn — 
vandt sig et Navn som Formand i den fynske 
Kvindekomité, der samlede Penge ind til Kanoner 
til Danmarks Forsvar, og som Venstrebladene stadig 
titulerede »de fynske Kanonkvinder«.

Medens Landraaden var mindre høflig i sin Op
træden, var Overpræsidenten derimod Ridderligheden 
selv. Men paa Forlangendet om, at han skulde op
hæve Sproginstruktionen, maatte han naturligvis 
svare nej, og gav saa for Resten Kvinderne en lang 
Forklaring om det gavnlige og nyttige i, at deres 
Børn kom til at lære Tysk, noget som disse dog

5,
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ikke vilde lade sig overbevise om. I øvrigt fandt 
Deputationen under Audiensen Lejlighed til at sige 
de tyske Herrer adskillige drøje Sandheder, hvilke 
navnlig Overpræsidenten rystede af sig med stor 
Elskværdighed. Hans Slutningsreplik var denne: 
»Mine Damer, find Dem med Taalmodighed i det 
uundgaaelige, det bliver ikke anderledes.«

Blandt Børnene i Skolen drøftedes Instruktionen 
om Undervisning i Tysk lige saa ivrigt som af de 
ældre udenfor. Vi vare egentlig delte i tre Lejre 
efter Hjemmenes Stilling til Sagen. Først var der 
det rent danske Parti, og det var det overvejende, 
som var enigt om at protestere mod al Undervis
ning i Tysk. Dernæst var der, hvad jeg vil kalde, 
et blakket Parti. Medlemmerne af dette vilde ganske 
vist have Ord for at være dansksindede, men de 
holdt paa, at det var nyttigt at lære Tysk; thi med 
det tyske Sprog kunde man komme langt videre 
end med det danske o. s. v. Dette elendige Vrøvl, 
der lyder saa sundt, vidner under saadanne For
hold, som her er paa Tale, kun om Mangel paa 
ægte dansk Følelse. Sligt er visselig heller aldrig 
opkommen i nogen dansk Sønderjydes Hjerne, men 
stammer fra København eller i alt Fald her ovre 
fra Kongeriget, hvor man altid har leflet med og 
været saa forgabet i Tyskeriet. Det er det sørgelige, 
at vi Danske ikke har været nær ensidige nok over 
for alt det tyske Væsen, som stadig har villet over
svømme os, og derfor sidde vi nu i det, som vi gør.

Det rent tysksindede Parti var, saa vidt jeg husker, 
kun repræsenteret ved én Dreng. Han fik allerede, 
før Instruktionen kom, tysk Undervisning udenfor
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Skoletiden af Læreren, der i Følge et Paabud fra 
1864, naar det forlangtes, skulde meddele en saa- 
dan for Betaling udenfor den reglementerede Skole
tid. At bemeldte Dreng forsvarede den ny Ordning 
paa det kraftigste, er en Selvfølge, og han fik af 
os andre Øgenavnet »das Lasje«; han bar ellers 
det gode danske Efternavn Lassen.

Som en Forberedelse til den lyske Undervisning, 
der nu skulde til at begynde, blev vor Lærer i 
Sommerferien 1871 kommanderet til Seminariet i 
Segeberg for at faa opfrisket sine germanske Kund
skaber. Det var en Balsam paa Saaret for os; thi 
det betød en Forlængelse af Ferien med det meste 
af September Maaned.

Imidlertid kom Tidspunktet, at Instruktionen om 
den tyske Undervisning skulde træde i Kraft, og 
vi fik Paabud om at anskaffe os en saakaldt 
»Deutsche Fibel«, en Læsebog med Billeder for Be
gyndere. Det kneb svært med at faa den anskaffet. 
Nogle Forældre gav straks efter og købte Fibelen 
til deres Børn. Mange vedblev at vægre sig derved. 
Blandt dem, der ingen maatte faa, var jeg. Fore
løbig fik jeg Lov at se med en anden, naar vi 
havde Tysk; men Læreren blev snart ked af dette 
og forsøgte baade ved at lokke og true, at faa mig 
til at anskaffe en. Han drev det saa vidt, at jeg 
selv med Taarer i Øjnene bad Fader om at faa en; 
thi jeg kunde ikke holde det ud længere. Men jeg 
fik ingen, saa længe jeg gik i Skole her. Saa vidt 
jeg husker, blev Fader senere tvungen til at an
skaffe en til min Broder.
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Fra Skolen vende vi os til Kirken. Forholdene 
i mit Fødesogn vare i de nærmeste Aar efter 1864 
stærkt bevægede ogsaa paa det kirkelige Omraade. 
Rødding og Skrave Sogne havde i Aaret 1861 faaet 
en meget dygtig Præst i Pastor H. Svejstrup, tid
ligere i Nørup-Randbøl ved Vejle.

Mine første Minder om Svejstrup knytte sig til 
mit Hjem. En Dag var Pastor Svejstrup og hans 
Kone kommen for at besøge mine Forældre. De 
sad omkring et Bord i Dagligstuen. Jeg kom ridende 
ind paa min Kæphest, og med Udraabet: »Det gaar 
i Galop!« styrtede jeg over Dørtrinet og trillede 
hen under Bordet. »Det skal Du have Ret i, min 
Dreng, det gaar i Galop,« sagde Svejstrup og sam
lede mig op, og ved den kærlige Maade, han søgte 
at trøste mig over Skraldet, jeg havde faaet, vandt 
han mit Hjerte. Han var i det hele en stor Børne
ven. Hvor som helst han mødte et Barn, havde 
han altid et venligt Ord til Rede. En anden Gang 
husker jeg Svejstrup som Gæst hos os i Anledning 
af en af mine Søskendes Daab. Han holdt en Tale 
ved Middagsbordet, og den Stilhed og Opmærk
somhed, der blev i Forsamlingen, da han rejste sig 
for at tage Ordet, har jeg ikke glemt endnu. Han 
havde en sjælden Magt over Befolkningen.

Med Svejstrups Komme oprandt der en hel ny 
Tid for Egnen. Hans Formand i Embedet, den 
gamle Pastor Hempel, der havde været Stedets 
Præst i over en Menneskealder, var en skikkelig 
gammel Mand af rationalistisk Tankegang, som Be
folkningen omfattede med Velvillie, men han havde 
været uden Spor af Indflydelse i kristelig Hen-
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seende. Han sværmede for et Slag Kort og plejede 
flittig Omgang med sine Nabopræster. Han og Provst 
Matzen i Hygum spillede Lhombre, saa den sidste 
segnede død om derved. I Kirke kom der faa eller 
ingen, og der var aandelig dødt alle Vegne. Men 
saa snart Svejstrup fik begyndt sin Gerning, skete 
der ligesom med et Slag en hel Forandring. Det 
var, som Jordbunden var forud beredt for hans 
varme Forkyndelse af Evangeliet. Kirkerne fyldtes 
til Overmaal ikke blot af Sognenes egne Indbyg
gere, men trindt omkring fra strømmede Folk til, 
og der lød en Lovsang som ingensinde før, anført 
af Svejstrups egen kraftige Røst. Folk, der i nogle 
Aar havde været borte, kunde ved deres Tilbage
komst ikke kende Forholdene igen.

Alt tegnede saaledes smukt og lovende. Men da 
kom den ulykkelige Krig. I tre Aar fik Svejstrup 
dog endnu Lov at sidde uantastet, men da saa 
Edsfordringen kom i 1867, maatte han vige.

Skønt Befolkningen, som ovenfor nævnt, i det hele 
var imod Edsaflæggelsen, kneb det dog svært for 
Menigheden at komme til Ro i den Tanke, at den 
skulde af med sin kære Præst. Og paa den anden 
Side kostede det ogsaa Svejstrup en haard Kamp, 
inden han kom til Hvile med Hensyn til, hvad 
han skulde gøre. Saare nødigt vilde han forlade 
det Sted, som han havde faaet saa kær, og hvor 
han havde fundet saa rig en Virksomhed, og det 
stod til Tider for ham, som kunde han nok gaa 
ind paa Edskravet, men til andre Tider bævede 
hans danske Hjerte ved Tanken derom. En Del 
af hans Sognefolk, som ikke syntes, at de kunde
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undvære ham, opfordrede ham til at aflægge Eden. 
Der kom saaledes en Dag en hel Række Vogne 
fyldte med Mennesker fra Annekssognet Skrave, 
som i højtidelig Sendefærd vilde formaa ham til 
at blive. Men andre af hans Venner turde ingen
lunde raade ham dertil. Resultatet blev da, at han 
mødte Edskravet med et ubetinget Nej. »Jeg kunde 
vel i Øjeblikket komme over det med Edsaflæggel
sen,« ytrede han, »men jeg er bange for, at der 
senere vil komme Ting, som jeg ikke kan være 
med til.« Og det vilde visselig ogsaa være sket, 
om ikke før, saa i 1870, da det blev forlangt af 
de sønderjyske Præster, at de paa Prædikestolen 
skulde bede om »Sieg und Segen« for de tyske 
Vaaben. Da maatte de fleste danske Præster, som 
vare bievne der nede, hvoriblandt Svejstrups gode 
Ven, Provst Biædel i Nustrup, takke af, og saaledes 
vilde det ogsaa være gaaet Svejstrup. Det var der
for bedst, det gik, som det gik. Han vilde alligevel 
aldrig som prøjsisk Embedsmand kunne være bleven 
det for sin Menighed, som han nu blev efter sin 
Afskedigelse.

I det saakaldte »Naadensaar« blev Svejstrup med 
sin Familie boende i Rødding Præstegaard. Til 
Eftermand fik han en ægte Slesvigholstener ved 
Navn Gøttge. Hvad dennes Anteakta angaar, da 
var han født i Tønder 1810, havde studeret i Kiel, 
og var som ganske ung Mand bleven Præst i det 
lille Ubjerg Sogn umiddelbart Syd for sin Fødeby, 
og her var hanbleven siddende. Hans tyske Sinde
lag har vel været en Hindring for hans Forflyttelse 
i den danske Tid, og desuden var han en saare
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tarvelig Person, der tilbragte en stor Del af sin 
Tid i Sognets Kro, medens han en hel Del af Aarets 
Søndage slet ikke prædikede. Nu da hans Venner 
vare komne til Magten, skulde han belønnes for 
sin Troskab ved en Forfremmelse, og han fik da 
det betydelige Rødding-Skrave Sognekald. Alene 
hans bekendte tyske Sindelag vilde have gjort ham 
umulig paa Stedet, og hans moralske Vandel gjorde 
det endnu mere. Hver eneste Dag gæstede han 
Kroen, og søgte der den Trøst, som ikke blev ham 
budt i Præstegaarden, saa han ofte kom synlig be
ruset hjem. Tilmed var han af et hidsigt Tem
perament, der let kom i Klammeri med Folk, og 
jo mere opfarende han var, desto mere blev han 
drillet, saa det var hverken nogen let eller behagelig 
Tilværelse, han førte. Og den Person maatte Svej
strup finde sig i at huse og koste et helt Aar rundt, 
og til ham maatte han overlade sin kære danske 
Menigheder.

Skønt indvortes forpint af Stillingen forstod Svej
strup dog med sit rolige Sind at holde Forholdet 
gaaende paa en sømmelig Maade. De havde ikke 
mere end højst nødvendigt at gøre med hinanden, 
de to Præster. Den fremmede fik Lov at spise ved 
Svejstrups Bord, fordi han bad derom, men ellers 
ønskede Svejstrup intet nøjere Samkvem med ham; 
thi »hvad jeg kalder rødt og hvidt, det kalder De 
sort og hvidt,« sagde Svejstrup til ham.

Naar Svejstrup var bortrejst, fik den tyske Præst 
Maden paa sit Værelse. Pigerne opdagede da, at 
naar Brændevinsflasken var hel fuld, drak han 
den ud til Bunds, og de satte derfor ikke mere
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ind til ham, end de syntes, der kunde være pas
sende for ham at drikke.

Som det kunde ventes, prædikede den tyske Præst 
straks Kirkerne tomme. I øvrigt havde han hyppigt 
det Tilfælde, at han blev syg, og Degnen maatte 
læse en Prædiken. Dog vilde man vide, at han 
strammede sig ganske anderledes op i sit nye Em
bede end i det gamle. Han talte upaaklagelig Dansk, 
kun med lidt slesvigsk Akcent.

Men under Kirkens Tomhed fyldtes Præstegaar- 
dens Stuer. Medens Tyskeren buldrede løs i den 
tomme Kirke, hvor han ret kunde nyde Genklangen 
af sine egne Ord, samledes Menigheden om Svej
strup i hans Hjem, hvor han Søndag efter Søndag 
holdt opbyggelige Forsamlinger til megen Glæde 
for sine Venner, men til stor Ærgrelse for den tyske 
Præst, naar han kom hjem fra sine tomme Kirker. 
Disse Møder gik under Betegnelsen »udvidet Hus
andagt«, og de kunde ikke forbydes, ellers var de 
selvfølgelig bleven det. I det hele søgte man at 
undgaa Tyskeren saa meget som muligt. Der var 
næppe nogen, som i det private Liv henvendte sig 
til ham om Hjælp eller Trøst. Svejstrup vedblev 
derimod at være Beboernes egentlige Præst. Kirke
lige Forretninger fik han naturligvis ikke Lov til 
at udføre, men at tale i Hjemmet ved Begravelser 
eller lignende, kunde eller vilde man dog foreløbig 
ikke forbyde ham, og saa lod Folk ved Begravelser 
f. Eks. blot den tyske Præst foretage Jordpaakastel- 
sen paa Kirkegaarden uden Tale.

Ogsaa paa rent udvortes Maade betragtede Sogne
beboerne endnu Svejstrup som deres Præst. Det
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var vist en almindelig Antagelse, at han efter sin 
Afskedigelse var ganske subsistensløs, og derfor 
følte de det som deres Pligt at skaane ham for 
Næringssorger. Jeg kan i al Fald tydelig huske, 
at vi en Gang paa en Køretur gennem Rødding 
var inde i Præstegaarden med en hel Mængde Sul 
til Præstens Køkken. Men det var ingenlunde Til
fældet, at Svejstrup var subsistensløs; han havde 
baade Part i Naadensaaret og fik desuden »Vart- 
penge« fra Danmark, saa længe han var uden Em
bede, og han har sikkert aldrig haft det rigeligere 
med Udkommet end efter sin Afskedigelse.

Efter Naadensaarets Udløb flyttede Svejstrup i 
Foraaret 1868 ind paa Rødding Højskolegaard, hvor 
han fik Bolig i Elevhuset. Den betydelige Virksom
hed, som her i mange Aar havde fundet Sted, og 
som navnlig i de senere Aar, ikke mindst ved Svej
strups Hjælp og Indflydelse, havde haft stor Betyd
ning til Vækkelse og Befæstelse af Danskheden i 
Egnen, var bleven standset ved Krigens Udbrud 
1864, og blev senere fortsat hinsides Grænsen i 
Askov, hvor Lærerne fra Rødding begyndte en Skole 
i 1865. Svejstrup kunde nemlig endnu ikke be
kvemme sig til at forlade Rødding, hvor han var 
bleven saa hjemme, og hvor hans Gerning havde 
vundet saa stærk Tilslutning i de forholdsvis faa 
Aar, han havde virket der. Paa Højskolen fortsatte 
han med de Søndagsforsamlinger, han allerede havde 
begyndt i Præstegaarden, og han fik nu ovenikøbet 
et Anneks, idet han ogsaa om Søndagen, skiftevis 
Formiddag og Eftermiddag, maatte tage til Køben
hoved i Skrave Sogn og holde Forsamling i Klop-
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penborgs store Sal. Hver Søndag saa man da Vogn 
efter Vogn, tæt pakket med Mennesker, fra fjærn 
og nær rulle ind i Højskolegaarden, og ad Veje 
og Stier kom Flokke af Fodgængere, der skulde 
samme Sted hen, og snart fyldtes Højskolens rum
melige Gymnastiksal indtil Trængsel. Disse For
samlinger høre til mine tidligste og kæreste Barn
domsminder. Det er mine første Minder om Kirke
gang, som knytte sig dertil; thi i den egentlige 
Sognekirke kom vi aldrig. Fader kom ind til min 
Seng Søndag Morgen og spurgte mig, om jeg vilde 
med ham i Kirke. Det var ikke nogen Fordring, 
men et Tilbud, og jeg mindes, at jeg altid med 
Glæde stod op og tog ham ved Haanden og fulgte 
med. Hvor var jeg betaget af den store Sal med 
de mange alvorligt lyttende Mennesker. Paa Taler
stolen i Salens Baggrund stod den milde, elskelige 
Præstemand. Jeg kan ikke huske, hvad han talte 
om, skønt jeg ved, at jeg gjorde mig Umage for 
at følge med, men jeg fik et saa levende Indtryk 
af hans Personlighed, som jeg aldrig har kunnet 
glemme, og jeg husker, hvor kærligt han kunde 
komme og lægge sin Haand paa mit Hoved og sige 
nogle venlige Ord til mig, naar vi gik ud af Møde
salen. Og saa den løftende Salmesang. Der hvilede 
over disse Møder en egen gribende, vemodig Stem
ning, som, hvor lille jeg end var, har efterladt et 
uudsletteligt Indtryk hos mig, en Stemning, som 
ikke mindst havde sin Grund i de Trængselskaar, 
hvorunder Møderne fandt Sted. Fædrelandets og 
Folkets Nød fandt stadig sit Udtryk gennem Svej
strups Prædikener i disse Aar, en Omstændighed,
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der bragte visse Folk til at beskylde ham for at 
prædike Politik, og igennem Salmesangen.

Møderne begyndte gerne med Afsyngelsen af 
Grundtvigs bekendte Salme: »Guds Menighed syng 
for vor Skaber i Løn, Engle synge mede, og atter 
og atter lød Brorsons dejlige Længselshymne: »Her 
vil ties, her vil bies, her vil bies mit svage Sind« 
med en underlig bevæget Klang, og navnlig disse 
Linier: »Trange Tider, langsomt skrider, langsomt 
skrider, det har den Art«. Aldrig har jeg hørt saa 
gribende en Salmesang som ved disse Møder paa 
Rødding Højskole, det skulde da være i Vartov 
Kirke i København.

Men Svejstrup var i disse Aar ikke blot Søndags- 
taler, han havde en fuldstændig Præstegerning at 
udføre. Der var mange Familier, der uden videre 
brugte ham som deres Præst. Thi Tyskeren vilde 
og kunde man fremdeles ikke have med at gøre. 
Naar han saa skulde døbe deres Børn eller holde 
Altergang for dem, laante han gerne en Kirke paa 
den anden Side Kongeaaen, sædvanlig Vejen Kirke, 
til at foretage Handlingen i. Her hen drog da Folk 
i tætte Skarer, og jeg mindes tydeligt, at mine For- 
ældre have været baade i Kalvslund og Vejen Kir
ker til Alters.

Imidlertid blev der klaget over Præsten i Vejen, 
fordi han lod Sønderjyderne komme derover med 
Børn til Daab, og efter den Tid turde han ikke 
tillade, at der i Vejen Kirke døbtes Børn af sles
vigske Forældre. Nu begyndte Svejstrup da at døbe 
saadanne hjemme i Husene; men derved paadrog 
han sig et strængt Forbud imod at foretage nogen
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som helst »ministeriel Handling«, hvortil ogsaa 
regnedes Ligtaler, med Medlemmer af den evange- 
lisk-lutherske Kirke i Slesvig-Holsten under en 
Mulkt af 100 Thaler. Saa var der ingen anden Ud
vej for dem, der vilde benytte Svejstrup som Præst, 
end at melde sig ud af den prøjsiske Landskirke. 
Den Grundlov, som Prøjserne havde indført i Sles
vig, hjemler nemlig ligesom Danmarks Religions
frihed, og ved at træde ud af Landskirken vandtes 
for enhver Familie Frihed til at lade deres Børn 
døbe af Svejstrup, uden at det omtalte Forbud 
kunne ramme ham. Saadanne Udtrædelser skete 
da, efterhaanden som der fødtes Børn i en Familie, 
der ikke vilde betjenes af de Præster, Erobrerne 
havde indsat.

Foruden sin Virksomhed i sine gamle Menig
heder Rødding og Skrave havde Svejstrup i denne 
Periode tillige travlt med at holde Møder, særlig 
dog Opbyggelsesmøder, paa mange andre Steder i 
Nordslesvig. Navnlig holdt han temmelig regelmæs
sigt Møder paa Vestkysten i Forballum og Medolden, 
men ogsaa helt ned til Als udstrakte han sin Ar
bejdsmark. Han var med sit milde Fredens Bud
skab kærkommen overalt, og han er sikkert uden 
Sammenligning den af de dansk-slesvigske Præster 
imellem Krigene, som har haft den største Ind
flydelse og mest blivende Betydning for Aandslivet 
der nede.

Naar jeg mindes gamle Svejstrup og hans Ger
ning i Rødding, kommer jeg altid til at tænke paa 
det, der i Apostlenes Gerninger Kap. 11, 24 siges 
om Barnabas, thi disse Ord passer paa Svejstrup:
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>Han var en god Mand og fuld af den Helligaand 
og Tro. Og der blev meget Folk ført til Herren.« 
Og Barnabas betyder paa Dansk »Trøstens Søn«. 
Svejstrup var i Sandhed en »Trøstens Søn«. Faa 
har som han forstaaet at tale Trøstens Ord til 
Mennesker, og det kunde nok behøves under de 
forhaandenværende Forhold. Saare betegnende har 
han kaldt sin lille Postil, som fornemmelig inde
holder Prædikener fra Aarene nærmest efter Krigen 
1864, og som han har tilegnet »den danske Menig
hed, og særlig dens sønderjydske Del«, for »Trøst 
i Trængsel«.

I nogle Aar gik det godt med Svejstrups frie 
præstelige Virksomhed i Rødding, og det var et 
almindeligt Ønske, at man vilde beholde ham som 
Fripræst i Sønderjylland. Men det blev ham selv 
i Tidens Løb klart, at han ikke kunde vedblive at 
trives under de trykkende Forhold med de kuende 
Indskrænkninger. Der lagde sig noget tungt over 
hans ellers saa frejdige og lyse Sind, og han og 
hans Familie kom til det Resultat, at det var rig
tigst, at han søgte sig en Stilling og Virksomhed i 
Kongeriget. Imidlertid oprandt saa ogsaa Aaret 1870 
med den fransk-tyske Krig, og dermed forandredes 
Tingene for en Del. Tyskerne bleve mere bidske. 
Svejstrup maatte tilbringe en Del af Sommeren i 
Landflygtighed, da Krigstilstanden gjorde Stillingen 
temmelig usikker for Folk af hans Navn og Rygte. 
Ja, det blev ham ligefrem betydet — ret velvilligt 
for Resten — af en nærboende Øvrighedsperson, 
at han helst maatte forsvinde en Overgang. Han 
indsaa nu, at det vilde blive ham vanskeligt, for
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ikke at sige umuligt, at fortsætte sin tidligere Virk
somhed, og han søgte derfor det lige over Grænsen 
liggende Vejen-Læborg Sognekald, som blev ledigt 
i det samme — man paastod netop for Svejstrups 
Skyld — og hvor han kunde vedblive at være sin 
gamle Menighed til Støtte og Hjælp.

I de første Aar efter Svejstrups Bortrejse fra Rød
ding vedblev hans Venner i Sønderjylland da ogsaa 
stadig at bruge ham som Præst. Det gjaldt særlig 
alle de udtraadte, der jo udelukkende var henvist 
til ham. Men ogsaa ikke-udtraadte søgte f. Eks. 
stadig Nadveren hos ham i Vejen Kirke. Man bragte 
Børn til Daab i Vejen Kirke, kørte der over for at 
gaa til Alters, sendte ham de unge til Konfirmation, 
og mangt et Brudepar fik det maget saaledes, at 
de under Iagttagelsen af visse Formaliteter kunde 
blive ægteviede af Præsten i Vejen. Ofte gjorde 
Svejstrup ogsaa selv Rejser ind i det slesvigske og 
døbte Børn og holdt Nadvere i sine Venners Huse 
og talte et godt Ord til dem, der samledes.

Paa denne Maade gik det godt en Tid lang; men 
saa kom de prøjsiske Autoriteter ogsaa her paa 
Benene. I Maj Maaned 1873 blev Svejstrup idømt 
en Bøde paa 100 Thaler for en kirkelig Handling, 
han foretog i Bovlund, og i den følgende Sommer 
bekendtgjorde den tyske Øvrighed, at ingen dansk 
Præst maatte tale i nogen som helst gudstjenstlig 
Forsamling i Sønderjylland, hvad enten den saa 
bestod af Folk, der vare udtraadte eller ikke ud
traadte af Landskirken.

Saa var der ikke andet at gøre for de udtraadte 
end at danne en Frimenighed i Rødding; thi naar
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Svejstrup ikke kunde komme til dem, blev det for 
besværligt stadigt at søge over Grænsen til Vejen 
med deres kirkelige Handlinger. Man formaaede 
da Cornelius Appel*, der siden Svejstrups Bortrejse 
havde været Ordfører ved Søndagsforsamlingerne 
paa Rødding Højskole, til at lade sig ordinere som 
Frimenighedspræst. Denne Ordination, der i sin 
Tid vakte megen Opsigt, foretoges paa Askov Høj
skole i Juli Maaned 1874 af Præsten Vilhelm Birke
dal fra Ryslinge, assisteret af Svejstrup og mange 
flere danske Præster, der for dette deres Fore
tagende bleve dragne til Ansvar og til Dels idømte 
Pengebøder.

Svejstrups Virksomhed i Rødding førte altsaa til 
Dannelsen af den første danske Frimenighed i Søn
derjylland, og fra Rødding har Frimenighedsbevæ
gelsen i Aarenes Løb, efter som Forholdene bleve 
mere og mere fortvivlede ogsaa paa det kirkelige 
Omraade, bredt sig over den største Del af det 
danske Nordslesvig, saa at man nu foruden i Rød
ding har Frimenigheder baade i Bovlund, i Skjær- 
bækegnen, i Sundeved, Aabenraa og Haderslev. De 
tre første Steder er det fornemmelig Svejstrups Ar
bejde, der har givet sig Udslag. Men at gaa nær
mere ind paa Frimenighedernes Historie, ligger, 
hvor interessant det end kunde være, uden for Hen
sigten med disse Linier**.

* Cornelius Appels Navn og Gerning tør vel anses for at være kendt 
af de fleste Læsere. Se ellers: H. Rosendal: »Nogle Bidrag til Rødding 
Højskoles Historie», og Hans Kau: »Præsten Hans Svejstrup«.

** Om de sønderjyske Frimenigheder se: Johannes Clausen: »Fri
menigheden historisk belyst.

H. Kau: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 6



III. FRA SKOLE, KIRKE- OG FOLKELIV.

Det gik allerede tidligt op for mine Forældre, 
at jeg ikke egnede mig til at fortsætte Slæg

tens Traditioner og blive Landmand. Hvad jeg 
skulde blive til, var ikke let at sige; thi jeg havde 
Lyst til mange Ting. Min første Passion var at 
blive Murer og Tømrer, saadan som disse to Ting 
paa Landet gerne ere forenede i en Person. Jeg 
byggede Huse i det uendelige. Senere fik jeg Lyst 
til at blive Præst, og om end denne Lyst ofte blev 
skubbet til Side af andre Lyster, blev det dog den, 
som sejrede til sidst, og det har jeg heller aldrig 
været ked af. En Overgang slog jeg mig paa Astro
nomien og anskaffede mig i den Hensigt en Kikkert 
til en Krone. Lysten til at blive Ingeniør og kon
struere Broer var vel kun et lidt finere Udslag af 
Byggelysten. Musikken har til Tider ganske opfyldt 
mig, og det stod som mit højeste Ønske at blive 
Spillemand. I denne Lyst bestyrkedes jeg især af 
en snurrig, gammel Nabo, vi havde, som spaaede 
mig, at jeg kunde komme til at spille ved Kongens 
Taffel. Jeg vilde være alt, hvad jeg saa, og gjorde 
det efter i mine Lege. Hver Gang en ny Nærings
vej aabenbarede sig for mig, var jeg straks med
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paa den. Havde jeg været til Gram Marked og set 
en Gøglertrup, var min Begejstring vakt for de 
ekvilibristiske Kunster, og saaledes i det uendelige.

»Herre, hvad skal Enden blive?« Det var vistnok 
det Spørgsmaal, som rørte sig i min Faders Hjerte. 
Han saa med Forskrækkelse paa det hele og reg
nede mig for en stor »Vindbeutel«. Fader var alle
rede højt oppe i Alderen, inden han giftede sig, og 
kunde vistnok slet ikke huske, at han selv havde 
været Barn, i hvert Fald vare vi saa forskellige i 
Alder og Naturanlæg, at han aldeles ikke kunde 
forstaa mig. Hos Moder, der var en halv Snes Aar 
yngre, og med hvem jeg i det hele taget havde 
langt mere til fælles, fandt jeg derimod bedre For- 
staaelse, og hun var derfor altid min Trøst og min 
Tilflugt.

Men hvad jeg nu end skulde være, maatte der 
naturligvis en Gang en eller anden Eksamen til, 
og som en begyndende Forberedelse til denne, 
mente Fader, at det var nødvendigt, at jeg fik en 
bedre Undervisning end den, Landsbyskolen der 
hjemme tilbød. Han henvendte sig da til min On
kel i Roager, om han vilde tage mig i Huset og 
lade mig nyde Undervisning i sin Skole. Dette 
Arrangement var jeg fuldstændig med paa. Jeg 
elskede min Onkel og Faster, havde tilbragt utal
lige Timer hos dem, mens de boede i vort Nabo
lag, og havde savnet dem haardt siden deres Bort
rejse. Og Onkel og Faster vare ikke mindre glade 
for Tanken. De holdt begge meget af Børn og 
havde kun selv en Datter, som forlængst var voksen. 
Det blev altsaa bestemt, at jeg skulde der ud.

6.
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Mine Forældre kørte selv med mig til Roager. 
Det var en af de sidste Dage i Februar Maaned 
1872; jeg var kun ti og et halvt Aar gammel. Skønt 
jeg havde glædet mig til Rejsen og var smækvred, 
fordi den blev forsinket en Dag derved, at vi fik 
Fremmede, og skønt jeg vidste, at jeg vilde faa det 
godt i mit nye Hjem, kneb det dog for mig at sige 
mine Forældre Farvel, og det vedblev det med at 
gøre, hver Gang jeg havde været hjemme i en Fe
rie. Men ellers havde jeg det udmærket i alle Maader. 
Onkel og Faster havde en sjælden Evne til at om- 
gaas Børn. Jeg fandt ganske anderledes Forstaaelse 
hos dem end hos mine Forældre. Onkel blev slet 
ikke forskrækket over mine mange højtflyvende 
Planer, han tog dem op til Drøftelse med mig, slog 
koldt Vand i Blodet paa mig, naar jeg drømte alt 
for højt, morede sig vel i sit stille Sind over mine 
mange Paafund, og var i Modsætning til Fader 
sikker paa, at jeg nok skulde blive til noget. De 
tre og et halvt Aar, jeg tilbragte her, blev da ogsaa 
nogle af de lykkeligste i mit Liv.

Roager er et Grænsesogn og ligger halvanden Mil 
sydøst for Ribe. Her var ikke naturskønt som i 
min Hjemstavn. Egnen er flad og skovløs, men 
med henrivende vide Udsigter. Fra de fleste Punk
ter i Sognet kunde man se den stolte, gamle Ribe 
Domkirke hæve sig, og mod Sydvest havde vi en 
dejlig Udsigt over store Engstrækninger, gennem
strømmet af en slangebugtet, blinkende Aa, til en 
to å tre bagved liggende smaa Skove. I klart Vejr 
kunde man tydeligt se Vesterhavet med Ejlandet 
Romø, og ved Aftenstid skimtedes Blinkfyret paa
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Sylt. Jeg kom til at elske denne prunkløse Egn 
med de herlige Udsigter, der dannede en under
lig Modsætning til min Fødestavn, hvor man næsten 
ingen Steder kunde se for Skov, og ikke mindre 
dens brave Befolkning, der med god Oplysning for
enede jævn Velstand paa sine store veldyrkede og 
vel besatte Gaarde. Atter og atter vender mine 
Tanker tilbage til dette Sted, og med Aars Mellem
rum lægger jeg mine Rejser derned over, hvor jeg 
endnu træffer mange Venner fra gamle Dage, skønt 
mangt og meget er forandret i Tidernes Løb.

Jeg begyndte min Skolegang den 1. Marts. Noget 
forlegen var jeg den første Dag ved at komme ind 
mellem de fremmede Børn, og disse saa jo ogsaa 
noget nysgerrigt paa den nyankomne; men snart 
bleve vi rigtig gode Venner.

»Deutsche Fibel« var naturligvis ogsaa bleven 
indført her, og saa vidt jeg kunde forstaa, uden 
saa store Demonstrationer fra Beboernes Side som 
hjemme. Dermed skal ikke være sagt, at Befolk
ningen her var mindre dansksindet. Tværtimod 
var det en kærnedansk Befolkning, og at Tyskeriet 
var den i høj Grad imod, mærkedes tydeligt nok 
gennem Børnene, der jo altid er et Ekko af For
ældrene. Hvor blev den stakkels »Fibel« mishand
let! Inden i det store D i »Deutsche Fibel« paa 
Bogens Titelblad sad Billedet af en Ørn. Det krad
sede vi alle uden Undtagelse ud. Længere henne 
i Bogen fandtes et Billede af Kejser Wilhelm I. 
Det spyttede vi paa og kradsede Næsen ud paa. 
At gøre Bogen gennemsnavset, var vor største Lyst, 
og derfor fik den adskillige Ture ned paa Gulvet.
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Nogle demonstrerede ved ikke at ville rejse sig op, 
naar de læste Tysk, medens vi ellers plejede at 
staa op, naar vi fremsagde noget eller læste op af 
en Bog. Der var især en Pige, som var ivrig for 
for at faa den Metode indført. Andre fandt dog 
denne Demonstration latterlig og vilde ikke del
tage i den. Onkel lod, som om han slet ikke lagde 
Mærke til alt dette, og med Tiden blev Sindene 
mere rolige. Der hjalp jo ingen »kære Mor«.

Foruden den forhadte »Deutsche Fibel« havde vi 
ingen andre Hjælpemidler til Fremme af det Tyske 
end en fire å fem store Anskuelsesbilleder, op- 
klistrede paa Pap, som vare bievne anskaffede til 
hver Skole. Disse Billeder morede os en hel Del 
og fik derfor en blidere Medfart end Fibelen. Et 
forestillede et Vinterlandskab med Slædekørsel og 
Sneboldtkamp, et andet et Sommerlandskab med 
store Kornmarker og Høstfolk, et tredie et Efter- 
aarslandskab med Frugtplukning o. s. v. Vi tilbragte 
Middagsstunden og Frikvartererne med at studere 
dem grundigt. Meningen med disse Billeder var, 
at vi ved Hjælp af dem skulde lære at fortælle 
baade mundtlig og skriftlig paa Tysk. »Auf diesem 
Bilde sehe ich«, og saa skulde der jo komme en 
Opramsning af, hvad vi saa paa Billedet. Der fand
tes en »Nøgle« til Billederne, men den gemte Onkel 
i sit Kateder til Selvstudium.

Det gik imidlertid saare smaat med Undervis
ningen i Tysk, dels paa Grund af Elevernes Vrang- 
villie, men ikke mindre paa Grund af Lærernes 
Ukyndighed i det tyske Sprog. Den allerstørste Part 
af Lærerne i Nordslesvig havde siddet fra den danske
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Tid og kunde i Virkeligheden ingen Tysk. Ganske 
vist havde de lært Tysk paa Seminariet, og det 
hvad enten de vare uddannede i Tønder eller havde 
besøgt kongerigske Seminarier; thi der var en gam
mel Bestemmelse om, at de slesvigske Lærere skulde 
kunne give Undervisning i Tysk udenfor Skoletiden 
til de Elever, hvis Forældre forlangte det; men den 
Smule Tysk var nok for længst blæst bort, da faa 
eller ingen af dem havde haft Lejlighed til at holde 
den vedlige. Onkel var uddannet paa det nu for 
længst nedlagte Seminarium i Lyngby ved Grenaa, 
havde ogsaa der faaet Undervisning i Tysk og 
endda bestaaet Eksamen i’ dette Fag med Karak
teren »meget godt«, men det var kun faa og svage 
Rester, der var tilbage, da han skulde til at være 
Informator deri.

Det havde selvfølgelig været det heldigste for 
Tysken, om man havde kunnet afskedige og pen
sionere samtlige Lærere, der ikke kunde Tysk, og 
ansætte nye, kvalificerede Personer i Stedet, men 
det lod sig, som man vel kan forstaa, af flere 
Grunde ikke gøre. Saa maatte man foreløbig hjælpe 
sig, som man kunde bedst. Det blev paalagt Præ
sterne at give Lærerne Vejledning i Tysk. Jeg kan 
godt huske, at Onkel et Par Gange om Ugen maatte 
vandre over til Præsten for at undervises i Tysk. 
Naar jeg læste paa mine Lektier, studerede han 
ogsaa paa sine, og den anden Lærer i Sognet, som 
ogsaa skulde med, kom ind for at søge Hjælp; thi 
Onkel var absolut den snildeste af de to. Skønt 
Onkel ingenlunde havde nogen særlig Forkærlighed 
for det tyske Sprog, var han dog saaledes sindet,
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at naar han skulde sætte sig ind i noget, saa skulde 
det ske til Gavns, og han mente vel ogsaa, at saa- 
dan som Forholdene nu en Gang stillede sig, kunde 
det have sin store Betydning at være det tyske 
Sprog mægtig. Han tog derfor alvorlig fat paa 
Sagen, og han lærte ogsaa i ret kort Tid at kunne 
klare sig baade mundtlig og skriftlig i det tyske 
Sprog. For at faa Færdighed i at tale Tysk om
gikkes han en Tid ret hyppigt en i Sognet boende 
Gendarm. Det var en skikkelig Mand og slet ingen 
»Dånenfresser«, som vi i Grunden godt kunde lide; 
men da han kom og forærede Faster sit Portræt, 
maatte han alligevel finde sig i at staa paa Ho
vedet i Albummet. Den Stilling lod man nemlig 
altid en Tysker indtage.

Men Undervisningen hos Præsterne var naturlig
vis kun en midlertidig Nødhjælp. Der maatte mere 
til. Hvert Aar i Sommerferien sendte man skiftevis, 
eftersom de haardest trængte dertil, en Flok nord
slesvigske Lærere til Tønder Seminarium, enkelte 
til Segeberg, for at studere Tysk. En anden Metode, 
som anvendtes for at dygtiggøre nordslesvigske Læ
rere til at give Undervisning i Tysk, var denne, at 
man i Sommerferien sendte dem Syd paa til »ge- 
sinnungstuchtige« Kolleger, som da daglig skulde 
tale med dem i det fremmede Maal og vel i det 
hele arbejde paa at gøre dem skikkede baade i Sind 
og Skind til deres Post der hjemme.

Onkel fik dog i flere Aar Lov til at køre paa 
den Tysk, han havde lært hos Præsten eller selv 
studeret sig til, og han var ved at tro, at det skulde 
have varet hans Levetid ud. Men pludselig fik og-
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saa han midt i Halvfjerdserne Ordre til at møde 
til Feriekursus i Tønder. Det var nu sikkert ikke 
af den Grund, at han havde vist sig umulig til at 
undervise i Tysk, men snarere fordi man mente, 
at han, der allerede ved Selvstudium havde drevet 
det saa vidt, ved et Feriekursus netop vilde kunne 
perfektioneres.

Som en Ungersvend paa nogle og halvtredsinds
tyve Aar drog han altsaa af Sted til Tønder, hvor 
han traf baade yngre og ældre og jævnaldrende 
Kolleger. De indkaldte Lærere maatte møde paa 
Seminariet flere Timer daglig for at undervises i 
Tysk, baade Læsning med Analyse og skriftlige 
Arbejder, hvilke sidste de dog navnlig maatte ud
arbejde hjemme. For hver Time ringedes de ind 
og ud ligesom andre Skoledrenge, men de sprang 
ogsaa lige saa let som en Dreng fra Bænken, naar 
de hørte Klokken. Lærerne, der underviste dem, 
vare som oftest ganske unge Mænd, som de gerne 
kunde have været Bedstefædre til; men de vare 
altid særdeles elskværdige og hensynsfulde mod 
deres gamle Lærlinge. Med Lærdommen gik det 
vel i Almindelighed smaat nok. »Det er ikke nemt 
at lære gamle Hunde Kunster.« Og forøvrigt bare 
de sig ad som andre Skoledrenge ofte gøre, at de 
lode de dygtigste udarbejde Hjemmeopgaverne, og 
saa skrev de andre af efter ham. Derved tjente 
denne sig adskillige Kaffeknægte, som nødes om 
Aftenen paa et eller andet Traktørsted udenfor 
Byen. Her ude, hvor Luften var renere end inde 
i den tyske By, tilbragte de gamle Skoledrenge ofte 
deres Aften i større eller mindre Samling. Onkel
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boede det Par Gange, han var i Tønder, hos en 
Enkemadam Schmidt, der havde en Gæstgivergaard, 
og her boede desuden mange flere. Han kunde al
drig blive træt af at rose Madam Schmidts Elsk
værdighed og af at fortælle om, hvor hyggeligt hun 
forstod at gøre det for dem og erstatte dem deres 
Hjem. Hendes Hus var da ogsaa stadig Samlings
sted ikke blot for dem, der havde deres Bopæl hos 
hende, men ogsaa for dem, der vare indlogerede 
andre Steder i Byen.

Ved Slutningen af Kursuset holdt Lærerne en 
lille Afskedstale til Eleverne og gav en Bedømmelse 
af Arbejdet. Nogle fik Ros for deres Flid og Frem
gang, andre bleve, om ikke ligefrem udskældte, saa 
dog mildt reprimanderede for deres mindre gode 
Fremgang. Onkel var ikke lidet stolt af, at han 
trods sine snart tredsindstyve Aar havde været 
blandt dem, der havde faaet hæderlig Omtale.

Let om Hjertet droge de gamle Svende nu hjem 
til deres længselsfuldt ventende Ægtehalvdele med 
deres rettede Stile under Armen. Nu kunde det ret 
gaa løs med skriftlige Udarbejdelser der hjemme 
i deres egne Skoler; thi ved at give deres Elever 
de samme Opgaver, som de selv havde haft, var 
de sikre paa at kunne rette disse rigtigt ved Hjælp 
af deres eget korrigerede Manuskript under Ka- 
tederlaaget.

Men trods al Umage fra Tyskernes Side blev det 
dog ikke til noget med det Tyske i Skolerne, saa 
længe det gamle Kuld af Lærere fra før 64 endnu 
sad der. Det gik, som jeg en Gang har hørt for
tælle. I en lille By var der tre Urmagere, saa man
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skulde synes, at den By var vel hjulpen i saa Hen
seende. Men det var den alligevel ikke; thi den 
ene Urmager vilde ikke, og den anden kunde ikke, 
og den tredie hverken vilde eller kunde. Saaledes 
ogsaa med Lærerne i de nordslesvigske Skoler med 
Hensyn til Tysken. Onkel hørte sikkert til dem, 
der ikke vilde. Til at begynde med, da det kun 
drejede sig om i nogle Timer ugentlig at give Bør
nene lidt Kendskab til det tyske Sprog, som jo 
faktisk nu var deres Rigssprog, og som det derfor 
kunde have Betydning at have Kendskab til, fandt 
han sig deri; men da han mærkede, at det var 
Meningen, at Modersmaalet ganske skulde smides 
ud af Skolen og Tysken indtage dets Plads helt 
igennem, da kunde han ikke følge med. Hans Ret
færdighedsfølelse oprørtes derimod, og hans natio
nale Standpunkt klaredes mere og mere der igen
nem. Et Aarstid før sin Død havde han Besøg af 
Skoleinspektøren. Det gik fortræffeligt i alle Fag; 
men Tysken var ikke tilfredsstillende. Han kaldte 
Onkel ud paa Forstuen og gav ham i Præstens 
Nærværelse en Irettesættelse, fordi han ikke havde 
gjort sig Umage nok med det Tyske. Onkel sva
rede da ligefrem, at han var dansksindet, og at 
man maatte ikke forlange af ham, at han med 
særlig Lyst og Omhu skulde kunne være med til 
at indplante de unge et fremmed Sprog; men at 
han i en nær Fremtid agtede at søge sin Afsked, 
og saa kunde man jo give ham en Efterfølger, der 
kunde oprette, hvad han havde forsønjt. Nogen 
Tid efter kom Irettesættelsen i skriftlig Form, og 
den gik, som jeg selv har set, ud paa, at det var
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en Forbrydelse, naar en Mand med saa fortrinlige 
Lærergaver ikke følte sig forpligtet til ganske ander
ledes at anvende dem i det tyske Fædrelands Tje
neste. Et Aarstid efter døde han. Den sidste Vinter, 
han levede, gik han, medens han endnu kunde 
være oven Senge, og ordnede sine Papirer, brændte 
en hel Del Breve og andre Sager, som ingen Be
tydning havde, og samlede sammen i en Bunke 
det, der skulde overleve ham, og øverst i Bunken 
laa Irettesættelsen fra Skoleinspektøren. Det havde 
været en let Sag at skaffe den til Side. Men naar 
han netop havde ladet den ligge, har det været for, 
at den over for Efterverdenen skulde bevidne: »Vel 
har jeg været prøjsisk Embedsmand og har som 
saadan maattet være med til at indplante det tyske 
Sprog i danske Børn; men mit Hjerte har været 
paa den danske Side.«

Det var en Lykke for Danskheden i Nordslesvig, 
at de gamle Lærere fra den danske Tid blev sid
dende; thi de blev baade med og uden deres Villie 
en Hemsko for Tyskens Fremskridt i Skolen gen
nem mange Aar. Havde en fortyskningsdygtig Lærer
stand straks været for Haanden, vilde man længe 
før have drevet Modersmaalet ud af Skolen. Nu 
blev man nødt til at gaa frem med Lempe.

I de første fjorten Aar efter 1864 undervistes der 
kun i Tysk nogle faa Timer om Ugen, og der blev 
Tid nok til det danske Sprog, og der forefandtes 
endnu en Lærerstand, som baade kunde og vilde 
undervise deri, saa den Slægt, som da opdroges, 
og som nu sidder paa sine fædrene Ejendomme i 
sin kraftigste Alder, har lært at benytte sig af det
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danske Sprog baade mundtlig og skriftlig. Nu er 
den gamle Lærerstand forsvunden og en ny kom
men i Stedet, som baade vil og kan undervise i 
tysk Sprog og Sæd, og fra 1878 og navnlig fra 1888 
er Modersmaalet ganske bleven bandlyst fra den 
nordslesvigske Skole. Det er sørgeligt at være Vidne 
til. Men man maa være taknemlig for, at det danske 
Sprog og dansk Aand dog i fjorten Aar fik Lov til 
saa nogenlunde at beherske Skolen, og derfor for
tjener den gamle Lærerstand Tak, som blev paa 
sin Post og derved gik ind til et ingenlunde be
hageligt, men dog paa en vis Maade taknemligt 
Hverv.

Fraregnet de seks ugentlige Timer i Tysk mær
kede vi i Grunden slet ikke til noget Tyskeri. Det 
mærkedes for saa vidt langt mindre inden for Sko
lens Mure end uden for, at vi vare bievne annek
terede af en fremmed Magt. Uden for Skolen min
dede de fortyskede Stednavne paa Vejvisere og de 
sorte og hvide Farver paa alle offentlige Skilte, 
Synet af Gendarmernes Pikkelhuer og de unifor
merede Grænsebetjente noksom om, at man befandt 
sig under prøjsisk Overhøjhed; men ikke saaledes 
i Skolen. Vi fik en saa grundig Undervisning i det 
danske Sprog baade mundtlig og skriftlig, som den 
gives i nogen Landsbyskole i Danmark, og jeg har 
for den Sags Skyld slet ikke nogensinde faaet den 
bedre. Hvad Læsebøger angik, da brugte de mindre 
Børn Frølunds ABC, som den Gang var gængs 
her til Lands. Vi ældre brugte Juhl og Nojesens 
danske Læsebog, der var bleven indført for at drive 
danske Forfatteres Læsebøger ud af de nordsles-
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vigske Skoler. Juhl og Nojesen var et Par slesvig
ske Lærere, og deres Læsebog havde ikke mere 
med Tyskheden at gøre, end at den var samlet af 
et Par prøjsiske Embedsmænd. Indholdet var saa 
dansk som noget. Den indeholdt baade Poesi og 
Prosa, og mange af vore bedste danske Digtere, 
f. Eks. Ingemann og H. C. Andersen vare repræ
senterede. Selv Bjørnstjerne Bjørnson var repræsen
teret med sin Fortælling »Faderen«. I øvrigt inde
holdt Bogen, foruden mange gode Skildringer af 
Naturlivet, en hel Del af, hvad Tyskerne kalde 
»Heimathskunde«, Skildringer af Egne og Folkeliv 
i Sønderjylland, og det paa saa godt Dansk og 
under en saa livlig Form, at man ligefrem blev 
begejstret for sit snævrere Hjemland der igennem. 
Jeg synes aldrig, at jeg har kendt nogen bedre 
dansk Læsebog, og jeg har maattet anskaffe mig 
den igen paa mine ældre Dage, for at opfriske 
gamle Minder. Den indeholdt intet som helst, der 
kunde krænke vore nationale Følelser, og var i 
Grunden snildt anlagt; thi lige saa lidt som den 
omtalte Tyskland, lige saa lidt omtalte den Dan
mark; det var kun vort snævrere Fødeland Sles
vig, der forherligedes ganske uden politiske Hen
tydninger. Vi vare forfærdelig glade for Bogen og 
havde stort Udbytte af den baade paa den ene og 
den anden Maade.

I Regning, der jo for Resten er et temmelig upoli
tisk Fag, brugte de mindre Børn Odensianeren Chri
stian Hansens Regnebøger. Vi ældre brugte Over
lærer ved Domskolen i Slesvig H. P. H. Griinfeldts 
Regnebog. Den var skreven paa Dansk, men inde-
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holdt fransk Maal og Vægt, som allerede den Gang 
var indført i Tyskland.

I Historie fik vi slet ingen Undervisning ud over 
det, som tilfældigt kunde meddeles os ind under 
de andre Fag. Danmarks Historie maatte jo ikke 
mere være vor Historie, og Tysklands Historie 
kunde da heller ikke være det. Saa lod man det 
ligge. Jeg ved ikke, om der maaske skulde have 
været undervist i Tysklands Historie; nu skal der 
jo i hvert Fald undervises deri.

I Geografi fik vi mundtlig Undervisning efter 
Landkort. Der brugte vi endnu Kortene fra den 
danske Tid. Kun blev der indført et stort nyt 
spraglet Tysklands-Kort og et lokalt Kort over Sles
vig med Angivelse af alle Kirkebyer. Det morede 
os meget paa det sidstnævnte at opsøge vor egen 
Hjemstavn.

I Religionstimerne brugte vi Balslevs Lærebog og 
Bibelhistorie og Roskilde Konvents Salmebog. Vi 
fik en grundig og omhyggelig Religionsundervisning. 
Skønt Onkel havde været Lærer i langt over en 
Menneskealder, forberedte han sig dog hver eneste 
Morgen til Religionstimen og for Resten ogsaa til 
andre Fag. Hans Katekisation var da ogsaa baade 
opbyggende og belærende, kunde ofte være et helt 
lille Kunstværk. Navnlig kunde han paa en hjær- 
telig og fængslende Maade gennemgaa den Bibel
historie, som vi skulde lære til næste Gang. Han 
havde i det hele en sjælden Evne til at tale med 
Børn om religiøse Ting, og det var Sandhed, naar 
Præsten i Ligtalen over ham udtalte, at han havde 
indplantet Kristendommen i de unges Hjerter med
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Kærlighed i fyrretyve Aar«. Jeg har i al Fald al
drig faaet nogen bedre Religionsundervisning.

Naar vi havde Sangøvelser, var det gerne Ros
kilde Konvents Salmebog, vi brugte. Vi benyttede 
dog ogsaa en Samling »Kernesalmer«, samlede af 
et Par slesvigske Lærere, Kern og Krebs. Det var 
lutter danske Salmer, dels af de fra Tysk oversatte 
og dels originale danske. Men vi sang ogsaa danske 
Sange, nærmest vel af upolitisk Indhold, men og
saa ligefremme Fædrelandssange. »Den tapre Land
soldat« turde vi vel ikke binde an med, men Sange 
som »Vift stolt paa Kodans Bølge« og »Kong Kri
stian stod ved højen Mast« kunde godt passere. 
Den senere saa berygtede Sangbog med Sangen: 
»Ich bin ein Preusse«, kendte vi den Gang ikke 
noget til.

Skolen havde kun én Klasse. Alle Børn, baade 
smaa og store, mødte samtidig om Vinteren, og det 
stillede store Krav til en Lærer, naar han skulde 
undervise 40—50 Børn imellem hinanden paa en 
Gang. I Sommerhalvaaret vare Børnene delte, idet 
de ældre kunde blive dispenserede, som det kald
tes, naar de havde naaet Alder og Modenhed dertil. 
Denne Dispensation foretoges ved den aarlige Eks
amen, der holdtes i April Maaned, og det gik strængt 
til med den. Det var langt fra alle, som begærede 
Dispensation, der fik den. Sommetider kunde vel 
politiske Hensyn ogsaa her komme i Betragtning, 
idet en Hjemmetyskers Barn havde lettere ved at 
slippe igennem, end en bekendt Danskers. Der blev 
ofte klaget til højere Vedkommende over Præstens 
Bestemmelser i den Henseende; men han fik natur-
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ligvis altid Medhold. De dispenserede Børn slap 
nu med to halve Dages Skolegang ugentlig om Som
meren, nemlig Onsdag og Lørdag Formiddag, hvor 
de nærmest i et Repetionskursus gennemgik det i 
Vinterhalvaaret lærte. De fire øvrige Dage i Ugen 
anvendtes derefter paa alle dp ikke dispenserede 
Børn. Lørdag og Onsdag Eftermiddag var altid Fri
dage baade Vinter og Sommer, og de benyttedes 
ofte af os Drenge til at aflægge hinanden Besøg.

Der vaagedes strængt over Skolegangen, og en
hver Forsømmelse uden i Sygdomstilfælde maatte 
der uundgaaeligt bødes for. Det lykkelige Begreb: 
»anden lovlig Grund«, som vi her til Lands leve 
saa højt paa, kendtes ikke.

Medens Skolegangen var en tvungen Sag, var 
Konfirmationen derimod en fri Sag, og dette be
nyttede Befolkningen sig af. Der blev kun faa Børn 
konfirmeret hos den tyske Præst; man vilde und- 
gaa Berøringen med Tyskeriet, hvor man kunde. 
Det var derimod almindeligt, at Børnene der fra 
Sognet gik til Præst i Ribe. I godt Vejr kunde de 
gaa derud, og i ondt Vejr stillede Gaardmændene 
Vogne til Disposition. Det var navnlig den resi
derende Kapellan til Domkirken og Sognepræst til 
Seem, Pastor Olsen, senere Præst paa Bornholm, 
og til sidst Provst og Sognepræst i Brændekilde 
ved Odense, som man tyede til. Selve Konfirma
tionshandlingen foretoges i Seem Kirke Søndag efter 
Paaske, og den Dag var der en hel Folkevandring 
fra Sognet til Seem. At Sognets egen Præst og de 
tyske Autoriteter i det hele saa skævt til dette For-

H. Kau: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 7
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hold, er en Selvfølge; men de stode magtesløse 
over for det.

Skolens Tilsynsmænd saa vi jævnligt. De vare 
mere tjenstivrige end deres Kolleger her til Lands. 
De senere saa frygtede Skoleinspektører, der til 
Skræk og Rædsel for Læreren pludselig uanmeldt 
træder ind i Skolestuen, kendte vi dog ikke til den 
Gang. Jeg husker ikke, om Institutionen maaske 
endnu ikke var indført; i hvert Fald kom der al
drig nogen saadan i min Skoletid. Præsten kom 
derimod ret hyppigt, og Provst og Biskop med 
kortere Mellemrum. Provsten var en lille bleg Mand 
med en pibende Stemme. Han var kommen nede 
fra Ejdersted og var nu Præst i Bevtoft. Han visi
terede baade i Skolen og Kirken; thi der nede er 
Provsterne ogsaa kirkelige Tilsynsmænd. Vi maatte 
da møde til Katekisation baade i Kirken og Skolen, 
og foruden Religionen var det særlig Tysken, der 
lagdes Vægt paa. Det Danske havde man ikke 
nogen videre Smag for.

Provsten staar imidlertid i et mere taaget Om
rids for mig; men derimod har jeg bevaret et stær
kere Indtryk af Hans Magnificence Generalsuper
intendent B. P. Godt. Han var en gammel Slesvig- 
holstener af Bondeslægt, var født i Rinkenæs ved 
Graasten, hvor han ogsaa senere blev Præst. Ved 
Oprørets Udbrud var han Præst i Felsted i Sunde
ved, hvor han blev afsat, og hvor Mørk-Hansen 
blev hans Efterfølger, og da han blev udelukket 
fra Amnestien, maatte han ty til Tyskland, hvor 
han, saa vidt jeg husker, fik Præsteembede i Schle
sien. Men da hans Venner i 1864 kom til Magten,
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kom han tilbage og blev Provst Karstensens Efter
mand som Provst og Præst i Broager, og kort efter 
blev han sat paa Slesvigs Bispestol. Der kan ikke 
være Tvivl om, at han har været en af Danmarks 
værste og snedigste Fjender. Allerede som Præst i 
Sønderjylland før 1848 var han en betydelig Pro
pagandist for den slesvigholstenske Lære i sine 
Sogne, indsmigrende og folkelig som han kunde 
være. Og ikke mindre farlig for Danmark har han 
sikkert været under sit Ophold i Tyskland, skønt 
man mærkede mindre til ham end mange andre 
gamle Slesvigholstenere. Hans Udelukkelse fra Am
nestien havde fremkaldt et indgroet Had hos ham 
til Danmark, og man vilde sikkert fra dansk Side 
have handlet klogest ved at lade ham nyde godt 
af Amnestien ligesom saa mange andre, der ikke 
var et Haar bedre, men langt fra saa kloge som 
ham. Man tog det jo i det hele ikke saa nøje, der
som man ellers kan tro det gamle Vers, der lægges 
en Slesvigholstener i Munden:

»Derfor priser jeg Dannemarks Land, 
der man gør, hvad man vil og kan, 
i Slesvigholstens tapre Armé 
tjente jeg ud i Aarene tre, 
men da saa det var gaaet af Glemme, 
fik jeg Embede straks her hjemme, 
derfor priser jeg Danmarks Land, 
nu er jeg Ridder og Dannebrogsmand.«

Af denne gamle Slesvigholstener maatte vi nu 
lade os overhøre. En begavet Mand var han med 
en sjælden Evne til at tale jævnt med Børn. Hans 
Katekisation i Kirken var i Grunden ypperlig. Men 
noget ræveagtigt var der ogsaa over ham. Det var

7,
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væmmeligt at se ham gaa og nedlade sig og sledske 
for Bønderne, hvem han tiltalte i sundevedsk Folke
sprog. Og skønt man vidste, at han var en Erke- 
tysker, kunde en saadan gammel Bonde jo alligevel 
gerne være sunket i Jorden over den Ære at blive 
tiltalt af en saadan højhellig Mand. Mod Lærerne 
i Skolen kunde han godt være ubehagelig; natur
ligvis ikke ligefrem, hans Bemærkninger kom saa 
fine og tilspidsede, at det ikke altid var let at op
dage dem, men de undlod ikke at gøre deres Virk
ning, naar de blev forstaaede. Onkel trøstede sig 
dog stadig med, at Superintendenten altid skrev 
»Godt« i Visitatsprotokollen.

Min Fritid fra Skolen stod, fraregnet den Tid, 
der medgik til Lektielæsning, til min egen Raadig- 
hed, og jeg havde altid god Brug for den. En Del 
af den medgik naturligvis til Leg med de mange 
jævnaldrende Børn i Nabolaget. Om Vinteren fore
toges desuden lange Skøjteture paa de udstrakte 
Enge, der da vare oversvømmede af Vand og dæk
kede med Is. Vi løb somme Tider flere Mil, næsten 
helt ud til Vesterhavet.

Om Sommeren hørte det til mine bedste Glæder 
at foretage Fisketure med Onkel, der var en liden
skabelig Fisker, ligesom han ogsaa var en dygtig 
Jæger; men til den sidstnævnte Sport fik jeg ikke 
Lov at være med.

Det var ogsaa Skik den Gang, at Drenge gav sig 
af med at save og snitte i Træ. Saa vidt jeg husker, 
var det navnlig N. C. Rom og Ritmester Clauson- 
Kaas, der slog til Lyd for den Sag. Jeg opnaaede 
temmelig stor Færdighed i at save med Løbesav,
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og de mange smaa Husflidsgenstande, jeg saaledes 
forarbejdede, bleve dels forærede bort og dels solgte. 
En Gang om Maaneden eller saa drog jeg til Ribe 
for at foretage de nødvendige Indkøb af Træ, Møn- 
stere og Redskaber.

I Skolestuen stod et Skab med et dansk Folke- 
bibliothek. Mærkværdig nok, at dette fik Lov til 
at passere for Autoriteterne; men det gik. Onkel 
var endogsaa Bibliothekar og besørgede de fornødne 
Indkøb af Bøger gennem Boghandlere i Ribe. Ved 
Hjælp af dette Bibliothek grundlagde jeg mit Kend
skab til den danske Skønliteratur. Jeg studerede 
Ingemann, H. C. Andersen, Holberg, Carit Etlar og 
mange flere. Stor Morskab havde jeg navnlig af 
Rosenkildes »Anders Tikøb, en jysk Degns Rejse- 
erindringer«, der var udstyret med mange komiske 
Illustrationer. Jeg maatte somme Tider ogsaa læse 
højt om Aftenen i Dagligstuen. Naturligvis vakte 
den megen Læsning af Digterværker ogsaa Digter
lyst hos mig selv. Jeg skrev store Værker baade 
i bunden og ubunden Stil, og min Kusine fik Lov 
at gennemgaa dem med Hensyn til det stilistiske, 
hvorved de bleve mig en gavnlig Øvelse i Retskriv
ning. Derimod fandt jeg mig ikke i, at hun vilde 
kritisere mig med Hensyn til det egentlige digteriske. 
Alle mine Værker er dog for længst gaaede til 
Grunde, og jeg kan trøste mine Landsmænd med, 
at der er ikke sket nogen større Skade derved. 
Bibliotheket blev i øvrigt flittigt benyttet ogsaa af 
Befolkningen, navnlig af Ungdommen. Der var 
mange Tjenestekarle, som benyttede deres Friaften
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om Vinteren til Læsning, og undgik derved at 
komme med til meget af ringere Slags.

Umiddelbart ved Siden af Skolen laa Kirken. Det 
var en af de bekendte, smukke tørninglehnske Tuf
stenskirker, og Roager Kirke er vel endda næsten 
Kongen iblandt dem. Med sit høje, slanke Taarn 
med spidst Tag og fire Gavle ragede den majestæ
tisk op og beherskede sine Omgivelser med lige 
saa stor Overlegenhed som Ribe Domkirke den 
omkring liggende By. Jeg saa i Begyndelsen med 
en vis Angst over til den gamle Bygning med om
liggende Kirkegaard, paavirket som jeg var af gamle 
Fortællinger om Spøgeri og Gengangere. Onkel op
dagede snart min Skyhed for Kirken og han kunde 
ikke fordrage, at jeg skulde være bange. Han vilde 
derfor vænne mig til Fortrolighed med det, jeg 
hver Dag skulde færdes omkring. Kirken var det 
første, jeg saa om Morgenen, naar jeg kom ud, og 
det sidste jeg saa om Aftenen, naar jeg gik i Seng. 
En Aftenstund sendte han mig over i Kirken for 
at hente en Bog, han havde glemt i sin Stol. Jeg 
gyste ved Tanken, men turde ikke sige noget. Da 
jeg drejede den tunge Nøgle, som jeg næsten havde 
Besvær med at bære, rundt i Laasen i den mæg
tige Egetræsdør, og det gav Genlyd inde i det 
tomme, hule Kirkerum, da rejste Haarene sig paa 
Hovedet af mig. I min barnlige Enfoldighed bad 
jeg en Bøn til Vorherre, og fik Mod til at gaa ind 
og hente Bogen. Men fra den Dag af var jeg ikke 
mere bange. Jeg havde jo set, at der var ikke noget
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at være bange for. Nu færdedes jeg i Kirken og 
paa Kirkegaarden baade ved Dag og Aften uden 
Spor af Angest. Jeg kom til at elske denne gamle, 
ærværdige i Stilen saa rene Rundbuekirke fra det 
12. Aarhundrede og har tilbragt utallige Timer i 
og omkring den. Hver Krog og hver Genstand har 
jeg undersøgt, og hver Indskrift har jeg studeret. 
Der var flere gamle Præster begravede inde i Kir
ken, og af Ligstenene paa deres Grave og af, hvad 
jeg kunde opspore i Folkemunde, gjorde jeg Stu
dier til Sognets Præstehistorie i de henfarne Tider. 
Jeg var forbavset over at se, med hvilken Kærlig
hed og Omhu Befolkningen bevarede Mindet om 
deres gamle Præster. Fortællingerne om deres Lev
ned og Bedrifter gik i Arv fra Slægt til Slægt.

Hvad der ikke mindst tiltrak sig min Opmærk
somhed ved den gamle Kirke, var det mellemste 
af Skibets Vinduer paa Nordsiden. Det var helt 
udfyldt af et Glasmaleri, der forestillede en Biskop 
med Staven i den ene Haand og den anden hævet 
til Velsignelse. Billedet er dannet ved Sammensæt
ning af smaa Glasstykker af forskellig Farve, røde, 
blaa, gule, grønne og brune, og Glasstykkerne sam
menholdes ved Blyindfatninger om de enkelte Glas
stykker. Oven over Billedet langs hen under Vin
duets Rundbueindfatning staar skrevet med saa- 
kaldte gotiske Majuskler: »Ses Willehadus.« Efter 
kyndiges Udsagn skal dette lille Kunstværk, som 
det vel nok tør kaldes, være af meget høj Ælde. 
Billedet var i Tidernes Løb næsten bleven uken
deligt af Snavs; men jeg fik med stort Besvær en 
Stige stillet op og gav det en grundig Afvaskning,
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saa det kom til at straale i hele sin Glans. Og 
naar det formodentlig endnu den Dag i Dag frem
træder i en langt klarere Form for Beskueren, end 
for tredive Aar siden, er Æren ganske sikkert min; 
thi der er næppe nogen anden, som siden den Tid 
har gjort sig Ulejlighed med at rense det. Ved 
samme Afvaskning fik jeg Lejlighed til at opdage, 
at Billedet var bleven restaureret en Gang i det 
18. Aarhundrede. Jeg fandt nemlig et Stykke Glas, 
stukket ind paa Bagsiden, hvorpaa Aarstallet og 
Forbogstaverne af Restauratørens Navn vare angivne. 
Hvem Restauratøren havde været, var ikke saa let 
at slutte sig til af det Par Bogstaver, men jeg fik 
ad anden Vej at vide, at det skulde have været 
en af Sognets ældre Præster, som med kyndig og 
kærlig Haand havde udført dette alt andet end 
lette Arbejde.

Men sørgeligt var det at se, at den gamle, smukke 
Kirke blev saa lidt paaskønnet. Det gjorde et under
ligt Indtryk paa mig, der kom fra en Egn, hvor 
Folk strømmede sammen for at høre Evangeliet, 
at se Kirken her næsten staa tom Søndag efter Søn
dag. Ganske vist stod vor Sognekirke hjemme 
ogsaa tom; men det var, fordi Befolkningen paa 
Grund af Forholdene søgte deres Opbyggelse anden 
Steds. Men ikke saaledes her. Den herværende Be
folkning søgte hverken Opbyggelse udenfor Kirken 
eller i andre Kirker. Der var aabenbart aldrig 
gaaet nogen kristelig Vækkelse hen over dette Sted. 
Præsterne havde i de senere Aar skiftet ret hyp
pigt, og naar man havde »en god Præst«, det vil 
sige en ret veltalende Mand, var der nogenlunde



105

Kirkegang; men naar man havde »en sølle Præst«, 
det vil sige en Mand, der ikke udvortes havde Or
det i sin Magt, saa stod Kirkestolene tomme. Den, 
der havde givet Slægten, der nu var kommen til 
Skelsaar og Alder og gav Tonen an, sit Præg i 
religiøs Henseende, var aabenbart den gamle Pastor 
Høhne, der havde været Sognets Præst i over en 
Menneskealder fra midt i Tyverne. Han havde kon
firmeret alle de ældre og havde et anset Navn 
iblandt dem.

Pastor Høhne, der i sine unge Dage havde været 
Præst paa Grønland, var en Sønnesøn af den gamle 
Provst Høhne i Vestervedsted ved Ribe. Farfaderen 
var Pietist og en god Ven af Biskop Brorson, der 
jævnlig overværede de gudelige Forsamlinger, Prov
sten holdt i sin Storstue. Sønnesønnen derimod 
var aabenbart bleven paavirket af den Retning, 
som fulgte Pietismen i Hælene, den rationalistiske. 
Som Pastor Høhne selv var en brav og moralsk 
Mand, havde han ogsaa indpodet sine Sognefolk 
Moralitet, Dyd og gode Gerninger. Det var en over- 
maade brav og moralsk Befolkning, men Øre for 
de rette kristelige Toner havde den sikkert ikke. 
Der fandtes ikke Spor af, hvad man kunde kalde 
indre Mission, og kun én indvandret Grundtvigianer, 
som var udtraadt af Statskirken.

Pastor Høhnes Efterfølger blev afsat i 1867 paa 
Grund af Edsnægtelse, og nu kom der en Tid, som 
jeg ovenfor har sagt, hvor Præsterne skiftede smaat. 
Der blev efter de mange Afskedigelser i 1867 lige
frem Præstenød i Nordslesvig. De fede Embeder 
overdroges til sydfra kommende Slesvigholstenere,
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men de smaa Embeder var der ingen, som vilde 
have. Man maatte da bøde paa Kalamiteten ved 
at slaa Embederne sammen to og to, hvorved man 
kunde nøjes med færre Folk. Alle Sognene her 
ude i denne Egn skulde ellers have hver sin Præst, 
som det i øvrigt for en stor Del er Tilfældet i det 
slesvigske; men nu maatte to Sogne nøjes med én 
Præst, hvilket for Resten ogsaa godt kunde lade 
sig gøre, da de ere smaa og ikke særlig folkerige. 
Roager blev annekteret Vodder; men da Præsten 
der i 1869 flyttede til Danmark, blev Roager gjort 
til Hovedsogn, og Vodder blev Anneks. Et Vidnes
byrd om, at man i de Tider maatte tage det, som 
det kunde falde, var, at den Præst, som nu blev 
kaldet til Roager, slet ikke var Kandidat. Det var 
en indfødt Slesviger, som havde studeret Theologi 
i København, men aldrig faaet Eksamen. Han var 
derpaa bleven Realskolebestyrer i en sjællandsk 
Provinsby, men gennem Bekendtskab med Super
intendent Godt slap han her i Embedet, efter at 
have underkastet sig Kollokvium i Kiel. Han var 
efter Beboernes Mening »en god Præst«, men han 
døde efter et halvt Aars Forløb. Nu blev Roager 
igen annekteret Vodder, og der boede Præsten den 
Gang, jeg kom der ud.

Den Vodder Præst hørte ogsaa til »de gode«, og 
der var nogenlunde Kirkegang i hans Tid. Men 
da de tre Aar vare forløbne, i hvilke han var kal
det til at fungere, blev Roager opslaaet ledigt som 
selvstændigt Sognekald, idet man nu var begyndt 
at komme over Vanskelighederne ved Præste- 
mangelen.



107

Der blev da langt om længe kaldet en Hr. Bi- 
schoff, der var en Rendsborger af Fødsel, og som 
havde været Kapellan i Hanved ved Flensborg. 
Han blev indsat i sit Embede baade af kirkelig og 
verdslig Øvrighed. Paa hans venstre Side, set fra 
Skibet, stod Landraad von Rosen fra Haderslev i 
fuld Mundering med hvide Handsker og trekantet 
Hat under Armen og oplæste hans Bestalling. Paa 
højre Side stod Provsten og holdt med sin skrigende 
Stemme en længere Indsættelsestale. Præstens In
troduktion var ikke heldig. Han kunde slet ikke 
tale Dansk. Nej, det var da »en sølle Præst«. Folk 
fik et meget daarligt Indtryk af ham ved hans 
allerførste Fremtræden og beklagede sig i høje Toner 
over Tabet af de to foregaaende Præster.

Kirken blev i den følgende Tid tom mere og tom
mere. Paa de store Helligdage kom der vel en Del, 
men paa en almindelig Søndag var det stort, naar 
der kom syv å otte, mangen Gang har Præsten 
maattet prædike for fire, og ved Vintertid maatte 
han ikke saa sjældent gaa hjem med uforrettet Sag, 
fordi der slet ingen kom. Det var ligefrem trist at 
se Onkel gaa op og ned i den tomme Kirke, vri- 
dende Munden i de forfærdeligste Figurer for at 
aflokke Struben Tonerne til »Hvo ved, hvor nær 
mig er min Ende«, eller »Af Højheden oprunden 
er«. Det var næsten altid den Slags Melodier, der 
brugtes; thi Præsten holdt mest af at bruge Salmer, 
der var oversat fra Tysk. At benytte Salmer af 
Grundtvig eller andre nyere danske Digtere med 
lidt livligere Melodier, faldt ham ikke ind. Vi brugte 
ellers Roskilde Konvents Salmebog og havde som
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sagt i det hele endnu fra tidligere Tid danske Kirke
skikke med dansk Alterbog o. s. v. Og der var ingen 
af Menigheden, der sang med, saa det blev Solo
sang, kun en Gang imellem sekunderet af Præsten.

Af de seks til syv Mennesker, som saadan kunde 
være i Kirke foruden Præst og Degn, var i Reglen 
et Par Stykker fra disses Hjem, saa der blev ikke 
mange til at repræsentere den øvrige Menighed.

De Tider af Aaret, Kirkegangen var bedst, var i 
Fastetiden, da Skolebørnene efter gammel Skik efter 
Prædikenen om Onsdagen skulde katekiseres af 
Præsten. Det interesserede Folk at høre, hvordan 
deres Børn kunde svare. Dernæst Foraar og Efter- 
aar i Altergangstiden. Kirkegangen havde man ind
stillet, men den gamle Skik at gaa til Alters to 
Gange om Aaret, holdt man fast ved. Naar der var 
Altergang, havde vi stort Rykind Søndag Morgen. 
De gamle Koner skulde ind og have deres »Hoved
tøj« paa til Højtideligheden. Flere gamle holdt sig 
endnu Luthers Ord efterrettelig om »Faste som en 
smuk udvortes Skik«, før man gaar til Alters. 
Gamle Maren Skaderiis fra Roager, som ellers ikke 
nærede Foragt for en god Kop Kaffe, var ikke at 
formaa til at røre ved en saadan den Morgen, hun 
skulde til Alters; men til Gengæld kunde hun saa 
ogsaa godt drikke en to å tre Stykker, naar det 
alvorlige var overstaaet.

I Virkeligheden var Pastor Bischoff nu slet ingen 
daarlig Mand. Han var aabenbart, trods sine mindre 
heldige Talegaver, en ærlig og oprigtig Kristen, hvis 
Forkyndelse nærmest gik i Retning af en mildere 
Pietisme. Men det kunde eller vilde Befolkningen
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ikke forstaa. Den opholdt sig stadig over hans 
daarlige Talegaver, der dog bleve betydelig bedre 
efterhaanden som han fik mere Magt over Sproget. 
Min gamle Faster tog ham stedse i Forsvar og ud
talte, at hun var vis paa, at »han mente det saa 
godt«; men det hjalp alt sammen intet. En Ulykke 
for ham var, at han, der var ivrig tysksindet, slet 
ikke forstod at skjule sine Sympatier, men ofte 
skiltede med dem paa en lidt udfordrende Maade, 
og det gik jo ikke under disse Forhold. Det stødte 
ogsaa Befolkningen, at han, skønt Præst for en 
dansk Menighed og boende midt iblandt Danske, 
stadig førte tysk Hussprog, hvorved han formentlig 
ogsaa vanskeliggjorde sig selv Tilegnelsen af det 
danske Sprog. Der kom aldrig noget Forhold i 
Stand mellem ham og Befolkningen. Præstegaarden 
dannede en hel lille tysk Fæstning, som ingen turde 
eller vilde trænge ind i, og Præsten og hans Fa
milie kom aldrig ud blandt Befolkningen og blev 
aldrig, som ellers gammel Skik var, bedt med ved 
festlige Lejligheder. Det var en kedelig Tilstand for 
Befolkningen, men den var heller ikke morsom for 
Præsten. Han stod ganske ene blandt en Befolk
ning, der, om den end ikke ligefrem saa paa ham 
med Fjendskab, dog betragtede ham med fuldstæn
dig Ligegyldighed. Sønderjyderne ere jo haarde, 
naar det er deres nationale Følelser, og hvad der
med staar i Forbindelse, der krænkes. Det var 
ikke underligt, at han somme Tider kunde blive 
lidt bitter i Sindet. Han var aabenbart kommen 
med en god Villie, gjorde sig stor Flid f. Eks. med 
Sygebesøg; men alt prellede af paa Befolkningens



110

Modstand, og han kunde ikke faa Øjet op for, hvad 
Fejl der kunde ligge paa hans egen Side. Paa en 
anden Plads vilde han have kunnet gøre god Fyl
dest, og han kom vist til at gøre god Fyldest, da 
han efter en Række Aars Forløb blev forflyttet til 
sin Fødeby Rendsborg, hvor han desværre kom af 
Dage ved en ulykkelig Hændelse. Hesten for den 
Kaleschevogn, han kørte i for at gøre et Sygebesøg 
paa Landet, blev sky og styrtede med Vognen ud 
i Ejderen, og han druknede inde i Kaleschen.

Mellem Onkel og Præsten var Forholdet stadig 
venskabeligt. Onkel undlod aldrig at tage det Hen
syn til Præsten, han skyldte denne som sin Over
ordnede, medens Præsten fra sin Side heller aldrig 
glemte at yde Onkel den Respekt, han som den 
langt ældre kunde have Ret til. Onkel, der havde 
en udmærket Stilling i Befolkningen, var ofte Præ
sten til stor Støtte baade over for denne og paa 
mange andre Maader under de for ham fremmede 
Forhold, noget som fra Præstens Side blev paa
skønnet lige til det sidste. Men ud over det rent 
embedsmæssige havde de ikke stort med hinanden 
at gøre. Præstefruen, der naturligvis befandt sig 
endnu mere ensom end sin Mand, gæstede stun
dom min Faster. De glædede sig med hinanden 
over Fasters Blomsterflor, men havde i øvrigt be
sværligt nok ved at gøre sig forstaaelige for hin
anden. Jeg personlig holdt meget af Pastor Bischoff; 
men betegnende for Forholdene var det, at jeg i 
Grunden i mit stille Sind skammede mig over, at 
jeg saa godt kunde lide Præsten, skønt han var en 
Tysker. Han var en stor Børneven, og naar jeg
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kom ned i Præstegaarden, fyldte han mig med 
Æbler og Pærer fra den smukke, store Have. En 
Gang kom jeg der ned lige i Indplukningstiden. 
Lommerne forslog naturligvis ikke, og jeg havde 
ingen Pose til at tage noget i, saa bandt han Sejl
garn om mine Benklæder for neden og om mine 
Trøjeærmer ved Haandleddene, og saa stoppede 
han mine Ærmer og Bukseben fulde af Æbler og 
Pærer, og jeg kom vandrende hjem som en, der 
havde baade stive Arme og stive Ben. Senere hen 
lærte jeg at skatte ham ogsaa paa anden Maade. 
Jeg overværede en Gang en Konfirmation, han holdt, 
og jeg følte mig i høj Grad tiltalt deraf. Da jeg 
kom udenfor Kirken, brændte jeg paa flere og sagde: 
»Kan I da ikke høre, at det virkelig er en god Præst, 
1 har?« De svarede mig, at de havde heller aldrig 
hørt saa god en Konfirmation af ham.

Men som de kirkelige Forhold var der i Sognet, 
saadan var de og er de endnu i mange Sogne der 
nede. De tyske Præster kan ikke faa Tag i Befolk
ningen. Hvor der paa Forhaand er kristelig For- 
staaelse paa begge Sider, kan der maaske komme 
et Forhold i Stand, og man kan i nogen Maade 
komme om ved det med de nationale Forskelle. 
Men hvor der slet ingen kristelig Forstaaelse er 
hos Befolkningen, kan ingen tysk Præst vække Liv. 
Thi Sønderjyderne er nu saa vante til at betragte 
alt, hvad der kommer fra Sønden, som noget ondt, 
at de umulig vil tro, at der ogsaa kan komme 
noget godt derfra. »Al vor Fortræd er tysk«, det 
er en gammel indgroet slesvigsk Mening. Og skal 
der vækkes kristeligt Liv blandt Sønderjyderne,
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maa det ske gennem den danske Frimenigheds
bevægelse der nede. Kun danske Præster og dansk 
Forkyndelse — og dette sidste ikke blot taget rent 
sprogligt — vil kunne vinde Indgang. Det er derfor 
at haabe, at den begyndte Frimenighedsbevægelse 
maa tiltage i Kraft og blive fortsat i et sundt Spor. 
Der kan ellers være Fare for, at det lille tapre Folk, 
der er saa vaagent, naar det gælder det jordiske 
Fædreland og Modersmaal, kan blive ganske af
kristne! og helt glemme, at vort egentlige Borger
skab dog er i Himmelen.

Forholdene førte med sig, at jeg kom i stærk 
Rapport til Befolkningen, og jeg fik derved Lejlig
hed til at lære Folkelivet at kende. Først var der 
Naboerne, dem omgikkes vi jævnligt. Der var en 
sjælden køn Naboskabsfølelse mellem Byens Folk. 
Især i de lange Vinteraftener gæstede man hyppigt 
hinanden til en Kop Kaffe, samtalede om Dagens 
Begivenheder, ikke mindst de politiske, fik sig »en 
lille Whist« og en Fædrelandssang. Jeg gik ud og 
ind hos Naboerne. Gamle Peder Christian var især 
min gode Ven. Hos ham var jeg daglig Gæst. Gad 
jeg ikke gaa om til Døren, sprang jeg ind gennem 
et aabent staaende Vindue. Peder Christian havde 
i tidligere Tid været Møller i en lille By syd for 
Tønder, hvor det danske og tyske Sprog mødes; 
men han var ivrig dansksindet, og i det hele en 
stor Original. Han lærte mig Taskenspillerkunster, 
og snild som han var paa Hænderne — han havde 
lært Møllebyggeriet — var han mig til Hjælp, naar
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jeg havde et eller andet for, jeg ikke selv kunde 
klare.

Peder Christians Børn vare mine Legekammerater. 
Hans Datter, Agnete, en stor og kraftig Pige, førte 
altid an i vore Lege, og vi maatte lystre hende fra 
en Ende af. En Dag under vor Leg var der en, 
der kom til at fortælle, at han havde hørt, at naar 
man gik syv Gange rundt om Kirken og den syvende 
Gang gik hen og fløjtede ind gennem Nøglehullet 
i Kirkedøren, vilde man blive staaende fastnaglet 
til Stedet. Vi overvejede med hinanden, hvor vidt 
dette virkelig kunde være Tilfældet; men ingen 
havde Mod til at vove Forsøget. Da traadte Agnete 
frem og erklærede sig villig til at foretage Eks
perimentet, da hun var overbevist om, at det hele 
var noget Vrøvl. Vi traskede nu, baade smaa og 
store, i Hælene paa hende, medens hun majestæ
tisk skred sine syv Gange rundt om Kirken. Det 
tog vist mindst tyve Minutter at vandre den store 
Kirke syv Gange rundt. Vi gik alle tavse og spændte, 
og Spændingen steg til Højdepunktet, da Agnete 
uden at forandre en Mine traadte hen og fløjtede 
ind gennem Nøglehullet, saa det rungede i Kirken. 
Der skete imidlertid ingen Ting. Det var dog mær
keligt; vi havde i Grunden ventet det, og nu gav 
vi os til at rakke ned paa Tidens Overtro. Men 
som vi staar der uden for Kirkedøren, giver det 
pludselig et Rabalder inde i Kirken, og afsted fo’r 
vi over Stok og Sten. De smaa faldt over Gravtuerne 
og skreg ynkeligt om Hjælp, men der var ingen 
Barmhjertighed, enhver tænkte kun paa sig selv og

H. Kau,: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 8
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sin egen Redning, og vi følte os ikke sikker, før 
vi befandt os uden for indviet Jord.

Men ikke blot Naboerne kom jeg i nært Forhold 
til, ogsaa til Sognets øvrige Beboere fik jeg udstrakt 
Kendskab. Da Onkel var Degn for hele Sognet, 
kom der daglig Folk, som havde Forretninger at 
afgøre med ham, og jeg saa og talte paa den Maade 
med mange. En Overgang var han desuden Kom
muneforstander for Sognets to Kommuner. I Be
gyndelsen af Halvfjerdserne kom Prøjserne nemlig 
i Tanker om at forlange Ed af Kommuneforstan
derne, hvilket hidtil ikke havde været Tilfældet. 
Følgen var, at alle dansksindede Kommuneforstan- 
dere frasagde sig Bestillingen, og Lærerne, der jo 
i Forvejen vare edsvorne, maatte overtage de ledig- 
blevne Poster, indtil man kunde faa nogen til at 
gaa ind paa Edsaflæggelsen. I denne Periode kom 
der flere Fremmede til os end nogensinde. Og vi 
kom meget ud til Sognets Befolkning. Naar Bøn
derne om Efteraaret holdt Høstgilder— »Opskøwr«, 
som det kaldtes — var vi jævnlig bedt med; men 
navnlig var vi sikre Gæster ved Gilder, der havde 
Forbindelse med Kirken. Der var ikke et Bryllup 
i Sognet, uden at vi var bedt med, og det samme 
var Tilfældet med Barnedaabsgilderne. I sidste 
Fald var det kun Gengæld, der ydedes os. Det var 
nemlig Skik, at Barnedaabsfolkene kørte ind i 
Degnegaarden og bleve beværtede med Kaffe efter 
Daaben. Faderen fulgte altid selv med sit Barn og 
bar det ud og ind og til og fra Kirken. Moderen 
var derimod langt fra altid med; men holdt ofte 
sin Kirkegang paa en anden Søndag. At en Moder
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selv holdt sit Barn over Daaben, kendte man ikke 
noget til der i Sognet.

Ved saadanne Lejligheder kom jeg i Berøring 
med Folk alle Vegne fra. Der var ikke et Men
neske i Sognet, ja ikke et Barn, uden at jeg kendte 
det. Jeg var livlig og indladende, kom let i Sam
tale med Folk, var rask til Svar, stundom maaske 
lidt for rask; men Folk kunde godt lide mig.

Det var især en stor Festlighed, naar der hold
tes Bryllup i Sognet. I Følge en nylig gennemført 
Lov, var der tvungen borgerlig Vielse for alle; men 
alle lode sig tillige vie i Kirken, først da regnede 
man dem for rigtig gifte. Den borgerlige Vielse 
maatte først finde Sted. Naar et Par Forlovede 
skulde have Bryllup, maatte de først »ophænges« 
eller »hænges«, som det populært lød, det vil sige, 
deres Navne og en Meddelelse om, at de agtede at 
indgaa Ægteskab, blev hængt op i en Kasse med 
Glas og Staaltraadsgitter for til Kundgørelse for en
hver, der maaske kunde have noget lovligt at ind
vende derimod. Denne Kasse var anbragt i Skolens 
Forstue. Ret praktisk; thi der er, som bekendt, 
ingen bedre til at bringe Nyheder omkring end 
Skolebørn. Efter at have »hængt« der i en pas
sende Tid, blev Brudefolkene »taget ned«, og Viel
sen eller Sammenskrivningen, hvad man vil kalde 
det, foretoges da paa en bestemt Dag af Civilstands
embedsmanden. Nu var et saadant Par altsaa Ægte
folk over for den prøjsiske Stat; men deres nær
meste Landsmænd regnede dem, som sagt, ikke 
for rigtig gifte, inden de efter Tillysning fra Præ
dikestolen tre Søndage i Træk havde holdt Bryllup 
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baade i Kirke og Hjem paa ægte gammeldags Vis. 
— Det hændte i øvrigt ikke saa sjældent i disse Aar, 
at et Brudepar blev viet i en Kirke paa den anden Side 
Grænsen. Det kunde, som ovenfor bemærket, under 
visse Formaliteter lade sig gøre den Gang; men selve 
Bryllupsgildet holdtes i Hjemmet i det slesvigske. Det 
var saaledes Tilfældet med min Kusine. Hun blev viet 
i Seem Kirke af Pastor Svejstrup, i hvis Hus i Rød
ding hun og hendes Forlovede havde fundet hin
anden. Om Eftermiddagen havde vi saa Bryllups
gilde hjemme i Skolen, hvor Pastor Svejstrup og 
mange andre fra Kongeriget var tilstede, endogsaa 
flere fra København. Skolen var smukt pyntet af 
Venner. Der var endogsaa Tale om at hænge et stort 
Dannebrogsflag op over Brudeparrets Plads, men det 
turde Onkel som prøjsisk Embedsmand dog ikke give 
sit Minde til. Men danske Taler og Sange lød Slag i 
Slag i det prøjsiske Skolelokale. Det kunde gaa den 
Gang. Nu til Dags vilde sligt næppe spænde heldigt af.

Til de store Bryllupsgilder der i Sognet blev 
Slægt og Venner i en vid Omkreds indbudt. Man 
mødte i Gildesgaarden i god Tid om Morgenen, 
hvor man blev modtaget med Musik. Efter at en 
Frokost var indtaget, begav Forsamlingen sig til 
Kirke. Brudeskaren var ordnet efter en bestemt 
Regel, saaledes at de, der havde »Bestillinger«, det 
vil sige, vare Brudgomsførere eller Brudekoner, 
Brudepiger o. s. v. kørte paa en bestemt Plads i 
Skaren i Forhold til Brudeparret, der altid kørte 
sammen baade til og fra Kirke. Allerforrest red en 
talrig Skare »Ridesvende«, der overbød hinanden 
i at ride stærkt, hvorfor ogsaa stundom en og an-
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den kunde komme galt afsted. I den første Vogn 
kom Musikken. Den bestod af to Mand. »Jeppe 
Spillemand« var Sogne-Musikanter, og han havde 
til Hjælp en Gæstgiver fra Ribe, som var født der 
i Sognet og var en af Jeppes egne Lærlinge. De 
spillede for Resten godt nok. Jeppe spillede af en 
Landsbymusikanter at være ganske nydeligt Violin, 
saa fint og saa rent, som man sjældent hører det 
under landlige Forhold. Desværre kunde han ikke 
traktere Blæseinstrumenter. Han havde en Fejl i 
Taleorganerne, saa han kunde ikke tale ret, og af 
den Grund var det maaske, at han heller ikke 
kunde lære at »blæse« ret. Naar det regnede, maatte 
vi derfor nøjes med Gæstgiverens Klarinettoner. 
Klarinetten blev fra det ene Bryllup til det andet 
saa tør og saa sprukken, at han, medens Brude- 
folkene vare i Kirke, maatte ind til Kromanden og 
have den lagt i Vand, for at den kunde afgive saa 
meget desto bedre Toner, naar Brudeparret traadte 
ud af Kirken igen. Men ellers sad Jeppe ved Siden 
af ham og gned paa sin Violin baade til og fra 
Kirken.

Efter Hjemkomsten fra Kirken indtoges Middags- 
maaltidet. Her var det Regel, at Onkel holdt Tale 
for Brudeparret; thi den tyske Præst blev næsten 
aldrig bedt med. Men ogsaa andre kunde tage 
Ordet. Det faldt slet ikke en ganske almindelig 
Bondemand vanskeligt at holde en Tale, og han 
kunde skille sig rigtig kønt derved. Foruden Taler 
for Brudeparret og deres nærmeste Familie blev 
der jævnlig holdt Taler for Kong Christian den 9., 
Hans Kruger og mange andre, og enhver Tale blev
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ledsaget af »en Skaal«. Mellem Talerne lød der Sang, 
og Musikken undlod naturligvis heller ikke at gøre 
sin Opvartning. Efter Middagen, der gerne varede 
flere Timer, blev Salen ryddet, og nu begyndte 
den mere muntre Del af Festen. Kaffen og Aftens
maden indtoges efterhaanden partivis i de andre 
Stuer, medens Storstuen genlød af Musik og Dans 
den ganske Aften. Der herskede i det hele den 
muntreste og fornøjeligste Stemning ved alle Gilder 
der i Sognet lige fra Brylluperne og ned til Høst
gilderne eller et Fødselsdagsgilde. Befolkningen her 
var af Naturen langt livligere end i min Fødeegn. 
Og hvor kunde de synge, de Mennesker. Der var 
mange med smukke, kraftige Sangstemmer, og der 
lød Sang alle Vegne, naar man paa den Maade var 
samlet. Og Sangen var ingenlunde Udslag af en 
Stemning, der var fremkommen ved kunstig Op
livelse, nej, man kunde synge, hvad enten man sad 
bænket om Bægere eller uden Bægere. Raa Sange 
hørte man aldrig; men som alle Vegne var det 
naturligvis ogsaa her særlig de nationale Følelser, 
der gav sig Udslag. Der lød den ene Fædrelands
sang efter den anden. Især var der to Sange af 
Lembcke, som havde vundet Befolkningens Hjærte, 
nemlig: »Vort Modersmaal er dejligt«, og »Blev nu 
til Spot dine Tusindaars Minder«. Atter og atter 
lød disse to Sange, og det var, som kom der en 
særlig Kraft i de unges Stemmer, naar de sang 
det Vers:

»Da skal Du se dine Sønner staa rede, 
og da skal den hvislende giftige Snog, 
som nu tør frækt sig i Solskinnet brede,



119

flygte for dit Blik til den mørkeste Krog. 
Da skal dit ældgamle Banner paa ny 
vinke til Sejer de faa mod de mange, 
og da skal atter blandt Sværdenes Gny 
runge de frejdige Sange.«

Denne Sang blev sungen en Gang, den tyske 
Præst var tilstede. Han rejste sig i Heftighed og 
gjorde Indsigelse mod Udtrykkene »den hvislende, 
giftige Snog« og »Slangen, Du fostrede selv ved din 
Barm«. En gammel Bondemand paatog sig at for
klare ham Sammenhængen paa en rolig og værdig, 
men dog saa snertende Maade, at Præsten tog det 
Parti at luske afsted hjemad, hvorefter Sangen 
tonede frejdig paa ny.

Blandt de Sange, som stadig stod paa Program
met, kan ogsaa nævnes Provst Karstensens kvikke 
Sang om Modersmaalet: »Længe nok har jeg Bonde
pige været«. En lille Sang om »den danske Pige«, 
skrevet i sønderjydsk Bondemaal af den sønder
jyske Folkedigter Karsten Thomsen i Frøslev ved 
Flensborg og den Gang nylig fremkommen, morede 
Folk meget. Forfatteren beskriver i tre Vers den 
danske Piges fortræffelige Egenskaber, og ender 
hvert Vers med Omkvædet: »Hvorfor a gjern vild 
ha dæ«. Nævnes kan ogsaa Mads Hansens Sange: 
»Jeg er en simpel Bondemand«, og »Vi har sagt 
det saa tit«, og flere andre.

Naar man samledes om Kaffebordene og der 
vankede en lille Genstand, fandt man Anledning 
til at fremdrage Provst Karstensens nationale Drikke
vise: »Goj Awten, I Drenge, kommer hid til vor
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Disk«, hvori der ses paa Tidernes Tranghed fra 
den gemytlige Side:

»La vos syng vos en Vihs o vort ældgamle Dansk, 
for det rigte jo it er de rigte;
nu skal aalt jo vær’ taasse aa tysk eller spansk, — 
hvem ved, hvor vi blywer sognpligte.
Men hvodden de end for os er kyslet og kast, 
ved vor Mor aa vor Hjemmind vi dog holder fast.

De er galt med e Farrer og med de Kludderi, 
som nu er blæst ind her fra Sønder; 
det gamle røj og hvid er der Mening kun i, 
aa det smager bedst for e Bynder.
Men det er nu forbøjen! Sikken Skændsel aa Skam, 
vi knap har Lov aa drik vos en dansk, lille Dram.

Det er galt med e Kael, de maa it koldes Jens, 
for Kontreband er nu e Jenser!
De skydder dem ihjel — ja saamænd kund et hænds — 
nær de træffer dem inden vor Grænser.
Men hvad skal vi gør, for den Jensnatur 
det er jo vort Ærregods etter vor Mo’r.

Det er unt. te vi skal, hvad vi slet it kan li, 
te vi ska’ kald e Fjender vor Brøjer;
Det er kjøvt aa vær te i en saadan sølle Ti, 
aa a’ puttes i Fremmedfolks Trøjer 
aa masjer, naar der tælles med »ein, zwei, drei« — 
det er traagt for e Bien aa find aa den Vej.

La vos klink da aa drik vos en Skaal for vor Mo’r, 
for hind, som er aalti den rigte, 
vi kan it gørres om aa foranner vor Natur;
men te hind blywer aal’ Daw vi pligte, 
en Skaal for vor gammel med Sjæl aa med Mund, 
saa læng som e Kjeld har en Draav o e Bund.«

De gamle kendte endnu Drikkeviserne fra Rah- 
becks Tid. Uhyre komisk kunde det være at
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se de gamle hvidhaarede Bønder sidde ved deres 
Kaffeknægt og synge, medens alle Sorger vare som 
bortblæste:

»Mit fulde Glas og Sangens raske Toner, 
og vittig Skæmt og Munterhed, 
jeg sælger ej for alle Fyrsters Kroner 
og Salomoners Herlighed;
thi Højhed ej lyksaliggør 
og al Ting jævnes, naar man dør.

Mit Ønskes Maal er kun en kølig Kælder, 
hvor Vinen ingen Skade ta’r, 
et Fad, som fyldes atter, naar det hælder, 
et Hus som tætte Vægge har, 
et roligt Sind, en Munterhed, 
som følger mig til Gravens Bred.«

Eller:
»Om hundred Aar er al Ting glemt, 
Venner, hvad vi end her maa lide; 
thi lad os være glade stemt, 
sætte de mørke Griller til Side!
Den Rus, som vi i Aften faar, 
er sovet ud om hundred Aar.

Og dersom Du er Ægtemand 
til en Hustru, der er Xantippe, 
som sætter paa dit Glas en Rand, 
hvortil desværre Du maa nippe, 
vid, den Ægtestand Ende faar 
om ikke før, om hundred Aar.«

Ikke mindst Virkning gjorde en saadan Sang, 
naar man kunde se Xantippe staa i Nærheden og 
skotte lidt skævt til Fatter, som hun syntes var
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ved at blive lidt vel lystig. Han mødte hendes be
brejdende Øjekast med et lunt Smil. Her kunde 
hun alligevel ikke gøre ham noget.

Den mest populære Person ved Sognets Gilder 
var gamle »Stine Køgs«. Først paa Dagen saa man 
ikke noget til hende, da kommanderede hun Piger 
og »Skaffere« i Køkkenet, og hun var en stræng 
Herskerinde. Men naar først Travlheden var linnet 
lidt, og hun havde faaet affodret sin Gemal, der 
altid holdt sig til, hvor Stine var i Forretning, 
klædte hun sig paa med stort hvidt Forklæde, og 
med den ældste Skaffer under Armen traadte hun 
ind i Dansesalen, stor og rød i Ansigtet som en 
Pæon, hvilken Farve ikke alene hidrørte fra den 
stærke Køkkenvarme, men ogsaa fra den Snaps, 
der jævnlig maatte til under Travlheden. Alle veg 
til Side, naar Stine traadte ind, som var det en 
kongelig Person, der kom, og nu fik hun sig den 
obligate »Polsk«. Det var, fraregnet en lille sagte 
Vals, den eneste Dans, hun kunde træde; men den 
kunde hun ogsaa til Gavns. Der var Fart i det, 
naar »Stine Køgs« dansede »Polsk«, og hun fik 
sig nu jævnt væk i Aftenens Løb en Svingom, snart 
med en og snart med en anden.

Det var i det hele taget morsomt at sidde og se 
paa Dansen, ikke mindst paa de gamles Dans. Den 
komiske Alvor, hvormed de bød hinanden op og 
vandrede Gulvet rundt med hinanden ved Haan
den og først efter mange forgæves Tilløb tik be
gyndt paa Tyroleren, naar Musikken snart var 
forbi, den var ikke til at staa for. Og saa den 
ejendommelige Maade, mange havde at opføre sig
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paa under Dansen, noget, der slet ikke lignede dem 
i deres daglige Færd ellers. Det hørte ikke til Sjæl
denhederne, at en ivrigt dansende Mandsperson trak 
Frakken af og dansede i Skjorteærmer.

* * *
Det var en sjælden højtidelig Dag, naar der fore

toges Valg til den tyske Rigsdag. Valgstedet for Sog
net der var Skolelokalet. Adgangen til Valgurnen 
stod aaben hele Dagen. Vælgerne kom i større og 
mindre Flokke for at aflevere deres Stemmeseddel 
og gik lige saa stilfærdige bort, som de vare komne, 
samtalende om Dagens Begivenhed. Ikke en eneste 
Stemme blev afgivet under Indflydelse af Spiritus. 
Midt paa Gulvet i Skolestuen stod et Bord, og midt 
paa dette igen stod Valgurnen, som for en Nem
heds Skyld bestod af en af Fasters gamle Jyde
potter, hvorover man havde spændt et Stykke graat 
Papir med et passende langagtigt Hul til at putte 
Stemmesedlen ned igennem. Rundt om Bordet sad 
Valgbestyrelsen. En tog imod Stemmesedlen af den 
indtrædende, undersøgte, at der ikke var to eller 
flere; en anden havde det Hverv at putte Stemme
sedlen i Urnen o. s. v., alt medens Stemmegiveren 
stod og saa derpaa. Paa samme omstændelige Maade 
foregik Stemmeoptællingen efter Valgtidens Udløb. 
Resultatet lød enstemmigt paa »Gaardejer Hans An
dersen Kruger af Bevtoft«. Toldembedsmændene og 
Præsten stemte aldrig, og det Par hjemmetyske 
Gaardmænd, vi havde, gjorde heller ikke. Thi der 
var ganske vist nogle faa Hjemmetyskere i Sognet, 
navnlig et Par Brødre, men Tyskheden passede til
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dem som et Silkeskørt neden for en jysk Uldtrøje. 
De vare i deres hele Færd og øvrige Tankegang 
saa ægte jyske som nogen. Tyskheden mærkedes 
da heller ikke saadan til daglig; men naar gamle 
Per Jessen blev fuld, sagde han altid »Ja wohl«. 
Hans Broder Jørgen Jessen var værre. Ham dispu
terede jeg somme Tider med, og naar jeg roste 
Hans Kruger, svarede han mig: »Han (Kruger) skulde 
blive hjemme og passe sin Mølle, det var bedre.«

Da der saa at sige intet Tyskeri var i Sognet, 
var der heller ikke den Brydning og Kamp, som 
saa mange andre Steder, men Befolkningen var af 
den Grund heller ikke saa politisk vaagen som 
f. Eks. i min Hjemegn. Men ved Valgurnen gjorde 
enhver sin Pligt. Det gjaldt ikke blot om at faa 
Kruger valgt, men ogsaa om at faa ham valgt med 
saa stort et Stemmeantal som muligt, og Sognet var 
stolt af at kunne møde frem uden en eneste tysk 
Stemme. Desværre har Forholdet i senere Tider 
forandret sig noget i den Retning.

Med et sønderjysk Rigsdagsvalgs Alvor i Tanke 
gjorde det et frygteligt Indtryk paa mig, da jeg 
første Gang overværede et dansk Rigsdagsvalg. De 
saakaldte Valgkandidater staaende og rakke hinan
den til, ikke levnende hinanden Ære i Livet for 
to Skilling, og saa en hel Del fulde, raabende og 
støjende Bønder, det staar for mig som Billedet af 
et dansk Rigsdagsvalg. Det fremkaldte en saadan 
Væmmelse hos mig, at jeg aldrig nogensinde har 
kunnet bekvemme mig til at møde til Valg og af
give min Stemme.
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Af Næringsveje uden for det almindelige Land
brug og Haandværk dreves der her i Sognet endnu 
en Del Knipleri. Det var dog kun gamle Koner og 
ældre Piger, som beskæftigede sig dermed. De unge 
lærte det ikke mere. Denne Industri, som en Gang 
var saa almindelig i Egnen mellem Tønder og Ribe, 
er nu ganske forsvunden som Næringsvej. I de 
høje Sale sidder Frøkenen maaske og knipler til 
Tidsfordriv, men der er ingen af Almuen, der nu 
søger Ophold derved. Af den Grund er de gamle 
Kniplingshandlere, der tjente sig rige paa de fat
tige Hænders Arbejde, ogsaa forsvundne. Kun en 
enkelt er nu tilbage af Navn, men ikke af Gavn; 
thi han har forsikret mig allerede for flere Aar 
siden, at Kniplenet var ganske ophørt. Der var 
kun en gammel Kone tilbage, som sendte ham 
Kniplinger, og han tog dem kun for at gøre hende 
en Tjeneste; thi det kunde ellers ikke mere betale 
sig at handle med dem. Men for en Menneskealder 
siden stillede Sagen sig anderledes. Der dreves, 
som sagt, endnu en Del Knipleri i Roager Sogn 
den Gang. Men det var et slidsomt Arbejde. Fra 
Morgen tidlig til Aften silde sad den gamle Kvinde 
bøjet over sit Skrin for at faa fabrikeret en Alen 
Kniplinger, som hun fik grumme lidt for, naar hun 
kom til Kniplingskræmmeren, og han havde truk
ket fra for Traaden og Mønsteret, han forud havde 
leveret hende.

Jeg havde en trofast Veninde blandt Kniplings- 
konerne i gamle Maren Spandet. Hun kom af og 
til og hjalp, naar der var travlt i Huset, skønt 
Kniplingskonerne ellers nødigt give sig af med
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andet Arbejde for ikke at faa Hænderne ødelagte 
til at omgaas den fine Traad. Naar Faster somme 
Tider var bortrejst, styrede hun Huset for os, og 
flyttede da ind med sit Knipleskrin. Jeg har siddet 
mange Timer og beundret den Færdighed, hvormed 
hun idelig flyttede Knappenaale, og hørt paa den 
monotone Knebren af Stokkene, der flyttedes over 
hinanden. Gamle Maren omfattede mig med en 
rørende Kærlighed, navnlig fordi Fader havde været 
hendes Lærer i Spandet, hvorfra hun, som hendes 
Tilnavn udviste, stammede.

Naar hun havde et Arbejde færdigt, vandrede 
hun paa sin Fod den lange Vej frem og tilbage 
til Skjerrebæk, hvor der boede en Kniplingshandler, 
for at afhænde det og faa de surt fortjente Skil
linger, og for derefter at begynde for fra paa et 
nyt Arbejde. En saadan Rejse tog hende en hel 
Dag. Paa den Maade havde hun erhvervet Udkom
met og opdraget tre Sønner, der alle bleve dygtige 
og brave Mænd. Hendes Mand var død kort før 
den sidste Søn blev født, og havde efterladt hende 
og Børnene i stor Fattigdom. Det var ikke saa 
underligt, at hun elskede sit Knipleskrin; thi det 
havde paa en vis Maade friet hende fra Fattig
væsenet, og det var desuden et Arvestykke fra hen
des Moder. For at gøre Stokkene tungere, var der 
i Rigler omkring deres nederste og sværere Ende 
bunden Perlesnor med forskelligt farvede smaa 
Perler, og selve Skrinet var siret med Snitværk og 
Maling med Navne og Aarstal, saa det hele var et 
helt lille Kunstværk.

De gamle Kniplingskoner var ofte Gemmestedet
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for Egnens Sagn og Historier. Maren Spandet kunde 
fortælle sælsomme Ting. Der var i det hele i Be
folkningen ikke saa lidt Overtro paa Gengangere 
og Spøgelser. Navnlig husker jeg en Historie, som 
gik igen fra Slægt til Slægt. Vesten ud af Byen 
gik en Markvej til langt bortliggende Enge. Paa 
denne gik der ved Nattetid tre Mænd, som man 
saa i Form af vandrende Lys eller Lygtemænd. 
Det var tre Landmaalere, som ved Jordernes Ud
skiftning i sin Tid havde begaaet Uret og kunde 
nu ikke faa Ro i Graven. De to gik et Stykke fra 
hinanden med en raslende Jernkæde imellem sig, 
og den tredie gik paa højre Side af de to. En 
Gang havde de vovet sig helt ind til Byen. Da 
maatte man have den gamle Pastor Høhne ud at 
tale Donner til dem, og det hjalp, saa de senere 
holdt sig i tilbørlig Afstand. Men ude paa Engene 
gjorde de et vældigt Postyr. Her laa en Gang et 
lille Hus, men det var uudholdeligt for Beboerne 
at være der. Der var et Spektakkel om Natten, saa 
de ikke kunde sove, og de saa de forunderligste 
Ting. Huset blev da efter Magelæg med et Stykke 
Jord inde i Byen flyttet hertil, og saa fik Beboerne 
Fred. Jeg har mange Gange talt med den gamle 
Kone, som havde været med til at gøre Flytningen, 
og hun vilde paa ingen Maade lade sig modsige 
med Hensyn til Spøgeriet. Sikkert er det, at Huset 
blev flyttet af den Grund; men hvordan det saa 
ellers hang sammen, skal jeg ikke kunne sige. Men 
jeg ved, at naar jeg somme Tider ved Aftenstid har 
passeret den Vej, har jeg haft Møje med at frigøre 
mig for Kædens Raslen.

* * *
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Beboernes Købstad var fra gammel Tid Ribe, og 
det blev den ved med at være ogsaa efter at de 
sørgelige Grænsepæle havde stillet sig imellem. Naar 
der skulde handles med Heste og Kreaturer, drog 
man ad Tønder til, men skulde der købes »Stads« 
eller noget af den Slags, som ikke kunde faas hos 
Landhandleren, saa tog man til Ribe. Her var jo 
nu rigtignok den slemme Omstændighed, at Varerne 
skulde »smugles« over Grænsen, men det havde 
man efterhaanden erhvervet sig stor Færdighed i, 
og der var ikke Tale om, at man saa noget uær
ligt deri. Det gjaldt blot om at komme godt fra 
det. Endnu den Dag i Dag staar det som en Gaade 
for mig, at man kunde faa smuglet alt det over, 
man i Virkeligheden kunde. Men der er ikke Tvivl 
om, at Toldpersonalet mangen Gang lukkede Øjnene. 
Baade Kontrollører og Grænsegendarmer havde jo 
deres Fordel af at staa sig godt med Befolkningen, 
og saa tog man det ikke saa nøje. Det tyske Told
sted laa ved en Kro, der efter sit røde Tegltag bar 
Navnet »Røde Kro«. Det var koldt og ubehageligt 
for Toldfunktionærerne at staa ude, saa lod man 
Vognen køre ind i Rejsestalden, og her skulde Visi
tationen saa foregaa. Men naar saa Kusken smed 
Tømmerne til Staldkarlen og sagde til Kontrolløren: 
»Vær saa god, kom med ind og faa en Genstand,« 
saa var denne straks villig, og Visitationen blev 
alt andet end grundig. Kvinderne blev af gode 
Grunde gerne siddende paa Vognen, og under de 
gamle Skørter kunde de saa udmærket skjule Stof 
til nye dito, uden at det kunde ses. Det er utroligt, 
hvad et Kvindeskørt kan bruges til. Paa den danske
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Side var Tilsynet næsten skrappere, men det havde 
mindre at sige, da man sjældnere havde toldpligtige 
Sager med til Bys. Dog ogsaa her maa man ved 
en snild Manøvre have kunnet undgaa Tolderens 
skarpe Blik. Der var en Mand i Roager, som paa 
en bestemt Dag i hver Uge kørte til Ribe, og det 
han kunde faa over Grænsen af toldpligtige Pakker, 
det var aldeles utroligt. Hvordan han bar sig ad, 
forblev en Hemmelighed, men at han kunde, det 
er sikkert nok.

Men Ribe var ikke blot Beboernes Handelsstad. 
Her søgte de ogsaa jævnlig hen, naar der var Møder 
eller Fester, hvor deres nationale Trang kunde til
fredsstilles. Da Kong Christian den 9. i Sommeren 
1875 gæstede Ribe i Anledning af den vestjydske 
Jernbanes Aabning, var der almindelig Valfart fra 
Sognet. Jeg var da ogsaa med; men da jeg kom 
noget sent, var det ikke let at faa Kongen at se 
paa Grund af den store Menneskemængde. Jeg kom 
da i Tanker om Zachæus, kravlede op paa Stil
ladset til et Hus, der var under Ombygning, og 
herfra saa jeg Kongen. Det var sært, det gik godt, 
og det var sært, at jeg ikke blev jaget ned, men 
der var ingen, der sagde noget, enhver havde jo 
travlt med at faa Majestæten at se. Ribe havde 
naturligvis i Dagens Anledning iført sig sit festligste 
Skrud. Der var Æresporte og Guirlander, der flage
des fra alle offentlige og private Bygninger, og der 
var Musik, Borgerne gav Partiet og følte sig, det 
var ikke hver Dag, deres By nød en saadan Ære, 
kort sagt, alt var i Stand til at gøre Indtryk paa 
en barnlig Fantasi. Til daglig der hjemme i Sognet

H. Kau: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 9
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kaldtes Kong Christian den 9. altid »vor Konge« 
i Modsætning til »den tyske Kejser«. Paa Kongens 
Fødselsdag den 8. April saa man om Aftenen Blus 
alle Vegne. Gendarmerne var taabelige nok til at 
tage Notits af denne uskyldige Fornøjelse. En Gang 
havde jeg i Forbindelse med nogle Kammerater 
faaet slæbt en vældig »Klapning« Halm op paa et 
højt Punkt, men lige da vi havde faaet Halmen 
tændt an, lød der et Bøsseskud. Vi løb fra det hele 
og gemte os, da vi troede, at det var Gendarmen, 
der skød; vi havde nemlig set ham ride syd paa om 
Eftermiddagen og havde af den Grund været lidt 
betænkelige ved Sagen. Det var imidlertid en af 
Naboerne, som vilde drive Spøg med os; og da 
vi havde opdaget dette, var vi snart tilbage ved 
vort Baal igen og saa det brænde ud under et 
dundrende Hurra for Kong Christian den 9.

En Hovedbegivenhed var det, naar der ved Som
mertid holdtes Dyrskue i Ribe. Da saa man Vogn 
efter Vogn rulle af Sted, og den Dag maatte man 
køre over Grænsen ved Vedsted; thi der blev de 
syd fra kommende Sønderjyder, ligesom de øst fra 
kommende ved Skallebæk, modtagne af et ridende 
Korps fra Ribe, og med Rytterne i Spidsen og under 
Musikkens Toner blev den lange Vognskare med 
Sønderjyder førte ind i Byen. I det hele taget blev 
der ved Dyrskuet taget særligt Hensyn til de mange 
tilstedeværende Sønderjyder, og disse følte sig altid 
svært oplivede efter en saadan Dag: det danske 
Flag, Fædrelandssange, Musik og alt, hvad der var 
Kontrabande der hjemme, fik de ved en saadan 
Lejlighed Lov til at glæde sig ved. Under den
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obligate Fællesspisning var Sønderjyderne en Slags 
Hædersgæster, og der blev i Taler og Skaaler taget 
særlig Hensyn til dem, ligesom der ogsaa altid var 
Sønderjyder, der havde Ordet. Ved de mange Søn
derjyders Tilstedeværelse fik Dyrskuerne i Ribe 
Præget af en Slags nationale Festligheder, der kende
tegnede dem fremfor andre almindelige Dyrskuer.



IV. I LANDFLYGTIGHED.

Som vi ovenfor har hørt, blev de saakaldte Op- 
tanters fortvivlede Stilling ordnet ved en Over

enskomst i Aabenraa i Aaret 1872, i Følge hvilken 
alle de, der i Henhold til Wienerfredens § 19 havde 
valgt dansk Undersaatsforhold inden 16. November 
1870, fik Lov til at tage Bopæl i Slesvig som »danske 
Undersaatter« under den Betingelse, at deres Adfærd 
ikke gav Anledning til grundede Klager. Men Ud
vandringen ophørte ikke med 16. November 1870. 
Den dansksindede, nordslesvigske Ungdom følte 
fremdeles ingen Lyst til at trække i den prøjsiske 
Militærfrakke, og derfor vedblev Udvandringen, om 
end under en anden Form end tidligere. Hvert Aar 
forlod en talrig Skare unge Mænd i 17 Aars Alderen 
deres Hjem og drog til Danmark, hvorfra de kun 
i Smug kunde besøge deres Hjem. Thi den prøj
siske Lov, der hjemler enhver Prøjser Ret til efter 
derom indgivet Andragende til Regeringen at ud
vandre før sit syttende Aar, forbyder tillige den saa- 
ledes udvandrede senere at tage Ophold i den prøj
siske Stat. Rigtignok hedder det i Udvandrings
tilladelsen, at han »til et foreløbigt Ophold i Pro
vinsen Slesvig-Holsten kan indhente Tilladelse hos
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den kongelige Regering;« men denne Bestemmelse 
er omtrent illusorisk. I hvert Fald bliver en saa- 
dan Tilladelse kun givet i meget paatrængende Til
fælde (Sygdom, Dødsfald, Arvesager eller lignende) 
og altid kun for et Tidsrum af nogle faa Dage.

Til sidstnævnte Kategori af Udvandrere hører For
fatteren af disse Linier. Da jeg kom hjem fra Latin
skolen ved Juletid 1876 for at holde Ferie, var min 
Fader meget syg. Tanken om hans mulige Død 
greb mig med Angst, ikke mindst fordi jeg vidste, 
at mit Undersaatsforhold endnu ikke var ordnet, 
og jeg vidste ogsaa, at hvis han døde inden, vilde 
det ikke lykkes mig at blive dansk Undersaat; thi 
den prøjsiske Øvrighed, som da var min Formyn
der, vilde selvfølgelig nægte mig dette. Skønt det 
hurtigt blev bedre med Fader, og han trøstede mig 
med, at han nok skulde komme sig, og opfordrede 
mig til at vente, til jeg blev 17 Aar, da jeg ved at 
udvandre straks vilde gøre mig selv landflygtig fra 
Hjemmet et helt Aar, inden det var nødvendigt, 
havde jeg dog ingen Ro, før jeg havde faaet en 
Ansøgning om Udvandringstilladelse i Stand og under
skrevet med min Faders endnu af Sygdommen ry
stende Haand.

Jeg tog selv Sagen i Hænde. Da hverken Fader 
eller jeg følte os stærke nok i Tysken til at affatte 
den fornødne Ansøgning til den prøjsiske Regering 
eller vidste, hvordan en saadan rettelig burde sti
les, henvendte jeg mig til en gammel Skolelærer, 
der havde faaet sin Afsked paa Grund af Edsnæg
telse og nu til Dels ernærede sig som en Slags 
Folkeadvokat, og fik ham til at opsætte Begæringen.
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Nogen Tid efter fik jeg Svar fra den prøjsiske Re
gering, at min Ansøgning var bevilget, og jeg kan 
ikke beskrive den Følelse, der rørte sig hos mig, 
da jeg stod med Beviset i Hænde for, at jeg nu 
kunde blive dansk Undersaat. Med Udvandrings
tilladelsen i Lommen stillede jeg paa Borgmester
kontoret i Ribe og blev indskrevet som vordende 
dansk Borger. Jeg blev dog aldrig Soldat, saa Kej
ser Wilhelm gik for saa vidt ikke Glip af noget, 
idet jeg blev sendt bort fra Sessionen med et Stykke 
blaat Papir med Inskriptionen: »For stedse uduelig 
til al Krigstjeneste,« noget der i Øjeblikket kom 
mig godt nok tilpas, men som jeg senere ofte har 
været ked af, idet jeg tror, at et ungt Menneske 
har godt af at komme »under Malicen« en Over
gang. — Men et halvt Aar senere stod jeg paa 
Listen i »Haderslebener Kreisblatt« blandt dem, der 
havde at forlade det prøjsiske Statsomraade og al
drig maatte komme der mere.

Dette Paabud blev naturligvis ikke overholdt. 
Jeg vedblev at tilbringe mine Ferier i Hjemmet; 
men det var i mange Maader en trang Tid, der 
nu oprandt for mig. At være borte fra sine For- 
ældre den allerstørste Del af Aaret, det er jo noget, 
man maa finde sig i, naar man skal ud for at lære 
noget, men ikke at kunne tilbringe de Ferier, man 
i Aarets Løb faar, uforstyrret i sit Hjem, det er 
strængt. Naar jeg nu tænker tilbage paa de Gen
vordigheder, jeg i den Henseende har maattet ud- 
staa, kan jeg tit ikke lade være at smile; men i 
Øjeblikket var det sandelig ikke altid morsomt. 
Skulde man hjem i en Ferie, gjaldt det først om
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at komme lykkelig og vel over Grænsen. Indtoget 
maatte derfor helst foregaa ved Nattetid. Thi navn
lig ved de store Højtider, Jul, Paaske og Pinse, 
naar det kunde ventes, at mange Udvandrere vilde 
gæste deres Hjem, vare Gendarmerne stadig paa 
Post ved alle Jernbane- og Dampskibsstationer og 
ved Toldstederne ved de mere befærdede Lande
veje for at opsnappe saadanne. Og det var ikke 
saa underligt, at Gendarmerne var tjenstivrige; thi 
det var en indbringende Forretning. En Landraad 
(Amtmand) i Haderslev Kreds (Amt), der følte det 
som en Hovedopgave at gennemføre Forbudet mod 
de udvandrede Nordslesvigeres Ophold i Hjemmet, 
fik nemlig sat igennem, at Gensdarmerne fik en 
Præmie paa 10 Reichsmark (ca. 9 Kr.) for hver Ud
vandrer, de opsnappede, medens Prisen paa en 
almindelig Vagabond kun var 3 Mark. Mangt et 
ungt Menneske er paa den Maade bleven nappet 
af en Gendarm og har maattet tilbringe Julehellig
dagene i et prøjsisk Fangehul i Stedet for at nyde 
Hjemmets Goder. Jeg selv personlig er dog altid 
sluppen heldig igennem; men jeg blev en Gang 
Aarsag til, at der »for Smed blev rettet Bager.« 
Det var ved en Pinseferie. Gendarmen havde faaet 
Nys om eller havde tænkt sig, at jeg skulde komme 
paa en bestemt Dag og Tid ad en bestemt Vej, og 
holdt Vagt for at fange mig. Ved et Tilfælde kom 
jeg denne Gang ad en anden Vej og slap saaledes 
for hans Favntag. Derimod kom der en anden ung 
Mand, der vilde til sit Hjem, og som var brøst- 
fældig paa samme Maade som jeg, og han faldt nu 
i Ørnens Klør i Stedet for mig, hvem denne Skæbne
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ellers havde været tiltænkt. Medens jeg nød min 
Pinseferie aldeles uforstyrret, idet Gendarmen vel 
mente, at jeg ikke var kommen hjem, siden han 
ikke havde truffet mig paa det forventede Sted, 
maatte den anden Stakkel først tilbringe Natten i 
et aflaaset Sprøjtehus og dernæst Morgenen efter 
følge med Gendarmen til Herredsfogden, hvor han 
efter en hel Del Ubehageligheder fik Ordre til at 
være ude af Landet inden fire og tyve Timer, og 
naturligvis Paabud om aldrig at komme der mere. 
Det blev hans Pinseferie. Jeg var selvfølgelig glad, 
at jeg var sluppen saa let, men det gjorde mig 
ondt, at en anden, der forøvrigt var en jævnaldrende 
og god Ven af mig, maatte bøde derfor.

Var man saa endelig kommen godt og vel hjem, 
da gjaldt det om at passe paa, at man ikke blev 
set af saadanne, der vilde gøre Fortræd. Det var 
ikke altid saa let. Men skønt jeg har tilbragt mange 
og ofte lange Ferier under saadanne Forhold, blev 
min Nærværelse dog aldrig observeret — i ethvert 
Fald ikke inden bagefter. Jeg havde altid en ud
mærket Støtte i Gaardens Folk, de slog Kreds om 
mig og stod paa Vagt til alle Sider, og saa snart 
en Fremmed var i Anmarsch, skulde det snart blive 
mig meddelt, og jeg søgte da mine Skjulesteder. 
Selv kunde jeg fra Haven, der var omgivet af 
levende Hegn, saa ingen ude fra kunde se mig, 
holde Udkig til alle Verdenshjørner, da Gaarden 
laa saa temmelig frit til alle Sider. Navnlig paa en 
Jordforhøjning, som jeg under mit Fangenskab selv 
havde faaet tilvejebragt i Havens ene Hjørne, havde 
jeg fra en Bænk et fortrinligt Observatorium. Men
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ogsaa alle vore Naboer var mine trofaste Venner, 
og naar f. Eks. Gendarmen havde vist sig i Nær
heden, skulde der snart komme Bud. Selv Kom
muneforstanderens Kone, hvis Mand ellers havde 
den Forpligtelse at melde mig, hvis han opdagede 
min Nærværelse, er kommen løbende for at aver
tere mig. Foruden Gendarmen gjaldt det især om 
at tage sig i Agt for Postbude, Skorstensfejere og 
deslige; thi den Slags underordnede Bestillingsmænd, 
der kommer i alle Huse og Gaarde, brugtes ofte 
som Spioner og viste sig som gode Sporhunde. 
Men ogsaa andre kunde være farlige, ikke fordi de 
egentlig havde i Sinde at gøre Fortræd, thi de 
kunde være dansksindede nok, men ogsaa i Besid
delse af en god Del dansk Snakkesalighed, saa de, 
uden egentlig at ville det, kunde blive Aarsag til, 
at ens skjulte Tilværelse til sidst blev røbet for 
Fjenden. Jeg kendte imidlertid mine Folk og hand
lede derefter.

Sad jeg i Dagligstuen og hørte et fremmed Men
neske komme ind i Køkkenet, uden at vide, hvem 
jeg havde for mig, var jeg en, to, tre ude af Stuen. 
Først løb jeg ind i Sovekammeret, hvorfra jeg ofte 
har været Ørenvidne til mine Forældres og den 
fremmedes Samtaler, der tit kom til at dreje sig 
om min egen Person. Der kunde blive spurgt, om 
jeg ikke var hjemme i Ferien; men dette blev pligt
skyldigst benægtet med Forsikringen om, at jeg 
opholdt mig i København. Mærkede jeg, at Besøget 
vilde trække ud, gik min Vej fra Sovekammeret 
til et lille bag ved liggende Pulterkammer, hvor jeg 
ved Hjælp af et Par Pakkasser havde faaet dannet
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mig en Trappe op til det for Tilfældet altid paa 
Klem staaende Vindue. Med en Virtuositet, som 
jeg nu tænker tilbage paa med Beundring, svang 
jeg mig gennem Vinduet, og gennem et Hjørne af 
Haven og bag om Husene fandt jeg Vej til Stal
den, hvor der særlig om Vinteren var et varmt og 
behageligt Opholdssted. Det samme Vindue tjente 
mig til Indgang, naar jeg kom sent hjem om Af
tenen og Dørene vare lukkede. En Sommernat kom 
jeg, mens mine Forældre laa i den dybeste Søvn. 
Med et Brag satte jeg ind gennem det aabnede Vin
due. Min Moder vaagnede med et Forfærdelsens 
Skrig, idet hun troede, der skete Indbrud; men 
det lykkedes mig snart at berolige hende, og saa 
vendte Forskrækkelsen sig til en hjertelig Latter.

Fra et Vindue i Hestestalden kunde jeg overskue 
Gaardspladsen og se, naar de fremmede gik. Tiden 
blev mig dog ofte lang, især naar jeg i Farten ikke 
havde faaet nogen Bog med. Min Moder ynkedes 
over mig i min Ensomhed og saa ofte sit Snit til 
at aflægge mig en lille Visit og underrette mig om, 
paa hvilket Stadium Besøget fandt sig. Trak Tiden 
længe ud, indfandt Sulten sig, og hun bragte mig 
en Mellemmad til Trøst. Men gladest var jeg, naar 
hun kunde melde mig, at de fremmede var ved at 
bryde op.

Stundom skete det, at de fremmede inden Afskeden 
skulde over at se Kreaturbestanden. Men naar jeg 
mærkede, at Kursen stilede mod Stalddøren, var 
jeg ikke sen til at komme tilbage ad samme Vej, 
som jeg var kommen. Denne Rejse har jeg gjort 
de Snese Gange. Somme Tider søgte jeg ogsaa Skjul
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paa Loftet, til andre Tider paa Høstænget eller 
andre Steder i Udhusene, efter som det passede 
bedst eller laa nærmest for Situationen. I den store 
Kørelade havde jeg stadig en Stige staaende, der 
førte op paa Halmen. Her søgte jeg Tilflugt, naar 
jeg havde set Gendarmens Pikkelhue blinke i Sol
skinnet. Med et Stød kastede jeg Stigen omkuld, 
naar jeg var kommen op i Halmen, og mente der
ved at aflede Opmærksomheden, saa han ikke skulde 
finde paa at tro, at jeg kunde være der oppe. Jeg 
mindes dog for Resten aldrig, at han har gjort Hus
undersøgelse efter mig.

Naar jeg havde været hjemme en Tid, og alt var 
gaaet godt, blev jeg dristigere. Jeg gik da ud i Mar
ken og hjalp ved Høstarbejdet, især naar der ar
bejdedes paa Steder, hvor jeg ikke kunde ses fra 
Landevejen. Kom der nogen, som jeg var bange 
for, var det let at gemme sig bag en Busk eller i 
Skoven, der i Reglen ikke var langt borte, indtil 
Faren var overstaaet. I Mørkningstimerne aflagde 
jeg Besøg hos Naboer og gode Venner og fik mig 
en Passiar, men der maatle jo vises Forsigtighed. 
Da jeg en Aften vilde gaa i Byen, opdager jeg plud
selig Gendarmen et lille Stykke foran mig paa 
Landevejen. I en Fart kom jeg til Side og skjulte 
mig i Skolelærerens »lille Hus«. Kort efter kom 
Læreren og blev meget forundret over at finde mig 
dér. Hans Ansigt udtrykte et stort Spørgsmaalstegn, 
som om han vilde sige: »Hvordan i al Verden kom
mer Du her?« Da han hørte Sammenhængen, fik 
vi os en hjertelig Latter, og imidlertid var Faren 
dreven over.
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En Somineraftenstund dristede jeg mig til et Skridt, 
som nær kunde have faaet farlige Følger. Den da
værende unge Grev Brockenhuus Schack fra Giese- 
gaard i Sjælland, der tillige er Ejer af Gram og 
Nybøl Godser i Slesvig, var bleven gift med sin 
Kusine, en Komtesse Føns fra Hindsgavl, og det 
unge Par vilde nu gæste Gram. Det var fra gam
mel Tid Skik, at Godsets Beboere i en saadan An
ledning lagde deres Erkendtlighed for Dagen over 
for Herskabet, og man vilde nu bringe det nygifte 
Par et Fakkeltog. Skønt den tyske Øvrighed altid 
har set med lidt skæve Øjne til den sjællandske 
Godsejer, der har Besiddelser inden for dens Græn
ser, mente man dog ikke at kunne nægte Beboerne 
at vise deres Herskab en saadan ganske upolitisk 
Hyldest. Fakkeltoget skulde altsaa foregaa, og jeg 
maatte med for at se til. Jeg kendte jo de gamles 
Fortællinger om, hvor storslaaet det havde været, 
da man en Gang i Fyrrerne bragte Kong Christian 
den 8. og Dronning Caroline Amalie et Fakkeltog 
under deres Ophold paa Gram Slot. Der var myld
rende sort af Mennesker, der til Dels var komne 
langsvejs fra, og jeg kunde med Lethed skjule mig 
i Mængden. Med Musik i Spidsen drog en Skare 
af Godsets Mænd med Fakler i Hænderne fra Mølle
pladsen om til Slottet, hvor de ved en udvalgt Taler 
bragte det unge Grevepar, der stod paa Slotsaltanen, 
Beboernes Lykønskning. Menneskemassen fulgte 
naturligvis efter. Det gjaldt jo navnlig om at faa 
et Glimt af den unge Grevinde at se. Efter at den 
officielle Højtidelighed var til Ende, og selve Fak- 
kelbærerne, saa vidt jeg husker, var bievne bevær-
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tede med Vin og Kage, drog Skaren tilbage til 
Møllepladsen, hvor Faklerne blev kastet i en Bunke 
og laa og brændte, kastende deres Lys helt op i 
Augustaftenens mørke Skyer og ud over det gamle 
Slot fra Feltmarskal Hans Schacks Tid, der laa helt 
féagtigt paa Øen derovre mellem Aaløbene. Det hele 
var ganske storartet. Tilskuerne istemte danske 
Sange, som Greveparret stod og lyttede til fra et 
af Slottets aabne Vinduer. Jeg glemte ganske, hvor 
jeg var og hvem jeg var, trængte mig stedse nær
mere frem mod Fakkelbaalet, indtil jeg pludselig 
opdager mig selv staaende lige ved Siden af min 
Fjende Gendarmen. Han saa paa mig med et Par 
glubske Øjne, som om han vilde sige: >Naa, min 
Ven, nu har jeg Dig!« Men lige som jeg ventede 
en Næve i Nakken med den sædvanlige Arresta
tionstirade: »Im Namen des Kaisers und Konigs 
u. s. w.« indtraf der en Begivenhed, som frelste mig. 
En gammel, graahaaret Bondemand, der var bleven 
aldeles begejstret over hele Situationen, sprang op 
paa en Grusdynge og udbragte et Leve for gamle 
Danmark, der naturligvis sekunderedes af Tusinde 
Struber i den forsamlede Mængde. Nu blev Gen
darmen som besat og glemte fuldstændig min Ring
hed. Han sprang omkring, skældte og smældte, 
drev Folk tilbage og sørgede naturligvis for at faa 
fat i Bondemanden, som straks blev noteret og bag
efter maatte betale en klækkelig Bøde for sin let
sindige Opførsel i patriotisk Begejstring. Al yder
ligere Festlighed blev nu forbudt af den tilstede
værende Politimester. Det var heldigt, at denne 
Katastrofe ikke var indtruffet først paa Aftenen,
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thi da var der overhovedet ikke bleven noget af 
Fakkeltoget. Nu gik det kun ud over Gæstgiverne, 
der havde ventet sig en bedre Aften, men som nu 
til deres store Ærgrelse maatte slukke Ilden under 
Kaffekedlerne, medens Skarerne drog hjemad, op
livede i Sindet trods den altfor tidlige Afbrydelse 
af Festlighederne. Jeg for mit Vedkommende var 
naturligvis opfyldt af bange Anelser om, hvad den 
kommende Dag vilde bringe, og fandt det raade- 
ligst at fordufte for en Tid. Mærkværdig nok blev 
der slet ikke gjort noget ud af Sagen med Hensyn 
til mig. Jeg tænker, at Gendarmen i sin Befippelse 
over Aftenens øvrige Begivenheder ganske har glemt 
mig.

Stundom kørte jeg ligefrem med mine Forældre 
paa Besøg hos fjærnere boende Slægtninge og Ven
ner. For at redde mig i paakommende Tilfælde, 
forsynede jeg mig da med en Paraply. Den blev 
slaaet op og trukket helt ned over mit Hoved, naar 
vi kom forbi nogen undervejs. Var det Regnvejr, 
kunde jo ingen fatte Mistanke til den, der sad under 
Paraplyen. Var det Blæsevejr, maatte man da ogsaa 
have Lov til at gardere sig med en Paraply, og 
var det Solskin, saa var min Paraply jo en >En 
tout cas«, som den Gang var kommen svært i Mode. 
Var det ved Vintertid, vi skulde ud, havde jeg godt 
at gøre. Jeg bandt da et stort uldent Tørklæde om 
Hovedet, tog Brillerne af, saa Næsetippen lige stak 
frem. Om Skuldrene lagde jeg et stort Kastetør
klæde, og naar jeg saaledes udstyret sad i Agestolen 
ved Siden af Moder, faldt det ingen ind at tro an
det, end at det var en gammel Kone, som mine
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Forældre tilfældigt havde faaet op at køre; thi paa 
Næsen alene var der ingen, der kunde kende mig, 
saasom der ikke er noget særlig aparte ved denne 
min Legemsdel. I dette Kostume er jeg flere Gange 
kørt forbi Gendarmen.

Naar jeg kørte hjemmefra i den Staffage, genlød 
Gaarden af Latter fra Piger og Karle, og Henryk
kelsen blev ikke mindre, naar vi kom til vort at- 
traaede Maal. Værten og Værtinden kom ud og saa 
med lidt Forundring paa det fremmede Kvinde
menneske, dér sad; men naar jeg saa trak Tør
klædet til Side, saa blev Modtagelsen ligefrem jub
lende. At mit Komediespil fuldt ud var lykkedes, 
gjorde jeg senere Erfaring om ved at høre, at Folk, 
som havde mødt os eller set os køre forbi, med 
Nysgerrighed havde spurgt: »Hvad det dog var for 
et fremmed Kvindfolk, der sad ved Siden af Trine.«

Ogsaa til Fods aflagde jeg Besøg hos Slægt og 
Venner. Jeg sørgede da for at komme af Sted tidlig 
om Morgenen, inden en vis Mand havde faaet Sko 
paa, som man siger, eller ogsaa i Middagsstunden, 
naar Folk sov. Gennem de os næsten paa alle 
Sider omgivende Skove var der Smutveje nok, der 
kunde føre mig ud af Sigte for nærgaaende Øjne. 
Det var som oftest, naar jeg mærkede, at der var 
Ugler i Mosen, som det hedder, at jeg foretog mig 
en saadan lille Bortgang i nogle Dage. En Aften
stund kom Kommuneforstanderens Kone og sagde, 
at det var vist bedst, jeg forsvandt. Gendarmen 
havde nemlig været inde hos hendes Mand og 
spurgt, om han vidste noget om, at jeg var hjemme. 
Kommuneforstanderen lod, som om han slet ikke
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kendte noget til den Sag, anstillede sig endogsaa 
som højst forbavset over den Tanke. I øvrigt ret 
skikkeligt af Gendarmen; thi hans Besøg hos Kom
muneforstanderen var aabenbart beregnet paa at 
advare mig, ellers var han nok brændt lige paa. 
Men selv den Slags Folk er ikke altid saa slemme, 
som Pikkelhuen giver dem Udseende af. De hand
ler som oftest efter Tryk fra oven. »Der er Høg 
over Høg«. Gendarmerne skiftede i øvrigt ret hyp
pigt, og der var stor Forskel paa de forskelliges 
Tjenstivrighed. Men naturligvis tog jeg mig det 
givne Vink ad notam, Klokken to om Natten stod 
jeg op, og ved Daggry var Fuglen fløjet. Da Gen
darmen saa en Dags Tid senere kom for at spørge 
om mig, kunde mine Forældre med god Samvittig
hed sige, at jeg ikke var hjemme.

Min Rejse gik denne Gang til Roager, hvor jeg 
havde tilbragt saa mange lykkelige Dage i min 
Barndom og hvor jeg fremdeles havde mange Ven
ner. Her hos min gamle Onkel og Tante tilbragte 
jeg alligevel altid en Del af Sommerferien, og her 
kunde jeg gaa i Fred uden at iagttage den Forsig
tighed som hjemme. Gendarmen her kendte hver
ken mig eller mit Forhold og havde hverken mit 
Navn eller Signalement blandt sine Papirer, saadan 
som Gendarmerne hjemme.

Det kunde ikke være andet, end at Tiden somme 
Tider blev mig lang, naar jeg saaledes i Sommer
ferien gik henved et Par Maaneder hjemme, og 
Ferien blev heller ikke den Hviletid for mig, den 
under almindelige Omstændigheder kunde og burde 
have været, ved de tit nervepirrende Situationer,
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som af og til indtraf. Alligevel tænker jeg tilbage 
paa de Dage med megen Glæde. Jeg levede mig i 
de ensomme Stunder sammen med mine gamle For- 
ældre, som jeg paa Grund af Forholdene havde 
været mere borte fra, end det er Tilfældet med de 
fleste Børn, og fik derved paa mange Maader op
rettet, hvad der i tidligere Tider var bleven forsømt. 
En stor Del af Dagen tilbragte jeg med Læsning 
enten i Haven eller i min Stue. Det var et Glans
punkt, naar Postbudet havde været, og jeg kunde 
faa fat i »Dannevirke« med tilhørende »Nordsles
vigsk Søndagsblad«, der baade i en folkelig og kir
kelig Del fulgte med »Dannevirke« om Lørdagen. 
Almindeligvis kom Posten i Middagsstunden, naar 
Gaardens Folk sov, medens jeg gerne var oppe, da 
jeg jo havde Tid nok til at sove om Morgenen. 
Paa Gavlmuren havde jeg faaet anbragt en interi
mistisk Træ-Postkasse med Laag, og naar jeg plud
selig hørte et Smæk, som fremkom, naar Postbudet 
lukkede Kassen over Aviser og Breve, vidste jeg, 
at han havde været der, og en halv Snes Minutter 
efter, naar jeg mente, at Postbudet havde fjærnet 
sig tilbørligt, var jeg ude efter Nyhederne, som jeg 
nu maatte have slugt, inden Fader kom op; thi da 
var det hans uafviselige Ret at faa Aviserne.

Med Læsning kunde jeg dog ikke holde ud hele 
Dagen, men saa slog jeg mig paa Huslighed, og 
min Moder kunde ikke blive træt af at rose mig 
for den Hjælp, jeg ydede hende, naar hun mange 
Gange en Sommerdag næsten var ene hjemme, fordi 
Pigerne skulde til Marks. Navnlig opnaaede jeg 
stor Færdighed i at bruge en Fejekost, og til at

H. Kau: Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 10
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male Sennop i et brunt Lerfad med en gammel 
Kanonkugle, var jeg ligefrem en Mester. Under de 
andres Middagssøvn passede jeg Kaffekedlen og fik 
min Ros eller Dadel, eftersom Kaffen var »tynd« 
eller mere »stærk«.

Med vore Karle og Piger stod jeg altid paa den 
venskabeligste Fod. De syntes, det var evig Sjov, 
naar Studenten var hjemme, og de fredede om mig, 
som jeg allerede har fortalt, med den største Om
hyggelighed. Efter Fyraften gik jeg ud til Karlene 
og fik en Passiar og en Pibe Tobak. Jeg fortalte 
dem Historier fra Hovedstaden, og de fortalte mig 
igen fra deres Oplevelser, og stundom fik vi en 
lille Sang. Saaledes gik mangen Aften for mig.

Havde Folkene nogen Kommers for, blev jeg altid 
indviet i Sagerne og maatte hjælpe til. Det var 
Skik der i Egnen, at de, der blev først færdige 
med Høsten, sendte dem, der blev bagefter, en 
Hjælper til at fuldføre den forsinkede Indhøstning 
— en »Fissemand« kaldet, et Navn, hvis Etymologi 
jeg for Resten ikke ser mig i Stand til at udrede. 
Manden blev i øvrigt lavet paa følgende Maade. 
Man tog en solid Stang paa et Par Alen, den skulde 
danne Mandens Rygrad og gaa helt op i hans Ho
ved. Paa Tværs af denne Stang, et Kvarter til en 
halv Alen fra dens øverste Ende, sømmedes en an
den Stang af passende Længde, som skulde udgøre 
Mandens Arme. Paa den nederste Ende af »Ryg
raden« sømmedes under en passende Vinkel to 
tyndere Granstænger af passende Længde til at 
udgøre Mandens Ben. Saa var Skroget færdigt. 
Dette blev derefter klædt paa med Bukser, Vest og
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Frakke, som udstoppedes med det fornødne Hø og 
Halm for at give Façon. Hovedet blev lavet af 
hvidt Lærred og udstoppet med Hø og paasat det 
øverste af Rygraden, og dets Sammenføjning med 
den øvrige Krop dækket af et mægtigt Halstørklæde. 
Ansigtet med Øjne, Øren, Næse, Mund og Skæg 
maatte tegnes med Blæk eller Sværte, Haaret lige
ledes, og her var det, at den egentlige Kunstfærdig
hed udfordredes. Jeg sled i det en hel Dag, Folkene 
havde jo ikke selv Tid; men mit Arbejde blev og- 
saa almindelig paaskønnet. Den nødvendige Klæde
dragt til Manden havde jeg faaet af Fader; men 
da jeg havde Mennesket paaklædt, kom vor Dag
lejer »Lille Peter« ind og gjorde et vældigt Vrøvl, 
at navnlig Bukserne var altfor gode til saadant 
Brug; han vilde have dem, saa kunde Manden faa 
hans i Stedet for. Jeg var ikke meget tilbøjelig til 
at begynde Mandens Paaklædning forfra, men da 
Peter gik ind og klagede sin Nød for Fader, blev 
Resultatet, at jeg maatte give Afkald paa Faders 
Permissioner og iklæde Manden Peters. Til sidst 
skulde der laves et Revers, som Manden skulde 
have i Vestelommen. Det skulde indeholde en nøj
agtig Beskrivelse af, hvordan hans Levevis skulde 
være, og hvorledes han i det hele skulde behandles, 
hvis han skulde udføre det nødvendige Høstarbejde. 
Da han havde en meget svag Mave, skulde han 
holde stræng Diæt, og der fulgte en meget om
stændelig Opramsning af, hvilke Retter han turde 
nyde, og hvorledes de skulde tillaves. Spiritus 
maatte han kun nyde med stort Maadehold; thi 
dels var det fordærveligt for hans svage Mave, og 

10*
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dels havde det vist sig, at han ikke var helt fri 
for at have lidt Tilbøjelighed for de vaade Varer. 
Jeg husker desværre ikke mere Opskriftens Ind
hold i det enkelte, men jeg ved, at det var et om
hyggeligt udarbejdet Aktstykke og grundet paa stor 
Sagkundskab. Rettelig burde Manden have haft en 
Kone eller Pige med til at binde op efter sig, men 
saa meget formaaede jeg ikke at præstere paa en 
Dag.

Efter at Mørket var falden paa, og Folk var i 
gaaet i Seng, blev Manden baaren hen paa en Korn
mark, der endnu ikke var høstet, og her stillet op 
med en gammel Le i Haanden, medens han til 
Hovedbedækning fik et gammeldags »Kakkelovns
rør«. Jeg var naturligvis selv med som en anden 
Kunstner ved Kunstværkets Opstilling; thi ved 
Nattetid risikerede jeg jo intet derved. Da Solen 
næste Morgen stod op, og Folk i Byen saa Man
den, raabte de straks: »Det er Lille Peters gule 
Bukser,« og dermed var Hemmeligheden med Hen
syn til, hvor Manden var kommen fra, røbet, men 
at jeg var hjemme, og at det var mig, der havde 
lavet Manden, det kunde Lille Peters Bukser hel
digvis ikke røbe.

Ligesom jeg stundom i en Mørkningstime saa 
mit Snit til at liste hen til en af Naboerne og faa 
en Passiar, saaledes kom der ogsaa tit et lille Be
søg til mig fra Nabolaget. Man følte det ligefrem 
som en Venskabsforpligtelse at være mig lidt til 
Underholdning i min Indestængthed. Det var da 
sædvanlig de stedlige nationale Forhold, der drøf
tedes, og jeg holdt mig gennem disse Samtaler



149

å jour med Begivenhedernes Gang fra det ene Aar 
til det andet. Men jeg sørgede ogsaa for at faa Sam
talen drejet hen paa Egnens Historie og Forhold 
i ældre Tider og lærte derved en hel Del af det, 
man nu med et fremmed Ord kalder »Folklore«. 
Fader var slet ikke daarlig til at sørge for Under
holdning til mig. En Gang fik han fat i en gammel 
afskediget Sergent, som var kommen til at bo i 
Nærheden. Samme Sergent havde været med i den 
første slesvigske Krig, men havde taget sin Afsked 
inden 1864 og fik, saa vidt jeg husker, lidt Pension 
fra Danmark. Som indfødt Slesviger var han bleven 
boende der nede og havde efter 1864 blandt andet 
haft lidt Fortjeneste af at hjælpe til ved Prøjsernes 
Opmaaling og ny Skyldsætning af det annekterede 
Land. Han havde en sjælden Evne til at fortælle 
livligt om Krigsbegivenhederne og havde fanget 
Faders Interesse, naar han tilfældigt havde truffet 
ham paa Vejen, og nu mente Fader, at det ogsaa 
vilde interessere mig at høre ham fortælle.

Møller — thi saaledes var Mandens Navn — blev 
altsaa indbudt for at fortælle mig om Begivenhederne 
i 1848—50, og betraadte i den Anledning for første 
Gang i sit Liv vort Hus. Jeg sad ligefrem og ven
tede paa den nydelsesrige Aften, jeg skulde have. 
Møller tog sit Hverv med stort Alvor; han var kom
men for at fortælle om Krigen, og det baade vilde 
og kunde han, og han fik ogsaa Lov dertil. Jeg 
tror ikke, der blev talt om en Smule andet. Jeg 
sad ganske stum og hørte efter lige til Midnat, kun 
tilladende mig en Bemærkning nu og da, naar jeg 
syntes, at hans Fortælling blev lidt for overdreven.
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Men saa var Møller ogsaa altid rede til at forandre 
lidt paa det. Han havde været med i alle tre Krigs- 
aar, var dog aldrig bleven saaret, men under en 
Storm nede paa Dannevirke havde en Kugle været 
ham saa nær, at den havde revet Pomponen af 
hans Chacot. Og denne Begivenhed blev refereret 
med en Omstændelighed: hvad han havde tænkt, 
og hvad han havde sagt, og hvad den Løjtnant 
sagde og den Kaptajn gjorde, saa jeg tror, det varede 
en hel Time, inden vi kunde forlade Dannevirke 
efter Tabet af den Pompon. Det blev den første 
og længste Aften, Møller tilbragte hos mig, men 
det blev ikke den sidste. Da han først havde faaet 
Foden indenfor Døren, kom han hyppigt. Thi var 
han end ikke landflygtig som jeg, saa tror jeg dog 
nok, at Tiden ogsaa ofte faldt ham lang. Han fik 
vore Aviser til Laans, og at hente og bringe disse 
tilbage, gav ham dagligt Ærinde til Gaarden. Vi 
fik os da en Passiar om Dagens Begivenheder. 
Senere hen flyttede han fra Egnen og er vel sag
tens nu forlængst død. Men sikkert er det, at den 
gamle Sergent ofte har været mig til stor Op
muntring i ensomme Timer, og naar jeg havde 
siddet og hørt paa hans Fortællinger fra denne saa 
bevægede Periode i vort Folks og vort Lands HL 
storie, som han havde levet med i af sin ganske 
Sjæl, maatte jeg sige med H. P. Holst:

»Lyksalig den, som med sit Folk 
en saadan Tid har levet.«

Under saadanne Forhold, som ovenfor skildret, 
har jeg tilbragt Snese af Ferier. Det var ikke altid 
i Øjeblikket saa morsomt; men naar jeg nu tænker
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tilbage paa den Tid, maa jeg give Rasmus Nielsen 
Ret, naar han siger, at »af Øjeblikkets Torne frem
vokser Mindets Roser.« Thi de Dage staar nu for 
mig i Mindets Glans. Og havde jeg endnu haft mit 
Hjem der nede og mine Forældre og mange andre 
kære Venner, da skulde jeg med Glæde have til
bragt en Sommerferie igen paa samme Maade.

Endelig oprandt den Dag, da Ferien havde Ende, 
og jeg skulde af Sted. Som det gjaldt om at komme 
ubemærket til Hjemmet, saadan gjaldt det ogsaa 
om at komme ubemærket fra Hjemmet. Nu gik 
Rejsen ganske vist alligevel til Frihedens Land, 
men det var altid rarere at gaa frivillig, end at 
blive sat paa Porten af en Gendarm. Og desforuden 
vilde det for en anden Gangs Skyld have haft sine 
Ubehageligheder. Bortrejsen foregik derfor ligesom 
Hjemrejsen helst ved Nattetid eller meget tidlig om 
Morgenen. Skulde jeg af Sted ved Dagens Lys, 
luskede jeg til Fods uden om Byen og stødte til 
Vognen et Stykke borte. Naturligvis var Faren ved 
Bortrejsen over Grænsen ikke saa stor som ved 
Hjemrejsen; men det kunde dog gaa galt. En Gang 
i hvert Fald har jeg været i Fare; men ogsaa der 
som tidligere vaagede en god Engel over mig. Jeg 
blev efter en Ferie kørt til Sommersted Station for 
derfra at tage med Toget over Grænsen. Mens Fader 
og jeg sad inde hos en Købmand, vi kendte, kom
mer Gendarmen forbi: »Den var værre,« sagde Køb
manden, »nu gaar han hen til Toget for at se, om 
han skulde kunne nappe en Udvandrer, der vil 
med Toget; den Tur gaar han hver Dag.« Jeg blev 
bange og sagde: »Hvad skal jeg gøre?« — »Aahl«
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sagde Købmanden, »det gaar nok. Gendarmen vil 
gerne have sig en høj Toddy; nu gaar jeg hen og 
inviterer ham ind paa Kroen, og saa skal jeg sørge 
for, at han bliver der, til Toget er gaaet.« Som 
sagt, saa gjort. Medens Købmanden og Gendarmen 
sad og nød deres Toddy, kom jeg lykkelig og vel 
i Toget og af Sted over Grænsen. Saaledes blev 
den Storm afredet.

Som jeg allerede ovenfor har bemærket, inde
holdt min »Entlassungsurkunde« en Paragraf om, 
at jeg til et midlertidigt Ophold i Provinsen Sles- 
vig-Holsten kunde indhente den prøjsiske Regerings 
Tilladelse. Det er en Selvfølge, at jeg ikke undlod 
at benytte mig af denne Paragraf, og jeg skylder 
at yde den kongelig prøjsiske Regering den Ros, 
at den i flere Aar lod denne Paragraf vederfares 
Ret over for mig. Jeg siger udtrykkelig over for 
mig; thi jeg ved bestemt, at den langtfra altid er 
bleven fyldestgjort over for andre af mine Lidelses
fæller. Grunden dertil tænker jeg mig at have været 
følgende. Om mig vidste man, at jeg var og vilde 
vedblive at være i Danmark. Mine Studier derovre 
med det Formaal en Gang i Tiden at blive Embeds
mand i Danmark var en Borgen for, at jeg aldrig 
mere vilde tage Ophold i Slesvig ud over nogle 
Feriedage, og saa har man ment: lad ham da faa 
Lov at feriere nogle Dage hjemme i Fred. Men for 
de fleste andre Udvandreres Vedkommende stillede 
Sagen sig saaledes, at de, skønt officielt udvandrede 
til Danmark, dog meget ofte Aar ad Gangen op-
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holdt sig hjemme paa deres Fædrenegaarde i Smug 
og gjorde Karls Gerning. Det vidste Myndighederne 
nok, om man end ikke altid kunde komme paa 
Spor efter dem, og saadanne vilde man ikke lade 
nyde godt af den omhandlede Paragraf. Der blev 
nu dog aldrig Tale om at faa Opholdstilladelse 
mere end en Gang om Aaret, og det skulde da 
naturligvis helst være i Sommerferien som den 
smukkeste og behageligste Tid at færdes i. Naar 
Ferien nærmede sig, en Maanedstid før eller saa, 
satte jeg mig til — saa godt mine tyske Kund
skaber tillod det — at affatte en Ansøgning til den 
kongelige Regering i Slesvig. Regelmæssig søgte jeg 
om Opholdstilladelse for en Maaned, men ligesaa 
regelmæssig fastsloges Tiden til fjorten Dage, i Al
mindelighed de første fjorten Dage af Ferien, men 
somme Tider ogsaa de sidste. Gendarmen derhjemme 
blev da underrettet om, at han havde at lade mig 
i Fred i den angivne Tid. Saa vidt jeg husker, 
blev Fristen en Gang — uvist af hvilken Grund — 
forkortet til otte Dage; men i Almindelighed var 
det fjorten. Før Regeringen gav en saadan Til
ladelse, blev der naturligvis konfereret med de 
hjemlige Myndigheder. Viste det sig, at man havde 
været nappet en Gang for ulovligt Ophold i Hjem
met, fik man selvfølgelig ingen Frihed. Det skete 
kun paa en Slags Anbefaling fra de hjemlige Auto
riteter om hidtil skikkelig Opførsel.

Det var, som enhver kan tænke sig, gyldne fjor
ten Dage. I denne Periode skulde alle Besøg paa 
offentlige Steder og paa Steder, hvor jeg ellers ikke 
turde vise mig, aflægges. Jeg spekulerede og lagde
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ligefrem forud en Plan, hvorefter jeg vilde gaa frem, 
for at faa Tiden benyttet saa godt, som det var 
muligt. I disse fjorten Dage holdt jeg altid min 
Kirkegang, dels i Sognekirken og dels i Frimenig
hedskirken. Det var Steder, jeg ellers ikke turde 
komme, især i Frimenighedskirken, hvor Gendarmen 
ofte var til Stede for at passe paa, at der ikke 
taltes Politik. I mine fjorten Dage tillod jeg mig 
ogsaa at optræde med dansk Studenterhue, da jeg 
var kommen saa vidt, at jeg havde erhvervet mig 
Ret til at bære en saadan. Ak, hvor tog den sig 
ud, flunkende ny som den var fra Madam Thranes 
Kælder i Klareboderne. Mærkværdig nok blev der 
aldrig gjort Ophævelser derover for mit Vedkom
mende. Man har ellers saa tit hørt eller læst i 
Aviserne, at danske Studenter, naar de kommer til 
Sønderjylland, har faaet Paabud om at tage Ko
karden af deres Huer. Naar den er borte, er der 
jo ikke noget, der kan genere en Tysker; thi det 
tilbageblevne sort og hvidt er jo netop hans Liv
farve. Af og til kunde vel nok en Hjemmetysker 
faa lidt ondt i Øjnene af at se den Smule rødt og 
hvidt, som pryder en Studenterhue — jeg mindes 
i hvert Fald tydeligt et saadant Tilfælde — men 
Gendarmen følte sig aldrig generet deraf. Han nik
kede tværtimod fortroligt til mig, naar jeg mødte 
ham, som om han vilde sige: »Jeg ved det nok, 
nyd Du din Frihed.« Han var øjensynlig helt glad 
over en Gang at kunne lade mig være i Fred. Og 
den ene Tjeneste er den anden værd. Til Gengæld 
hjalp jeg ham en Gang ved en eller anden Festlig
hed med at »koste« nogle fulde Folk, der gjorde
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et øredøvende Spektakel og var nærgaaende mod 
deres Omgivelser. Der var vel en halv Snes Styk
ker, der maatte paa Døren, og jeg hører endnu 
Gendarmen gentage ved hver Udsmidelse: »Sie sind 
auch besoffen, heraus!«

Naturligvis kunde mine fjorten Dage aldrig strække 
til, og jeg fik trods den omhyggeligste Planlæggelse 
langtfra gennemført alt det, jeg havde bestemt. Men 
der var intet at gøre ved den Sag. Det var med 
en vis vemodig Følelse, jeg den sidste Aften lagde 
mig til Hvile med den Tanke: »I Morgen er det 
forbi.« Hurtigst muligt maatte jeg, naar Friheden 
var sluppen op, se at komme af Sted. Thi det var 
en ufravigelig Ret, at Gendarmen straks indfandt 
sig for at forvisse sig om min Fjærnelse, og en 
Arrestation vilde jo have sagt det samme som: 
»Ingen Frihed mere.« Men efter et Par Dages For
løb var jeg der i Reglen igen og tilbragte saa Resten 
af Sommerferien som de andre Ferier paa oven 
beskrevne Maade.

Men denne Herlighed med de fjorten Dage fik 
desværre en brat Ende i Sommeren 1884, og An
ledningen dertil var det store Besøg af danske Søn
derjyder i Vestjylland, som fandt Sted i første Halv
del af Juni Maaned bemeldte Aar, og som, da man 
ikke kunde ramme de skyldige, med saa meget 
større Hensynsløshed gik ud over de uskyldige. 
Ganske vist var jeg selv Deltager i dette Besøg og 
kunde for saa vidt siges at høre til de skyldige, 
men det vidste Tyskerne i alt Fald ikke noget om, 
den Gang jeg søgte om Opholdstilladelse, og naar 
denne alligevel blev nægtet mig paa Grund af Be-
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søget i Vestjylland, kan det nok siges, at jeg (og 
mange flere vel sagtens med) blev ramt som uskyl
dig. Da Sønderjydernes Besøg i Vestjylland baade 
maa siges at udgøre et Led i Kampen mellem Dansk 
og Tysk og tillige hører med blandt mine kæreste 
Ungdomsminder, som jeg her beskæftiger mig med, 
maa det være mig tilladt at omtale denne Begiven
hed lidt nærmere, ogsaa rent bortset fra den Be
tydning, den fik for mig som Ulykkebringer med 
Hensyn til mine Sommerferier.

Der havde i de nærmeste Aar efter Krigen 1864 
fundet adskillige Sammenkomster Sted mellem Søn
derjyderne og de øvrige Danske. I September 1865 
gæstedes København af over 2000 Sønderjyder, i 
samme Maaned 1866 stævnede et mindre Tog til 
Fyn, og i Juli Maaned 1868 gjaldt Besøget Aarhus 
og Randers. Men med 1870, der bragte Tyskland 
Sejr over Frankrig og beredte de danske Sønder
jyder store Skuffelser, ophørte de sønderjyske Be
søg i Danmark for en Aarrække. De prøjsiske 
Autoriteter vaagede over Sønderjyderne med Skin
syge, og saa bange var man for Sammenkomster 
mellem dem og de øvrige Danske, at man i 1875 
forhindrede et Tog af Fynboer, som vilde gæste 
Sønderjyderne, fra at komme i Land saavel i Søn
derborg som i Flensborg. Men Sønderjyderne lod 
sig ikke forknytte, de begyndte igen paa smaa Be
søg til Danmark, og fra 7.—10. Juni 1884 foretog 
de en Rejse til Vestjylland i et Antal af over 2000 
Mænd og Kvinder.

Indbydelsen til dette Møde mellem Sønder- og 
Vestjyder udgik fra Vestjyderne. Allerede i Avgust
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1883 begyndte man paa Forberedelserne. Paa et 
Møde i Tarm udstedte en Række ansete Mænd fra 
Vestjylland en Indbydelse til Sønderjyderne om at 
gæste dem næste Sommer, og Indbydelsen blev 
modtaget med Glæde. Paa begge Sider af Grænsen 
dannedes der Komiteer, som i Vinterens Løb skulde 
bringe Sagen i Orden, og ved Foraarstid 1884 kunde 
den sønderjyske Komite meddele, at deres Lands
mænd vilde efterkomme Vestjydernes Indbydelse i 
et Antal af rigelig 2000, som den vestjyske Komite 
nu fik travlt med at faa indlogeret langs den vest
jyske Jernbane fra Esbjerg og til Ulvborg langt 
nord for Ringkøbing.

Jeg læste i Bladene om det storartede Tog, som 
skulde finde Sted, og jeg tænkte: »Hvem der dog 
kunde komme med?« Men jeg saa ingen Udveje 
dertil. Imidlertid kom jeg til at udøse mit Hjerte 
for en gammel Veninde, der var fra Ringkøbing, 
og hun lovede at skaffe mig Indbydelse fra en Fa
milie, hun kendte, i Ringkøbingegnen til at være 
Gæst der under Mødet. Som sagt, saa gjort. Ind
bydelsen kom, og jeg modtog den selvfølgelig med 
Henrykkelse, efter at jeg havde indhentet mine For
ældres Tilladelse og Tilsagn om den fornødne Penge
hjælp til Turen. Jeg besluttede efter Samraad med 
mine Forældre at tage lige fra Vestjylland og hjem 
for at holde Sommerferie med det samme. I en 
Fart kom jeg rundt til de forskellige Professorer 
for at faa dem til at paategne mine »Flidsattester«. 
Flere af dem gjorde Indvendinger, da jeg jo lidt 
for tidlig afbrød Studierne for det indeværende Se-
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mester; men da jeg forklarede dem Grunden, fik 
jeg beredvillig deres Paategning.

En af de første Dage i Juni gik jeg om Bord i 
et af det forenede Dampskibsselskabs smaa Skibe 
og afsejlede til Horsens. Her ankom jeg meget tid
ligt den næste Morgen, og efter et Par Timers Hvil 
tog jeg med Toget til Laven Station og lod mig 
derfra ro over Søen til Foden af Himmelbjerget, 
hvis Top jeg naaede op ad Formiddagen. Det var 
første Gang i mit Liv, jeg besøgte dette Sted, og 
det blev en uforglemmelig Dag, jeg tilbragte her 
i den dejlige Natur. Hen ad Aften begav jeg mig 
til Fods ad Silkeborg til. Undervejs kiggede jeg 
ind til en gammel Træskomand for at faa lidt Besked 
om Vejen. Han saa med Forundring paa mig og 
spurgte, om det kun var »for Lyst«, jeg havde be
givet mig paa den Tur, og da jeg bekræftede dette, 
saa han paa mig med et Blik, som om han vilde 
sige: »Du skulde have noget andet at bestille, min 
Ven!« Det undrede mig for Resten, da man skulde 
antage, at Folk i den Egn var vant til at træffe 
paa Mennesker, der rejste »for Lyst«. I Silkeborg 
nød jeg en fortjent og nødvendig Nattehvile efter 
en smuk, men anstrængende Dag, og næste Morgen 
stillede jeg ved Toget for at styre ad Ringkøbing 
til. Paa Stationen saa jeg Digteren Hostrup i Sam
tale med nogle af sine gamle Sognebørn, hvem han 
med glædestraalende Ansigt fortalte: »Jeg skal over 
at tage imod Sønderjyderne.« Da vi nærmede os 
Vestkysten, var det sønderjyske Besøg stadig Sam
taleemnet mellem dem, der steg ind i Toget paa 
de forskellige Stationer, og jeg fik her Lejlighed
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til at studere Vestjydernes Meninger om dette Fæ
nomen. De fleste var jo patriotisk begejstrede over 
Sagen, men der var ogsaa Skumlere, som talte om, 
at der beredtes vor Regering Vanskeligheder, og at 
det nok endte med, at vi kom i Krig med Tyskerne, 
og at disse sidste da løb med Resten, og at der 
vilde komme tyske Gendarmer med derned for at 
passe paa Sønderjyderne o. s. v.

Fra Ringkøbing, hvor jeg ankom over Middag, 
begav jeg mig til Fods til Gaarden »Rydbjerg« i 
Velling Sogn, sydøst for Byen, hvor jeg skulde bo, 
og her blev jeg modtaget med den største Hjerte
lighed af Familien. Da hele Gaardens yngre Mand
skab var beskæftiget med Forberedelser til Mod
tagelsen af Sønderjyderne, maatte jeg slutte mig til 
de ældre paa Gaarden. Proprietær Bruhns For
ældre var endnu i Live og beboede en Sidefløj. 
Jeg fandt i det gamle 80-aarige Ægtepar nogle sjæl
den elskværdige Mennesker. Navnlig blev jeg ganske 
henreven af den livlige og begavede gamle Frue. 
Manden, Thomas Bruhn, var en Flensborger af 
Fødsel, men havde boet der paa Gaarden i tred- 
sindslyve Aar. Han var opfyldt af Kærlighed til 
den danske Sag i Sønderjylland, og glædede sig 
som et Barn til det forestaaende Besøg af sine 
Landsmænd. De var begge to i deres første Ægte
skabstid bleven stærkt grebne af Kristendommen, 
navnlig gennem Præsten Hassenfeldt i Velling, og 
deres Hjem havde gennem mange Aar været et 
Samlingspunkt for det vakte Liv der i Egnen, og 
de levede i Mindet om de Dage, da Mænd som Vil
helm Birkedal, Victor Bloch, H. J. M. Svendsen,
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Skolemanden Kristen Kold og flere havde færdedes 
i deres gæstfri Stuer. Den gamle Thomas Bruhn 
tog sig af mig med en rørende Omhu, ikke blot 
den første Eftermiddag, men under hele Mødet 
Og Grunden dertil var sikkert den, at jeg mere end 
de fleste andre havde Taalmodighed til at høre paa 
hans stundom lidt vel brede Udviklinger. Han viste 
mig rundt i Stuer og Have og gjorde mig Rede for 
Gaardens Historie helt tilbage til det Tidspunkt 
1543, da Iver Juel til Astrup havde erhvervet den 
fra Ribe Domkapitel. Gaardens Bygninger var vel 
siden den Tid fornyede, men en Del kaldtes endnu 
»Kapellet«. I den smukke, gamle og efter vestjyske 
Forhold storartede Have var det især et 400 Aar 
gammelt Egetræ, han med Stolthed foreviste. Paa 
Væggen i sin Stue havde han hængende et mor
somt gammelt Maleri, som han ogsaa med særlig 
Forkærlighed dvælede ved. Det skulde efter hans 
Mening forestille en af Gaardens ældre Ejere med 
Familie. Billedet var malet paa en simpel Trætavle 
i oval Form, og der var ingen Ramme om. Det 
formodedes i sin Tid at være kommen bort fra 
Gaarden eller maaske fra Kirken, var i hvert Fald 
landet hos en Husmand i Sognet, og derfra havde 
nu den gamle Bruhn erhvervet det tilbage, ladet 
det restaurere og ophænge, hvor han mente, det 
hørte hjemme.

Hen ad Aften begav vi os til Velling Holdeplads 
for at tage imod de sønderjyske Gæster. Sønder
jyderne var ad forskellige Veje komne over Græn
sen om Morgenen eller Formiddagen. Fra Flensborg, 
Als og Sundeved havde man lejet Dampskib til
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Kolding. Fra Aabenraa og Haderslevegnen og til 
Dels fra Tønder og Omegn blev Gæsterne befor
drede med de ordinære Jernbanetog til Vamdrup. 
Den tyske Jernbanebestyrelse havde nægtet dem 
et Ekstratog, men sørgede endelig for et tilstræk
keligt Antal »Godsvogne« til Gæsternes Befordring 
med de ordinære Tog. Fra det vestlige Slesvig Nord 
for Tønder tog Gæsterne pr. Vogn over Ribe, idet 
Ribe—Tønder Jernbanen endnu den Gang ikke var 
aabnet. Fra Kolding gik der Ekstratog vestpaa med 
Deltagerne fra Flensborg, Als og Sundeved. Dette 
optog Gæster paa alle Stationer mellem Lunderskov 
og Bramminge, saadanne altsaa, som fra det aller 
nordligste og midterste Slesvig pr. Vogn var komne 
over Grænsen til disse Stationer, og ved Bramminge 
blev der koblet femten Vogne til med de over Ribe 
ankomne Sønderjyder. Bag efter kom et Ekstratog 
fra Vamdrup med Gæsterne fra Haderslev, Aaben
raa og Tønderegnen.

Allerede ved Esbjerg begyndte man at afsætte 
Gæster, og det lettede saa meget, at man i Varde 
kunde sammensmelte begge Tog til et. Først ved 
Aftenstid kom, som sagt, Toget til Velling. Aldrig 
glemmer jeg det imponerende Skue. Den lange 
Vognrække, der altsaa endda var svunden betyde
lig ind, de utallige Dannebrogsflag, hvormed der 
hilstes fra Kupevinduerne, den kraftige Lyd af 
Fædrelandssange, den uendelige Jubel og Hurra- 
raaben, alt gjorde et saa vældigt Indtryk, at man 
kunde se mangen gammel vestjysk Bonde tørre 
Taarerne af Øjnene. Saa vidt jeg husker, blev de 
sønderjyske Gæster budt velkommen med en kort

H. Kau; Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 11



162

Tale af Læreren dér paa Stedet; men ved alle de 
betydeligere Stationer undervejs havde en større 
Modtagelseshøjtidelighed fundet Sted med Taler og 
Sang. Efter at Toget var kørt videre nordpaa op
søgte de forskellige Værter og Gæster hinanden og 
vandrede hjemad i livlig Samtale. Flere gamle Bøn
der var mødt til Modtagelsen med kort blaa Vad
melstrøje, hvide uldne Strømper og Træsko og med 
sølvbeslagen Merskumspibe i Munden. Blandt Mod
tagerne paa Velling Station var ogsaa gamle Ho
strup; han var nemlig Gæst hos sin Søstersøn, der 
var Præst paa Stedet.

Hvor mange Gæster vi var paa »Rydbjerg« i disse 
Dage, kan jeg ikke huske, men jeg ved, at jeg 
maatte sande det gamle Ord, at »hvor der er 
Hjerterum, der er ogsaa Husrum«. For at skaffe 
Plads til Gæster, havde Mand, Hustru og Børn in
stalleret sig paa Høloftet, hvor de efter eget Udsagn 
havde det fortræffeligt. Som den yngste og som 
Snyltegæsten maatte jeg sove paa Sofaen i Daglig
stuen, hvilket ikke medførte anden Ulempe, end 
at jeg naturligvis maatte tidlig op om Morgenen^ 
for at Pigerne kunde komme til at gøre rent.

Ankomstaftenen tilbragte vi — efter at et for
nødent Aftensmaaltid efter den lange Rejse var ind
taget — udelukkende med at synge Fædrelands
sange. Det var, som Sønderjyderne ikke kunde blive 
trætte deraf. Her kunde de give Følelserne Luft, 
her var ingen Gendarmer til at forstyrre dem. Synet 
af det mægtige Dannebrogsflag, som vajede udenfor 
i Haven, vakte Stemning hos dem, og de istemte 
med rørende Inderlighed Grundtvigs smukke Sang:
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»Hil Dig vor Fane, Korsbanner hvidt,« til Akkom
pagnement af Husets gamle Klaver.

Ankomsten skete paa en Lørdag. Søndag For
middag tilbragtes ikke blot her, men over hele 
Linien fra Esbjerg til Ulvborg med Kirkegang og 
for manges Vedkommende ogsaa med Altergang. 
At Præsterne i deres Prædiken fandt Lejlighed til 
at berøre Dagens Begivenhed, Besøget af vore fra
skilte Landsmænd, er en Selvfølge, ligesom det 
naturligvis var til særlig Glæde og Opbyggelse for 
Sønderjyderne at høre Evangeliet forkynde af Mænd, 
som de vidste havde Forstaaelse ogsaa af deres 
folkelige Kamp.

Jeg vandrede til Kirke med min gamle Ven Tho
mas Bruhn. Kirken var stuvende fuld af Mennesker, 
baade Sønderjyder og Vestjyder. Her var ogsaa Ho
strup til Stede, og jeg glemmer aldrig den Andagt, 
hvormed den gamle Digter sad og lyttede til den 
unge Præsts Prædiken.

Efter Gudstjenesten foreviste den gamle Bruhn 
mig Kirken med dens Mærkværdigheder og Ind
skrifter, og han var lige saa godt inde i dens Hi
storie som i Gaardens, hvilken Kirken formodent
lig i ældre Tider har tilhørt. Kirken, hvis høje 
Taarn skal tjene de søfarende til Mærke, ligger en
somt ud mod Ringkøbing Fjord, hvorover der haves 
en vid Udsigt til den bag ved liggende Holmsland 
Klit.

Søndag Eftermiddag holdtes der Lokalmøder med 
Sønderjyderne over hele Linien. Værterne og deres 
Gæster fra Egnen her omkring samledes i »Ryd- 
bjerg« Have. Til Vogns og til Fods strømmede Folk

Ile
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til i store Skarer, og snart var Haven fuld af Men
nesker. Den gamle Thomas Bruhn besteg først 
Talerstolen og bød den talrige Forsamling velkom
men. Han havde aldrig, sagde han med bevæget 
Røst, været saa glad ved denne Have som i Dag, 
da han modtog saa mange kære Gæster fra Sønder
jylland, og dog havde han i de over tredsindstyve 
Aar, han havde boet der, haft mange glade Dage 
paa dette Sted. Pastor Riemann fra Lem talte om 
Sønderjylland som »vore Graves Land« og takkede 
Sønderjyderne, fordi de var »vore Graves Vogtere«. 
Hovedtalen blev holdt af Forstander Ludvig Schrø
der, Askov. Han gav i velvalgte Ord Sønderjyderne 
en fortræffelig Skildring af Vestjyllands Herlighed, 
baade hvad Naturen og Folkelivet angik. Og det 
gik vist mangen Sønderjyde, som det gik mig, at 
han ved Schrøders Tale fik Øjet aabnet for Vest
jyllands Skønhed. Vi Sønderjyder var jo fra gam
mel Tid vant til at se lidt ned paa det »fattige 
Vestjylland«. Men denne Forfængelighed fik et 
Knæk, ikke blot ved Schrøders Tale, men i det 
hele ved, hvad vi saa og hørte i disse Festens 
Dage. Ikke mindst glad blev jeg ved Schrøders 
Slutningsord, hvor han til Trøst for Sønderjyderne 
henviste dem til Pauli Ord i Romerbrevet, at »Træng
sel virker Taalmod, men Taalmod Erfaring, men 
Erfaring Haab, som ikke beskæmmes.« Blandt Ta
lerne i »Rydbjerg« Have var ogsaa Hostrup og Fri
menighedspræst Poulsen fra Bovlund i Sønderjyl
land. Efter at Talernes Række var sluttet, spredtes 
den store Forsamling i Haven og lejrede sig om 
de medbragte Madkurve, og Tiden tilbragtes med
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Samtale og Sang endnu et Par Timer, hvorefter 
enhver drog til sit med Bevidstheden om at have 
tilbragt en indholdsrig Dag.

Om Mandagen blev der givet de sønderjyske 
Gæster Lejlighed til paa tre forskellige Steder at 
besøge det mægtige Vesterhav. Vor Tur gik til 
Vogns gennem Ringkøbing By og over Holmsland 
til Søndervig. Her samledes Værter og Gæster fra 
selve Ringkøbing og hele dens Omegn i et Antal 
af 6000 Mennesker, ankomne paa 700 Vogne. Det 
var i Sandhed en imponerende Vognrække, som 
hin Dag drog gennem Holmsland. Søndervig er nu 
et besøgt Badested, men den Gang var Navnet tem
melig ukendt. Fiskerne og Redningsmandskabet 
der ude underholdt os paa bedste Maade. Fiskerne 
viste os fra en Baad, hvorledes de udsatte deres 
Garn og bar sig ad med atter at hale det ind, og 
Redningsmandskabet forklarede og foreviste os deres 
Raketapparater i Virksomhed, og det vakte stor
mende Munterhed, da Raketten med sin lange, hvide 
Hale fo’r ud over Havet. Dagen optoges dog hoved
sagelig af et stort Folkemøde, som holdtes paa en 
dertil indrettet Festplads foran det den Gang nylig 
byggede, men endnu ikke i Brug tagne smukke 
Badehotel. Det var en solhed Dag, og der var ingen 
Skygge at faa. Jeg stod op i flere Timer og blev 
negersort i Ansigtet af Solens Brand, da den Smule 
Studenterhue, jeg havde paa, ikke formaaede at 
give mig nogen som helst Dækning. Mødet aab- 
nedes af Stiftsfysikus Holst fra Ringkøbing, der ud
bragte et Leve for Hans Majestæt Kong Christian 
den 9. Den unge Amtsfuldmægtig Rosenørn fra
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Ringkøbing, der havde været en af Hovedmændene 
for at faa dette Møde mellem Sønder- og Vestjyder 
i Stand, talte varmt og hjerteligt i Tilslutning til 
en Sang, Holger Drachmann havde skrevet til Festen: 
>Som vort Havs de tusind Vover.« Hovedtalerne 
her var ellers Sønderjyder. Konsul Amorsen, Haders
lev, søgte at give Svar paa Spørgsmaalet: »Hvorfor 
er vi komne?« Vi var komne for det første som 
et Vidne om, at den Sætning endnu staar fast, at 
»Sønderjyderne ere danske og ville vedblive at være 
danske«. For det andet som en Bøn om, at de 
Danske ikke maa glemme Sønderjyderne og deres 
Sag; men i Enighed uden Hensyn til politiske An
skuelser støtte den; thi uden et enigt Danmark som 
Rygstød vil den danske Sag i Sønderjylland ikke 
kunne føres videre. For det tredie som et Løfte 
om, at den Kamp, der er begyndt nede i Sønder- 
derjylland og nu har været ført i tyve Aar, den 
vil ogsaa blive fortsat med Haab. Endelig er vi 
komne som en Tak for alt, hvad I har gjort for 
os i de henfarne Dage saavel som i disse. Pastor 
Riemann, Lem, talte om Nødvendigheden af at 
bygge et aandeligt Dannevirke. Som ved Opførelsen 
af Dronning Thyras Dannevirke Fynbo og Jyde og 
Sjællandsfar gjorde fælles Sag, saaledes gjaldt det 
nu om, at alle Afdelinger og Retninger af det danske 
Folk gjorde fælles Sag om at bygge paa det aande- 
lige Dannevirke.

Derefter talte forhenværende Overlærer Monrad 
fra Flensborg, hvis Tale jeg ikke kan undlade at 
anføre in ekstenso, da den fremfor de andre fore
kommer mig at have monumental Betydning: »Naar
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ogsaa jeg,« udtalte Monrad, »har udbedt mig Ordet 
for nogle Øjeblikke i denne Forsamling af danske 
Mænd og Kvinder fra Nord og Syd for de mørke 
Grænsepæle, da er det først for at bringe en Hilsen 
ogsaa fra de sydligste Dele af det endnu danske 
Sønderjylland, fra de Egne, hvor Dansk og Tysk 
mødes og kæmper med hinanden, og hvor de har 
mødtes og kæmpet gennem Aarhundreder. Jeg har 
levet og færdedes i disse Egne gennem en hel Men
neskealder, og kender dem derfor saa nøje, at jeg 
vel tør aflægge et Vidnesbyrd om dem. Og jeg kan 
da sige Dem, at det danske Sprog endnu dér lever 
paa Folkets Tunge, kraftigt og fuldtonende, langt 
videre mod Syd, end vistnok de fleste i denne For
samling tror, og jeg kan hertil, Gud være lovet, 
med Sandhed føje, at der gives Egne der nede, hvor 
det danske Hjertelag er lige saa varmt og trofast, 
som det var for tyve Aar siden, om ikke maaske 
endnu varmere, og hvor vort Modersmaal elskes 
lige saa højt som noget Steds i Landet, til Trods 
for, at dette Modersmaal i den lange Række af Aar 
fuldstændig har været udelukket fra Kirke, Skole, 
Retssal, overhovedet fra hele det offentlige Livs 
Omraade.

Men næst efter at bringe en Hilsen, vilde jeg og
saa sige nogle Ord om selve Sprogkampen der nede 
og de Vilkaar, hvorunder denne Kamp føres. Det 
er dog ikke om de uhyre Vanskeligheder, der fra 
det offentliges Side lægges os i Vejen for at værne 
og frede om vort danske Modersmaal, jeg vil tale; 
thi dem kender jo enhver. Men jeg vil pege paa 
en Vanskelighed, en Fare, som det staar i den
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danske Befolknings egen Magt at værge sig imod 
eller dog i høj Grad at formindske.

Det er jo en almindelig Tro, at det danske Sprogs 
eneste og sande Fjende er det højtyske Sprog, der 
læres i Skolerne og lyder til Folket fra Prædike
stolen, i Retssalene og i Samkvemmet med Øvrig
heden. Men det er ikke saa. Thi mellem Højtysk 
og Dansk er der en saa dyb Kløft, at der kun er 
liden eller ingen Fare for, at en dansktalende Be
folkning nogen Sinde skal gaa over fra sit danske 
Modersmaal til det højtyske Sprog. Nej! Men der 
er en anden og langt værre Fjende end det høj
tyske, og det er Plattysken. Denne Fjende gør Søn
derjydernes Kamp for deres Modersmaal vanske
ligere end vist nok noget andet Folks i Europa. 
Mellem Fransk og Tysk er der en dyb Kløft, saa 
dyb, at det er saare vanskeligt at sætte over den. 
Mellem Slavisk og Tysk er der en lige saa dyb, 
der gør det let for Slaverne at værge sig imod det 
ogsaa paa deres Landomraade hidsigt fremstormende 
Tysk. Men ganske anderledes i Sønderjylland, hvor 
vi har endnu en anden Fjende, Plattysken, der er 
vor værste og farligste, og hvorfor? Fordi den lig
ger vort danske Sprog saa nær, og Overgangen fra 
Dansk til Plattysk derfor er saa let.

Naar en Tjenestekarl eller Tjenestepige har været 
et Par Uger paa et Sted, hvor Plattysken er det 
almindelige Sprog, begynder han eller hun for det 
meste allerede at sætte lidt Krøller paa sit gode 
danske Sprog, og da det Plattysk, der efterabes, 
jo tilmed er en Blanding af Dansk og virkeligt 
Plattysk, saa gaar det snart flinkt fra Haanden, og
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Vedkommende begynder snart at bilde sig ind, at 
de nu kan et Sprog mere, og at det er en stor Her
lighed, de har vundet.

Men endnu langt værre er det dog, at mange 
Forældre, der selv har lært lidt af det Miskmask, 
man i Egnen syd for Flensborg kalder Plattysk, 
har en stærk Tilbøjelighed til at tale dette saakaldte 
Plattysk med deres Børn, og dette gælder selv 
mange ærlige og trofaste dansksindede Forældre. 
Og hvorfor handler nu disse Mennesker saaledes? 
Fordi de lever i den ulykkelige, falske Indbildning, 
at de derved gør noget godt for deres Børn, at de 
derved »hjælper« dem og gør det lettere for dem, 
at faa fat i den Masse Tysk, der i Skolerne skal 
tvinges ind i Børnene. En sørgelig Misforstaaelse, 
da det jo dog umulig kan være til Gavn for Bør
nene, foruden deres danske Modersmaal, som de 
hører i Hjemmet, paa Mark og paa Gade, og Høj- 
tysken, som af al Magt indprentes dem i Skolerne, 
endnu at lære et tredie Sprog, der kun yderligere 
maa forvirre de smaa Stakler. Langt større Vel
gerning vilde Forældrene vise dem, ved kun at 
lære dem deres eget gode gamle danske Moders
maal saa fyldigt, fast og sikkert, som de formaar, 
og saa overlade til Skolen at presse saa meget Tysk 
ind i Børnene, som den evner.

Til alle tilstedeværende Sønderjyder vil jeg derfor 
rette en indtrængende Opfordring, til hver i sin 
Kreds af yderste Evne at modarbejde den falske 
Forestilling, at det skulde være at hjælpe sine Børn 
at tale Plattysk til dem, og til alle Danske, baade 
dem Nord og Syd for Grænsen, vil jeg sige: Lad
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os alle Vegne og til enhver Tid hævde vor natur
lige Ret til at bruge vort eget Sprog, saa vidt som 
dettes Landomraade rækker, saaledes som det søm
mer sig for danske Mænd og danske Kvinder. Der 
var en Tid, jeg ved det vist, thi jeg har selv op
levet den, da det endog i Nørrejyllands sydligste 
Købstæder ansaas for en Herlighed at kunne plapre 
lidt Tysk. Saaledes er det, Gud ske Lov, nu ikke 
længer. Der er i den Retning, som i saa mange 
andre, sket store Fremskridt. Det genvakte Folke
liv har ogsaa i saa Henseende baaret gode Frugter. 
Men saare meget staar endnu tilbage at ønske. 
Endnu' kan man ikke saa sjælden faa at høre saa- 
danne Udtalelser som: »Kan det ikke være det 
samme, hvad Sprog et Folk taler. Man kan jo 
være lige saa lykkelig med det ene som med det 
andet.« Sligt er kun Ytring af sløv Modløshed eller 
haabløs Letsindighed.

Thi ganske vist er det saa, at ethvert Folk kan 
være lykkeligt ved sit Sprog. Men intet Folk kan 
blive lykkeligt ved at gaa over fra sit eget til 
et andet Folks Sprog. En saadan Overgang fuld
byrdes først i Løbet af Aarhundreder, saaledes som 
Historiens Vidnesbyrd lærer os det, baade hos os 
selv og mange andre Steder. Men hele denne 
uendelig lange Overgangstid er tillige en uafladelig 
Lidelsestid. Den opvoksende Ungdom i det ene 
Slægtled efter det andet plages og forvirres ved, at 
der paatvinges den et nyt, fremmed Sprog ved Siden 
af dens Modersmaal. Den gaar tilbage med Hensyn 
til Tilegnelsen af Kundskaber, fordi det er umuligt
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at bibringe Børn Kundskaber blot tilnærmelsesvis 
med samme Lethed og Klarhed gennem et frem
med Sprog, som gennem Modersmaalet. Endnu 
mindre er det muligt at indvirke varmende og for
ædlende paa Barnets Hjerte gennem det fremmede 
Sprog; thi Barnet vil altid vedblive at staa koldt 
lige over for dette, og betragte det mere som en 
ond Plageaand end som en venlig Vejleder. Og 
hvad der er endnu værre: Dobbeltheden, det at 
skulle tjene to Herrer, at skulle holde det gaaende 
baade med det fremmede, som Erobreren vil paa
tvinge, og det gamle, nedarvede, som Hjertet dog 
vedbliver, om end stundom kun hemmeligt, at 
hænge ved — alt dette fremavler efterhaanden i 
en Befolkning, der skal tvinges over i et nyt Sprog, 
en sædelig Slappelse, en Upaalidelighed og en Uveder- 
hæftighed, der trykker Befolkningen som Helhed 
ned paa et Trin, som man maa grue ved at tænke 
paa.

Lad os derfor aldrig trøste os med den grund
falske Tanke, at det vel ikke kan være en saa stor 
Ulykke for et Folk at opgive sit Modersmaal og 
gaa over til et andet Sprog. Der gives utvivlsomt 
ikke nogen større Ulykke, ikke noget dybere Fald 
for et Folk. Lad os derfor alle, saa mange som 
her er til Stede fra Landet Nord og Syd for Konge- 
aaen, af yderste Evne kæmpe for vort Modersmaal. 
Og lad os kæmpe som dem, der véd, at det kun 
er lidet bevendt med vor egen Kraft, men at den 
sande Kraft kommer fra oven. Med Ønsket om, at 
vi altid maa kæmpe i denne Aand, udbringer jeg
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et Leve for vort gode, gamle danske Tungemaal, 
saaledes som det endnu lyder langt ned imod Syd 
i Sønderjylland.«*

Digteren Hostrup anstillede en Sammenligning 
mellem Sønderjyden og Vestjyden. De havde begge 
to en mægtig Fjende at kæmpe med, Tyskerne og 
Vesterhavet. Men der var den Forskel, at Vester
havet havde været en Stormagt længe før Prøjsen 
blev det og skulde med Guds Hjælp ogsaa blive 
det længe efter. Det gjaldt baade for Sønderjyder 
og Vestjyder at faa rejst et Værn, et Dannevirke. 
Klitten her ude var et Dannevirke. Mod den stærke 
Folkebølge, som vilde rulle ind Syd fra, kunde 
man ikke bygge et legemligt Værn, men den maatte 
mødes med aandelige Vaaben. Klitterne her ude 
ved Vesterhavet vare byggede ved Havets egen 
Hjælp, Havet havde selv leveret Stof dertil og imod 
sin Villie rejst Befæstning mod sig selv, saaledes 
havde ogsaa den tyske Flodbølge ved sin skaan- 
selsløse Fremfærd mod sin Villie rejst en Vold mod 
sig selv, idet Kærligheden til det danske, som havde 
slumret, derved var vaagnet op og bleven ægget 
til Modstand. Men ligesom det var nødvendigt, for 
at ikke Stormen skulde blæse Sandet bort igen, at 
der plantedes Marehalm paa Klitterne, saaledes 
maatte der ogsaa her fra plantes paa Volden mod 
Syd i Stormens Tid. Et Hurra for, at vi i disse 
trange Tider aandeligt og med stærk Sammenslut
ning fra begge Sider af Grænsen maatte bygge et 
fast Værn mod den tyske Flodbølge.

* Monrads Tale er her gengivet efter Karl Hedes Bog; Sønderjyder
nes Besøg i Vestjylland, 1884, Pag. 141—44.
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Frimenighedspræst Poulsen, Bovlund, talte om, 
»hvad Udbytte vi nu paa begge Sider af Grænsen 
kunde have af dette Møde.« Vestjyderne havde sik
kert i disse Dage erfaret, at Sønderjyderne vare 
Danske og vilde vedblive at være Danske, og at 
de havde holdt godt ud i de forløbne tyve Aar. 
Det skulde styrke Vestjyderne i Haabet om, at det 
tabte, saa vidt det danske Folk bor og bygger, nok 
i Guds Time skulde komme tilbage igen. Men 
endnu stod Sønderjyderne midt i Kampen og trængte 
til Forstærkning. Og en saadan Forstærkning havde 
de i rigt Maal faaet i disse Dage, hvor de i saa 
sjælden Grad vare bievne oplivede og styrkede ved 
Samværet med Vestjyderne. Det var Sønderjydernes 
Udbytte af Mødet.

Højskoleforstander Nørregaard, Testrup, der op- 
traadte i Kaptajnsuniform, talte om Dannebrog og 
udbragte et Leve for vort gamle Flag.

Gaardmand Rasmus Hansen fra Kastrup i Søn
derjylland talte om, hvad Tyskerne forlanger af 
Sønderjyderne. De vilde ikke blot have deres Penge, 
men de vilde ogsaa fratage dem deres danske Sinde
lag. De gamle havde de vistnok opgivet som ufor
bederlige, men saa søgte de at faa fat paa deres 
Drenge. De har taget det danske Ord og den danske 
Sang ud af Skolen og sat det tyske Sprog og Op
rørssangen ind i Skolen i Stedet for, og Børnene 
skulde indprentes et nyt Sprog og et nyt Sind. 
Ogsaa Militærtjenesten rummede Farer i saa Hen
seende. Vi kunde lade dem udvandre for at und- 
gaa den tyske Militærtjeneste, men det rummede 
ogsaa sine Farer. Det var galt, naar de gamle døde
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bort, og de unge gik i Landflygtighed. Men trods 
alle Vanskeligheder vilde de dog ikke opgive Haabet; 
de kæmpede for en retfærdig Sag. — Et Leve for 
Haabet!

Folketingsmand Hansen, Sir, kom lige fra en 
Grundlovsfest i Thy og skulde bringe Sønderjyderne 
en Hilsen og en Tak fra danske Mænd og Kvinder 
hist oppe, en Tak, fordi de stod paa Vagt for den 
Sag, som ikke alene er deres, men ogsaa vor Sag, 
en Tak forbunden med Ønsket om, at de ikke 
maatte svigte i Kampen, men at Haabet maatte 
leve. »I hele Danmark,« sagde Taleren, »slaar det 
samme Hjerte for den samme Sag.«

Forstander Ludvig Schrøder, Askov, sluttede 
Mødet med en Tak baade til Sønderjyder og Vest
jyder, fordi de havde faaet denne Sammenkomst i 
Stand og udbragte et Leve for Hans Krugers Minde.

Mellem Talerne var der bleven afsungen Sange 
af et Sanghefte, der var samlet til Brug under Søn
derjydernes Besøg i Vestjylland. Udenfor dette 
Hefte blev der i Mødedagene uddelt tre særskilt 
trykte Sange, nemlig den ovenfor nævnte af Drach- 
mann, dernæst en Sang af E. Lembcke: >Saa kom 
I hid fra Syd til det fædrene Tag«, hvilken blev 
uddelt i 7000 Eksemplarer hin Mandag paa de for
skellige Steder, hvor der holdtes Møde, og endelig 
en Sang af Chr. Richardt: »Brødre mellem tvende 
Have«.

Efter Mødets Slutning vandrede Folk igen en Tur 
ned til Havet eller lejrede sig i Klitterne om de 
medbragte Madkurve, ligesom der i Badehotellet 
og de oprejste Telte indtoges nødvendige Forfrisk-
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ninger. Snart begyndte man dog at bqgive sig paa 
Hjemvejen, da det lakkede mod Aften, og mange 
havde lang Vej at tilbagelægge; men alle var enige 
om at prise Dagen som usædvanlig smuk og vel
lykket. Da vi paa Tilbagevejen kørte forbi en Skole 
paa Holmsland, stod Skolebørnene opstillede uden
for med Sangbøger og hædrede os med Fædrelands-« 
sange. Som et Paaskønnelsesbevis kastede vi en 
Pose Godter over til dem; men da gik Naturen 
over Optugtelsen, de smed Sangbøgerne og stor
mede løs paa Godterne, den ene oven paa den 
anden. Vi fik os naturligvis en hjertelig Latter. 
I Ringkøbing var der ganske folketomt, alle var 
stimlede til Søndervig. I øvrigt maatte man beundre 
den Sindrighed, hvormed Ringkøbing havde for- 
staaet at smykke sig til Ære for Sønderjyderne. 
Flag og Æresporte, Guirlander, intet var der sparet 
paa. I en Manufakturhandlers Vinduer var der lavet 
Dannebrogsflag ved at lægge Bundter af hvidt Uld
garn i Korsform paa rødt af samme Slags, og saa- 
ledes i det uendelige.

Tirsdag Morgen skulde Afrejsen foregaa. Det be
klagedes almindeligt baade af Værter og Gæster, at 
der ikke var levnet en Dag til, at man med hinan
den kunde have været hjemme i Ro og faaet talt 
lidt sammen. Alt var jo gaaet med til Festligheder. 
Men der var intet ved den Sag at gøre. Vi begav 
os da Tirsdag Morgen i god Tid til Velling Holde
plads, ledsaget af vor elskværdige Vært og Vært
inde, der fulgte med os til Varde. Snart kom Ekstra
toget brusende nordfra, flagsmykket som om Lør
dagen, og fyldt med glade Mennesker, og vi tog
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Plads iblandt dem. I Grunden havde jeg slet ikke 
Ret til at tage med dette Tog og ingen Adgangs
kort dertil, men der var ikke det mindste i Vejen 
fra Jernbanefunktionærernes Side. Ved hver Station 
kom der nye Deltagere paa Toget, og Folk var 
strømmet til i store Skarer for at hilse af med Søn
derjyderne. Det var i Sandhed et helt Triumftog. 
Alle Stationer vare pyntede og flagsmykkede, somme 
Steder var der et Musikkorps, der spillede Fædre
landssange, ved Ankomst og Afgang lød der Hurra- 
raab og Jubel: »Tak for denne Gang,« og »kom 
snart igen«. Huse og Gaarde langs Banelinien vare 
flagsmykkede, og Folk stod og hilste, mens Toget 
kørte forbi. Paa en Mark gik en Mand og pløjede, 
han havde ikke haft Tid at møde paa Stationen, 
men havde taget et lille Dannebrogsflag med, og 
da Toget kom, bandt han Hestene, og stod med 
blottet Hoved og viftede med sin lille Fane.

Overalt i Kupeerne lød der Fædrelandssange. 
Man kunde ikke blive træt af at synge. Jeg maatte 
med min ikke særlig skønne Stemme skrige mig 
aldeles hæs. Der var ikke Tale om, at man kunde 
blive fri. Især var der en Sang, som stadig for- 
langtes, og det var Rosings: »Der er Haab i vort 
Bryst; thi da Herren os slog,« et Vidnesbyrd om, 
at denne Sammenkomst ikke havde været forgæves, 
men havde været til Styrkelse for Haabet.

Ved Titiden om Formiddagen kom vi til Varde. 
Her mødtes alle Sønderjyder, for en stor Del med 
deres Værter, til en sidste Afsked. Ogsaa de, der 
havde boet Syd for Varde, kom dertil med Ekstra
tog. Aldrig har vel Varde set saa mange Mennesker
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indenfor sine Mure paa en Gang. Vejen fra Sta
tionen til Torvet var myldrende sort. Paa Torvet, 
hvor der var oprejst en Talerstol, mentes der at 
være samlet henved 10,000 Mennesker. Her blev 
talt baade af Vestjyder og Sønderjyder. Fra Vest
jydernes Side var Omkvædet: »Tak, fordi I kom«, 
og fra Sønderjyderne lød det: »Tak, fordi I vilde 
have os«. Peter Skau, Bukshave, indbød Vestjyderne 
til enkeltvis at besøge Sønderjyderne i deres Hjem. 
Paa anden Maade kunde de ikke tage imod dem. 
Indbydelsen blev ogsaa efterkommet, idet mange 
vestjyske Familier i de følgende Aar besøgte deres 
Gæster i deres Hjem i Sønderjylland. Efter at ikke 
mindre end ni Talere havde haft Ordet for kortere 
eller længere Bemærkninger, sluttede Festen paa 
Torvet med Afsyngelsen af: »Alt staar i Guds Fadef- 
haand«. Sønderjyderne spiste derefter Frokost hos 
Byens gæstfri Borgere. Der var dem, der hin Mid
dag havde tyve Gæster til Bords, og alle Vegne lød 
der Tale og Sang ud gennem de aabne Vinduer. 
Klokken ét samledes Gæster og Værter og utallige 
andre igen paa Banegaarden, og efter at der var 
taget en hjertelig Afsked, førte to Ekstratog under 
rungende Hurraraab de sønderjyske Gæster af Sted 
til Grænsen. Jeg tog over Ribe og drog derfra hjem.

Over tyve Aar er nu henrundne siden hin Tid; 
men endnu staar den vestjyske Tur i Mindets Glans 
for mig. Det var Dage, som man ikke kommer til 
at opleve ret mange af i sit Liv.

Ved min Hjemkomst modtog jeg den sørgelige 
Efterretning, at mine sædvanlige fjorten Feriedage 
vare bievne mig nægtet. Jeg havde denne Gang

H. Kau, Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. 12
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som tidligere for en Maanedstid siden indgivet An
søgning til den prøjsiske Regering om Frihed; men 
der var kommen Afslag til mig paa mn Bopæl i 
København, og dette var nu af min Værtinde bleven 
sendt til mig i en Konvolut med Udskrift til Fader. 
Der kan, som ovenfor antydet, ikke være Tvivl 
om, at det var den sønderjyske Tur til Vestjylland, 
der var Skyld heri.

Tyskerne vare som rasende over denne Begiven
hed, som de dog ikke saa sig i Stand til at for
hindre, og da de ikke kunde ramme de skyldige, 
som alle vare prøjsiske Undersaatter, svalede de 
deres Hævn paa de sagesløse. At 2—300 unge søn
derjyske Piger i Slutningen af Juni Maaned samme 
Aar gæstede København og Omegn efter Indbydelse 
derovre fra, gjorde selvfølgelig ikke Sagen bedre. 
Det var som sædvanlig de stakkels Optanter, der 
maatte være Syndebukke. Var der en Deltager, som 
havde en nærmere eller fjærnere Slægtning blandt 
Optanterne, blev denne sidste ramt af en Udvis
ningsordre. Der førtes en hel Krig mod Optanterne 
i de første Maaneder efter Vestjyllandsturen. Karl 
Hede har i et lille Skrift med Titel: »Tyskernes 
Færd i Sønderjylland 1884«, givet en ret udførlig 
Skildring af denne Udryddelseskrig, og til denne 
lille Bog skal jeg henvise enhver, der kunde have 
Lyst til at studere Sagen nærmere. Her kun et 
enkelt graverende Eksempel, der kunde suppleres 
med utallige andre. En Købmand i Aabenraa, der 
var dansk Undersaat, havde en Læredreng, som 
Forældrene endelig vilde have med paa Turen til 
Vestjylland. Købmanden vilde grumme nødig ind-
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lade sig derpaa, idet han som Optant vidste, at 
han skulde vise den yderste Forsigtighed i alle 
Maader. Men da Forældrene og Drengen blev ved 
at trænge paa, gav han efter, idet han mente, at 
det da vel maatte være Forældrene, der kom til 
at bære Ansvaret, og ikke ham. Men om Forladelse, 
Købmanden fik Ordre til at forlade Landet inden 
otte Dage, og derved var ikke noget at gøre. Han 
sad ellers i en udmærket Forretning, men da der 
ikke maatte forundes ham Tid til at faa den or
dentlig realiseret, tabte han mange Penge ved den 
Historie. Han bosatte sig senere i en jysk Provinsby, 
men sidder nu i trange Kaar, idet han ikke her 
har formaaet at drive sin Forretning op til en lig
nende Højde som hist nede.

Med Spænding sad jeg i mit Fængsel og fulgte 
Begivenhedernes Gang. Hver Dag bragte Bladene 
Meddelelse om nye Udvisninger, og jeg tænkte: »Der 
kommer nok ogsaa snart Bud efter Dig.« Ogsaa i 
vor nærmeste Omegn foretoges der Udvisninger. 
Men Tyskerne vare saa optagne af at jage efter de 
ulykkelige Optanter, at de ganske glemte at tænke 
paa min mulige Tilstedeværelse. Jeg fik Lov at 
være i Fred, og det til Trods for, at jeg denne 
Sommer endogsaa opholdt mig henved tre Maane- 
der hjemme. Men det var én Sommerferie fuld af 
Angst og Uro som ingen Sinde. Jeg vilde have be
nyttet Tiden til at læse noget, da jeg syntes, at 
Ferien ellers blev lovlig lang; men det blev ikke 
til meget med Læsningen. Og aldrig har jeg følt 
mig saa befriet, som da jeg i Slutningen af Avgust 
1884 var sluppen lykkelig og vel over Grænsen igen.

12*
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Undervejs til København aflagde jeg et Besøg paa 
Samsø. Jeg havde faaet Opfordring til at holde et 
Foredrag om sønderjyske Forhold i en derværende 
Foredragsforening. Opfordringen var kommen fra 
den gamle Pastor Bech i Tranebjerg, der i sin Tid 
havde været Præst i Sønderjylland og havde et 
varmt Hjerte for den sønderjyske Sag. Hans Søn 
var nemlig min Studenterkammerat. Da jeg aldrig 
før var optraadt offentlig som Taler, saa jeg Dagen 
i Møde med Spænding; men jeg havde jo i øvrigt 
haft Tid nok til Forberedelse i den lange, stille 
Sommerferie. Jeg talte da ogsaa for de gode Sam
singer i to stive Klokketimer; men de fulgte godt 
med hele Tiden. Det var jo nærmest en Skildring 
af den daværende Tilstand i Sønderjylland, jeg 
skulde give, men jeg begyndte helt fra Gorm den 
gamle og Thyra Danebod, og fortalte saa omtrent 
alt, hvad jeg vidste, saa det var ikke underligt, det 
tog Tid. Det gaar, naar man første Gang skal holde 
Foredrag, som naar man første Gang skal prædike, 
man er tilbøjelig til at proppe hele Dogmatikken 
ind i én Prædiken; men naar man skal til at præ
dike hver Søndag, lærer man at holde til Raade 
med sine Tanker. Naa, jeg var imidlertid stolt, da 
Formanden for Foredragsforeningen rakte mig ti 
Kroner som Honorar. Det var de første Penge, jeg 
nogen Sinde selv havde tjent.

Det var en Søndag Eftermiddag, Foredragsmødet 
holdtes. Om Formiddagen havde jeg været i Kirke 
i Tranebjerg, og om Aftenen fik jeg en interessant 
Samtale med min Vært Pastor Bech. Hna havde 
været med som frivillig i den første slesvigske Krig



181

og havde været Løjtnant. Han var bleven saaret 
ved Isted, og foreviste med Stolthed sin blodige 
Skjorte med Hullet, hvor Kuglen var gaaet igen
nem. Ved den anden slesvigske Krigs Udbrud var 
han Præst i Angel, og han skildrede med levende 
Farver, hvor frygtelige de første Dage efter Tilbage
toget fra Dannevirke havde været for ham og hans 
Familie. Hjemmetyskerne bleve som helt vilde. 
Samme Nat, som Dannevirke var bleven forladt, 
omringede de Præstegaarden og bombarderede hans 
Ruder med store Sten. Han maatte barrikadere Vin
duer og Døre med Bænke og Borde, og bringe sin 
Kone og Barnet i Vuggen i Sikkerhed i et mørkt 
Rum uden Vinduer. >Den Nat var jeg sandelig 
bange,« sagde han. »Jeg havde ellers gjort tre Felt
tog med og var bleven saaret ved Isted, saa jeg 
syntes, at jeg dog havde prøvet adskilligt; men den 
Nat var jeg bange, da blev mine Haar hvide.« 
Næste Dag fik han Kone og Barn bragt i Sikker
hed hos nogle loyale Fiskere nede ved Stranden, 
og han maatte saa se at klare sig selv, som han 
kunde. Men de første Nætter turde han ikke være 
i Præstegaarden. Han gik da hen til en dansksindet 
Mand og spurgte, om han kunde være der om Nat
ten; men Manden vaandede sig og sagde, at han 
turde ikke huse ham, da Oprørerne saa vilde rive 
Taget ned over Hovedet paa ham. »Ja, saa skal 
De saamænd heller ikke,« svarede Præsten, og gik 
hen til en anden Mand. »Ja,« sagde denne, »jeg 
ved, Hr. Pastor, at hvis jeg kom til Dem om Nat
tely, vilde jeg ikke blive vist bort, og det skal De 
heller ikke blive hos mig, saa gaa det, som det
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vil.« Konen fik da i en Fart en Seng gjort i Stand 
og Varmedunk lagt i, og Præsten gik til Køjs, og 
»aldrig,« føjede han til, »har jeg sovet bedre end 
den Nat, oven paa saa megen Angst og Spænding.« 
Imidlertid blev Forholdene snart roligere igen, efter 
at Tyskerne havde besat Angel, og han fik Lov at 
blive siddende i sit Embede til efter Paasken og 
Konfirmationen, derpaa blev han afskediget. — Jeg 
sad og lyttede til den gamle Præsts Fortællinger 
om dette, saa vel som om saa meget andet, lige 
til Midnat, og havde en sjælden fornøjelig Aften. 
»Erfaren Mand er god at gæste.«

I det hele blev Turen til Samsø en værdig Af
slutning for mig paa den Ferie, der var begyndt 
med en saa interessant og uforglemmelig Begiven
hed, som Rejsen til Vestjylland.

Imidlertid fik min Sommerferie i 1884 et Efter
spil. Det blev nemlig opdaget, at jeg havde opholdt 
mig hjemme uden Tilladelse, og det paa en meget 
ærgerlig Maade. Min Fader havde af en eller anden 
Grund nægtet en Karl at gaa i By Søndag Efter
middag. Karlen selv tog sig ikke denne Sag nær, 
men havde dog fortalt det til sin Moder, en rigtig 
Rappenskralde, der blev rasende derover og be
sluttede at hævne sig ved at melde mig til Gen
darmen. Hun havde faaet ham fortalt, baade at 
jeg havde været med paa Vestjyllandsturen, at jeg 
havde været hjemme hele Sommeren, og endelig 
at jeg var rejst til Samsø for at bagtale Tyskerne. 
Gendarmen kom straks i Aktivitet. Ganske vist 
var jeg j° personlig undsluppen, saa derved var 
intet at gøre, men man kunde derimod ramme
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Fader. Mærkelig nok henvendte Gendarmen sig 
ikke straks til mine Forældre; men han har maaske 
ment, at disse vilde benægte, at jeg havde været 
hjemme. Derimod henvendte han sig til alle vore 
Naboer, for gennem disse at faa konstateret, at 
Konens Udsagn passede. Men der var naturligvis 
ingen af Naboerne, som kendte det mindste til den 
Sag, og en af dem var endogsaa dristig nok til at 
sige til Gendarmen, at han kunde ikke forstaa, at 
man ikke sagtens kunde lade mig være i Fred i 
den Smule Ferie, jeg havde om Aaret, man vidste 
jo godt, at jeg en Gang for alle var udvandret til 
Danmark og ikke vilde komme tilbage til det tyske 
Rige mere, og at jeg gjorde jo da ingen Fortræd 
o. s. v. Men denne sidste Forklaring vilde Gendarmen 
ingenlunde godkende. Jeg var netop en Agitator af 
Rang, udtalte han, og i høj Grad skrevet paa det 
sorte Brædt. Fra Naboerne gik Gendarmen til Skole
læreren. Min Anklagerinde, der boede Nabo til 
Skolen, havde nemlig lagt Mærke til, at jeg en 
Aftenstund havde besøgt denne, og det havde hun 
ogsaa faaet Gendarmen meddelt. Skolelæreren kunde 
jo ikke nægte, at jeg havde været der, men da Gen
darmen vilde have at vide, om vi havde talt om 
Politik, svigtede Lærerens Hukommelse. Det var 
naturligvis i og for sig en Forbrydelse for en prøj
sisk Embedsmand at give sig af med en Person 
som mig, men Læreren slap dog med Skrækken. 
Efter at have gjort denne Runde, kom Gendarmen 
til Fader, der ikke lagde Dølgsmaal paa, at jeg 
havde været hjemme, og han blev da idømt en 
Mulkt paa ti Reichsmark, fordi han havde haft
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Besøg af sin Søn. — Efter denne Historie faldt det 
mig aldrig senere ind at søge om Opholdstilladelse; 
thi jeg vidste paa Forhaand, at en saadan vilde 
blive mig nægtet, og det vilde i saa Fald kun gøre 
ondt værre, idet jeg derved vilde opnaa yderligere 
at henlede Opmærksomheden paa mig. Jeg vedblev 
dog stadig at gæste mit Hjem i Ferierne, og en 
Gang til indtraf der en lignende Historie som den, 
jeg ovenfor har fortalt. Jeg opholdt mig hjemme 
nogle Dage i min Pinseferie. Mine Forældre havde 
en Tjenestedreng, hvis Forældre boede i Hus sam
men med Gendarmen, og vi søgte derfor at undgaa, 
at Drengen fik mig at se, for at forebygge mulige 
Ubehageligheder. Dette kunde dog ikke lade sig 
gøre. Drengen fik mig en Dag at se, og spurgte 
meget nysgerrigt sine Medtjenere, hvem jeg var. 
Disse gav mig et eller andet Navn, og jeg vandrede 
nu omkring paa Gaarden under et fremmed Navn, 
ligesom Morten Luther i sin Tid paa Wartburg. 
Snart var jeg imidlertid borte igen. Men da Dren
gen næste Søndag besøgte sine Forældre, har han 
formodentlig fortalt dem om den mystiske Person, 
de havde haft paa Gaarden i Pinsen, eller For
ældrene har spurgt ham ud og givet Gendarmen 
Nys derom, eller Gendarmen har selv haft fat i 
ham. Hvorledes det er gaaet til, kan jeg ikke be
stemt sige, men Gendarmen har jo snart ved at 
stave og lægge sammen kunnet regne ud, at den 
fremmede maatte have været mig. Han var da ikke 
sen til at komme af Sted. Det gjaldt jo nu om at 
faa Sagen konstateret og igen faa Fader idømt en 
Bøde, der naturligvis denne Gang skulde have været
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fordoblet. En skønne Dag kort efter Pinseferien 
kommer Gendarmen da anstigende. Han talte slet 
ikke til mine Forældre om mig, sagtens af den 
Grund, som jeg ovenfor har antydet. Han spurgte 
derimod om Tjenestefolkene, idet han foregav, at 
han skulde efterse, om deres Skudsmaalsbøger var 
i Orden. Da han var bleven ene med disse, glemte 
han imidlertid Skudsmaalsbøgerne, men nu gik det 
løs med Spørgsmaal om min Person. Til en Pige, 
som sad i Stalden og malkede, henvendte han sig 
baade med Trusler og Smiger, for at faa hende 
til at sige, at jeg havde været hjemme; men hun 
nægtede haardnakket at vide Besked om den Sag. 
Da han ingen Vegne kunde komme med hende, 
gik han ud paa Marken til en Karl, som gik og 
pløjede, og vilde have ham til at bekende; men 
han vilde heller ikke ud med Sproget, til Trods 
for Gendarmens løgnagtige Udsagn om, at Pigen 
havde bekendt, saa han kunde lige saa godt ogsaa 
gøre det. Resultatet blev, at Gendarmen denne Gang 
maatte ride bort med uforrettet Sag, og Fader slap 
for Bøden.

Det er en Selvfølge, at denne store Udvandring 
af unge Nordslesvigere har været til umaadelig 
Skade for den danske Sag. Det danske Stemme
antal ved Valgene gik stadig tilbage; thi de saa- 
kaldte Optanter havde ingen Stemmeret, men kun 
Bosættelsestilladelse, og de efter 16. November 1870 
udvandrede vare for bestandig tabte for Sagen. Des
uden gik der en Masse Arbejdskraft tabt derved, 
som til Dels maatte erstattes Syd fra, og saaledes 
kom der en hel Del Tyskhed ind i Landet, skønt
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dog ikke saa meget, som man kunde have frygtet 
for. Man blev derfor nødt til at forandre Taktik 
paa dette Punkt. Nu er der ingen, der udvandrer, 
men de unge bliver i Landet. Det er ganske vist 
ikke morsomt for dem at trække i den prøjsiske 
Militærfrakke; men det er et Offer, som maa brin
ges. Resultatet heraf er heller ikke udeblevet. Det 
danske Stemmeantal ved Valgene er igen i Stig
ning, og Danskheden i det hele i Fremgang. Den 
skæbnesvangre Udvandring skulde aldrig have været 
begyndt. Det er let nok at se nu. Vi skulde være 
bievne paa vor Post. Men det forstod vi ikke den 
Gang; vi ventede jo hver Dag en Opfyldelse af § 5. 
>At udvandre, det var Troskab den Gang,« sagde 
forleden en Kvinde, til hvem jeg beklagede mig 
over, at jeg havde forladt Sønderjylland. Og heri 
havde hun Ret. Saadan som Stillingen og Stem
ningen var i de Tider, havde vi i Grunden intet 
andet Valg. Og have vi fejlet heri, saa var det i 
hvert Fald kun af Kærlighed til Danmark og alt, 
hvad dansk er, vi fejlede.

Nu er, som sagt, denne skæbnesvangre Udvan
dring et overstaaet Standpunkt, og der bliver ingen 
flere saadanne landflygtige Personer som mig og 
min Generation. Dette har ført til, at vor Tilværelse 
nu ganske synes at være glemt af de prøjsiske Myn
digheder, og vi kan færdes der nede lige saa frit 
som andre Danske. Der er ingen, der nu tager 
Notits af os, der en Gang var saa efterstræbte. Jeg 
rejser i Sønderjylland saa ofte, og skønt det gamle 
Forbud om ikke at komme der uden Tilladelse fra 
den prøjsiske Regering endnu staar ved Magt — i
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hvert Fald paa Papiret — saa har jeg dog kun en 
eneste Gang i senere Aar ved en Lejlighed, hvor 
jeg ikke kunde undgaa at komme til at optræde 
mere officielt, fundet mig foranlediget til at hen
vende mig til den slesvigske Regering om Frihed 
til et tre Dages Ophold, hvilken ogsaa beredvillig 
blev mig tilstaaet.

Men det er med blødende Hjerte, jeg besøger 
dette mit elskede Fødeland. Ikke blot ere mine For- 
ældre borte og hele min nærmeste Slægt uddød. 
Det faar være. Tabet af Forældre og Søskende er 
noget, man kommer til at friste, hvor som helst i 
Verden man bor. Men det tungeste for mig er, at 
det Hjem, jeg elskede saa højt, og hvortil der knyt
ter sig saa mange uforglemmelige Minder, er gaaet 
over paa tyske Hænder. Der, hvor mine Forældre 
havde Billeder af Kruger og Ahlmann hængende, 
der hænger nu Billedet af den tyske Kejser, og der, 
hvor vi havde Billederne af de for vort Fædreland 
i 1864 faldne Officerer hængende, der hænger nu 
Billedet af Bismarck, og der hvor mit danske Moders- 
maals bløde Toner lød over min Vugge, der lyder 
nu det jernhaarde tyske Sprog, og der, hvor vi sang: 
»I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,« der 
synger man nu: »Ich bin ein Preusse;«. Dannebrog 
havde vi vel aldrig Lov at hejse i min Levetid, 
men at glæde os ved de røde og hvide Farver paa 
Vægge og Døre, og hvor vi kunde faa dem anbragt, 
kunde ikke formenes os. Nu er de forsvundne, de 
dejlige lyse Farver, og afløste af de sorte og hvide, 
der nærmest minder en om en Ligkiste, og udenfor 
smelder en modbydelig prøjsisk Klud for Vinden.
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I flere Aar har jeg ikke kunnet bevæge mig til at 
træde indenfor i mit gamle Hjem. Ikke af Frygt 
for, at jeg ikke skulde blive godt modtaget. Den 
tyske Ejer er altid kommen mig i Møde med Ven
lighed og har vist Ærbødighed for mine Følelser; 
men jeg har alligevel ikke kunnet bekvemme mig 
dertil. Jeg nøjes med at se derhen fra det fjerne.*

Men med Guds Hjælp skal alt en Gang igen blive 
anderledes. Det er mit faste, urokkelige Haab. Jeg 
slipper det ikke, det skal i yderste Fald gaa med 
mig i Graven. Kampen mellem Dansk og Tysk er 
endnu staaende, og Saga har ikke talt sit sidste 
Ord i den Strid.

»Ja Dagen kommer, vi det ved, 
skønt kun den ses i Drømme, 
den Dag, da Ørnen, som slog ned, 
maa hjem til Reden rømme. 
Da frit i Sønderjyllands Skov 
det røde Flag tør gynge, 
og ikke Lærken blot faar Lov 
paa Heden dansk at synge.«

• Mens dette trykkes, erfarer jeg, at mit Fædrenehjem igen er gaaet 
over paa danske Hænder.




