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Forord.
5TL Efteraaret 1894 blev jeg opfordret til at skrive en
oiL Biografi af Stiftsprovst Mørk Hansen til »Nord*
slesvigsk Søndagsblad«, en Opfordring jeg saa meget
hellere efterkom, som den gamle Hædersmand, hvem
jeg regner det med til mit Livs Lykke at have lært at
kjende, selv havde udpeget mig til dette Arbejde. Det
var imidlertid imod Mørk Hansens Ønske, at Biografien
kom frem før hans Død, der efter hans egen Mening,
som ogsaa viste sig at slaa til, vilde indtræffe »i Løbet
af nogle faa Maaneder«.
Men han fik ikke Lov til
at raade i den Henseende, fandt sig da ogsaa i sin
Skjæbne og var selv behjælpelig ved Biografiens Ud
arbejdelse, for saa vidt som han gjennemlæste mit
Manuscript og meddelte mig adskillige Oplysninger og
gode Vink. Biografien blev indrykket i »Nordslesvigsk
Søndagsblad« i Maj 1895, og Mørk Hansen læste den
selv inden sin Død og udtalte sin Tilfredshed med den.
Skjønt denne lille Biografi ogsaa udkom i Særtryk
med-et veltruffet Billede af Mørk Hansen, stod det mig
dog strax klart, at Mørk Hansen, hvis Minde det danske
Folk og fremfor alt de danske Sønderjyder ere skyl
dige at frede om i de kommende Tider, fortjente et

langt udførligere Eftermæle i Literaturen end det, et
Ugeblads Spalter kunde give Plads for. Det har derfor
gjennem flere Aar været min Tanke, paa Grundlag af
mine Artikler i »Nordslesvigsk Søndagsblad« at ville
udarbejde en omhyggeligere Skildring af Mørk Hansens
Liv og Gjerning, en Tanke jeg herved ser gjennemført.
— Maatte Arbejdet i nogen Maade være lykkedes!
Gadbjerg Præstegaard ved Jelling, den 25de Maj 1899.

Hans Kau.
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I.

Barndoms- og Ungdomsaar.
ouritz Mørk Hansen blev født den 28de September

«

1815 i Todbjerg Præstegaard, halvanden Mil
nord for Aarhus, hvor hans Fader Christian Erhard
Hansen den Gang var Præst. Paa fædrene Side er han
af god jydsk Bondeæt, Farfaderen var Staldmester hos
Grev Frijs-Frij sen borg, Oldefaderen Fæstebonde under
Boller ved Horsens. Moderen Ane Marie Mørch var
en Datter af Sognepræst Mouritz Mørch i Ferslev, Fleskum Herred. Denne var Søn af en Degn, hvis Fader
igjen var Husmand og fra hvis Bolig, Mørkehuset i
Rold Skov, Familienavnet »Mørch« har sin Oprindelse.
Da Mørk Hansen var 12 Åar gammel, blev hans
Fader forflyttet til Ønslev og Eskildstrup paa Falster,
hvor han døde 1853.
Han undervistes i Hjemmet af
sin Fader indtil 1833, da en ældre Broder blev Student,
hvorefter han blev sat i Nykjøbing Kathedralskole. Sit
Barndomshjem og sine Forældre har Mørk Hansen selv
skildret paa følgende Maade: »Min Barndom var lys
og lykkelig, i et venligt og fredeligt Hjem, under ret
skafne, gudfrygtige Forældres forstandige og kjærlige
Tugt. Min Moder var en i høj Grad oplyst, samvittig
hedsfuld, utrættelig og derhos kjærlig Kvinde.
Hun
opnaaede senere som Enke en høj Alder og tog alle
H. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
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sine Børns og Børnebørns Taknemmelighed med sig,
da hun forlod os. Min Fader var indtil mit 18de Aar
min eneste Lærer. Jeg mindes ham altid med Ære
frygt og Tak, og jeg véd, at han nød stor Anseelse
baade som Præst og som Menneske. Hans Valgsprog
var: »Sandheden tro i Kjærlighed« (Efes. 4, 25), hvilket
ogsaa blev indridset paa hans Gravsten«.*)
Efter to Aars Skolegang i Nykjøbing drog Mørk
Hansen 1835 som Student til Kjøbenhavn, hvor han
Aaret efter tog 2den Examen med bedste Karakter
ligesom ved Studentereksamen.
Hans »Studenteraar
vare fattige paa Penge, men rige paa aandeligt Liv i
Omgang med Venner«, har han selv fortalt. For at
kunne blive i Byen maatte han undervise i flere Skoler,
stundum 6 Timer dagligt, for et ringe Vederlag. I
Vinteren 1838—39 var han som Stedfortræder for en
god Ven, der den Gang læste til Examen, Lærer for
de to yngste Klasser i Mariboes Realskole, og da Ven
nen atter overtog sine Timer, benyttede Professor Mariboe
Mørk Hansen til at forberede saadanne Drenge, som
skulde optages i Skolen, hvor man brugte den jacototske
Methode**). Han har saaledes lært en stor Mængde
Drenge, hvoraf mange senere bleve ansete Mænd, de
første Begyndelsesgrunde.
Blandt disse var der baade
Grever og Baroner, Sønner af Admiraler og Generaler
o. s. v. Nogle af dem bleve senere Oberster, andre
Kammerherrer, én Admiral. Flere af disse Smaafyre
kom Mørk Hansen til at holde meget af, og med særlig
Forkjærlighed mindedes han den senere Højesterets
advokat Arthur Hindenburg, der var den bedst bega
vede af dem alle. Men trods de mange Informationer
*) »Nordslesvigsk Søndagsblad, Kirkelig Del« Nr. 14, Søndag
den 1. April 1894. (Mørk Hansens Jubilæumstale.)
**) Efter Franskmanden Jacotot, død i Paris 1840.
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forsømte Mørk Hansen ikke sit theologiske Studium.
Han læste saa flittigt, at han i mindre eud 4 Aar
(1840) absolverede den theologiske Attestats med »Første
Karakter især paa Grund af den skriftlige Prøve«.
Blandt Universitetslærerne mindedes Mørk Hansen
altid med Taknemmelighed Professor H. N. Clausen,
»af hvis klare’ Foredrag og udmærkede Skriveøvelser
han havde megen Frugt«*), men i Særdeleshed følte
han sig tiltalt af og blev stærkt paavirket af den unge
Professor Martensen. Han siger selv herom med Hen
blik paa den rationalistiske Tidsalder, i hvilken han
var opfødt, at »det var en stor Guds Naade, at der
netop, da jeg begyndte at forberede mig til at blive
Præst, fremtraadte en ung og aandfuld Lærer ved
Universitetet — den senere Biskop Martensen —, som
med brændende Nidkjærhed ledte os til at tro paa den
treenige Gud og gjorde det klart for os, at den, som
ikke har Sønnen, har ej heller Faderen, og at ingen
kommer til Faderen uden ved Sønnen, i hvem al Gud
doms Fylde boede legemligen (Koloss. 2, 9). Og det
var en lige saa stor Guds Naade imod mig, at jeg
blandt mine Medstuderende fandt Omgangsvenner, der
af ganske Hjerte blev ved Daabens Pagt og intet andet
vilde vide til Salighed end den korsfæstede og opstandne
Jesus Kristus. Da gik det op for mig, ligesom fordum
for Paulus, at hine Fornuftkristne i Virkeligheden, om
de end ikke selv vidste det, forvanskede Guds Ord, og
at det er ved den aabenbare Sandhed, vi skulle anbe
fale os for alle Menneskers Samvittighed, da følte jeg,
at skulde jeg tale, maatte jeg først tro, tro alt det, Pro
feterne og Apostlene have vidnet, og jeg bad Gud om
et enfoldigt troende Hjerte« **).
*) »Nordslesvigsk Søndagsblad, Kirkelig Del« Nr. 14, 1894.
♦*) Sammesteds.
1*
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Som man vil kunne forstaa, blev der i Mørk Han
sens Studenteraar ikke megen Tid tilovers for ham til
at déltage i Studenterlivet og de mange Møder, som det
i disse Aar var saa rigt paa*). Alligevel blev han dog
ved sin ældre Broder Niels Hansen og dennes Gontubernal paa Borchs Gollegium, Fabricius, draget med
ved flere Lejligheder, navnlig hvor disse* to spillede en
Rolle. Mørk Hansen var saaledes med at hilse paa
Bønderne ved Festen paa Bellevue den 20de Juni 1838
og deltog ligeledes med Begejstring i Møderne ved
Thronskiftet 1839. Her traadte han endogsaa trods sin
medfødte Undselighed op som Agitator. Som bekjendt
foreslog Orla Lehmann en Adresse fra Studenterne til
den nye Konge. Imod hans glimrende Svada optraadte
Madvig med stor Vægt, idet han sluttede sin Tale med
det Spørgsmaal: »Haanden paa Hjertet, mine unge
Venner! Hvad kjender I til den norske Gonstitution ?«
Mange af Studenterne følte, at han havde Ret, men nu
fremstod D. G. Monrad, som lige var hjemkommen fra
Paris, og beviste med henrivende Veltalenhed, at Stu
denterne ogsaa vare Statsborgere, der som saadanne
baade kunde og burde virke for større borgerlig Frihed.
Mørk Hansens Ven Frederik Barfod, der ligesom Grundt
vig den Gang var ivrig Absolutist, sluttede sig helt til
Madvig og appellerede til den Pietet, man skyldte den
nys afdøde ædle Kong Frederik d. VI. Men han blev
næsten udhysset, og Lehmanns Adresse blev vedtaget
med overvældende Majoritet.
Da var det, at Mørk
Hansen næste Morgen tidlig gik omkring paa alle Uni
versitetets Auditorier, traadte op paa Kathedret og
underrettede de forsamlede Studenter om, hvor Adressen
*) Den følgende Skildring af Mørk Hansens Studenter- og
Kandidataar støtter sig i alt væsentligt til hans egne Meddelelser
derom i »Museum«, 6te Hefte 1893. (»Nogle Minder fra Studenter
livet for 50 Aar siden«.)
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laa til Underskrift.
Samme Dags Aften var Mørk
Hansen forsamlet med nogle Venner hos sin Moster,
Provstinde Bregendahl (Moder til Folkethingets senere
Formand), hvor han boede, og her kom Barfod, som
ogsaa hørte til Husets Omgangskreds, meget opbragt
ind i Stuen og udtalte sin Harme over Studenternes
Adresse, idet han føjede til: »Den vilde næppe have
faaet saa mange Underskrifter, dersom ikke en »ufor
skammet Børste« havde løbet omkring paa Auditorierne
og opfordret baade Russer og ældre Studenter til at
skrive under«. Mørk Hansen maatte da frem med, at
han var denne »Børste«. Men denne Scene gjorde
intet Skaar i Barfods og Mørk Hansens Venskabsforhold,
der vedvarede trods senere Sammenstød, saa længe de
begge levede.
»Meget skylder jeg ogsaa« — udtalte
Mørk Hansen i sin Jubilæumstale i Vonsild Kirke den
18de Januar 1894 — »den endnu levende Historiker
og Digter Frederik Barfod, der navnlig lærte mig at
skatte Kingo, Brorson og frem for alle Grundtvig«.
»Dog blev jeg« — føjer Mørk Hansen til — »aldrig,
hvad man kalder Grundtvigianer«.
Det gik den Gang ikke saa let som nu til Dags
for en ung Kandidat at komme i Præsteembede, og da
Mørk Hansen tillige selv havde Følelsen af, at hans
Kundskaber paa Grund af den hurtige Examenslæsning
vare meget mangelfulde, slog han sig til Ro i Hoved
staden nogle Aar for at fortsætte sine Studier. Han
tog sig en Huslærerplads, og ved Siden af Huslærergjerningen studerede han Theologi og forberedte sig
navnlig til de praktisk-theologiske Prøver i Katekisation
og Prædiken, hvilke han underkastede sig henholdsvis
den 6te Februar 1842 og den 13de November 1843,
begge med første Karakter.
Desuden beskjæftigede han sig med litterære Ar
bejder. I 1842 oversatte han »Julirevolutionen eller
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Statsidéen i Frankrig i dens nødvendige Udvikling fra
Ludvig den XIV. til Ludvig Philip«, et historisk-politisk
Skrift, og samme Aar udgav han ligeledes i Oversæt
telse Marheinekes »Lærebog i kristelig Tro og Levnet
for tænkende Kristne«. Men hans vigtigste Arbejde
fra disse Aar var dog »en populær Fremstilling af den
kristelige Kirkes Historie«, som rigtignok først udkom
i 1848.
»Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug«,
der øvede en ikke ringe Indflydelse her til Lands i
Fyrrerne, havde nemlig 1841 udsat en Præmie for et
saadant Arbejde. Mørk Hansen gav sig i Kast med
Opgaven og indleverede i Begyndelsen af 1843 sit Værk
til Bedømmelseskomitéen, der bestod af daværende Pro
fessor Engelstoft, senere Biskop i Fyen, Professor Peder
Hjort og daværende Sognepræst Bindesbøl, død som
Biskop over Lolland-Falster. Først efter 5 Aars Forløb
naaede Komitéen at faa afgivet sit Votum. Mørk Hansen
vandt ikke Prisen, men derimod hans Svoger Pastor
Levinsen, død som residerende Kapellan ved Trinitatis
Kirke i Kjøbenhavn. Man indvendte mod Mørk Hansens
Fremstilling, der forøvrigt blev betegnet som i høj Grad
grundig, aandfuld og livlig og som var indsendt under
det betegnende Motto af Augustin: »Hvad Sjælen er for
Legemet, det er den Helligaand for Kristi Legeme,
Kirken«, at den ikke var populær nok. Imidlertid lod
Mørk Hansen sit Arbejde trykke, og Publikum synes at
have bedømt det anderledes end Bedømmelseskomitéen,
idet Mørk Hansens Kirkehistorie blev en meget yndet
Bog og skal endogsaa være bleven benyttet som Lære
bog ved Undervisningen i Kirkehistorie i flere af Lan
dets lærde Skoler, saaledes navnlig i Haderslev Latin
skole. En mindre Lærebog i Kirkehistorie af ham
(1851) har oplevet 5 Oplag og er især bleven benyttet
paa Skolelærerseminarierne. Hans kortfattede Lærebog
i Verdenshistorien (1848) er udkommen i 6 Oplag. Det
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kan ogsaa bemærkes, at Mørk Hansen i sine Kandidataar jævnlig skrev Artikler til »Fædrelandet«s Søndags
nummer, der redigeredes af Orla Lehmann.
Ved Siden af sine Studier og sin Huslærergjerning
tog Mørk Hansen i de Aar, han tilbragte i Kjøbenhavn
efter endt Examen, livlig Del i det den Gang stærkt
pulserende Studenterliv, som han i sine Studenteraar
ikke havde haft rigtig Tid til at give sig af med, lige
som han ved Forholdenes Magt blev stærkt berørt af
Døgnets Politik.
Det var hos en Gontorchef i Rentekammeret, at
Mørk Hansen var Huslærer og hvis eneste Søn var be
troet til hans Omsorg, og samme Gontorchef var en
Skolekammerat og fortrolig Ven af Balthazar Christensen,
som næsten daglig kom der i Huset, ligesom Mørk
Hansen ogsaa med Familien tilbragte de fleste Søndag
Eftermiddage paa Grøndal, som Christensen den Gang
ejede. Her samledes jævnlig en Kreds af de daværende
liberale Førere som David, Ussing, Lehmann, Monrad,
Gjødvad og senere tillige Ploug og flere. Christensen
var en fanatisk Frihedsmand, men en elskværdig Vært,
og da han elskede Mørk Hansens ældre Broder Niels
og derfor ogsaa havde megen Godhed for Mørk Hansen,
forstod han altid at drage denne med ind i Samtalen,
og Mørk Hansen med sin livlige Aand blev en interes
seret Politiker.
I Foraaret 1841 blev Mørk Hansen ligefrem benyttet
i et politisk Ærinde. Skjærtorsdag den 8de April kom
Balthazar Christensen op til ham i Stormgade og be
rettede med sædvanlig Heftighed, at Kancelliet havde
anlagt en ny Sag mod »Fædrelandet«, hvorfor det var
nødvendigt, at Christensen, Monrad og Gjødvad uop
holdeligt confererede med Lehmann. Men denne op
holdt sig i Øjeblikket paa Falster. Som bekjendt var
Lehmann jo paa Grund af en Tale, han havde holdt i
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Nykjøbing paa Falster i Februar Maaned 1841, bleven
sat under Generalfiskalens Tiltale for Højforræderi, og
han var nu draget over til Nykjøbing for at lede Af
høreisen af de Vidner, som han benyttede til sit For
svar.
For ikke at vække Opsigt vilde Christensen da
bede Mørk Hansen om at rejse med til Falster og be
sørge det fornødne mod Hensyn til Mødet. Og saaledes
skete det. Mørk Hansen var strax villig, kjørte samme
Aften i Christensens Vogn med de 3 Mænd til Kjøge
og videre med friske Heste til Rønnede og Vordingborg.
Det var en yderst interessant Nat for Mørk Hansen.
Samtalen gik uafbrudt og drejede sig baade om det
brændende Spørgsmaal og om almindelige politiske,
filosofiske og historiske Forhold og Problemer. Navnlig
disputerede Monrad og Gjødvad ivrigt, men det skinnede
altid igjennem, at de holdt meget af hinanden. Lang
fredag Formiddag naaede de Gaabense, og herfra tog
Mørk Hansen en Extrapostvogn, med hvilken han hen
tede Lehmann i Nykjøbing og førte ham til Ønslev
Præstegaard, hvor han hvilede lidt ud hos Mørk Hansens
Fader, der beundrede ham, og medens Mørk Hansen i
Paasken kunde blive i sit Hjem, holdt Lehmann Samraad med sine Venner i Gaabense Færgegaard.
Som bekjendt faldt Lehmanns Dom ved Højesteret
i Januar 1842. Mørk Hansen, der, som vi have kunnet
forstaa, var kommen i Venskabsforhold til Lehmann,
fulgte naturligvis hans Skjæbne med den største Spæn
ding. Han var en begejstret Tilhører af Lehmanns
glimrende Forsvarstale i Højesteret og var nær bleven
klemt ihjel af den tætpakkede Tilhørerkreds, der vistnok
uden Undtagelse var forbitret over den haarde Dom,
tre Maaneders Fængsel, som blev fældet over ham.
Senere besøgte Mørk Hansen ham ofte i Fængslet, hvor
Lehmann dog nød alle mulige Bekvemmeligheder.
Mørk Hansen blev ogsaa tidlig stærkt greben af den
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danske Sag i Sønderjylland. Da Orla Lehmann holdt sin
berømte Tale i »Trykkefrihedsselskabets« Møde den 4de
November 1834, hvorved — saa at sige — hele den
danske Nation vaktes til Deltagelse for Danskheden i
Sønderjylland, var Mørk Hansen endnu ikke kommen
til Kjøbenhavn, men da han Aaret efter kom derind
som Student, mærkedes Dønningerne derfra i Studenter
verdenen. løvrigt har Mørk Hansen selv fortalt, at det
navnlig var den unge alsingske Kandidat Kristen Kar
stensen (senere bekjendt som Præst, Provst og Digter),
der vakte hans Kjærlighed til Sønderjylland.
Han
siger herom i sin Ligtale over Karstensen (Se »Nord
slesvigsk Søndagsblad« for 10de December 1882): »Mine
Minder om Kristen Karstensen gaa langt tilbage, til
de unge Dage, Studenterdagene. Det var midt i Tredi
verne, at jeg første Gang kom sammen med ham. Det
var Bondesønnen fra Als, som ved sin Skildring af
Tilstanden i Slesvig var en af de første, som bragte
mig Vidnesbyrd om, at det slesvigske Folk var et
kjærnedansk Folkefærd, som den Gang maatte taale og
længe, længe havde taalt en gruelig Uret, var blevet
regjeret paa et fremmed Sprog og ved fremmede Embedsmænd, Mænd, der, selv naar de vare fødte i det
danske Land, havde lært i tydske Skoler og paa det
tydske Universitet at foragte Modersmaalet og forraade
Fædrelandet. Om disse sørgelige Forhold talte Kar
stensen med Harme, men med den Harme, som kom
af den inderligste Kjærlighed til Folk og Fædreland.«
I sine Kandidataar var Mørk Hansen Medlem af
Repræsentantskabet i »Trykkefrihedsselskabet«, der nu
ogsaa havde skrevet den danske Sag i Sønderjylland
paa sit Banner og støttede den blandt andet ved at ud
brede god dansk Læsning i Slesvig, og i Efteraaret
1842 finde vi ham paa Studenterstandens Vegne som
Medlem af Komitéen for »Marksubscriptionen« til P.
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Hjort-Loren zen, da man vilde hædre ham for hans be
rømmelige Optræden i den slesvigske Stænderforsamling
med et Sølvdrikkehorn, som blev overrakt ham ved den
første Skamlingsfest i Maj 1843. Ligeledes var Mørk
Hansen Deltager i Festen paa Skydebanen for HjortLorenzen under dennes Nærværelse i Kjøbenhavn den 4de
Januar 1843. Her sluttede han Venskab baade med
Hædersgjæsten og Laurids Skau, hvis Kampfælle han
senere skulde blive i den slesvigske Stændersal.
I Studenterverdenen kom Mørk-Hansen til at spille
en fremtrædende Rolle som Medlem af den saakaldte
»akademiske Forening« eller »Akademikum«. Denne
Forening var bleven stiftet' den 3die April 1839 af Carl
Ploug, og dens Oprettelse var, som bekjendt, en Protest
mod Ophævelsen af Regensens Læseforening, hvorom
Ploug udgav et lille Skrift. Konsistoriet, der upaatvivlelig stimuleredes af Kancelliet, havde troet at gjøre
det saa udmærket godt for Regensianerne ved at ind
rette en Læsestue og anskaffe Blade for Alumnerne.
Hensigten dermed var tillige den, at man vilde hæmme
den vaagnende Hang til Politiseren i frisindet og skan
dinavisk Retning. Men Regensianerne lugtede Lunten
og vilde ikke finde sig i et saadant Formynderskab.
Der blev holdt Møder, og en Skrivelse udfærdigedes,
hvori Studenterne erklærede, at naar Konsistoriet ikke
turde overlade til dem selv at anskaffe de Blade, som
de maatte læse, saa frabad man sig den tiltænkte Velgjerning. Regensens Læseforening blev da ophævet,
og »den akademiske Læseforening« blev stiftet og vandt
stærk Tilslutning navnlig hos de yngre og fattigere
Studenter, som ikke havde Raad til at betale saa højt
et Kontingent som det, den gamle Studenterforening i
Boldhusgaden fordrede af sine Medlemmer. Kontin
gentet i »Akademikum« var kun 3 Mark om Maaneden.
Men for saa ringe Indtægter kunde der naturligvis
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hverken lejes noget særlig smukt Lokale eller anskaffes
ret mange Bøger og Blade. Foreningen boede først en
Tid i Kannikestræde, senere paa Kultorvet, derpaa i
Vimmelskaftet paa første Sal tæt ved Skoubogade, sidst
og længst i Vimmelskaftet paa Hjørnet af Hyskenstræde,
i Stueu, hvor nu Bager Rubow har sit Udsalg. Men
vare Lokalerne smaa og tarvelige, var Gemytligheden
desto større. Der politiseredes og filosoferedes paa Kraft.
Ved Generalforsamlingerne var Veltalenheden overstrøm
mende. Om Lørdagen holdtes der gjerne Foredrag af
en eller anden bekjendt Mand som Rasmus Nielsen,
Orla Lehmann og mange andre, og efter Foredragene
var der Punschesold med Sang og Taler, saa det var
en Lyst. Foreningen havde et saakaldet »Vrøvlehoved«
af Træ, i hvis Gab der nedlagdes Vittigheder, som op
læstes under almindelig Latter, og i Ankeprotokollen
blev Bestyrelsen eller enkelte Medlemmer af den jævnlig
gjennemheglet med eller uden Grund og svarede da
igjen med velvalgte Grovheder og Spydigheder, og til
dette Arbejde var der ingen, der besad større Virtuositet
end Formanden Carl Ploug.
Mørk Hansen var en af »Akademikums« Stiftere,
og i Aaret 1841 blev han kort efter den uforglemmelige
Rejse til Falster Medlem af Foreningens Bestyrelse.
Dette gik efter hans egen Fortælling saaledes til: Den
daværende Bestyrelse, hvis Formand var den lærde og
elskværdige P. H. Tregder (senere Dr. phil. og Rektor
i Aalborg, sidst i Sorø), havde efter et Bestyrelsesmøde
faaet en Bolle Punsch og satte sig nu til at synge og
drikke Skaaler i Læseværelset. Mørk Hansen havde
faaet fat i en Bog, som interesserede ham, og blev
derfor ærgerlig over denne Forstyrrelse, som ganske
stred imod Lovene. Han greb da Ankeprotokollen og
skrev et skarpt Stykke, som nogle Dage efter besvaredes
af Bestyrelsen med Spydigheder og Vittigheder paa
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hans Bekostning. Men Mørk Hansen svarede igjen med
skarpere Skyts, hvilket ikke var saa vanskeligt, da han
havde Medhold i Lovene. Kort efter skulde den gamle
Bestyrelse, eller maaske kun dens ene Halvdel, gaa
af, og nu blev Mørk Hansen valgt ind med stor Majoritit.
Foruden Mørk Hansen sad i »Akademikums« Be
styrelse den senere Professor i Philosophi H. Bröchner,
der var Formand, W. Bøethe, der var Bogkommitteret,
Chr. Gammeltoft samt en juridisk Kandidat, der var
Kasserer. Blandt disse sluttede Mørk Hansen Venskab
med H. Bröchner, der var »en nobel og smuk Person
lighed«, men særlig med Chr. Gammeltoft, der var den
af hans Kolleger, som han mindedes »med størst Glæde«.
Gammeltoft var — siger Mørk Hansen — »et prægtigt
Menneske, kundskabsrig, virksom, besindig og human,
dertil begavet med et stort administrativt Talent, hvilket
jo ogsaa lagde sig for Dagen, da han blev Skoleinspektør,
Borgerrepræsentant og tilsidst Borgmester i Kjøbenhavn«.
Mørk Hansen blev Sekretær i Bestyrelsen, senere til
lige Bibliothekar, og denne Plads, hvormed fulgte Sæde
i Bogkomitéen, der skulde vælge Blade og Skrifter,
beholdt han siden ved Gjenvalg, saa længe Foreningen
bestod. Da han forestod Udlaanet af Bøger, fik han
idelig Lejlighed til at vise Medlemmerne Tjenester ved
at skaffe dem de Bøger, de ønskede, og han blev efterhaanden i høj Grad populær i »Akademikum«.
Der indtraf i den Periode, Mørk Hansen var Med
lem af »Akademikums« Bestyrelse, to for Foreningen
skjæbnesvangre Begivenheder, som Mørk Hansen aldrig
glemte, og som navnlig knyttede ham og Gammeltoft
nær til hinanden. Den ene var et Bogtyveri, som blev
forøvet af en af Foreningens Medlemmer. I nogen Tid
havde man bemærket, at flere af de nye Bøger, som
vare fremlagde i Læseværelset, forsvandt, uden at det
var muligt at opdage, hvor de bleve af. Nødigt vilde
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man naturligvis tiltro en Kammerat sligt Tyveri, men
man blev imidlertid nødt til at melde Sagen til Politiet,
hvis Betjente dog ikke kunde finde noget Spor. Saa
en Aften betroede en nu forlængst afdød juridisk Kan
didat, der i sin Tid var en anset ministeriel Embeds
mand, Gammeltoft, at han i et berygtet Hus havde
truffet flere af de med Foreningens Mærke stemplede
Bøger, der vare forærede eller laante til Vedkommende
af en Student, hvis Navn opgaves. Dette blev da af
Gammeltoft og Mørk Hansen meddelt til Bestyrelsens
øvrige Medlemmer, som uden at forlange at faa Tyvens
Navn opgivet overdroge til disse to at ordne Sagen paa
bedste Maade. De fik nu af den fra Fyrrerne bekjendte
Politidirektør Bræstrup Lov til at afgjøre det hele i
Mindelighed. Ved et Brev anmodede de Synderen om
at møde hos dem en sildig Aften i Bibliothoket, idet
de truede ham med Tugthuset, hvis han ikke mødte.
Han kom i en yderst sønderknust Stemning, tilstod alt
og lovede med Taarer, at han vilde blive et andet
Menneske og med Tiden erstatte Foreningen Bøgernes
Værdi, hvad han ogsaa gjorde. Tyverierne havde han
udført paa den Maade, at han, naar han vilde forlade
Lokalet, som var i Stuen, havde lagt Foreningens Bøger
under sine egne i det lave Vindue, der i den varme
Sommertid stod aabent, og han havde saa fra Gaden
tåget det hele ud af Vinduet og baaret det bort under
Armen. Saa vidt vides holdt han ærligt sit Ord. Han
blev ordentlig, sædelig og flittig, tog en god Examen
og vandt endogsaa et Navn som Forfatter. Men han
døde i sine bedste Aar. Mørk Hansen traf en Gang
paa en Rejse en Søster til ham, som spurgte, om han
ikke havde kjendt hendes Broder i sin Studentertid,
hvilket han jo maatte bekræfte. Men Mørk Hansen
har aldrig nævnt Vedkommendes Forbrydelse for noget
Menneske, og da Gammeltoft efter Mørk Hansens Me-
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ning har været lige saa taus, har hans Slægt og Ven
ner altsaa aldrig erfaret noget om denne sørgelige
Periode i hans Liv.
Den anden Historie var af ikke mindre alvorlig
Art, og den kunde efter sin Natur ikke gaa saa stille
af som den første. Foreningen havde, som ovenfor
nævnt, til Kasserer en juridisk Kandidat, som i Aar
og Dag styrede Finanserne med Orden. Men i Løbet
af Aaret 1842 blev han efterladende, og tilsidst kunde
han i flere Maaneder ikke præstere de nødvendige Ud
betalinger til Husleje, Boghandlerregninger og deslige.
Gammeltoft var den Gang Formand, og han og Mørk
Hansen talte dagligt om, hvad de skulde gjøre.
Hver
Gang de kom til Kassereren i hans Hjem, var hans
Dør aflaaset, og i Foreningen kom han ikke. De gik
da efter Aftale til ham en Morgen meget tidlig, kom
ind i hans Sovekammer og talte ham alvorligt til. I
Førstningen vilde han give Grovheder, men da de er
klærede, at hvis han ikke vilde erkjende sine Fejl og
gjøre sin Pligt, vilde de samme Dag melde Sagen til
Politidirektøren, saa blev han myg og forklarede med
stor Sindsbevægelse, at han havde hengivet sig til Ud
skejelser, som havde bragt ham i Gjæld, men lovede
nu, at han med Guds Hjælp skulde forandre sit Levned
og skaffe Pengene tilveje igjen. Kassemangelen var
paa 5—600 RdL, men Regnskabet blev snart bragt i
Orden, og Mangelen dækket. Mørk Hansen havde en
Formodning om, at Gammeltoft, hvis Fader var velstaaende, hjalp Synderen privat. Den uheldige Kasserer,
som forøvrigt var et udmærket Hoved, blev senere en
anset Dommer og steg endog til én af de højeste juri
diske Stillinger i Landet, ligesom han hædredes med
flere Ordener.
Da han selvfølgelig strax maatte træde
tilbage som Kasserer, valgte Generalforsamlingen Mørk
Hansen til hans Eftermand; men denne frabad sig

15
Valget, da han hellere vilde blive ved Bibliotheket, og
paa Mørk Hansens Forslag valgtes dernæst den senere
Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket Jacob
Hannover til Kassererposten, hvilken han beholdt, saa
længe »Akademikum« bestod.
En Hovedbegivenhed i disse Aar, hvortil Mørk
Hansens Navn er knyttet med Berømmelse, var det
store fælles Studentertog af Kjøbenhavnere og Lunden
sere til Upsala i Sommeren 1843. Allerede i Juli
Maaned 1842 havde der fundet et mindre Studentertog
Sted fra Kjøbenhavn til Lund. Mørk Hansen var selv
følgelig med og knyttede der for første Gang Forbin
delse med svenske Brødre. Det var i det hele første
Gang, han betraadte svensk Grund, og han havde megen
Glæde af det lille Besøg i Lund. Sammen med den
siden saa berømte Fysiolog P. L. Panum og den senere
Præst i Lading, Aarhus Stift, Thomas N. Wesenberg
boede han hos Stadens Borgmester, Friherre Gederschold,
hvis Søn blev hans Dusbroder. Det var en fin Familie,
og Gjæsterne bleve ogsaa fint behandlede; men da man
vistnok var bange for, at Mørk Hansen og hans Fæller
ligesom deres sveuske Kammerater skulde komme hjem
fra Studentergildet i omtaaget Tilstand, saa de intet til
Herren og Fruen den første Dag, og der blev serveret
for dem af Tjenerne paa Sønnens Værelse. De tre
Danske fejlede dog intet og aflagde derfor efter Anmel
delse en skyldig Visit hos Herskabet, og da de skulde
rejse, holdt en elegant Vogn med 4 Heste, Kusk og
Tjener for Døren for at befordre dem til Malmø, hvor
de til Tak følte sig forpligtede til at traktere den unge
Gederschold med Rinskvin og yde Tjenerne passende
Drikkepenge, hvilket ganske tømle deres Lommer.
Besøget i Lund maa have givet Mørk Hansen Blod
paa Tanden. Thi i Foraaret 1843 iscenesatte han et
stort Fællestog af kjøbenhavnske og lundensiske Stu-
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denter til Upsala. Hostrup fortæller i sine Erindringer,
at et saadant Tog allerede blev planlagt under Besøget
i Lund 1842, men det kunde Mørk Hansen ikke mindes
noget om. Har dette været Tilfældet, siger han, maa
Planen »have været meget løs«, og tilføjer han: »Vist
er det, at jeg tilskriver mig Æren for at have været
den første, der tog Mod til at føre Planen over i Virke
ligheden«. Mørk Hansen opslog nemlig — vistnok efter
Samraad med Frederik Barfod — i Foraaret 1843 en
Opfordring i »Akademikum« til et Studentermøde paa
Borchs Collegium for at drøfte Tanken om et Upsalatog. Mange ansaa Mørk Hansens Foretagende for Daarskab, men paa selve Mødet, hvor han nærmere moti
verede Forslaget, fandt han dog Tilslutning hos saa
mange, at man fandt Opfordring til at gaa videre. Der
dannedes et foreløbigt Udvalg, i hvilket H. F. Poulsen
(»Skandinaven«), Balthazer Christoffer Bøggild (senere
Præst i Skivholme, død 1892), Georg Steenberg (død
som Præst i Karrebæk 1860) og Mørk Hansen vare de
ivrigste. De tilkaldte den praktiske F. H. Ejbe (senere
bekjendt Boghandler) og satte sig saa i Forbindelse
med nogle af de Venner, de Aaret i Forvejen havde
vundet i Lund.
Disse sammenkaldte ligeledes et Stu
dentermøde og valgte en Bestyrelse, hvis Medlemmer
med Resoluthed rejste til Kjøbenhavn for at forhandle
nærmere om Sagen, og snart var man enig om, at det
af Mørk Hansen foreslaaede Studentertog skulde iværk
sættes.
Men nu mødte der Planen adskillige Vanskelig
heder, som dog alle lykkelig overvandtes. For det første
kunde der i Kjøbenhavn ikke faaes noget Dampskib,
der kunde rumme 2—300 Passagerer. Det eneste, som
kunde passe, var Skibet »Iris«, der førtes af en Søofficer
i Kjøbenhavn, Kapt. Sietting, men tilhørte et Aktie
selskab’ i Aalborg, som paa Bestyrelsens skriftlige

17

Forespørgsel gav et afslaaende Svar. »Gode Raad vare
nu dyre«, men man fattede en energisk Beslutning.
Den praktiske Ejbe, som var en Aalborgenser, blev
ufortøvet sendt afsted til sin Fødeby for at forsøge ved
mundtlig Forhandling at vinde Aktieselskabets Bestyrelse.
Ejbe kjøbte en Aktie, fik en Generalforsamling sammen
kaldt og talte Studenternes Sag med saa stor Kraft, at
Flertallet indvilligede i at tage Skibet ud af Ruten i
en halv Snes Dage og leje det til Studenterne. Mørk
Hansen havde en Morbroder i Aalborg, Kjøbmand Niels
Mørch, som ejede flere Aktier, og et indtrængende Brev,
som Søstersønnen sendte denne, bidrog formodentlig
heller ikke lidt til Sejren. Nu gik det flinkt med Til
slutningen. Der meldte sig henved 150 Deltagere. Fra
Lund ventede man 60, og man gav Lundenserne Til
ladelse til at medtage 20 »bildade Personer«, der ikke
vare Studenter. Saaledes kunde Prisen for Hen- og
Hjemturen sættes temmelig lavt, omkring 20—25 Rdl.
for hver Deltager, deri medregnet Betaling for fuld Kost
ombord.
Studenternes Foretagende blev imidlertid set paa
med alt andet end gunstige Øjne af de danske Autori
teter. Kong Christian den 8des Regjering (Stemann)
var altid bange for den Frihedsaand, som rørte sig
blandt Studenterne, og det er senere bleven oplyst, at
den russiske Regjering, som frygtede og afskyede den
skandinaviske Enhedstanke, pustede til Christian den 8de
for at faa ham til at staa paa Vagt. Der fortælles, at
Kongen vilde have formaaet Professor Madvig, og da
han undslog sig, Professor Clausen til at forsøge at
hindre Toget eller i fornødent Fald til at tage med for
at passe paa Studenterne. Da Clausen ogsaa vægrede
sig, fik Professor Scharling Ordre til at gjøre et For
søg. Mørk Hansen og Bøggild, som jo begge vare
theologiske Kandidater, overraskedes da ved at modtage
H. Kau,: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
2
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en Opfordring fra Professor Scharling til at »forunde
ham en Samtale i hans Hjem«. De mødte naturligvis,
men med den faste Beslutning, at intet skulde rokke
dem, og den holdt de ved. Scharling forestillede dem
med Venlighed, at et saadant Tog kunde give Anled
ning til Udtalelser, som vilde være Regjeringen højst
ubehagelige, og at det kunde blive skjæbnesvangert
for dem som vordende Embedsmænd at tage Del deri.
De maatte imidlertid svare, at det nu var forsiide at
tale om en Opgivelse af Sagen, da alting var ordnet
mellem Lunds og Kjøbenhavns Studenter.
Bøggild,
som havde en meget flydende Tunge, holdt endog en
lang Tale til Scharling, hvori han bebrejdede Profes
sorerne, at de med Kulde og Fornemhed holdt sig borte
fra Studenterverdenen og derfor savnede Studenternes
Tillid og Fortrolighed. Dette gjorde Mørk Hansen ondt,
da han satte megen Pris paa sine theologiske Lærere
og navnlig holdt af Scharling for hans rene Karakter
og humane Tænkemaade. Mørk Hansen søgte at for
milde Bøggilds skarpe Ord, og det lykkedes da ogsaa
saa vidt, at de skiltes i al Venskabelighed fra Schar
ling, og de lovede begge med Haand og Mund, at de
intet skulde sige eller gjøre, som kunde give Anstød
paa højere Steder, medens de paa den anden Side maatte
betone, at de ikke kunde have noget Ansvar for andre
Talere blandt Deltagerne.
En anden Vanskelighed beredtes Studenterne der
ved, at der nægtedes dem den Fritagelse for Pas å 2 Rdl.,
som de havde ventet.
Denne Del af Forberedelserne
var overladt til Mørk Hansen alene. Han var først
hos den bekjendte Falkenthal paa Paskontoret, siden
efter hans Anvisning hos alle de højere Autoriteter,
som her havde noget at sige, men alle Vegne fik han
Afslag. Han maatte da samle de 304 Rdl. ind og
møde med en fuldstændig Navnefortegnelse paa Kontoret,
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hvor han efter flere Timers Venten endelig modtog og
betalte de 152 Passer. Studenterne kunde imidlertid
have sparet deres Penge og Mørk Hansen sin Ulej
lighed ; thi i Stockholm blev der aldeles ikke spurgt
om Pas.
Endelig Torsdag den 1ste Juni Kl. 2—3 samledes
Studentertogets Deltagere ved Toldboden for at gaa om
bord i Damperen »Iris«. Det regnede temmelig stærkt,
men alligevel var baade Toldbodpladsen og Langelinie
opfyldt af venlige Mennesker, som ønskede Studenterne
Lykke paa Rejsen. Blandt disse bemærkedes med sær
lig Glæde Professor H. N. Clausen med Familie. Me
dens Sangforeningen istemte Lindblads nye og smukke
Sang: »Såt machinen i gång, Hrr Kaptén!« forsvandt
Skibet med de glade Studenter ud i Øresund.
Undervejs til Malmø foregik Valget af Bestyrelsen,
som skulde afløse den foreløbige Komité. Valgte bleve
Mørk Hansen, B. Bøggild, Carl Ploug, H. F. Poulsen
og Th. N. Wesenberg. Det var en Skuffelse, at Ejbe,
som havde gjort Sagen saa store Tjenester, ikke blev
valgt, men Wesenberg var straks rede til at vige Plad
sen for ham, og han indtraadte da som femte Medlem
paa Tilbagerejsen, da Mørk Hansen i Stockholm forlod
Selskabet for at drage ad en anden Vej tilbage til
Kjøbenhavn.
Næppe var Valget tilendebragt, før man naaede
Malmøs Havn, hvor Danskerne hilsedes med Hurraraab
og Sang. Her mødtes de med Brødrene fra Lund.
Den foreløbige Bestyrelse i Lund var uden nyt Valg
sat i Spidsen for Lundenserne, og det blev nu bestemt,
at den svenske Bestyrelse skulde føre Kommandoen,
naar Toget befandt sig i Sverig, medens de 5 danske
Førere skulde have Magten paa Søturen. Som Følge
heraf inddeltes samtlige Deltagere i 5 Sektioner, saa at
enhver af Bestyrelsesmedlemmerne fik 46 under sin
2*
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Kommando, hvorefter det ved Lodtrækning bestemtes,
hvor de skulde sove, og i hvad Orden de skulde spise.
Stemningen var til at begynde med fortrinlig, men da
de kom forbi Falsterbo og fik Storm og Regn imod,
tabte mange Humøret, og Natten blev i Virkeligheden
stræng. Mørk Hansens Afdeling havde Ret til at komme
i Kahytten, men da Søsygen tog Overhaand, maatte
mange op paa Dækket, hvor der saa ynkeligt ud. Mørk
Hansen plejede ellers altid at lide af Søsyge, men det
Ansvar, han bar for at holde Orden, lod ham ganske
glemme sin egen Person. Hen paa Formiddagen fik.
Kapt. Sietting den gode Idé at løbe ind i Christiansøs
Havn, og som ved et Trylleslag var al Søsyge glemt.
Middagsmaden smagte fortræffelig, og man besaa med
stor Interesse den lille Klippeø, hvor der ikke findes
mere Jord, end det der i Tidernes Løb er ført derover
fra Bornholm. Alligevel fandtes der i Kommandantens,
Præstens og Lægens Haver temmelig høje Træer. Henimod Aften, da Vejret havde bedret sig betydeligt, sej
lede man atter mod Nord.
Den paafølgende Nat var
god, og i den tidlige Morgenstund naaede man Kalmarsund. Studenterne vare nu spændte paa, hvorledes de
vilde blive modtagne, da der i Bladene var fremkommet
Udtalelser om, at det kun var Skaaningerne, som vare
glade ved Toget og med i den skandinaviske Bevægelse.
Men de modtoges i Kalmar med stor Jubel, og Dig
teren Carl Kullberg, en Søn af Biskoppen i Kalmar,
hilste dem med en smuk Tale og Indbydelse til en
Sexa. De droge nu i Procession med Kalmarborgere
under Armen til det gamle Slot, og da de under
Marschen over Broen og gjennem Slotsporten afsang
Plougs »Længe var Nordens herlige Stamme«, gik der
en vidunderlig gribende Bevægelse gjennem den store
Skare. Slottet var faldefærdigt, Unionssalen forvandlet
til et Magasin, og Unionsthronen borte. Der blev sagt,
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at den var solgt ved en Auktion for 12 Skilling Banko,
hvilket gav H. F. Poulsen Anledning til at udtale, at
Thronerne nu vare faldne i Pris.
Ved Sexaen paa Landstedet Rogsta holdt Kammer
junker Kullberg en meget smuk Tale til Studenterne
paa Vers, hvis Grundtone var det svenske Folks Glæde
ved at se de unge, som — ofte betragtede med Mistænk
somhed og Frygt af Magthaverne — kun vilde en ædel
Kamp for Frihed og Sandhed.
Ploug skyndte sig nu med at forlange Ordet og
holdt med stor Kraft den Tale, for hvilken han efter
Hjemkomsten blev sagsøgt af den danske Regjering.
»Naar jeg nu efter saa mange Aars Forløb læser den«
— siger Mørk Hansen om Plougs Tale — »er det mig
klart, at han i levende og bevidst Erkjendelse af, hvil
ken Betydning en Sammenslutning af Nordens Folk til
fælles Forsvar imod Frihedens og Nationalitetens Fjen
der vilde faa, stod langt fremmeligere end omtrent alle
vi andre. Der var ikke blot Fremsyn, men en for
underlig Glød i hans Tale, og da han mindede Sven
skerne om alle de gamle svenske Provinser, Russerne
siden den store Gustav Adolfs Dage havde frataget dem,
og spurgte dem, om de havde mere at miste, da gik
der en Brusen og et øredøvende Bifald igjennem For
samlingen«. Ved Siden af Mørk Hansen stod en gammel
Dr. Theologiæ, som gjorde den Bemærkning: »Det er
mycke sannt, men mycke dristigt!«
Da Ploug havde slaaet Tonen an, fik de andre
Taler ogsaa et alvorligere og skarpere Præg end de vel
ellers vilde have faaet. H. F. Poulsen fremhævede,
at det ikke var Kongerne og Kabinetterne, men til
Syvende og Sidst Folkene, som raadede for Rigernes
Fremtid, og 6 Millioner Skandinavers bestemt udtalte
Villier maatie dog betyde noget. T. N. Wesenberg
talte om den Fare, hvori vort Modersmaal var stedt, og
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Barfod mindede om Norges Frihedsdag den 17de Maj.
Hother Hage holdt en begejstret Tale for Kvinderne,
som han vidste vare med dem. Endelig blev det over
draget Mørk Hansen at bringe Kalmars gjæstfri Ind
byggere en Tak, som for Lundensernes Vedkommende
allerede var varmt tolket af en af deres Førere.
Under stor Jubel og i straalende Humør forlod
Studenterne Kalmar Havn. Nu vare de ikke bange
for Modtagelsen i Stockholm, men de vare dog ikke
sikre paa, hvad Autoriteterne vilde sige til deres Tog.
Natten var smuk og lys, og ved Daggry første Pintsedag
den 4de Juni naaede de Landsorts Fyrtaarn, hvor den
18 Mile lange Indsejling gjennem Skærgaarden begyn
der. Denne Fart mellem de utallige Klippeøer, der for
største Delen vare klædte i de nysudsprungne Birkes
fine Skrud, begejstrede i høj Grad de unge Musasønner.
Ved Middagstid naaede de Klippefæstningen Waxholm.
En Baad med en Officer og en Del Artillerister kom
ud imod dem, og de tænkte, at nu skulde de affordres
Pas; men Officeren raabte blot, om det var »Iris« med
Studenterne, og da dette bekræftedes, gav Mandskabet
dem et tredobbelt Hurra, som besvaredes af Studenterne
og gjentoges fra Fæstningens Volde.
Paa lignende
Maade hilsedes de derpaa fra mange af Skærgaardens
Øer og fra Skibe og Baade, som kom dem i Møde.
Endelig steg Hovedstadens Taarne og Slotte frem for
deres beundrende Blikke, og da de omsider havde naaet
Stockholms Havn, kom en Deputation af Upsalastudenter
med røde Skærf ombord hos dem for at ønske dem
Velkommen og uddele Festtegn og Kvartérbilletter til
alle Deltagerne. Om Toldeftersyn blev der ikke Tale,
og en Deputation fra Hovedstadens Borgere indbød dem
til en Sexa om Aftenen i Børssalen.
Mørk Hansen kom med 8 andre til at bo i Lilla
Nyagatan Nr. 8. Sexaen paa Børsen gik temmelig
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hurtig fra Haanden. Da Studenterne havde stillet deres
Sult, længtes de efter at komme ud at se Byen og
den dejlige Omegn. Med nogle venskabelige Borgere
og Embedsmænd besaa de en stor Del af den prægtige
By, hvor nogle Gader ligge paa høje Terasser, der ved
Trapper, som ere indhuggede i Klippegrunden, adskilles
fra de lavere Dele af Byen. Fra »Mosebacken« var
der især en glimrende Udsigt over hele Staden med
dens Kanaler og Holme. Nogle Baade, som roedes af
»Dalkullar« (Piger fra Dalarne) førte dem til Djurgaarden, hvor de samledes om Bellmannsstatuen og
gjenkaldte Minderne fra Fredmanns Epistler og Sånger.
De vandrede rundt i den smukke Park, besaa de nyde
lige Villaer, et lille kongeligt Slot, »Røda Porten« og
meget andet, medens de flere Gange maatte drikke
Skaaler med de venlige Stockholmere.
Skjønt Studenterne først vare komne til Ro ved
Midnatstid, maatte de dog tidligt op den næste Morgen.
Allerede Kl. 4 maatte Mørk Hansen med sin Afdeling
gaa ombord paa et lille, daarligt Dampskib, som skulde
føre dem til Upsala. De øvrige Deltagere sejlede et
Par Timer senere og kom dog en Time før til Maalet.
løvrigt var den 10 Timers Fart gjennem Mælarens
1300 Øer særdeles smuk. Ved Flaksund kom de ind i
Fyrisaaen og hilsedes her af en Mængde Landboere,
navnlig unge Piger, som løbende langs med Aabredden
overdængede det lille Skib med Kungsångslilier og
andre Blomster. Et hurtigsejlende Dampskib, som var
sendt dem i Møde fra Upsala, bragte dem snart til
Byen, hvor de modtoges paa en Maade, som ingen af
dem nogensinde glemte. Hele Byens Befolkning syntes
at være mødt i Festdragt. Allevegne vajede danske,
norske og svenske Flag; allevegne svingedes med Hatte
og viftedes med Tørklæder og Parasoller. Fra den
høje Slotsvold saluteredes med 32 Kanonskud. Studen-
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terne med deres Professorer og Kuratorer stode opstil
lede i Uniform med deres Faner, og da Ordføreren,
Magister Petersson i faa, men begejstrede Ord havde
budt Velkommen, vilde Hurraraabene ingen Ende tage.
En smuk Sang af Cand. Såve blev afsungen af UpsalaSangforeningen, og Arm i Arm droge Danskerue nu
med deres nye Brødre igjennem Byen til »Odins Lund«,
hvor Ordføreren, der steg op paa Forstykket af Gustav
Adolfs skjønne Obelisk, atter udtalte sin Glæde over
Mødet mellem de tre Brødrerigers Ungdom, som nu
sluttede et »Fostbrødralag« for alle Tider.
Mørk Hansen kom til at bo hos en gammel Provst,
og efter at Studenterne havde udhvilet sig et Par Timer
hos deres forskjellige Værter, samledes de igjen med
deres upsalensiske Kammerater, 700 i Tallet, i den
nye, prægtige Bibliotheksbygning Carolina sedivivas
store Solennitetssal, som første Gang toges i Brug, da
den ikke var ganske færdig, men som ved Grantræer
og Faner var forvandlet til et Tempel med en Offerlund og et Alter. Alle Stadens og Omegnens Autori
teter vare mødte, heriblandt Justitsministeren fra Stock
holm, Landshøvdingen, Ærkebispen o. s. v., medens
Balkonerne vare tæt besatte med festklædte Damer.
Først hilsede Magister Petersson Danskerne med
en formfuldendt Tale paa Vers, idet hans Skaal for
dem ledsagedes af Kanonsalver fra Volden, og Sangen:
»Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden«, som
Upsalas Sangforening smukt istemmede til Weyses
Melodi.
Dernæst afsang den danske Studentersang
forening, som anførtes af P. Nyborg-Lassen, Thorbrøgger
og C. Tholstrup med de prægtige Stemmer, følgende
Sang af Ploug til Melodien: »Der er et yndigt Land«,
og som her blev sungen for første Gang:

»Da nys den fejre Vaar
Slog sine Bøgetelte, hvor Øresundet gaar,
Da blev os trange Hjemmets Baand,
Da drog os ud paa Havet den frie Vikingsaand.

Her staar vor Valfarts Maal,
Hvor Sveakraftens Vugge paa Gænge gik af Staal;
Hvor frisk endnu den Stamme gror,
Hvis stærke Grene favned engang det hele Nord.

Thi nu har Sandheds Væld
Af Sagas Skjold jo tvættet hver gammel Skyld Gg Gjæld.
Nu knytter Aandens unge Magt
Af Tvedragts lange Kjæde en hellig Broderpagt.
I Tvillingfolkets Bryst
Slaar nu det samme Hjerte for fælles Sorg og Lyst;
Nu parret staar i Toners Krans
Den samme Haabets Spire med fælles Minders Glans.

Se derfor drog vi hen
At trykke Eders Højre og skilles ad igjen;
Men Aanden, som os drev, bestaar;
Vor Hilsen er en Skåle, som varsler Nordens Vaar.«

Paa Dampskibet var det blevet overdraget Mørk
Hansen at svare paa Upsalensernes første Hilsen til
de Danske, og saasnart Plougs Sang forstummede,
besteg han derfor Talerstolen.
Det var ikke uden
Hjertebanken. Vel havde han nogle Gange prædiket i
kjøbenhavnske Kirker, men han havde aldrig drømt
om, at han skulde komme til at tale til en Forsamling
som denne. Hans Tale var ikke synderlig lang: han
bragte Upsalas Studenter og det svenske Folk en be
væget Tak for den broderlige, kjærlige Modtagelse, som
de havde været sikre paa at finde, fordi det nu var
gaaet op for Nordens Ungdom, at »hvad Gud havde
sammenføjet, skulde Mennesket ikke ad
skille«, men som dog nu havde overvældet dem med
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Glæde, og han sluttede med de inderlige Ord af den
svenske Digter Gräfström:
»Säg då ei valkommen, når vi komma,
Ei farväl, 1 Kare, når vi gå:
Ty vi komma icke, når vi komma,
Gå ei heller från Er, då vi gåU

Baade Sangen og Talen modtoges med endeløs
Jubel. Ærkebiskoppen, Hans Højhed af Wingård, om
favnede Mørk Hansen og overøste ham med Smiger, og
Studenterne bare Ploug og Mørk Hansen rundt i Salen
paa »Guldstol«. Senere maatte Mørk Hansen drikke
Brorskaal med en Mængde Studenter, og i Stockholm
blev han idelig præsenteret af sine nye Venner som
»den første Taler i Upsala«.
Det gik iøvrigt Slag i Slag med Taler under Festen.
For Upsalenserne var Magister Petersson stadig Ord
føreren, og hans fyldige og poetiske Henvendelser til
Lundenserne, til Nordmændene og Finnerne vare be
undringsværdige. De Danske havde en norsk Student
Rambech med fra Kjøbenhavn, og fra Helsingfors var
der mødt to Studenter, hvilke begge svarede smukt paa
de Ord, som henvendtes til dem. Fra dansk Side
holdtes af B. C. Bøggild med stor Begejstring en noget
»überschwenglich« Tale om Nordens Aand, som han
sammenstillede med den Helligaand paa den første
Pintsefest i Jerusalem. Festen sluttede først ved Midnatstide, hvorefter Deltagerne hengav sig til en højst nød
vendig Hvile i deres forskjellige Kvarterer.
Næste Morgen tidlig samledes man i Odins-Lund
for at foretage en Valfart til Gammel-Upsala, hvor den
første svenske Kirke blev bygget af Ansgar. Vandringen
i det varme Sommervejr over den træløse Fyrisval vilde
have været i høj Grad trættende, da Vejlængden var
en halv svensk Mil, hvis ikke Stemningen havde været
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saa løftet og høj, men de vare unge, og ingen tænkte
paa at blive træt. Ved den ældgamle Kirke hæve sig
ligesom ved Jellinge to kæmpemæssige Høje, som efter
Sagnet gjemme Odins og Thors Ben. Paa Odinshøjen,
som i Aarhundreder har været Uplands Thingsted,
flokkedes de 700 Studenter omkring Fanerne. En stem
ningsfuld Sang af Malmström blev omdelt, hvori For
samlingen mindedes om, at de traadte paa deres Fædres
Grave, og hvori det hed:
»O, må vi, brodér, evigt hålla sammen
I väl och ve, liksom vi gjort i Dag!<

Upsalensernes Ordfører, der holdt et af Kong Carl
Johan til Studenterne skjænket, prægtigt Sølvhorn i
Haanden, udbragte i et begejstret Digt et Leve for det
forenede Norden, hvorefter han lod Hornet, der var
fyldt med gammel Mjød, gaa rundt i Kredsen. Ordensmarschallerne bare andre Horn omkring, saa at alle fik
Lejlighed til at drikke Skaalen.
Nu traadte Ploug frem og holdt en fortrinlig Tale,
hvori han først gjorde Abigt, fordi han havde troet
paa Rygtet om, at man her i det egentlige Sverig vilde
finde mindre Tilslutning til Studenternes Enhedstanker,
end man havde fundet i Skaane, og dernæst mindede
om, at det var Mærkedagen for den store Gustav Vasas
Kroning. Ploug sluttede med Ønsket om, at ethvert af
Nordens Folk, naar det behøvede en Gustav Vasa, maatte
finde ham.
Tilbagetoget gik som i en Dans, idet Uplands Regi
ments Musikkorps, der frivilligt havde indfundet sig,
afgav Musik, der vexlede med Sangene.
Ved Hjemkomsten til Upsala bragte de Danske den
berømte og aandrige Historiker E. G. Gejer en varm
Hyldest. Her var det atter Ploug, der var sine Fællers
veltalende Ordfører. Den elskelige Lærde, hvis smukke

28
Skikkelse gjorde et dybt Indtryk, svarede meget bevæget
og velsignede de unges Stræben og lyse. Haab.
Til Afsked samledes man igjen paa Carolina sediviva, og her overraskedes Studenterne ved en Hilsen
fra den gamle, ærværdige Ærkebiskop, Universitetets
Prokansler, der fra Talerstolen udtalte sin og de ældres
Glæde over de unges Fostbroderskab og som Præst
nedbad Guds Velsignelse over deres Færd og deres Tog.
Han sluttede saaledes: »Gån i Eder Kallelse med den
gode Guden till ledare, Farvål!«
Paa denne hjertelige Tale svarede den veltalende
B. C. Bøggild paa staaende Fod, idet han paaviste,
hvor velgjørende det var for de unge at modtage Fæ
drenes, Kirkens og Statens Bifald og Velsignelse af deres
Stræben og Haab.
Herefter fulgte længere og tildels udmærkede Taler
af Hother Hage, H. F. Poulsen, Frederik Barfod og
tilsidst Carl Ploug, der ønskede Upsalenserne »velkom
men til Kjøbenhavn næste Sommer«*).
Inden Opbruddet uddeltes forskjellige Sange, navnlig
af Carl Strandberg og den bekjendte Digter Nybom,
hvori det blandt andet hed:
>Ja hellsen allt, hvad Danmark herrligt eger,
Men Kungen først og sist — vi mena Oehlenschlåger! <

Flere af Sangene vare iøvrigt ikke fri for at være
lidt udfordrende mod de kronede Hoveder, hvilket vel
ogsaa var Skyld i de Kalamiteter, som ventede den
skandinaviske Tankes Bærere efter deres Hjemkomst
til Kjøbenhavn.
Kl. 7 afgik Dampskibet »Upland« med alle Stu
denterne. Afskeden var om muligt endnu mere gri
bende, end Modtagelsen havde været. Hele Upsalas
*) Som bekjendt kom Upsalenserne dog først 1845.
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Befolkning var paa Benene. Alle hilste Studenterne
med blottede Hoveder og viftende Lommetørklæder, me
dens Kanonerne atter tordnede løs fra Voldene. Mange
af Upsalas Studenter fulgte med Skibet langs Aabredden
hele den lange Vej til Ultana-Bro, hvor Fyrisaaen mun
der ud i Mælaren.
Dampskibet anløb undervejs til Stockholm det gamle
Slot Skokloster, hvis Ejer Grev Brahe havde indbudt
Studenterne til at bese det rige historiske Museum,
som her findes. De saa blandt andet den tapre Johan
Ziskas Sværd og en Mængde Guld- og Sølvpokaler og
Alterkander, som vare Erobringer fra Trediveaarskrigens
blodige Dage. En Del af Studenterne vare dog saa ud
mattede efter de foregaaende Dages Anstrængelser, at de
foretrak at blive ombord paa Skibet og fik saaledes ikke
Slottets Herligheder at se.
Allerede Klokken halvfem om Morgenen naaedes
Stockholm, hvor man dog kun fik nogle faa Timers
Hvile, idet man havde modtaget en Mængde Indbydelser
til at bese Byens Mærkværdigheder. Bestyrelsens Med
lemmer hilste paa den danske Gesandt, Grev Moltke,
der modtog dem med megen Venlighed. Dernæst besaa
man den skjønne Ridderholmskirke med Carl den 12tes
af Kuglen gjennemborede Hovede og mange andre Reli
kvier. Ligeledes besaa man det kongelige Slot med en
stor Malerisamling, Ridderhuset, hvor saa mange be
rømte Navne findes malede paa Skjolde o. s. v.
Men
ogsaa fra Hoffets Side vistes der Studenterne Opmærk
somhed, idet de bleve underrettede om, at Kronprins
Oscar (senere Kong Oscar den 1ste) til en vis Tid vilde
mønstre sin Livgarde i Slotsgaarden. Da de Danske
ankom med deres Kokarder paa Huerne, dannede Prin
sen en Karré, fra hvis Midte han gjentagne Gange
hilste dem venligt med Sablen, medens Studenterne
blottede Hovederne. Hans tvende Sønner (de senere
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Konger Carl XIV. og Oscar II.) vare ogsaa tilstede i
civil Dragt og hilste dem med Huerne. Antageligvis
har den gamle Konge Carl XIV. Johan ikke villet til
lade nogen yderligere Tilnærmelse.
I Stockholm fik Studenterne ogsaa en Indbydelse til
at hore Jenny Linds »guddommelige« Sang i Operaen,
hvor de dog kun dvælede en kort Stund, da de ogsaa
maatte besøge Kaptajn Lindebergs Theater, hvor der
holdtes en Tale til dem, og en smuk Prolog af den
yndede Digter Blanche fremsagdes. De takkede med
faa Ord og et trefoldigt Hurra, hvorefter de skyndte
sig for at møde til Stockholmernes Fest for dem i Djurgaarden.
Festen i Djurgaarden blev især uforglemmelig ved
Professor Joh. Henr. Thomanders aandrige og vittige
Taler. Efter at en anset svensk Taler, en gammel
Kancelliraad Wallmark, paa Staden Stockholms Vegne
havde budt Studenterne Velkommen og forsikret, at
hele det svenske Folk delte Ungdommens Tro og Haab,
svarede B. C. Bøggild med dybt Bevægelse og over
strømmende Veltalenhed, idet han priste det kristelige
Barnesind, som er det rette Værn imod den Egennytte
og Herskesyge, som Synden har bragt ind i Verden,
og som forgifter Statslivet ved at undertrykke Frihed
og Folkeliv. Derfor blev Danmark truet af Tydskland,
og derfor havde Sverig mistet Finland. Han priste de
gamle Børn og mindede om, at vi maatte blive som
Børn for at blive salige. Derpaa fremtraadte Thomander*) og holdt med sprudlende Vid en Tale for
Kjøbenhavns Universitet, »der man drommar, såsom vi
hørde, så barnsliga, så elskliga drømmar«, og som
♦) Thomander blev senere Ærkebiskop i Lund, og som saadan
prædikede han ved det skandinaviske Kirkemøde i Kjøbenhavn
1857, hvor han henrev alle ved sin mægtige Veltalenhed.
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havde fostret saa mange verdensberømte Skjalde og
Lærde. Digteren Mellin holdt en lang, versificeret Tale
for Finland, den bekjendte Journalist og Rigsdagsmand
Larss Hjærta for Christiania, Boghandler Bagge for
Upsala, hvilke Taler besvaredes af Asplund, Rambech,
Mag. Strøm og H. F. Poulsen »for den ædle og højhjertede svenske Nation«. Hans Tale var skarp og rig
paa polititiske Hentydninger, idet han udbrød: »Ingen
Union, før Danmark staar frit og selvstændigt — ingen
Union, før vi bringe Slesvig, hele Slesvig med som
Fæstensgave!«
Nu tog Thomander atter Ordet og gav Poulsen en
lille Snært, ligesom ban tidligere havde snærtet Bøggild,
og improviserede et lille Mesterstykke af Vid og Humor,
som idelig afbrødes af Forsamlingens muntre Latter.
Han gik ud fra Kong Christian den 1stes berømte
Rejse til Rom. Den første Unionskonge af det olden
borgske Hus drog ud med 150 Heste, ligesom Studen
terne vare dragne fra Kjøbenhavn med 150 Hestes Kraft
(»Iris«), hvilket betegnede et stort Fremskridt i Kultur.
Et andet Fremskridt var, at Christian den 1ste til Pa
vens Forundring »kunde intet Latin« (Paven kaldte ham
»et smukt Dyr — bestia, — som ikke kunde tale«),
men vi derimod kunde alle Latin. Derfra gik han
over til — som Læsemester — at pege paa de mange
Bøger, hvis Antal var steget endnu mere end Heste
kræfternes; men én var der blandt disse, som endnu i
vore Dage beviste sin sveddrivende Kraft, nemlig
Grammatikken. Den begyndte med at deklinere (bøje
ned), men han vilde foreslaa, at vi hellere skulde lade
den lære os at conjugere (forene det skilte), og navnlig
vilde han anbefale Grammatikkens Eksempler paa de
fire Conjugationer: at elske, at undervise, at læse og
at høre, at vi Nordens Folk ej blot maatte elske hinanden,
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men lære af hinanden, læse hinandens Skrifter og i
Aand og Sandhed høre hinanden.
De sidste Taler holdtes af Hother Hage og Carl
Ploug, som uden Tvivl »vare de modneste og mest poli
tisk udviklede af vore Førere«, siger Mørk Hansen.
Begge opgjorde de paa en smuk og fyldig Maade Resul
tatet af Studentertoget, hvortil de knyttede en Tak for
den mageløse Tilslutning, som Studenterne havde fundet
i Sverigs Hovedstad, og udtalte Haabet om, at Frug
terne ikke vilde udeblive. Ploug sluttede med et Leve
for »fælles Stræben, fælles Maal og fælles Fremtid«.
Efter at Taler og Sange, af hvilke Mødet havde
affødt en Mængde, saaledes havde vekslet en rum Tid,
brød man op Kl. 1 om Morgenen den 7de Juni for
Arm i Arm med stockholmske Venner at vandre gjennem Forstæderne over »Stortorget« til Ridderholmen.
Ved Gustav Adolfs-Støtten afsang man den svenske
Folkesang og udbragte et Hurra for den gamle svensk
norske Konge — et lille Vidnesbyrd om Loyalitet.
Derpaa begav man sig i Kvarter, men nogen lang Søvn
fik man ikke, da »Iris« allerede skulde afgaa Kl. 5.
Hjemfarten til Kjøbenhavn var begunstiget af det
smukkeste Sommervejr, og Stemningen var, efter at Del
tagerne havde faaet sig vederkvægede ved en højst nød
vendig Søvn, munter og glad, oplivet ved de mange
skjønne Minder af det broderlige Samliv med Lunden
serne. Nogle Dilettanter gav en kvik lille Aftenunder
holdning til Bedste, og Hostrup blev indespærret i Kap
tajn Siettings Kahyt med Paalæg om at skrive en Vise,
inden han fik Lov at slippe ud igjen. Visen blev bag
efter sunget af Forsamlingen. Lørdag Morgen den 9de
Juni naaede Skibet Malmø, og her skulde Lundenserne
og Kjøbenhavnerne skilles. Men Skilsmissen foregik i
Taushed, idet man i Malmø fik Underretning- om, at
en af Kammeraterne, Redaktør M. Goldschmidt, for en
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Artikel i »Corsaren« af Højesteret var bleven idømt 21
Dages »Vand og Brød<, hvilket udbredte en saadan Mis
stemning i Forsamlingen, at ingen havde Lyst til nogen
større Afskedsfestlighed.
I Kjøbenhavn modtoges de hjem komne Pi legrimme
med Begejstring. Selv Autoriteter som Toldvæsenet,
Havnecaptajn o. s. v. viste dem den størst mulige Op
mærksomhed. Samme Aften bragte Studenterne Sven
skernes Hilsen til Oehlenschlåger med Ploug som
Ordfører. Den gamle Digterkonge svarede med bevæget
Glæde, at han var som den Gartner, der ser de spæde
Spirer, han har saaet og plantet, voxe op til en Skov*).
Mørk Hansen tog imidlertid ikke med »Iris« fra
Stockholm. Han havde med nogle Kammerater aftalt,
at de for at faa noget større Udbytte af den lange Rejse
og lære Sverigs Land bedre at kjende vilde rejse hjem
ad Kanalvejen tvers igjennem Landet. De afgik derfor,
en Time førend »Iris« forlod Havnen, med Dampskibet
»Admiral von Pia ten«, som i 5 Dage bragte dem til
Gøteborg.
Det var en Tur, som Mørk Hansen aldrig
glemte. Rejseselskabet var udsøgt elskværdigt. Foruden de
8 danske Kammerater var der ogsaa nogle svenske Del
tagere, blandt hvilke Mørk Hansen navnlig sluttede
Venskab med den lærde og elskværdige Rigsarkivar
Hildebrandt fra Stockholm. Der var ogsaa nogle meget
indtagende norske og svenske Damer med, blandt andre
en Søster til Skibets Fører, Kaptajn v. Krusenstjerna
af den svenske Marine. Vejret var hele Tiden udmær
ket, Stemningen fortræffelig, og de fik nogle af Landets
skjønneste Egne at se.
Den første Dag vare Studenterne dog saa trætte
efter 8 Dages og Nætters Festligheder, at de sov uaf*) Om Studentertoget til Upsala udkom i Aaret 1844 en Be
retning, af hvilken Mørk Hansen var Medudgiver.
H. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
3
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brudt, indtil de om Aftenen kom ind igjennem Bråviken
og Kanalen til Søderkoping, hvor de laa stille om Nat
ten.
Den følgende Dag lærte de den ejendommelige
Fart gjennem Sluserne at kjende, løftedes med deres
Skib femhundrede Fod op over Bjergene og sejlede
gjennem de smukke Søer Roksen og Boren til Motala
ved Vettern. Medens Skibet passerede Sluserne, forlod
de det i Timevis for at beundre den smukke Omegn
og de historisk-mærkværdige Steder, saasom det gamle
Vreta Kloster, hvor de faldne danske og svenske Helte
fra Slaget ved Fodevik ligge begravede. I Motalakøping
viste man dem med stor Elskværdighed alle de store
Maskiner og Værksteder, hvor Jernet paa alle Maader
forarbejdes ligesom paa Holmen i Kjøbenhavn. Om
Aftenen gik de i smukt Vejr over Vettern, som vel
kun er faa Mile bred, men 20 Mile lang, saa man
til begge Sider kun ser Vand. Da de den følgende
Dag naaede den mægtige Sø Venern, der er lige saa
stor som hele Sjælland, besaa de først et Glasværk paa
Brorno, hvor hele Processen med at smelte og forme
Glasset forevistes dem, og dernæst landede de ved det
høje Bjerg Kinnekulla, der omfatter nogle af de skjønneste og frodigste Skove og Marker i Sverig. Her traf
de en svensk Student, som førte dem op til Bjergets
højeste Top, hvor de Kl. 3 om Morgenen saa Solen
staa op over Vettern. Derfra førte Studenten dem til
et prægtigt Herresæde, hvor han var Huslærer, og me
dens de hvilede dem i et Lysthus i Haven, hentede
han nogle Flasker Rhinskvin, som de tømte til Ære
for deres fælles nordiske Fædreland. Efter Skaalerne
kastede han baade Flasker og Glas ud i Kanalerne,
som omgav Slottet, og Mørk Hansen kunde ikke frigjøre sig for den Mistanke, at Studenten havde »knebet«
Vinen uden Herskabets Vidende.
Næste Dag, som
var en Søndag, naaede man den lille smukke Stad
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Venersborg ved Gothaelvens Udløb af Søen.
Iler var
Mørk Hansen med flere af sine Rejsefæller i Kirke,
hvad han ikke havde faaet Tid til i hele Pintsetiden
paa Grund af Festiviteterne. Samme Aften naaede de
ad den brede Flod Gothaelv det mægtige Vandfald
»Trollhättan«, som fyldte dem alle med Beundring og
Henrykkelse. De dvælede her i flere Timer, medens
Dampskibet gjennem de store, i Klippen sprængte Sluser
langsomt steg ned af Bjerget. Om Natten boede de
ved det mindre Fald »Lilla Edet«, som ogsaa var værd
at se, og hvis skjønne Omegn svarede til sit Navn.
I Göteborg blev Rejseselskabet modtaget af Gymna
siets Lærere og nogle andre Embedsmænd, som havde
hørt om deres Ankomst og vare fulde af Begejstring
over Mødet i Upsala. De indbød dem til en Sexa i en
Have tæt ved Byen, hvor der var en fortryllende Udsigt
over Fjordens Klippeøer. Her maatte de naturligvis
holde Taler og tømme Skaaler med disse nye Venner.
Men om Aftenen brød de op, da de fleste maatte skynde
sig for at komme hjem inden Pintseferiens Slutning.
De kjørte nu Nat og Dag i to Døgn paa de daarlige
Pindevogne, som man den Gang brugte i Sverig. For
at fremskynde Farten havde de lejet et ridende »Forbud«,
som fra Station til Station skulde bestille Skyds til
dem. Men da én af deres Vogne gik itu midt om
Natten, inden de naaede den første Station, blev de
opholdt et Par Timer, hvilket havde til Følge, at de
kom forsiide til alle følgende Stationer. Men saa kræ
vedes der dobbelt Betaling, fordi Vognene havde holdt
forspændte i længere Tid, og det benyttede man sig
igjen af for at bedrage dem. Der blev almindelig Panik
over hele Linien, da Kasserne var ved at blive tømte.
Heldigvis var der en af Deltagerne, som ejede en stor
engelsk Guldmønt, ved Hjælp af hvilken man haabede
at kunne klare sig, hvis det skulde vise sig fornødent.
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I Løbet af den næste Dag fik man dog Hjælp af en
gammel Provst og en Officer af Bevaringen, som talte
de uforskammede Skydsbønder alvorligt til.
Endelig
kom de den næste Nat over den høje Bjergkjæde
Hallandsaas. De kjørte som Skik er i Sverig, alt hvad
Hestene kunde løbe ned ad de stejleste Bakker, og
Mørk Hansen maatte være Kusk for den ene Vogn. I
en af de smaa Kystbyer i Halland mødte nogle Stu
denter, medens de om Natten holdt paa Torvet for at
skifte Heste. Ogsaa disse havde hørt om det berømte
Upsalatog, og der blev naturligvis Klinken og Sang og
Hurraraab.
Da vort Selskab ikke havde bestilt Skyds længere
end til Engelholm, kunde man her tage sig nogen
Hvile, hvad der ogsaa efter to Nætters Vaagen og to
Dages Kjørsel i Støv og Solhede kunde være Trang til.
Hele Selskabet kastede sig ned paa Gulvet i Gæstestuen
for at sove, de fleste endogsaa uden at drikke Kaffen,
som stod skjænket paa Bordet. Mørk Hansen valgte
dog en bedre Del. For at faa alting med forlod han
med et Par andre her det øvrige Selskab og tog en
Vogn til det høje Forbjerg Kulien og derfra til Stenkuls
gruberne ved Hdganas.
De lod sig hidse ned i Gru
berne og kjørte med de smaa Heste under Jorden
omtrent en Fjerdingvej, hvilket var dem til stor For
nøjelse.
Mod Aften naaede de saa Helsingborg, hvor
de endnu ved at efterse deres Kasser kunde unde sig
Hvile paa et Hotel. Men da de næste Dag i Hørsholm
havde betalt den Vogn, som skulde føre dem til Kjøbenhavn, var Mørk Hansens kontante Beholdning kun
4 Rigsbankmark- »Men« — siger han — »uagtet jeg
havde laant de fleste af Pengene til Rejsen, har jeg
dog næppe nogensinde givet Penge ud, som have
skaffet mig større Udbytte og en større Sum af lyse og
kjære Minder«.
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Efter sin Hjemkomst til Kjøbenhavn beskrev Mørk
Hansen sin Rejse i Bladet »Fædrelandet« gjennem en
Række saakaldte »Breve fra det indre Sverig«, og han
sluttede med den Udtalelse, at saalænge Studenternes
og nogle faa yngre Dannedes brændende Ønsker om et
forenet Norden, der kunde staa sammen i Fred og
Krig, ikke trængte ned til det menige Folk, saa var
vor Hilsen og hele den skjønne Fest virkelig kun »en
Svale, der varslede Nordens Vaar«. Halvtredsinstyve
Aar senere skrev han med Hentydning til denne Ud
talelse og under Indtrykket af skuffede Forhaabninger:
»Jeg kunde have tilføjet, at saa længe Folkenes Her
skere og Styrere ikke vare komne til klar Bevidsthed
om, at Nordens tre Riger maatte staa Last og Brast
med hinanden overfor fremmede Voldsmænds Begjærlighed, vilde Ungdommens skjønne Taler og Sange blive
Blomster uden Frugt«. Men, vedbliver han ligesom
trøstende sig selv: »En moden Frugt skulde dog vore
skandinaviske Sværmerier bære i de nærmest følgende
Aar, jeg mener den stærke Støtte, som vor treaarige
Krig mod Overmagten fandt hos alle de unge norske
og svenske Mænd, som kæmpede med os i de hæder
fulde Slag for Sønderjylland, og af hvilke saa mange
gave Liv og Blod hen for det fælles store Fædreland«.
Medens de højere Autoriteter i Sverig syntes at
være ret vel stemte overfor Studenternes Foretagende,
var dette ikke Tilfældet med de danske, hvad man
allerede havde faaet at føle inden Afrejsen, og hvad
man ikke mindst fik at mærke efter Hjemkomsten.
Først anlagde Kancelliet Sag mod Carl Ploug for hans
Tale i Kalmar. Dernæst blev »det skandinaviske Sam
fund«, som Deltagerne i Upsalatoget ved et Møde paa
Borchs Kollegium besluttede at stifte, ved et Magtsprog
forbudt af Kancelliet. Det høje Kancelli tilskrev nem
lig Politidirektør Bræstrup, at man »efter Indholdet af
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de Love, der foreløbig vare vedtagne af dette Selskab,
og de øvrige foreliggende Omstændigheder linder, at
det ikke kan tillades samme at konstituere sig«.
Lo
vene indeholdt imidlertid ikke andet, end at man vilde
»søge at fremme det sociale og literære Samkvem mel
lem de skandinaviske Folk«. Det maa altsaa have
været »de øvrige foreliggende Omstændigheder«, som
ere faldne Regjeringen for Brystet. Den foreløbige Be
styrelse, som bestod af Bestyrelsen for Upsalatoget, og
hvoraf Mørk Hansen altsaa var Medlem, protesterede
i en Skrivelse, affattet af Ploug, idet man beraabte sig
paa, at Kongen ved Stænderanordningen af 1831 havde
lovet ikke at ville indskrænke Undersaatternes person
lige Rettigheder, medmindre en Lov derom havde været
forelagt Stænderne til Betænkning. Til Kongen indgav
Bestyrelsen samtidig en Ansøgning om, at Kancelliets
Forbud maatte blive hævet. Men Kongen gav Kan
celliet fuldstændig Medhold.
Hele Sagen vakte vold
somt Røre baade i Kjøbenhavn og det øvrige Land.
Navnlig Professor H. N. Clausen tog kraftigt til Gjenmæle gjennem Schouws »Dansk Ugeskrift« i en for
træffelig Artikel, hvor han med klare og skarpe Træk
paaviste det vilkaarlige i Kancelliets Forbud. Han
vedkjendte sig aabenlyst Samfundets Bestræbelser og
udtalte, at han med Glæde havde indtegnet sig som
Medlem. Nu havde han maattet udslette sit Navn
af Medlemslisten, men han vilde aldrig træde ud af de
Mænds Samfund, som paa lovlig Maade »vilde virke
og med hverandre samvirke til at fremme det literære
og sociale Samkvem mellem de skandinaviske Folk«.
Hvad der var mislykkedes for Mørk Hansen og
hans Venner, lykkedes imidlertid nu for Professor
Clausen og en Række andre ansete Mænd i Kjøben
havn, hvoriblandt Grundtvig, Eschricht, Forchhammer,
Brødrene Hammerich, Hejberg, Hagen, F. Helveg,
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Lehmann, Madvig, Monrad, Ploug, Schouw, Stiftsprovst
Tryde, Worsaae o. s. v. De stiftede et saakaldt »skan
dinavisk Selskab«, netop med samme Formaal som det
ophævede Samfund, men dette Selskab turde Kancelliet
ikke forbyde. Clausen blev Selskabets Formand. Der
holdtes en Række ypperlige Foredrag og selskabelige
Sammenkomster, udgaves en Række Smaaskrifter, og
Selskabet talte snart 1400 Medlemmer.
Det bestod til
efter Treaarskrigen, da Kongerne Frederik den 7de og
Oscar den 1ste selv gik i Spidsen for det sociale Sam
kvem mellem Nordens Folk.
Naturligvis sluttede de unge, hvis Værk saa vilkaarligt var bleven forstyrret, sig nu til dette Selskab,
og »vi kunde glæde os over« — siger Mørk Hansen —
»at vi ved vort første dristigt besluttede og lykkeligt
udførte Pinlsebesøg i Stockholm og Upsala havde vakt
den Aand, som nu bar saa rige Frugter«. Og— føjer
han mismodigt til — »at denne Aand ikke havde faaet
Magt til at sikre os den frelsende Hjælp fra Broderrigerne i 1864, var jo ikke var Skyld«.
I Efteraaret 1843 foranstaltede Studenterne en Fest
for Billedhuggeren Bissen, hvortil Mørk Hansens Navn
ogsaa er særlig knyttet. Bissen havde for Universitetet
modelleret de to smukke Statuer af Apolio og Minerva.
som nu i Marmor pryde Vestibulen. Mens de vare op
stillede i Gibs, besluttedes det paa et Studentermøde,
formentlig efter Forslag af J. L. Ussing, at man vilde
vise den udmærkede Kunstner Studenternes Taknemme
lighed ved en Festlighed paa Hotel d’Angleterre.
En
Festkomité valgtes, af hvilken blandt andre J. L. Us
sing, C. F. Molbech, Troels Smith (senere Præst og
Digter) og Mørk Hansen vare Medlemmer. Komitéen
arrangerede alt paa bedste Maade.
Sangene bleve
skrevne, Rollerne fordelte, og Æresgjæsterne indbudne.
Blandt disse vare baade Universitetets og Kunstakade-

40

miets fremragende Professorer. Mørk Hansen havde
den store Ære at føre Thorvaldsen til Bords, medens
han paa sin venstre Side havde den store Oehlenschlåger.
Molbech holdt den egentlige Festtale for Bissen, hvilket
han udførte meget smukt, og Oehlenschlåger holdt en
lille Tale om den nordiske Kunst, hvori han takkede
Bissen, fordi han havde frembragt »Valkyrien« og op
muntrede ham til at gaa videre paa samme Bane Det
hele forløb i stor Fryd og Gammen, indtil Mørk Han
sen fik Ordet.
Han skulde efter Aftale udbringe en
Skaal for Bissens Fødeland Slesvig, og stærkt greben,
som han allerede den Gang var af den danske Sag i
Sønderjylland, slog han i sin Tale dygtigt løs paa de
oprørsksindede Slesvigholstenere og de »Vildtyskere«,
som vilde gjøre Slesvig, ja hele Jylland, til tydske Pro
vindser, og han anførte blandt andet, at man i Brockhaus’s Konversationsleksikon havde annekteret Bissen
som en ægte Tydsker, medens han baade ved sine
Værker og ved sit jævne danske Væsen havde vist, at
han var en saa god dansk Mand som nogen.
Mørk Hansens Skaaltale blev modtaget med stort
Bifald. Men uheldigvis havde Professor Madvig faaet
sin Plads ved Siden af Professor Hetsch, der var født
i Stuttgart, men i mange Aar havde været én af vore
mest ansete Arkitekter.
Madvig blev paa sin Side
mands Vegne indigneret over Mørk Hansens Ord ; han
rejste sig strax og begyndte sin Tale saaledes: »Her
sidder en Vildtydsker ved Siden af mig; jeg har ikke
slaaet op i noget Konversationsleksikon for at se, hvad
man i Tydskland siger om ham, men jeg véd, at Dan
mark skylder ham Tak og Ære«. Madvig søgte der
næst at vise, at Kunsten er universel og hverken kjender
Fædreland eller Religion, og han opregnede alle de
smukke Bygninger, som Kjøbenhavn havde Professor
Hetsch’s Kunst at takke for.
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Naturligvis blev Mørk Hansen vred over denne Over
haling, og han havde nær taget Ordet for at give Svar
paa Tiltale. Men han havde saa megen Højagtelse og
Hengivenhed for sin og Studenternes fortræffelige Lærer,
at han besluttede at tie. Mørk Hansen kunde imidlertid
trøste sig ikke blot ved den øvrige Bestyrelses, men ogsaa
ved det store Flertal af Selskabets udelte Sympathi. I
Grunden var ogsaa Madvigs Angreb paa Mørk Hansen ilde
betænkt, ikke blot fordi denne havde været i sin gode
Ret, naar han under de daværende Forhold søgte at
vække Begejstring for Danskheden i Sønderjylland, men
ogsaa fordi Madvig var Gjæst, medens Mørk Hansen
som Medlem af Festudvalget var Vært. Men ogsaa
Madvig selv følte, efter at hans Hidsighed havde sat
sig, at han havde gjort Mørk Hansen Uret; thi da
man gik fra Borde, kom han hen til denne og gav
ham venligt Haanden, idet han sagde nogle undskyl
dende Ord om sit Venskab for Hetsch, der havde bragt
ham til at sige mere, end han burde- Dette lille Sam
menstød forhindrede dog ikke, at Madvig og Mørk
Hansen senere hen i Livet altid mødtes som Venner.
Det var saaledes Mørk Hansen, der foranledigede, at
Madvig fik en Indbydelse som Æresgjæst,* da Studen
terne fra 1835 (Mørk Hansens Hold) holdt 50 Aars
Studenterjubilæum i 1885. I Virkeligheden mødtes de
jo ogsaa i Kjærligheden til den samme Sag; thi Mad
vig var i sit Hjerte ikke mindre varm for den danske
Sag i Sønderjylland end Mørk Hansen.
»Han var ej
blot« — siger Mørk Hansen om Madvig — »et skin
nende Lys paa Videnskabens Himmel, men han var
en ærlig og trofast dansk Mand med et ædelt Hjerte«.
Den Tale, som gjorde mest Lykke ved Bissen-Festen,
blev holdt af Troels Smith. Han udtalte Haabet om,
at Apolio og Minerva maatte blive klædte i Marmor,
for at de i Aarhundreder kunde pryde vort Universitet

42
og »ej deres Klæder opslide«. Jubelen, hvormed dette
Ønske blev modtaget i Forsamlingen, gav Anledning til,
at Festudvalget strax satte sig i Bevægelse for Sagens
Gjennemførelse. Allerede Dagen efter blev man enig
om at sætte en Subscription i Gang, og Lister bleve
baarne omkiing til saadanne Mænd, som man antog
havde Evne og Villie til at yde større Bidrag. Fest
udvalgets Medlemmer gik ud to og to sammen, og det
faldt i Mørk Hansens Lod sammen med J. L. Ussing
at gaa til nogle af vore daværende bekjendte Stormænd
og Rigmænd, blandt andre Thorvaldsen, som viste sig
yderst elskværdig imod dem. De sad hos ham i hans
Sofa, og han viste dem om i sit Atelier, ligesom han
ogsaa tegnede sig for et anseligt Bidrag.
Andre Steder mødte de Eunkenhed og Kulde, og
hos den rige Tobaksfabrikant Augustinus paa Vester
gade oplevede de en komisk Scene, da Manden aldeles
ikke kunde forstaa, hvad Talen var om, og gjentagne
Gange forsikrede, at hans Stuer havde saa lavt til
Loftet, at der ikke kunde blive Plads til saadanne Fi
gurer, som de talte om.
Imidlertid blev der jo samlet en Del Penge sam
men, og i Følge Hostrups Erindringer blev Indtægten
af én af hans Studenterkomedier paa Hoftheatret an
vendt i samme Øjemed. Kort sagt, Bissens Statuer
bleve udførte i Marmor og pryde Universitetets Forhal
den Dag i Dag. Det glædede Mørk Hansen meget, og
han skriver paa sine gamle Dage: »Hver Gang jeg
kommer til Kjøbenhavn og gaar over Frue Plads, ser
jeg gjerne indenfor i Universitetets Forhal, og jeg mindes
da med Glæde, at jeg har været med til at samle Bi
drag til denne Sag«.
Foruden alt det, vi hidtil have hørt, at Mørk Han
sen var beskjæfliget med i sine Kandidataar. og som
man skulde synes, kunde opfylde en Mands hele Tid
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til Overmaal, havde han dog adskillige andre Hverv.
Han var saaledes Medlem og en Tidlang Formand i et
theologisk-filosofisk Disputereselskab »Palæstra«, hvor
man oplæste Afhandlinger, som man siden skulde for
svare. Mørk Hansen skrev blandt andet en Afhand
ling om »den personlige Udødelighed«, som blev haardt
medtagen af den bekjendte Filosof H. Brochner, der i
sine senere filosofiske Skrifter har hævdet, at en per
sonlig Udødelighed er utænkelig, men at Menneske
sjælen ved Døden gaar op i Guddommen. Foruden
Brochner samledes Mørk Hansen her med Mænd som
Carl Brandt (senere Præst ved Vartov), Gude (senere
Domprovst i Roskilde), Bahnson (senere Overlærer i
Viborg), Kirkehistorikeren L. Helweg, K. Rovsing og flere.
Desuden var Mørk Hansen beskjæftiget som Pro
tokolfører i Pastoralseminariet, Repræsentant i Asylsel
skabet, Forstander for Christianshavns Asyl, Medbestyrer
af Selskabet Filadelfia o. s. v. Det kan i Sandhed
ikke undre os, at han paa sine gamle Dage kunde ud
bryde: »Jeg kan nu slet ikke begribe, hvorledes jeg fik
Tid til alt dette«.
Men vi vende tilbage til »Akademikum« igjen.
Det var selvfølgelig uheldigt baade i økonomisk, men
ogsaa i aandelig og social Henseende, at Studenterne
vare splittede i to Lejre. Den gamle Studenterforenings
økonomiske Status var yderst slet, og »Akademikum«
kunde heller ikke klare sig, hvad Ploug hentyder til i
en Sang, naar han siger, at den »halvt i Hundene gik«.
Der blev derfor i Efteraaret 1843 ofte talt om en Union
mellem »Akademikum« og den gamle Studenterforening,
og Mørk Hansen var en af Sammensmelterne.
Han
besluttede at benytte den Popularitet, som han i For
ening med Gammeltoft havde vundet som Bestyrelses
medlem, og som var vokset ved hans Deltagelse i Up
salatoget, til at gjøre et alvorligt Forsøg i den Retning.
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Der blev først forhandlet med Studenterforeningens
Seniorat, af hvilket vistnok Mørk Hansens gode Ven,
den senere bekjendte Literat F. L. Liebenberg den Gang
var Medlem, og man enedes med Seniorerne om de
væsentligste Betingelser.
Derpaa sammenkaldte Mørk
Hansen en Generalforsamling, hvor han forelagde og
motiverede Planen til Unionen. Gammeltoft var Diri
gent, og de andre Bestyrelsesmedlemmer vare enige med
Mørk Hansen. Men nu rejste der sig en Opposition,
der var langt stærkere end man havde ventet. Der
var især to Medlemmer, som med utrættelig Heftighed
fremførte alle mulige Indvendinger. Den ene var en
juridisk Candidat Carl Nielsen (senere Assistent i Inden
rigsministeriet). Han var bekjendt som en fortrinlig
Bellmanns-Sanger, har skrevet en Del Smaadigte og var
i nogen Tid Redaktør af Tivoli-Avisen. Den anden var
den bekjendte Sprogforsker Israel Levin, som allerede
den Gang var en frugtbar Forfatter. Disse to spillede
en betydelig Rolle i Foreningen som Stamgjæster, og
da de nok kunde forudse, at denne vilde være udspillet,
naar »Akademikum« gik op i den gamle, noget finere
Studenterforening, kæmpede de paa en Maade for Liv
og Arne. Der maatte holdes en Række Generalforsam
linger, inden Modstanden overvandtes; men saa blev
Sejren ogsaa fuldstændig.
Det var blandt andet vedtaget, at Bestyrelsens Med
lemmer i de sidste Maaneder tillige skulde være Seniorer
i Studenterforeningen, og omvendt Seniorerne dele Regjeringen i »Akademikum« med dennes Bestyrelse. Mørk
Hansen fik det Hverv i Forening med Liebenberg at
gjennemgaa begge Bibliotheker for at afgjøre, hvilke
Dubletter, der kunde sælges, et meget besværligt Arbejde,
som tog flere Dage. Ved Nytaarstid 1844 fandt Sammen
slutningen af de to Foreninger Sted. Den 30te December
1843 holdtes der Afskedsfest i »Akademikum«, og den
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31te December (Nytaarsaften) fandt Unionsfesten Sted,
hvilke Fester forherligedes ved Plougs bekjendte Sange:
»Sold Akademicum, én Gang endnu!« og »Studenter vi
kaldes, men er jo ingen Ting«.
Mørk Hansen kom dog ikke til at deltage i Unions
festen, som han ellers saa godt som nogen havde været
med til at fremkalde. Han havde den Gang allerede
forladt Kjøbenhavn og havde faaet ganske andre Ting
at tage Vare paa. >Men ofte« — siger han — »dvæ
lede mine Tanker ved Livet i Akademikum, og naar
jeg i Bladene læste om Generalforsamlinger, Møder og
Studenterkomedier (Hostrups første ypperlige Stykker
var allerede opførte i min Tid), gik det mig som den
gamle Stridshest, naar den hørte Trompeten: Hjærtet
bankede, og jeg tænkte stundum: Hvem der dog ogsaa
havde været med! De Idéer, som fornemmelig havde
samlet Studenterne i min Tid: Frihed og Fædreland,
og det sidste nærmere bestemt som det trefoldige Norden
med Ejderen som Grænse mod Syd, holdt jeg dog fast
ved med samme Varme som blandt Kammeraterne i
Foreningen, om end maaske med lidt klarere Bevidsthed
om Maal og Midler«.

II.

Nykjøbing paa Falster.
18de Januar 1844 blev Mørk Hansen ud
JaJ ndernævnt
til personel Kapellan hos Sognepræst

Fogh til Nykjøbing og Systofte Menigheder paa Falster.
Han længtes efter præstelig Virksomhed, og han følte
med sig selv, at den »mangeartede, spredte Virksomhed
(i Kjøbenhavn) ikke kunde være gavnlig for hans
aandelige Udvikling«. Med Glæde, omend ikke uden
Vemod, tog han derfor Afsked med Hovedstaden og
Livet der, »for udelukkende at stræbe efter at blive en
brugbar Præst« *).
Den 8de Marts 1844 blev Mørk Hansen ordineret
af Biskop Brammer i Maribo Domkirke sammen med
den bekjendte Magister Jakob Christian Lindberg. Bi
skoppen talte over Ordet: »Vi tro, derfor tale vi«. (2.
Corinth. 4, 13). Til den gamle Stridsmand Lindberg,
som saa ofte havde talt og skrevet skarpe Ord, sagde
Biskoppen, at han uden Tvivl havde talt, fordi han
troede. Og Mørk Hansen, den unge Kapellan, for
manede han i Kjærlighed til at tale, som han troede,
fordi kun en saadan Tale har Guds Naade og Velsig*) »Museum«, 6te Hefte 1893.
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nelse. Dem begge formanede han til at bevare den Tro,
paa hvilken de vare døbte*).
Det var et stort Arbejde, som nu blev lagt paa den
unge Kandidats Skuldre. Sognepræsten i Nykjøbing
var nemlig sindssyg og kunde derfor ikke tage sig af
noget, og Mørk Hansen maatte altsaa paatage sig alt:
Prædiken, Konfirmander, Skole- og Fattigvæsen o. s. v.
Men han havde en trofast Støtte i Biskoppen, G. P.
Brammer, der boede i Byen og var ham til Opmuntring
og Hjælp i alle Maader, ligesom han indtil sin Død
— han blev senere Biskop i Aarhus og døde i Vejle
1884 — vedblev at være hans fortrolige Ven, et Ven
skab, der gik i Arv til Biskoppens Sønner, der ikke
glemte 50 Aar senere at sende Mørk Hansen deres
Hilsen til hans halvhundredaarige Jubilæum som Præst.
Det var en temmelig død og forsømt Menighed,
Mørk Hansen kom til at virke i.
Den havde lige fra
Aarhundredets Begyndelse enten haft maadelige Præster
eller kun beholdt dem en kort Tid
Der var mange
vantro og endnu flere ligegyldige, saa der manglede
ikke paa Modsland, men Evangeliet vandt dog Indgang
hos mange. Mørk Hansen var ung og brændende i
i Aanden og fandt snart trofast Tilslutning baade hos
Mænd og Kvinder.
Da Pastor Fogh formedelst Svaghed endelig tog
sin Afsked i Februar 1846, blev Mørk Hansen ud
nævnt til Kateket og Overlærer ved Borgerskolen i
Nykjøbing. Nu blev hans Gerning altsaa nærmest en
Lærers, men han vedblev dog af og til at prædike,
og nu vandt han sig som Lærer .især Venner blandt
Børnene, og igjennem Børnene vandt han Forældrene;
thi »den der tager Barnet ved Haanden, tager Moderen
*) Jfr. »Nordslesvigsk Søndagsblad« (Kirkelig Del) for Søndag
den 1. April 1894, Nr. 14. (Mørk Hansens Jubilæumstale)
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om Hjærtet«. De 6 Aar, han tilbragte paa Falster, stod
derfor i Mindets Glans for ham.
Som Kateket i Nykjøbing hjemførte Mørk Hansen
den 12te November 1846 sin unge Brud Charlotte
Dorothea Frederikke Gotholdine Levinsen, Datter af
Amtsforvalter Levinsen i Ringkjøbing, hvor hun var
født den 7de Januar 1825. Hun skjænkede ham 5
Børn, 4 Sønner og 1 Datter, og blev ham en trofast
Livsledsagerinde gjennem mange Aar indtil sin Død
1882*). Der er vidnet om hende, at hun var en brav
og gudhengiven Kvinde, som har bidraget meget til, at
hendes efterlevende Mand kunde se tilbage paa en rig
og velsignet Livsgjerning. Hun har styrket og opmun
tret ham, naar Fjender ude og Modstandere hjemme
have forsøgt at forbitre ham Livet ved at mistænkeliggjøre hans gode Hensigter og Foretagender.
Det har kastet Glans over Mørk Hansens Navn
som Prædikant, at han, medens han var i Nykjøbing,
3 Aar i Rad, menlig 1845, 46 og 47, vandt første Præ
mie af det af Sjællands Biskop bestyrede evangelisk
kristelige Præd i kel egat.
Mod Slutningen (1849) af sit Ophold i Nykjøbing
fik Mørk Hansen D. G. Monrad til sin Biskop, og havde
han haft Glæde af Samlivet med Biskop Brammer, fik
han det ikke mindre med Monrad, hvem han jo alt
kjendte fra Kjøbenhavn og satte Pris paa baade som
den varme Fædrelandsven og for hans ypperlige Aands
evner. Mørk Hansen besøgte ofte Monrad i Bispegaarden, og under et saadant Besøg indtraf der en
Gang en Begivenhed, som Mørk Hansen aldrig kunde
*) 1)
2)
3)
4)
5)

Lorenz M. H., Apotheker i Bogense.
Svend M. H., Højskoleforstander i Viby ved Aarhus.
Johannes M. H., Arkitekt, bor i Roskilde.
Christian M. H., Skovrider paa Ravnholt i Fyen.
Elise M. H., gift med Proprietær Jens Vyff i Vonsild.
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glemme og ofte vendte tilbage til. Medens han og
Monrad spadserede i Bispegaardens Have, kom der
pludselig en underlig Uro over Mørk Hansen, uden at
han vidste Grunden. Som en Besat løb han bort fra
Biskoppen, alene følgende en Indskydelse. Da han
kom hen i den modsatte Side af Haven, fandt han sin
■ældste Søn i et Vandhul og kom netop tidsnok til at
trække Drengen op, mens der endnu var Rest af Liv
tilbage.
Det var selvfølgelig ogsaa til stor Glæde for Mørk
Hansen under hans Ophold i Nykjøbing, at han havde
sin ældste Broder Niels Hansen (død som Præst i
Egitslevmagle ved Skjelskør 1872) boende i Byen. Denne
var nemlig i flere Aar Adjunkt ved den derværende
Latinskole.
Hvor anset en Stilling Mørk Hansen havde vundet
sig i Nykjøbing, kan skjønnes deraf, at man, da der
den 5te Oktober 1848 skulde vælges Repræsentanter
til den grundlovgivende Rigsdag, ikke vidste at sende
nogen bedre end den unge Kateket. Han havde ved
sin Gjerning vundet Befolkningens fulde Tillid og han
havde allerede fra Kjøbenhavn et godt Navn som Fri
heds- og Fædrelandsven, ligesom han i Nykjøbing gjennem Artikler i Bladene (»Fædrelandet«, »Lolland-Fal
sters Stiftstidende«, »Berlingske Tidende« o. s. v.) og
ved smaa Pjecer havde vist, at han nærede varm In
teresse for offentlige Anliggender i det hele taget*).
*) I 1848 skrev han i »Fædrelandet« en indtrængende »Op
fordring til de Slesvigere, som ere bievne Danmark og den danske
Konge tro«, og udgav samme Aar en Pjece: »Til Danmarks Væl
gere, et Alvorsord af en Demokrat«. I 1849 skrev han i »Ber
lingske Tidende« en Artikel »om Skibspræster«. I »Lolland-Falsters
Stiftstidende« har han blandt andet skrevet en Artikel om et
Andragende til Stænderforsamlingerne i Viborg og Roskilde angaaende Landsbyskolevæsenet.
H. Kan: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
4
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Skjønt det var »meget imod hansVillie«, blev han altsaa valgt til Rigsdagsmand for Maribo Amts 5te Valg
kreds, Sydfalster, hvis Valgsted var og er Nykjøbing.
Han sejrede ved Valget med 349 Stemmer, medens hans
Modkandidater Gaardmand Ole Rode fik 265 og Brænde
vinsbrænder og Kjøbmand Sidenius fik 204 Stemmer.
Den grundlovgivende Rigsdag traadte sammen den
23de Oktober 1848 og tog med Alvor fat paa sin Gjerning. Mørk Hansen sluttede sig ikke til »yderste Højre«,
men til den Gruppe, der kaldtes »Venstre Centrum«,
og hvoraf senere det national-liberale Parti fremgik,
løvrigt synes han at have holdt sig noget tilbage og
ikke ret ofte at have deltaget i Diskussionen. Han var
jo ogsaa en ung Mand, kun 33 Aar gammel, og dog
var der 13 Medlemmer yngre end han. Kun i Forhand
lingerne om et enkelt Punkt greb han betegnende nok
levende ind. Som det vil være bekjendt, skulde Grund
lovsforslaget gjælde baade for Kongeriget og Slesvig;
men da der paa Grund af Krigen ikke havde kunnet
udskrives Valg i Sønderjylland, blev det Forslag stillet,
at hele Behandlingen skulde udsættes, indtil der kunde
møde sønderjydske Rigsdagsmænd. Mørk Hansen paa
viste med Kraft og Varme, hvor unaturligt det vilde
være at drøfte og vedtage en Grundlov for Danmark
til Ejderen, inden sønderjydske Repræsentanter kunde
komme til at deltage; det vilde være enten som om vi
gjorde Uret mod Slesvig eller som om vi havde opgivet
Haabet om Slesvigs Frelse; »men at opgive Haabet om
Slesvigs Frelse er det samme som at opgive Haabet om
Danmarks Frelse, og alene Skinnet af en saadan Tanke
bør vi undgaa«*). — Disse sidste Ord kunde passende
*) M. Goldschmith skrev i »Nord og Syd«, at »Hr. Mørk
Hansens Foredrag beviser, at man kan tale klart, skarpsindigt og
i et smukt Sprog, uden at det ene udelukker det andet«.
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sættes som en Overskrift over Mørk Hansens Liv. —
Men trods Mørk Hansens og fleres, navnlig H. N. dan
sens, vægtige Indlæg blev det dog vedtaget med stor
Majoritet at forhandle Grundlovsforslaget strax. Hvem
véd, hvad Indflydelse det kunde have haft paa Danmarks
og Sønderjyllands Fremtids Skjæbne, om man ikke
havde handlet saa rask den Dag!
Det bør ogsaa her bemærkes, at Mørk Hansen som
en ægte Demokrat varmt forsvarede Forslaget om den
almindelige Værnepligt, et Forslag, der ellers syntes
mange at være et alt for stort Indgreb i Kjøbstædernes
tidligere Privilegier. Selvfølgelig var Mørk Hansen og
saa blandt de 119 Mænd, der, da Grundlovsforslaget
den 25de Maj 1849 forelaa til endelig Afgjørelse, stemte
for »Danmarks Riges Grundlov«.

4*

III.

Felsted.
midlertid skulde Mørk Hansen snart komme i nær
mere Forhold til Sønderjyderne, hvis Sag han saa
indtrængende havde talt paa den grundlovgivende Rigs
dag og hvis nationale Kamp han jo nærede saa varm
Interesse for og var en Beundrer af. Han havde fore
løbig faaet nok af den politiske Virksomhed og stillede
sig ikke igjen til den første ordinære Rigsdag. Biskop
Monrad blev hans Efterfølger som Repræsentant for
Sydfalster. Derimod blev han under 25de Oktober 1850
af den overordentlige Regjeringskommission for Hertug
dømmet Slesvig konstitueret som Sognepræst for Felsted
Menighed i Aabenraa Provsti og næste Aar fast ansat,
idet Menigheden selv den 4de Marts 1851 valgte ham
til sin Præst, hvilket Valg under 7de April s. A. stadfæstedes af Kongen.
Naar en saa forholdsvis ung Mand som Mørk
Hansen blev konstitueret i det store Felsted Embede
og naturligvis med Tanken paa, at han senere skulde
overtage det, er det et Vidnesbyrd om, at man har an
set ham for den rette Mand paa denne Plads. For
manden var den berygtede Slesvigholstener Bertel Peter
Godt, som blev udelukket fra Amnestien, og der kunde
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altsaa trænges til en Mand med Mørk Hansens Dyg
tighed og varme danske Hjertelag for at modvirke den
Indflydelse, som Tydskeren havde haft, skjønt hans
slesvigholstenske Agitation dog for største Delen synes
at have prellet af mod Befolkningens sunde, danske
Natur.
Aabenbart har Mørk Hansen ogsaa selv følt sig stærkt
draget mod en Virksomhed i Sønderjylland.
Hans
Kjærlighed til dette Land og dets brave, danske Befolk
ning var ikke først vaagnet under Treaarskrigen —
skjønt den maaske nok da har faaet et Stød fremad
som saa mange andres —, men var, som vi have hørt,
af langt ældre Dato. Allerede i Begyndelsen af Fyr
rerne havde han tænkt paa en Stilling i Sønderjylland,
nemlig som Forstander for det af Christian den 8de
paatænkte danske Seminarium i Vonsbæk ved Haders
lev, hvortil han endogsaa selv mente sig udset*). Men
Seminariet blev aldrig oprettet, og efter Ludvig Herteis
Mening**) var Mørk Hansen dog heller næppe bleven
dets Forstander. Nu kom han altsaa alligevel til Sønder
jylland som Præst.
I Felsted tilbragte Mørk Hansen 14 lykkelige Aar,
fulde af Arbejde baade i kristelig og folkelig Retning.
Om sin Virksomhed i Felsted har han iøvrigt selv ud
talt sig saaledes: »Havde jeg i Felsted Glæde af at for
kynde Evangeliet i al Enfoldighed, men som jeg tror
purt og rent, saa havde jeg ikke mindre Glæde af min
Virksomhed for at bevare den rette Folkeaand. Jeg
kom der jo ikke blot som Guds Tjener, men som Kon
gens Tjener, som dansk Embedsmand. Mange af de
*) Jfr. M. Mørk Hansen: Den danske Bonde Laurids Skau,
Pag. 43 Anm
**) Ludvig Hertel: Hans Wilhelm Hertel. Bidiag til den
sønderjydske Folkevækkelses Historie. Pag. 173
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Præster, som vare afsatte eller bortløbne, havde jo været
begavede Mænd og — at dømme efter deres Tale —
troende kristelige Præster.
Det gjaldt i høj Grad om
min Formand, der senere vandt et stort Navn i vide
Kredse. Men de vare Fjender af Folkets Modersmaal
og danske Folkelighed. Saa var det øjensynligt vor
Pligt som tro danske Mænd ikke blot at prædike Guds
Ord rent, men lige saa meget at vaage over Modersmaalet og fremme dets Bevarelse hos de danske Menig
heder og at formane til Troskab imod Konge og Fædre
land. I begge Henseender fandt jeg i Felsted trods alt,
hvad der i lange Tider var forsømt af Regjeringen og
syndet af dens Embedsmænd, en god Jordbund og en
hjertelig Tilslutning, ja, en Tillid og Hengivenhed, der
i 14 Aar voksede i Dagetal. Den Dag, da jeg efter et
halvt Aars Virksomhed næsten enstemmig blev valgt
af Menigheden, var der Glæde i mange Huse, og den
Dag, da jeg 14 Aar derefter med min Hustru og mine
Børn sagde Farvel, ja, da var der Taarer i de flestes
Øjne saa vel som i mine«*).
Mørk Hansen vedblev bestandig at være en temme
lig frugtbar theologisk Forfatter og deltog jævnlig i
Forhandlinger om kirkelige Spørgsmaal; men særlig
blev han dog bekjendt som en trofast Forkæmper for
den danske Sag i Sønderjylland. Han deltog 1852 i
Oprettelsen af det slesvigske »Folkeskriftsselskab« og
var Medlem af dets Bestyrelse, saalænge det bestod.
Det øvede i sin Tid en betydelig Indflydelse ved Ud
givelsen af danske Værker, indtil det efter Krigen 1864
blev forbudt af Magthaverne. Sin Fritid fra Præstegjerningen benyttede Mørk Hansen særlig til Studier
over Sprogforholdene i Sønderjylland, og faa ere vel saa
*) »Nordslesvigsk Søndagsblad« (Kirkelig Del), Nr. 14, Søn
dagen den 1. April 1894. (Mørk Hansens Jubilæumstale).
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godt inde i de Ting, som han var. Længe før Pro
fessor Allens bekjendte Værk om »det danske Sprogs
Historie i Sønderjylland« udkom, havde Mørk Hansen
dels gjennem Artikler i forskjellige Dagblade (»Danne
virke«, »Fædrelandet«, »Berlingske Tidende« og fl.) og
dels gjennem Smaaskrifter ydet en Række værdifulde
Bidrag i den Henseende, ligesom han altid ver en ivrig
Forsvarer af den nye slesvigske Sprogordning baade
mod Angreb fra tydsk Side og mod Misforstaaelse fra
dansk. Saaledes udgav han allerede i Aaret 1854 et
fortrinligt lille Skrift: »Oplysninger og Bemærkninger
om det danske Folkesprog i Sønderjylland især i Mellem
slesvig«, som er bleven flittig benyttet af Professor Allen.
Ligeledes kan nævnes et lille Skrift fra 1857: »Bidrag
til Bedømmelsen af Sønderjyllands Sprogforhold«. Det
er betegnende for Mørk Hansens Forfattervirksomhed
angaaende den sønderjydske Sag, at Gustav Johannsen
ved Folkefesten paa Højskamling den 4de Julil894 offent
lig kunde erklære, at Mørk Hansens Skrifter mange
Gange havde forsynet ham med Ammunition i hans
Kamp for Modersmaalet i Lovgivningskamrene i Berlin.
Efter at Mørk Hansen saaledes i flere Aar havde
kæmpet for den sønderjydske Sag dels med Pennen og
dels med Ordets Vaaben baade i større og mindre For
samlinger, førtes han ind paa en større Kampplads,
hvor Opmærksomheden endnu i højere Grad kom til at
hvile paa ham. Han blev nemlig i 1859 valgt til
Medlem af den slesvigske Stænderforsamling for 1ste
gejstlige Valgdistrikt. Det var slet ikke nogen hyggelig
Forsamling at komme i for en varm dansksindet Mand.
Største Parten af Medlemmerne vare tydsksindede og
svorne Fjender af Danmark og alt, hvad dansk var.
Den for Sønderjylland ulykkebringende Stænderinstitu
tion, der var bleven kaldt til Live igjen 1853, havde
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bibeholdt sin gamle uheldige Valgmaade, hvorefter det
danske Element i Forsamlingen maatte blive i absolut
Mindretal*), skjønt Sammenhængen var den, hvad ogsaa det første Valg til den tydske Rigsdag 1867 efter
Sønderjyllands Indlemmelse i Preussen godtgjorde, at
den langt overvejende Del af Sønderjyderne vare dansk
sindede. Og med det tydske Flertal traadte den fra
svundne Ulykkestider noksom bekjendte Aand saa tyde
ligt frem, at ingen kunde være i Tvivl om, hvad der
tilsigtedes.
Stænderforsamlingen aabnedes denne Gang den
20de Januar 1860. Mørk Hansen kastede sig med Liv
ind i Arbejdet, og der gik ikke mange Møder, hvor
han ikke havde Ordet for kortere eller længere Bemærk
ninger. Der forelaa for det første en hel Del Forslag
fra Regjeringen til Forhandling, men disse vare alle af
mere neutral Art, saa de satte ikke Lidenskaberne saa
stærkt i Bevægelse.
Men desforuden indkom der en
Mængde private Forslag, hvor den slesvigholstenske
Hestefod stak saa temmelig synligt frem, og her var
det særligt, at Mørk Hansen tiltrak sig den almindelige
Opmærksomhed og navnlig alle Danskes Taknemme
lighed for den uforfærdede og dygtige Maade, paa hvil
ken han traadte op mod slesvigholstensk Løgn og Ufor
skammethed, hvortil ingen anden af det danske Mindretal
var saa skikket som han, der besad en Kundskab og
Indsigt i Sønderjyllands Historie og Sprogforhold, der
maatte forbause baade Venner og Fjender.
Det vilde imidlertid føre for vidt her at gaa i
Enkeltheder med Hensyn til Mørk Hansens Virksomhed
i den slesvigske Stænderforsamling 1860. Vi maa der
for nøjes med at fremdrage nogle Punkter, som kunne
*) Godsejerne valgte 5 og Ridderskabet 4 Medlemmer, som
alle maatte blive tydsksindede.
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afgive et Vidnesbyrd om den Dygtighed, hvormed Mørk
Hansen i det hele taget udførte sit Hverv*).
Fra slesvigholstensk Side var der bleven stillet For
slag om, at Stænderforsamlingen vilde beslutte at ind
give Andragende om, at det maatte behage Kongen
igjen at ophæve de mangfoldige i de sidste 10 Aar for
Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende udstedte Forbud
mod Bøger og Skrifter saa vel som de mangfoldige med
Hensyn til Hertugdømmet Slesvig i samme Tidsrum
emanerede Forbud mod visse nærmere betegnede For
eninger. Slesvigholstenerne havde nemlig oprettet en
Del Selskaber, der under Skin af Omsorg for Videnskab
og Kunst drev oprørsk Politik. Kongen havde opløst
dem, men derover rejste Stændermajoriteten en sand
Storm. Mørk Hansen paatog sig at forsvare Regjeringen
og gjorde det med Dygtighed. I et Foredrag, som optog
et helt Møde og som fortjener at kjendes, beviste han
ved Citater af Selskabernes Statutter og Forhandlinger, at
Regjeringen havde haft gyldig Grund til at forbyde dem.
»Det er kun med Ulyst og Selvovervindelse« —
ytrede Mørk Hansen — »at jeg rejser mig for at tage
Ordet i denne Sag ; thi det er min Overbevisning, som
hver Dag mere bestyrkes, at det er uheldigt, naar denne
Forsamling altfor meget befatter sig med Sager og
Spørgsmaal af ren politisk Natur; det er min Over
bevisning, at der ikke kan komme noget godt ud deraf,
cg at Forsamlingens kostbare Tid derved spildes. Jeg
tror, at dersom Stænderforsamlingens Medlemmer kunde
blive enige om, at vi vilde lade alle saadanne politiske
og brændende Spørgsmaal fare og derimod anvende vor
Tid paa i Enighed og Fredelighed med gjensidig Agtelse
*) De følgende Meddelelser om Mørk Hansens Stændervirk
somhed have deres Hjemmel i »Tidende for Forhandlingerne ved
den niende Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Sles
vig 1860«.

58
og Benyttelse af de Kræfter, hvoraf forsamlingen er i
Besiddelse, at arbejde paa saadanne Spørgsmaal, som
ere til materiel Fordel for den Landsdel, som vi repræ
sentere, saa tror jeg, at den Tid, der er os tilmaalt,
vil være mere end tilstrækkelig til, at vi kunde udrette
meget godt. Derfor siger jeg, at det er med Ulyst, at
jeg tager Ordet i en saadan Sag; men naar jeg alligevel
ikke godt kan blive siddende, saa er Grunden den, at
jeg, naar der fremkommer Forslag, som direkte eller
indirekte, skjult eller aabenbart, indeholder Anklager
eller Angreb enten paa Regjeringen eller paa fravæ
rende, som efter min fuldkomne Overbevisning ere ugrun
dede, ikke godt kan tie stille.
Dette Forslag gaar ud paa at anmode Hs Maje
stæts Regjering om at tilbagekalde de Forbud mod en
Mængde Bøger og Skrifter, Selskaber og Foreninger,
som Regjeringen har fundet sig foranlediget til at ud
stede, navnlig ved Bekjendtgjørelsen af 23de December
1858. Man vil altsaa anmode Regjeringen om ligesom
at slaa sig selv paa Munden og sige, at den har handlet
i Overilelse; men deri ligger efter min Mening — jeg
udtaler her kun min personlige Mening — en indirekte
Beskyldning mod Regjeringen, som er aldeles ugrundet
og ubillig. Af de forskjellige Bøger og Skrifter, Sel
skaber og Foreninger, som Regjeringen for Slesvigs
Vedkommende har set sig foranlediget til at forbyde,
have i det mindste de af dem, som jeg kjender, lagt
en saadan Tendens for Dagen, som en Regjering efter
min Mening ikke godt kan finde sig i; nogle af dem
have lagt en aabenbar statsopløsende eller oprørsk Ten
dens for Dagen.
Hvad jeg her siger, det skal jeg be
vise. Naar jeg imidlertid vil bevise dette ved Udtryk
og Ytringer af de Skrifter og Bøger, og ved Udtalelser
fra de omtalte Selskaber, som jeg har set, saa kan det
rigtignok ikke være andet, end at jeg bliver nødt til

59
at anføre Citater, der ere af en saadan Beskaffenhed,
at de maa skurre i alle loyale Folks Ører, og at de
altsaa maa være ubehagelige at høre for Hs. Majestæts
tro Stænderforsamling; jeg maa gjøre Undskyldning
herfor; men jeg maa tilføje, at Skylden i al Fald ikke
er min.
Naar man vil danne sig en begrundet Mening om,
hvorvidt et Skrift, en Bog eller et Selskab, er af en
farlig, en oprørsk Tendens eller ikke, saa maa man
tilbagekalde i sin Erindring, hvad det egentlig var,
hvorpaa det slesvigholstenske Oprør gik ud, hvad det
egentlig var, man derved vilde udrette, og for at kunne
sige dette med Bestemthed, vil jeg tillade mig at minde
om et Par Paragrafer i den saakaldte slesvig holstenske
Statsgrundlov. Der staar i Artikel 1: »Hertugdømmerne
Slesvig-Holsten ere én udelelig Stat«; i Artikel 3:
»Hertugdømmerne Slesvig-Holsten ere en Bestanddel af
det tydske Statsforbund«; i Artikel 7: »den slesvig
holstenske Statsborgerret tilkommer alle, som uden at
staa i undersaatligt Forhold til nogen anden Stat alle
rede den 15de August 1848 havde deres ordentlige Bo
pæl i Landet«; i Artikel 8: »Statsborgerret erhverves
fra den 15de August af at regne.............af tydske
Statsborgere ved fast Nedsættelse i Landet«; af andre
Statsborgere derimod, som f. Ex. af Danske, der den
15de August boede nord for Kongeaaen, kunde Stats
borgerret kun erhverves ved en formelig Lov om Ind
fødsret. Man ser altsaa ganske tydeligt, at Hensigten
var at gjøre Slesvig, det danske Kronland Slesvig, som
siden 1721 har været inkorporet i Danmarks Krone,
til et uadskilleligt Annex af Holsten, til et tydsk Land,
til en Del af den tydske Stat, og man vilde saaledes
derved uformærket Jade Slesvig glide ind i Tydskland;
man vilde derved bibringe de fremmede og navnlig de
Tydske den mod al Historie og al Statsret stridende
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Mening, at Slesvig virkelig var en Del af Tydskland.
Dette søgte man nu, som enhver véd, at opnaa ved et
Oprør, ved en Krig; men det er os alle bekjendt, at
denne selvskabte slesvig-holstenske Fantasistat rigtignok
faldt fra hinanden efter Slagene ved Isted og Frederiksstad, medens det dog ogsaa er bekjendt, at man
ingenlunde har opgivet det Maal, man den Gang søgte
at naa; man søger endnu ad mange forskjellige Veje
at naa det, man venter blot paa en gunstig Lejlighed
til atter at kunne komme frem med de samme For
dringer. Dette aabenbarer sig i Særdeleshed ved et
Ord, der er ligesom det Stikord, der gaar igjennem alle
saadanne Udtalelser, og dette Ord er »Landet«, »das
Land«, »unser Land«, brugt ikke om Hertugdømmet
Slesvig, ikke oin Hertugdømmet Holsten, ikke om Dan
marks Rige, men om »Slesvig-Holstein«. Hver Gang
et saadant Ord fremkommer i et Blad, i Udtalelser af
en Forening, f. Ex. i dens Statutter o. s. v., ser man
strax, hvad Hensigten er, saa mærker man strax, paa
hvad Standpunkt man befinder sig. Jeg skal nu tillade
mig at omtale et Par af disse Foreninger; det vilde være
alt for vidtløftigt her at dvæle ved dem alle.
Det slesvig holsten-lauenborgske Selskab for Fædre
lands-Historie er stiftet i Kiel i Aaret 1833. Selskabets
Sekretær, Professor Waitz, har udgivet nordalbingiske
Studier i en Række af Bind under Titel af »nyt Archiv
for det slesvig-holslen-lauenborgske Selskab for Fædre
lands-Historie«.
Alt dette ser nu meget godt videnskabeligt og meget
uskyldigt ud. 1 første Bind, som er udgivet i Kiel
1844, findes som Program en Afhandling af Professor
Waitz, Selskabets Sekretær, som begynder med den Sæt
ning: »De første Efterretninger om vor Halvø berette,
at den i de ældste Tider ganske var beboet af tydske
Folk — ogsaa Jyderne vare af tydsk Herkomst. Siden,
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efter det store Tog til England, trængte rigtignok de
nordiske Germaner, det vil sige Danske, herover fra
Øerne« — og der udvikles nu videre, hvorledes tydsk
Dannelse og derved tydsk Herredømme har trængt
sig højt op i Norden, saa at det Hertugdømme, som
fordum hørte til Danmark, blev forbundet med Holsten.
Han taler altsaa allerede i Præteritum om, at Slev
vig hørte til Danmark. Han slutter med at spørge,
med hvilket Navn man skal betegne, hvad fordum var
adskilt, men nu er saa nøje forbundet, og han svarer
naturligvis, med Navnet »Nordalbingien«, »der herefter
bør bruges af alle i Landet, enten de bestandig have
været Tydske eller ere bievne det i Tidernes Løb«.
I Selskabets Aarsberetning for 1843—44 første Bind
hedder det Side 16: »Vi bebo ét i Ordets fuldeste Betyd
ning historisk Land« — et Land! og i samme Bind
Side 32 hedder det, at saadanne Foreninger, som den
nærværende, findes allevegne ikke blot i Tyd ski and,
men ogsaa i Nabolandene Danmark, England, Frank
rig, ja endog Italien; og for at man nu ikke skal misforstaa dette, saa hedder det fremdeles: »Disse For
eninger have nu dannet sig i de enkelte Stater af det
tydske Land, og vil man indvende, at Foreningen
saaledes bliver et Billede paa Tydsklands sørgelige
Sønderlemmelse, Søndersplittelse, saa maa det erindres,
at Tydsklands Historie bestandig har haft en ejen
dommelig provinsial Karakter«. I 3die Bind føres der
Klage over, at der ikke findes noget Lands-Archiv i
noget af Hertugdømmerne, som kunde opfordre de Ind
fødte til at beskjæftige sig med den specielle LandsHistorie. Der siges Side 16: »Dersom der havde været
et særegent kgl. Archiv i vort Land eller dog for
vort Land« o. s. v. I 4de Bind berettes, at Tids
skriftet nu uddeles til de. lærde Skoler i Haderslev,
Slesvig, Altona, Meldorf, Ratzeborg o. s. v., hvorved er
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givet Lejlighed til at benytte det i forskjellige Dele af
»vort Land«.
I Aarsberetningen for 1850—51 findes først en dyb
Beklagelse over Forholdene, og derefter hedder det:
»For Vennerne af vor Lands-Historie er dog ved én
Mands Virksomhed, hvem vi i Ordets fuldeste Betyd
ning have Ret til at kalde vor, Begyndelsen gjort til
et Værk, som man anser for en Berigelse af vor histo
riske Literatur, dette Værk er Slesvigholstens Historie
af G. Waitz.
Det 1ste Bind fremstiller Begyndelsen
til den indre Forbindelse, i hvilken gjennem Aarhundreder Slesvig og Holsten i gode og onde Dage have
erkjendt Grundvolden for deres Velfærd. Dette Værk
kan i enhver Henseende betragtes som Frugten af
det historiske Selskabs hidtil værende Besty
relse, hvis Formaal Forfatteren ved sin store og af os
med Taknemmelighed anerkjendte Virksomhed paa en
saa omfattende Maade har befordret.
I svære Tider
er dette Værk en Fremtoning, som af os hilses med
Glæde, og som giver vort Skrift en Værdi, som dybe
og interessante Studier ikke vilde have været i Stand
til at give det. Maatte Samtiden øse mangefold Trøst
af dette Skrift, maatte enhver Fremtid lægge for Dagen,
at Historiens Lærdomme ikke blive uændsede
af denne Verdens Mægtige«.
Det er altsaa et Opraab til denne Verdens
M æ gtige. ’
Naar vi nu nærmere betragte dette Skrift, der saaledes roses over alle Grændser, som Selskabet saaledes
lyser i Kuld og Kjøn som sit eget, for hvilket Sel
skabet saaledes gjør sig solidarisk ansvarligt, saa vil
jeg ikke her gjennemgaa Waitz’s slesvigholstenske Hi
storie, men blot anføre noget af Dedicationen, der er
henvendt til den berømte Jacob Grimm og træder i
Stedet for Fortale. Den er dateret den 2den April 1851
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og deri hedder det saaledes: »Medens 1ste Bog frem
stiller Slesvigholstens Forening og kun i Korthed og
oversigtsvis behandler, hvad der ligger foran denne, saa
skal derimod 2det Bind omfatte den fulde Selvstændigheds Tidsalder, en Periode af omtrent 200
Aar. 3die Bind vil beskjæftige sig med de Kampe,
som i de næste 200 Aar førtes om denne Selvstæn
dighed og Uafhængighed.
For nærværende Tid har denne Kamp taget den
ulykkeligste Vending, ikke ved det slesvig-holstenske
Folks Skyld, men ved Forsømmelse og Tvang fra det
til Hjælp forpligtede Tydskland. Historiens Blade godtgjøre, at der gaves lignende Tider, og at de gik forbi.
Et Blik paa dem, og den under alle Lidelser aldrig
forsvundne Fortrøstning til det tydske Fædrelands Frem
tid vilde ogsaa nu indgive os Tillid til, at Historien
ikke vil ende med Slesvig-Holstens Undergang«.
Det er jo vistnok et overordentlig uskyldigt Sel
skab, som udtaler sig saaledes.
Jeg skal nu vende mig til den s 1 esvig-holstenlauenborgske Kunstforening, der stiftedes i Kiel
1843. Dens Opgave var efter § 1 i Statutterne at ud
brede Kunstsands og Kunstkjendskab blandt Hertug
dømmernes Beboere. Foreningen var næsten uddød
under Krigen og endnu, medens Grev Carl Moltke var
Minister her i Slesvig, holdt den sig ganske stille og
tilbage, men efter den Tid traadte den stærkere frem.
Fra den Tid af tog ogsaa Foreningens Virksomhed et
betydeligt Opsving. Paa Generalforsamlingen den 22de
September 1855 fattede Foreningen den Beslutning, som
findes i Statutterne § 18 og lyder saaledes: »Forenin
gens Billedgalleri bliver et Ann’ex til Universitetet i
Kiel og derved til evige Tider Landets Ejendom«.
Endnu kunde man maaske være i Tvivl om, hvad
Meningen hermed var, og Hs. Majestæt Kongen lod
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sig virkelig bevæge til at træde ind i Selskabet og give
25 Medlemmers Bidrag, ligesom der ogsaa i mit Sogn
Felsted er to meget loyale Godsejere, der ogsaa indtraadte som Medlemmer. Snart viste det sig imidlertid,
hvad Foreningen egentlig førte i sit Skjold. Jeg skal
i den Henseende ikke beraabe mig paa private Medde
lelser; jeg har saaledes læst en meget glubende Artikel
i Altonaer Mercur, men den var anonym, og man véd
altsaa ikke, om den kom fra nogen af Selskabets Be
styrelse. I Maj 1856 afgav derimod Bestyrelsen en
Beretning, der ligesom alle dens Meddelelser indførtes
i den officielle »Chronik for Kiels Universitet«, og deri
hedder det: »Den i Bilag 2 indeholdte Fortegnelse over
de nuværende Medlemmer giver — sammenholdt med
Aaret 1854 — en betydelig Tilvækst og lader tillige
vente, at der i forskjellige Dele af Landet endnu gives
mange, som ved deres Stilling fortrinsvis ere kaldede
lil ikke at unddrage sig fra at yde Bidrag til Forenin
gens Formaal. Skulde det ikke være en let Sag for
os at opnaa det, som Kunstforeningerne i andre
smaa Stater allerede forlængst have naaet? Lad os
-da haabe paa Almensandsen og Interessen for Videnskab
øg Kunst ogsaa i vort Land«.
Hertil er nu som en Anmærkning føjet en Sammen
ligning med Kunstforeningen i Hannover, hvoraf man
ser, at Staten Slesvig-Holsten sammenlignes med Staten
Hannover. I den hannoverske Kunstforening er Med
lemmernes Antal nemlig over 2600, og der tilføjes derpaa: »I Forhold dertil burde vor idet mindste tælle
1000 Medlemmer«. Foreningen indtraadte i den saakaldte Forbindelse af tydske Kunstforeninger og har i
■det mindste ogsaa gjort Skridt til at slutte sig til den
nordtydske Kunstforenings Cyclus, saa at Slesvig altsaa
som et Annex til Holsten kommer ind under Rubrikken
Tydskland. Foreningen opførte i Aaret 1856 en Kunst-
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balle, der indviedes den 31te Juli 1857 med en Tale af
Professor Dr. Forchhammer i Kiel, et af Bestyrelsens
vigtigste og virksomste Medlemmer, hvori det hedder
blandt andet:
»I Hallen ville de modtage en Samling af Malerier
af udelukkende indenlandske Kunstnere o. s. v.«
»Dette vil være en skjøn Time, en saadan, som vi
ikke har haft i den lange Tid, der er gaaet hen over
vort Land og vor Stad«.
»Den, der fra Udlandet betragter vore Hertug
dømmers kunsthistoriske Forhold, maa komme til
den Tro, at om der ogsaa paa denne Side af Kongeaaen kun i ringe Grad er Tale om Kunstnere, saa
findes der dog Kunstinteresse og Kunstsands her i en
usædvanlig Grad«.
I Talens Løb kaldes Slesvigeren Carstens Formand
og Fører for den nyere historiske Kunst i Tydskland,
og dersom’ der dog endnu kunde være nogen Tvivl om,
hvad der forstaaes ved indenlandske Kunstnere, saa
maa denne Tvivl aldeles hæves ved Beretningen af Maj
1858, hvos disse Kunstnere kaldes » fædrelandske <, og
hvor der siges: »Ved Aabningen af Udstillingnn vare
følgende fædrelandske Kunstnere repræsenterede«,
hvorpaa der opregnes Kunstnere fra Slesvig, Holsten og
Lauenborg.
Derpaa tilføjes der: »Foruden de nævnte
havde Bestyrelsen endnu indhentet Oplysninger om føl
gende fædrelandske Kunstnere, dog uden at kunne
skaffe noget af deres Arbejder til Veje«, og der nævnes
saa 18 i Slesvig og Holsten fødte Kunstnere, men na
turligvis ikke en eneste fra Kongeriget. De Mænd, der
saaledes benyttede Kunstforeningen som et Middel i
rent politiske Øjemed, indskrænkede sig imidlertid ikke
til Ord og Tale, de gik ogsaa over til Handling. I
Beretningen for 1857 meddeles, at Bestyrelsen i Slut
ningen af 1856 havde omsendt et Schema til samtlige
H. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
5
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Præster i Landet med Anmodning om at udfylde det
med Efterretninger om de Kunstsager, som maatte
findes i Landets Kirker, og Foreningen betragter sig
altsaa som en Slags Overautoritet i Landet eller Staten
Slesvig-Holsten. Jeg tænker, at dette kunde være nok
angaaende dette Selskab.
Naar vi nu tænke paa de andre Selskaber, som
f. Ex. Selskabet til Vedligeholdelse af Fædrelandets Old
sager, saa antager jeg, at vi let maa fatte en Mistanke
om, at noget lignende finder Sted der; men jeg tør ikke
trætte Forsamlingen med at meddele noget nærmere
herom. Dersom man ikke er tilfreds dermed, skal jeg
gjerne ved en anden Lejlighed staa til Tjeneste med
noget mere. Jeg vil kun endnu som Exempel berøre
nogle af de Skolebøger, hvilke Regjeringen har fun
det sig foranlediget tit at forbyde; thi om man endog
kunde sige, at videnskabelige Skrifter, Kunstværker her
ikke kunde gjøre saa stor Skade, da det i al Fald beror
paa enhver, om han vil læse dem eller ikke, og da
man ikke kan antage, at Virkningerne deraf kunne
trænge ned i Folkets Masse, saa gjælder det ikke om
Skolebøger. Saadanne som blive indførte af Autorite
terne, kunne stifte en overordentlig Skade, kunne for
virre Begreberne hos den unge og have gjort det paa
mangfoldige Maader. Som det mærkelige ved disse
Skolebøger er forøvrigt det Omslag i Anskuelser, som
findes hos vedkommende Forfattere. Der var saaledes
en Skolelærer, H. Petersen, saa vidt jeg husker, i Hu
sum, der har udgivet en Bog, som hedder »Kongeriget
Danmark med alle til samme hørende Lande og Be
siddelser«, hvoraf det første Oplag udkom 1825. Denne
Bog var dediceret til Generalsuperintendent Adler, som
tog sig meget af den, og den fik en stor Udbredelse,
saa at der i kort Tid udkom trende Oplag; tredie Op
lag udkom 1829. I denne Bog udtaler Forfatteren sig
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som en tro og loyal Mand; ved Fædrelandet forstaar
han her Danmark; Formaalet for hans Bog, siger
han, er at vække Kjærlighed til dette Fædreland; kun
faa Lande i Europa glæde sig ved saa store Fortrin
som vort, Danmark har Overflod af Produkter, en be
kvem Lejlighed, fortræffelige Dannelsesanstalter, tilfredse,
rolige Indvaanere, fortræffelig Regjering o. s. v. Dette
Kongerige Danmark inddeler han saaledes: A. Det
egentlige Kongerige Danmark og B. de tydske Lande;
A. bestaar af 1) Øerne, 2) Halvøen Jylland og denne
sidste indbefatter 1) Nørrejylland, 2) Sønderjylland
eller Hertugdømmet Slesvig o. s. v.
I Aaret 1840 udgav imidlertid den samme H. Pe
tersen en Bog, som han kalder: »Kort Beskrivelse af
den danske Stat med særdeles Hensyn til de tydske
Hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg«.
Her har Piben faaet en anden Lyd. I Fortalen
siger han: Inddelingen er formet efter de nu fremher
skende Meninger, og nu er den saaledes: A. Kongeriget
Danmark og B. de tydske Hertugdømmer, hvortil Sles
vig henregnes.
Fremdeles siger han Pag. 8: Konge
loven gjælder kun i Kongeriget Danmark. SlesvigHolstens Forfatning er Grundloven af 1460 o. s. v.
Den samme Petersen har ogsaa udgivet et Skole
kort, hvor Inddelingen ligeledes er af slesvig-holstensk
Natur. Den samme Skolelærer Petersen tilligemed to
andre Skolelærere, Jacobsen og Schliiter, udgave ogsaa
i 1835 en meget loyal Verdenshistorie, men i Aaret
1842 udgav Petersen en Verdens- og Fædrelandshistorie,
som ligeledes var omformet »efter de nu fremherskende
Meninger«, hvori man ligeledes finder »Schleswig-Holstein« som et Land, som en Stat. I Detlefs »Ny Læse
bog for de slesvig-holsten-lauenborgske Folkeskoler« af
1842 skrives Slesvig uden videre som det første Land
skab i Tyd s kl and.
5*
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En Lærer Burgward i Altona, som siden var her
i Flensborg, har udgivet et Skrift, som han kaldte
»der Bildungsfreund«, »Dannelsesvennen«, som siden
blev indført i mange Skoler, indtil det blev forbudt, og
deri findes et Digt, hvori hvert Vers begynder saaledes:
»Hört Brüder, wir sind Deutsche«. Gerhard den store
kaldes Slesvigs Frei ser o. s. v. I Udgaven af 1849
handler alt kun om Slesvig-Holsten.
Men det bedste af alle disse Produkter er dog et
Skrift af Bremer, som blev fremkaldt ved en Prisopgave
af Beseler, og Prisdommerne vare Falck, Rehhoff og
Advokat Hejberg, baade Beseler og Bremer, baade den,
som udsatte Prisen, og den, som vandt den, bleve siden
Medlemmer af den oprørske slesvigholstenske Begjering.
Ja, jeg (ør ikke trådte Forsamlingen med at anføre
mere, men som noget meget mærkværdigt skal jeg dog
endnu anføre, at man endog har udgivet en Regne
bog, som helt igjennem er af slesvig-holstensk Natur.
Den er udgivet af J B. Sasz, og det 6te Oplag udkom
1850; den vrimler af Opgaver, som allesammen udtale
en og anden slesvig-holstensk Sætning, f. Ex.: »Hvor
mange Aar efter de af den første Oldenborger udstedte
Landsprivilegier, hvorefter Slesvig og Holsten skulle
blive evige og udelt tilsammen, udtalte Frederik den VII
begge Landes Deling?«
»I hvor mange Aar havde
Nordalbingien været under de Danskes Herredømme,
da det paa Grund af Slaget ved Bornhøft blev befriet
derfra, og hvor mange Aar derefter blev den holstenske
Grev Gerhard den store Rigsstatholder i Danmark?«
Se, det er Regneopgaver, som jo ere overordentlig
uskyldige !
Paa denne Maade skulle altsaa de stakkels Børn
lige fra deres tidligste Barndom af gjøres bekjendte
med de slesvig-holstenske Lærdomme. De skulle lære
at glemme, hvad der var deres Fædreland, hvem der
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var deres Konge og Herre. Naar man saaledes lærer
at betragte disse uskyldige rent videnskabelige kunst
neriske Selskaber, saa kommer man uvilkaarlig til at
tænke paa en anden Forening, nemlig den saakaldte
patriotiske Forening for Angel. Den blev stiftet den
3die November 1848 i Sønderbrarup af de Herrer
Wurmb, Ziese, Wildhagen, Valentiner, Jensen, Kochen
og Rumohr, og det erklæredes ved Indstiftelsen at være
»en tydsk Forening, hvis Medlemmer forpligte sig til,
saa meget det staar i deres Magt, at forskaffe den lov
mæssige Majoritets Beslutninger i Frankfurt Gyldighed
og Efterlevelse. Dens Formaal er Vækkelsen af et enigt
ægte Tydskeri udad og Oplivelse af politisk Intelligents
indad, især Varetagelse af Landskabet Angels kommu
nale og Landbo-Interesser«. Denne Forening kan jeg
bedre finde mig i; thi den udtaler aabent og ærligt,
hvad den vil.
De kommunale Interesser ere kun en Bisag; men
ved de andre Foreninger derimod er Formaalet tilsyne
ladende uskyldigt, medens det i Virkeligheden er det
samme; de gaa under et falsk Flag, de gaa under Skilt
og Titel af, at det er Videnskaber og Kunster og Ager
dyrkningssager, som man vil fremme, medens det i
Virkeligheden er det selv samme, som hin anden For
ening vil fremme.
Jeg tror, at det, jeg har tilladt mig at anføre, vil
være tilstrækkeligt til, at de Medlemmer, der have været
ubekjendle med disse Foreninger, kunne fælde en nogen
lunde begrundet Dom om, hvorvidt Regjeringen virkelig
har haft nogen Aarsag til at forbyde dem for Slesvigs
Vedkommende eller ikke, til at bedømme, hvorvidt de
virkelig vare saa aldeles uskyldige, videnskabelige,
kunstneriske o. s. v. Jeg tror, at Hs. Majestæts tro
Stænderforsamling herefter ikke kan miskjende Betyd
ningen af Regjeringens Forbud«.
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Slesvigholstenernes Imødegaaelse af Mørk Hansens
Tale var meget spagfærdig, men Forslaget blev natur
ligvis alligevel vedtaget; thi de slesvigholstenske Med
lemmer vare jo i absolut Majoritet i Forsamlingen.
Et andet Forslag fra slesvigholstensk Side gik ud
paa, at Forsamlingen vilde beslutte hos Hs. Majestæt
Kongen at andrage paa, at der snarest maatte fore
lægges den slesvigske Stænderforsamling et Udkast til
Lov angaaende Indførelsen af Trykkefrihed. Dette For
slag blev ligeledes bekæmpet af Mørk Hansen, der ud
talte sig saaledes:
»Det kunde vistnok synes, som om det foreliggende
Forslag fortjente en særdeles Paaskjønnelse, saa meget
mere som det kommer fra et højvelbaarent Medlem af
Ridderskabet*). En fri Presse er nemlig ganske unægteligt et overordentligt Gode for ethvert Land, den er et
af de bedste Midler til Folkeoplysningens Fremme, den
er en af de kraftigste Løftestænger for Udjævningen
af alle unaturlige Standsprivilegier, den er, kort sagt,
en Velsignelse for ethvert Folk, som vil kaldes et frit
Folk. Naar jeg derfor ikke desto mindre ikke ser mig
i Stand til fuldkomment at paaskjønne dette Forslag,
ja, naar jeg endogsaa vel ser mig nødsaget til at stemme
derimod, saa tror jeg, at jeg skylder mig selv at anføre
Grunden dertil.
Jeg har fra min tidligste Ungdom sværmet for
Trykkefriheden, jeg har som Medlem af Danmarks
Riges grundlovgivende Rigsdagsforsamling med fuld
kommen Overbevisning stemt for § 91 i Grundloven,
som fastsætter, at »enhver er berettiget til ved Trykken
at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for
Domstolene« ; men jeg tror, at enhver Lovgivning ikke
blot maa lade sig lede af abstrakte Theorier, men lige
saa fuldt maa tage Hensyn til det Folks og det Sam*) Grev v. Baudissin fra Knoop.
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funds Historie og faktiske Tilstand, for hvilket Loven
er bleven givet, og saa er det rigtignok min Overbevis
ning, at Slesvigs Historie navnlig i de senere Aar paa
det allerklareste godtgjør, at den ikke ringe Trykke
frihed, hvoraf vi allerede ere i Besiddelse, for en stor
Del har været Skyld i de Ulykker, hvorunder Landet
har lidt og har blødt, og hvorunder mange af Landets
Børn endnu sukke og sørge; eller har man maaske
glemt, at det var ved en fræk og tøjlesløs Presse, at de
statsopløsende, oprørske Idéer bleve udbredte blandt
Folket, har man måaske glemt, at det var igjennem
denne Presse, at Sammensværgelsen spredte sine Løgne
ud over hele Verden, at det var igjennem en saadan
Presse, at man opfordrede Soldater, Embedsmænd og
Borgere til Mened, Troskabsbrud og Frafald, at det var
ved den samme Presse, at man paa den mest jesuittiske
Maade søgte at retfærdiggjøre og forsvare de begaaede
Forbrydelser, har man glemt eller kan man glemme,
at det endnu er ved Hjælp af en saadan Presse, at
man søger at holde Usandheder og Blændværker ved
lige, kunne vi glemme, at der i dette Øjeblik paa For
samlingens Bord ligge Hthograferede Adresser af det
mest oprørske Indhold? Jeg tror ikke, at vi kunne
-eller bør glemme det, jeg tror ikke, at den lovgivende
Magt kan sætte dette Hensyn til Side, og jeg tror heller
ikke, at Befolkningens overvejende Majoritet ønsker, at
vi skulle glemme det. Enhver vil vist nok indse, at
en vis Regjering, en vis Lovgivning ikke allerede nu
kan skjærpe de Vaaben, der paa en saadan Maade for
færdeligt ere bievne misbrugte. En skarp Kniv er vist
nok et meget nyttigt Redskab, men naar et Barn eller
et afsindigt Menneske har saaret sig selv eller andre
med en saadan Kniv, tror jeg rigtignok ikke, at man
i samme Øjeblik skal give dem, der har misbrugt det,
et endnu skarpere.
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Jeg kan derfor, hvor meget jeg endog ellers elsker
Trykkefrihed, ikke stemme for det foreliggende Forslag«.
I en Forhandling angaaende et Forslag om Gjenoprettelsen af Gjelting Kirke- og Skolepatronat, hvor
der fra slesvigholstensk Side blandt andet blev fremsat
den Paastand, at Præsten i Gjelting Dr. Valentiner i
sin Tid var bleven afsat uden retslig Grund, tog Mørk
Hansen den danske Regjering i Forsvar, i det han be
viste, at samme Dr. Valentiner ikke blot havde under
skrevet adskillige Erklæringer af ligefrem oprørsk Natur,
men tillige var en af Medstifterne af den bekjendte
Angler patriotiske Forening, der gik ud paa at ville
forskaffe det, der blev besluttet i Forsamlingen i Frank
furt am Main, Gyldighed her i Slesvig, ligesom han
havde indlagt sig en sørgelig Berømmelse ved de løgn
agtige Skrifter, han havde udgivet i Tydskland.
»Det forekommer mig« — udtalte Mørk Hansen
— »at naar en Mand har gjort sig skyldig i saadanne
Gjerninger, kan man ikke sige, at han uden given
retslig Anledning er bleven fjernet fra sit Embede; thi
enhver Undersaat bør dog adlyde Kongen, og naar en
Undersaat stiller sig i Strid mod Kongen og forener
sig med Kongens og Landets Fjender, ' forekommer det
mig, at det ikke er nogen god Undersaat. Naar end
videre den Mand, der gjør sligt, har aflagt Kongen sin
Ed, saa forekommer det mig, at han er en Meneder,
og jeg mener, at en Meneder skal fjernes fra sit Em
bede, og, naar han da bliver fjernet fra sit Embede,
forekommer det mig, at man ikke kan sige, at det er
sket uden given gyldig retslig Anledning, jeg tror virke
lig, at den ærede Forsamling vil være enig med mig i
dette Punkt«.
Ved samme Forhandling fik Mørk Hansen Lejlig
hed til at lægge et godt Ord ind for det danske Sprog.
Han havde nemlig i Kommittébetænkningen, der kun
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var 6 Sider stor, fundet' ikke mindre end 28 grove
Sprogbommerter i den danske Text.
»Efter at det
danske Sprog« — ytrede han — »i lang Tid har været
mishandlet her i Slesvig, forekommer det mig, at det
nu længe nok >har Bondepige været«, og at det er
paa Tiden at holde op med at mishandle det; i det
mindste ønsker jeg ikke, at det skal ske her i Salen«.
Ligesom i de foregaaende Stænderforsamlinger blev
Regjeringens Ordning af Sprogforholdene i Mellem
slesvig ogsaa denne Gang bragt paa Bane og gjort til
Gjenstand for de heftigste Angreb fra den slesvigholstenske Lejr. Mørk Hansen vakte i den Anledning
Opmærksomhed ikke saa meget ved sin Tale som ved
sin Snarraadighed. Præsidenten*) sluttede sig i denne
Sag sammen med Tydskerne og holdt et langt Fore
drag, hvorefter han afsluttede Forhandlingerne og hin
drede de danske Deputerede i at tage til Gjenmæle.
Men Mørk Hansen havde dog forinden faaet Lejlighed
til at tage Ordet. Da nemlig den bekjendte HansenGrumsby heftigt angreb Mørk Hansen for hans Ud
talelser i et Skrift om Folkesproget og oplæste hele
Sider deraf, skyndte Mørk Hansen sig med at bringe
ham en varm Tak, fordi han ved disse mange Citater
havde bidraget til at gjøre Forsamlingen bekjendt med
Sandheden samt opfordrede ham til ogsaa at underkaste
Allens Værk »om det danske Sprog i Slesvig« et grun
digt Studium, inden Sagen næste Gang kom for, og lige
ledes gjøre Forsamlingen bekjendt med dette. Denne Tak
forbløffede aldeles Hansen-Grumsby og de andre Tydskere.
Af andre F'orhandlingsgjenstande, som Mørk Han
sen helligede sin Opmærksomhed, skal nævnes et For
slag om Ophævelse af den fælles Brandkasse for Slesvig
og Holsten, hvoraf Kryger var Medstiller.
Skjønt
Mørk Hansen var personlig uinteresseret i Sagen, i det
*) Provst Oizen fra Femern.
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enhver Gejstlig, som ikke selv ejede sin Præstegaard,
ligesom ethvert Medlem af Godsejerklassen, enhver De
puteret fra Kjøbstæderne og ogsaa fra Landdistrikterne
paa de adelige Godser vare befriede fra den Tvang at
henhøre til denne Kasse, saa maatte han dog yde For
slaget sin varmeste Støtte. »Thi er der noget« — ud
talte han — »hvorom man kan sige, at det er til Skade
for Folket i Slesvig, saa er det Tvangen med Hensyn
til den almindelige Brandkasse, idet det er godtgjort og
bevist, at den nævnte Kasse i de sidste 64 Aar har
forvoldt Slesvig et Tab af over
Million Rigsdaler,
saaledes at Slesvig, dersom det nu var i Besiddelse af
denne Sum, som det har ydet til Brandskader i Hol
sten, foruden at betale sine egne, vilde i Renterne af
denne Sum have mere end nok til for Fremtiden at
dække alle Brandskader i Slesvig; ja der vilde endog,
naar man tager Hensyn til Gjennemsnitsstørrelsen af
Brandskaderne, blive et Overskud af 16,000 Rigsdaler.
Man skulde derfor synes, at enhver, hvem Slesvigs Vel
ligger paa Hjerte, enhver, der føler sig som Repræsen
tant for Befolkningen i Slesvig, maatte være villig til
af yderste Kræfter at arbejde for det Forslag, som her
er fremlagt. — Jeg vil kun anføre det simple Faktum,
at i den Egn, hvor jeg bor, og jeg tør sige i den større
Halvdel af Slesvig, er der kun én Mening om denne
Sag, kun ét enstemmigt Ønske om, at der maatte fore
tages Forandringer just i den Retning, hvori dette
Forslag gaar, Forandringer i Frihedens Interesse. Jeg
kan sige med Sandhed, at Beboerne i min Egn netop
betragte denne Sag som en Prøvesten for Stænderfor
samlingen, saa at de ved den ville komme til Kundskab
om, hvem der mener det ærligt med Slesvig, men jeg
anfører kun det simple Faktum, at Sagen betragtes
saaledes af vore sønderjydske Bønder, hvis Politik i
Reglen indskrænker sig til Troskab mod Kongen og
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Fædrelandet og Ønsket om en Udvikling af alle nyttige
og fredelige Forhold«.
Naar Mørk Hansen og de andre dansksindede De
puterede vare saa ivrige for Gjennemførelsen af dette
Forslag, var Grunden naturligvis ikke blot den, at dette
vilde blive til materiel Fordel for Slesvig, men Aarsagen var ligesaa meget en politisk, hvilket tydelig nok
fremgaar af den Omstændighed, at Forsamlingens slesvigholstenske Medlemmer, der ogsaa boede i Slesvig og
altsaa vilde faa lige saa megen materiel Fordel af For
slagets Gjennemførelse som de Danske, paa det kraf
tigste modarbejdede Forslaget. Sagen var nemlig den,
hvad et slesvigholstensksindet Medlem ogsaa under For
handlingen udtalte, at den fælles Brandkasse var en
Aarhundreder gammel Forbindelse mellem Holsten og
Slesvig og »et af de faa Baand, som efter den aller
højeste Kundgjørelse endnu bestaa«. Saadanne Baand
vilde Slesvigholstenerne ikke være med til at bryde.
Anderledes med de Danske.
Mørk Hansen støttede ligeledes el Forslag om at
ophæve Sportellaxten og sætte Embedsmændene paa fast
Lønning og et Forslag om Hoveriets Afskaffelse paa de
adelige Godser.
Da der fremkom et Forslag om et Tillæg til § 31
af Fattiganordningen, tilsigtende en yderligere Ind
skrænkning af Ægteskabsfriheden, et Forslags som i sin
Tid var bleven bekæmpet af Peder Hjort Lorenzen, optraadte Mørk Hansen som Forsvarer af Fattigmands
Ret til GiftermaaL
»Vi maa dog huske paa« — ud
talte han blandt andet — »at vi ikke sidde her blot
som Repræsentanter for de rige og mægtige i Landet;
efter min Mening repræsentere vi lige saa vel de fat
tige, de forsvarsløse. Vi skulle ogsaa tage Hensyn til
Arbejdsmanden, der ikke har andet at leve af end sine
Hænders Gjerning. Naar han kommer hjem fra sit
Arbejde, saa er det hans største Trøst og den bedste
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Modvægt mod hans tunge Kaar, at han har en hygge
lig Arne, hvor han kan udhvile sig efter Dagens Møje
og Slid. Dette vil man nu imidlertid forbyde en saadan Mand, man vil berøve ham de helligste af alle
hans Rettigheder og Friheder. Man taler saa meget
om Frihed, om Forsamlingsfrihed, om Trykkefrihed,
og Gud véd, hvilke andre Friheder; men denne Frihed,
som dog synes at være den allernaturligste, vil man
tage bort fra den fattige. For et saadant Forslag kan
jeg ikke stemme«.
Mørk Hansen var selv Stiller eller Medstiller af
flere Forslag, nærmest henhørende til Fattig- og Skole
væsenet. To af dem forkastedes, et tredie blev derimod
vedtaget, og det gik ud paa, at Fattiges Transport, naar
de skulde transporteres til deres Hjemsted, og Vejlæng
den var over 4 Mil, skulde ske pr. Jernbane, saafremt
den efter Omstændighederne kunde ske paa den Maade,
og paa Hjemstedskommunens Bekostning, og ikke som
før paa Bøndervogne fra Kommune til Kommune, ind
til Hjemstedet naaedes. — Et Forslag om Afløsning af
Jagtrettigheden, som Mørk Hansen var Medstiller af,
kom ikke til Forhandling.
Endelig stillede Mørk Hansen sammen med de
andre dansksindede Deputerede Forslag, dels om Ind
givelse af en Loyalitetsadresse til Hs. Maj. Kongen, og
dels om, at nogle oprørske Adresser fra Ekernførde og
Kiel skulde fjernes fra Stændersalens Bord, fordi deres
Indhold var af en saadan Beskaffenhed, at »Hs. Maje
stæts tro Stænderforsamling kun med den dybeste In
dignation har erfaret deres Indhold«. Men Slesvigholstenerne forkastede naturligvis begge Forslag.
Det danske Mindretal i den slesvigske Stænder
forsamling havde alt tidligere haft dygtige Førere i
Mænd som Laurids Skau, Hans Kryger og flere, og nu
var Mørk Hansen ogsaa traadt ind i Kredsen. Slesvig-
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holstenerne vare ikke glade for den ny Modstander, og
han blev den, de baade frygtede og hadede mest. Men
trods alle Spidsfindigheder, Trudsler og Spydigheder lod
han sig ikke vildlede, kyse eller opirre, men stod fast
paa sin Post. Da det ved given Lejlighed blev ham
bebrejdet fra slesvigholstensk Side, at hans Adfærd mere
sømmede sig for en politisk Politimester end for en
Præst, lukkede Mørk Hansen Munden paa Modstande
ren med den Bemærkning, at’det »efter hans Mening
aldeles ikke stred mod en gejstlig Embedsmands
Stilling at handle og tale mod al mulig Løgn, Usand
hed og Uretfærdighed; en gejstlig Embedsmand skal
indprente alle og enhver, sig selv allerførst, at enhver
Kristen skal have Afsky for og forsage Djævelen og
alt hans Væsen og alle hans Gjerninger, og dertil hører
jo Løgn, Usandhed og Uretfærdighed«.
Stænderforsamlingen sluttedes den 19de Marts 1860,
og den Maade, hvorpaa det danske Mindretal med Mørk
Hansen i Spidsen havde hævdet sin vanskelige Stilling,
fandt almindelig og velfortjent Paaskjønnelse over hele
Kongeriget, en Paaskjønnelse, der gav sig Udslag igjennem Takadresser til Førerne fra begge Rigsdagens Af
delinger, tiltraadte af 50,000 danske Mænd. Mørk
Hansen blev desuden af Kong Frederik VII. benaadet
med Ridderkorset, og efter denne Stænderforsamling
hørte hans Navn til de populæreste i Sønderjylland, en
Popularitet han indtil denne Dag har beholdt, idet der
— fraregnet enkelte af de yngre Førere dernede —
næppe er noget Navn, der har bedre Klang i danske
Sønderjyders Øren end Mørk Hansens.
I 1862 gjenvalgtes Mørk Hansen til Medlem af
Stænderforsamlingen, der blev indkaldt i Begyndelsen
af næste Aar. Men da det tyske Flertal, som ved de
nye Valg var svundet betydeligt ind, denne Gang lige
som tidligere i 1846 paa en særdeles demonstrativ Maade
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forlod Slændersalen, blev Forsamlingen ikke fuldtallig
nok til yderligere Forhandling.

Med Krigens Udbrud 1864 oprandt der en Træng
selstid for Mørk Hansen og hans Familie. Da Danne
virke var bleven forladt, fik han fra mange Sider Op
fordring til at flygte, idet man mente, at han særlig
vilde blive Gjenstand for Fjendens Efterstræbelser. Men
selv et anonymt Trudselsbrev fra Kiel, der lovede ham
den værste Behandling, formaaede ikke at rokke hans
Beslutning at blive paa sin Post og staa Last og Brast
med sin Menighed.
Den 12te Februar 1864*) fik Felsted Præstegaard
tydsk Indkvartering af en General, en Løjtnant, 32
Mand samt 12 Heste. Samme Nat blev Mørk Hansen
arresteret. Medens han ved Sengetid sad og talte med
sin Svoger og ikke anede noget ondt, traadte pludselig
den i Præstegaarden indkvartede General med sin Ad
judant samt en Løjtnant og 4 Mand, alle fuldt bevæb
nede, ind i Stuen og sloge Kreds omkring ham, og
Generalen udtalte højtideligt følgende Ord: »Im Namen
des Königs musz ich Sie arrestiren!« Mørk Hansen
spurgte om Aarsagen, men fik kun den Besked, at den
vilde han tidlig nok erfare. Han skulde gjøre sig fær
dig straks til at føres bort, og der var allerede givet
hans Karl Ordre til at spænde for hans Vogn. Da
Mørk Hansen bemærkede, at det var aldeles umuligt
at kjøre noget Steds hen den Nat, da alle Veje var til
føgne, fik han det Svar, at Ordren var uigjenkaldelig.
Han fik dog Lov til at klæde sig varmt paa og til at
ombytte Vognen med en Slæde. Hans Familie, som
vilde tale med ham, blev jaget ud af Stuen, medens
*) De følgende Meddelelser om Mørk Hansens Skjæbne under
Krigen 1864 støtte sig til hans egne Dagbogsoptegnelser, udgivne
1865 under Titelen: »Slesvigske Tilstande og Stemninger under
den tydske Besættelse 1864«.
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de 4 Skildvagter ladede deres Geværer. Kun Mørk
Hansens Svoger og Huslærer, som begge erklæredes for
Arrestanter, blev Vidne til, at hans Skriverbord og et
Arkivskab gjennemrodedes i det Haab, at der muligt
kunde findes »etwas Verdächtiges«. Endelig efter en
pinlig Times Forløb, da en stor Sæk med Breve, No
titsbøger, offentlige og private Haandskrifter var for
seglet, og en lang Rapport nedskreven, medens Kudsken
stadig holdt for Døren, blev der kommanderet til Af
gang. Forstuen,* Salen og Gaarden var fuld af Bevæb
nede, og der skal i det hele have været over 1000 Mand
i Gevær for at udføre den Heltegjerning at arrestere
en fredelig Mand i hans egen Stue. Først nu blev det
Mørk Hansen fortalt, at Rejsens Maal var Graasten,
hvor Prinds Friderich Carl, som havde givet Ordre til
Arrestationen, havde sit Hovedkvarter. Mørk Hansen
forestillede Generalen, at det var aldeles umuligt at
kjøre til Graasten i et saadant Vejr, førend Vejen blev
opkastet. Men alt var forgjæves. En Feldwebel og to
Mand anbragtes hos Mørk Hansen i Slæden, og de
maatte give sig Gud i Vold Allerede tæt uden for
Felsted kjørte de fast i en Snedrive, Hestene tumlede
over hinanden i Sneen, og Slædestangen brækkedes.
Med stor Møje arbejdede de sig ud af Snedriven og til
bage til Præstegaarden, hvorfra Mørk Hansen sendte
Folk ud for at hjælpe Kudsk og Heste. I Salen sad
de to Arrestanter tilligemed Generalen, Adjudanten og
16 Skildvagter. Uden Tvivl har den gamle Kriger
bildt sig ind, at Mørk Hansen stod i hemmelig For
bindelse med Dybbøl, og at han med sin Brigade kunde
blive omringet og taget til Fange om Natten. Han havde
nemlig befalet, at der skulde brænde 4—6 Lamper og
8 Lys i Salen hele Natten. Og dog vidste han ligesaa
godt som alle andre, at der laa 3 Miles Afstand og
over 20,000 Preussere imellem Felsted og de danske
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Forposter. Mørk Hansen forestillede ham nu, at han
ved en fortsat Nattekjørsel i et saadant Vejr let kunde
sætte Livet til, og at han ved at vente til Morgenen
brød frem, naar Vejen kunde blive kastet, vilde komme
tidligere til Graasten, end naar han atter skulde ud i
Sneen. Men Generalen var uimodtagelig for Fornuft
grunde. I Stedet for den ubrugelige Slæde tog man
Mørk Hansens Vogn, og atter fore de afsted ad en anden
Vej for at naa Ghausseen ved Søgaard. Men næppe
vare de vel ude af Præstegaarden, før de paany sad
fast i Snedriverne. Hestene maatte spændes fra, Vog
nen hales tilbage, og nu skulde den sidste Udvej, Lande
vejen til Aabenraa, forsøges. Kudsken havde en god
Ide: han forestillede Feldwebelen, at de nødvendigt
maatte have Forspandsheste, og at den tydske Kromands
tydsksindede Søn var den eneste, der havde et Par
stærke Heste hjemme. De holdt altsaa ved Midnatstid
uden for hans Dør, Feldwebelen bankede muntert løs
baade paa Vinduer og Døre, raabte: »Bauer, heraus!«
og tiltvang sig efter frugtesløs Modstand det fornødne
Forspand. Men uagtet de nu kjørte med fire, var det
næsten umuligt for Hestene at arbejde sig igjennem
Sneen. En halv Fjerdingvej udenfor Byen laa en høj
Drive ved den ene Side af Vejen og et Stendige ved den
anden, men begge Deie vare skjulte af den hvirvlende
Sne. De bleve da saa fuldstændigt omkastede, at det
kun var ved et Guds Under, at de beholdt hele Lemmer
og hverken knustes mod Stenene eller spiddedes paa
Bajonetterne. De to Mand sendtes hver til sin Side
for at hente Mandskab med Skovle, og efter en Times
Leje i Sneen satte de sig omsider igjen i Bevægelse,
idet Vognen, som med Besvær var bleven rejst, kjørte
tom foran, understøttet af en Snes Hænder. De stakkels
Folk, som vare revne ud af deres dybeste Søvn, for
bandede paa Tydsk Generalen, Krigen og deres egen
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onde Skjæbne, og en Daglejer fra Felsted, som var an
holdt paa Vejen, forbandede paa Dansk alle mulige
indenlandske og fremmede Tydskere. Nogle benyttede
Mørket og Snefoget til at knibe ud; men ved en Compagnivagt paa Vejen fik de atter Forstærkning, og med
alt dette æltede de i Sneen til midt paa Livet, indtil
de naaede Hostrup. Her afskedigedes de faa tro bievne
Pionerer, men ogsaa Chausseen var saaledes tilsnet,
at de paa mange Steder fandt Vogne siddende fast, for
ladte af Mandskab og Heste. De bedede forsti Søgaard
Kro, siden i Hokkerup. Mørk Hansens Ledsagere vare
langt mere medtagne end han, da de ikke havde saå
mange Rejseklæder. De syntes langt fornuftigere end
Generalen og vare enige med Mørk Hansen i, at hele
denne Fart var en Kamp imod Naturen og dens Herre*).
Det var højt op paa Formiddagen, inden man
naaede Graastens Slot. Her samledes snart en Flok
civilklædte mest unge Herrer med store trefarvede Ko
karder i Huerne, som ved forskjellige haanende Ge
bærder udtrykte deres Glæde over at se Mørk Hansen.
Udentvivl henhørte de til den hæderlige Bande, som af
»Nationalverein« var lejet til at følge den tydske Hær
ind i Holsten og Slesvig for at sætte festlige Optog og.
alle Slags Optøjer i Scene paa Befolkningens Vegne.
Men Mørk Hansen bemærkede dog ogsaa en Bekjendt
i dette vakre Selskab, nemlig Dr. Brieger, praktiserende
Læge i Graasten, en værdig Broder til den Konsul
•) Denne eventyrlige Nattefart blev senere omstændelig og ret
morsomt beskreven i en tysk Vise: >Der Pastor im Schlitten«,
hvis Forfatter skal have været en tydsk Lieutenant Haack ved
53de Regiment, og som blev meget populær i den preussiske Armé.
Satiren gik iøvrigt mest ud over den gamle General, hans Angst
og Tjenesteiver, medens Mørk Hansen slap forholdsvis skaanligt,
og Visens Moral var denne: >Sei nie ein Pastor und Spion, sonst
winkt auch Dir der Schlitten!«
H. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
g
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Brieger, som spillede en saa fremtrædende Rolle under
Stændermødet i Flensborg 1860. De preussiske Sol
dater holdt sig passive, men vilde dog uden Tvivl have
forebygget Haandgribeligheder. Efter en halv Times
pinlig Venten førtes Mørk Hansen fra Slottet til det
saakaldte Palæ, hvor Hovedvagten var. Her indsattes
han i en Kjælder, hvor han forefandt 3 andre Arre
stanter, og senere kom hans Ven og Nabo Pastor Roth
fra Varnæs til.
Mørk Hansen blev i Dagens Løb ført i Forhør
hos Korpsauditøren, Justitsraad Marcard. Han fandt i
denne en human og dannet Mand, som kun opfyldte
sin Pligt. Mørk Hansen sagde ham, at han vel var
født i Nørrejylland, men at han i Troskab mod Kongen
og Kjærlighed til det danske Fædreland kun delte den
Menigheds Grundsætninger og Følelser, som havde
valgt ham til Præst. Paa Justitsraadens Spørgsmaal,
om Aarsagen til Mørk Hansens Arrestation, svarede
denne, at den maatte vel Preusserne kjende bedre end
han. Mørk Hensen vidste vel, at hans Færd i Stæn
derforsamlingen og hans Forfattervirksomhed havde
skaffet ham Fjender blandt det illoyale slesvigholstenske
Parti, hvis Modstander han altid vilde være, og han
antog, at én eller anden af dette Parti havde bagvadsket
ham for at skade ham. Dette fandt Auditøren højst
rimeligt og lod det føre til Protokols. Derpaa fik Mørk
Hansen og Auditøren en længere Samtale om Spørgsmaalet: Dansk og Tydsk i Slesvig, og Auditøren viste
her en Sagkundskab og en Fordomsfrihed, som forbausede Mørk Hansen i høj Grad. Sluttelig fik Mørk
Hansen Lov til at skrive et dansk Brev til Felsted,
hvilket Auditøren nogenlunde forstod og forsynede med
sin Paategning og sit Embedssegl.
Den følgende Nat tilbragte Mørk Hansen og de
4 andre Arrestanter i Kjælderen paa en Søsterseng af
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gammelt Straa og med en Skildvagt udenfor Døren og
en anden indenfor samme. Men om deres fremtidige
Skjæbne, om de, som Vogterne sagde, skulde skydes,
eller om de maaske skulde slæbes til Rendsborg eller
til en preussisk Fæstning, derom fik de ingen Oplys
ning. Det blev dem strengt forbudt at tale Dansk ind
byrdes. Tidlig om Morgenen traadte en Løjtnant ind
til dem med de Ord: »Sputen Sie Sich, dasz Sie fort
kommen«. Udenfor i Gaarden holdt to Bøndervogne
med Agebrædter. Løjtnanten traadte frem paa Trappen,
befalede 4 Soldater at lade deres Geværer i Arrestan
ternes Paasyn og dem at stige til Vogns med Soldaterne,
idet han betydede dem, at dersom de saa tilbage, bleve
de strax skudte, og dersom de talede et Ord til hin
anden paa Vejen, vilde de ligeledes blive skudte. Da
Mørk Hansen spurgte ham, om de da ikke i paakom
mende Nødsfald maatte tiltale Skildvagterne, erklærede
han ogsaa dette for en halsløs Gjerning. Selv tog han
Plads paa den bageste Vogn, kommanderede: »Vor
wärts!« og nu gik det over Stok og Sten til Flensborg.
Ved Krusaa maatte de holde en Timestid, da de her
mødte en hel Del preussisk og østerrigsk Militær. I
Flensborg, hvor de førtes frå Hovedvagten til Komman
danten og derfra til Raadhuset, bleve de ligesom i Graasten forhaanede af Nationalforeningens noble Emisærer.
Kommandanten, Major Funch, som syntes noget konfus
og var meget vred over, at et Par øslerrigske Ordonanser ikke forstode hans Tydsk, holdt en Tale til dem,
som begyndte med disse Ord: »Ja, meine Herren! Pa
trioten sind wir alle!« Indholdet syntes iøvrigt at være,
at dersom de af Patriotisme eller af Uforsigtighed havde
foretaget noget, som var farligt for Preusserne, vilde de
ufejlbarlig blive hængte, og dersom de herefter forsøgte
noget lignende, vilde de blive skudte.
I Raadhusgaarden førtes de opad en Vindeltrappe
6*
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til en Korridor, hvor en tydsktalende Arrestforvarer
ransagede alle deres Lommer og tøm te dem for Ind
holdet, saa at de hverken beholdt Uhr eller Penge.
Derefter førtes enhver ind i en hvælvet, 6 Alen lang
og 3 Alen bred, Celle med et lille Vindue under Loftet.
Der var hverken Stol eller Bord, hverken Sengeklæder
eller Lys. Paa Brixen laa en gammel, yderst urenlig
Hø-Madrats, og da Ovnen kun afgav Kuldamp, men
ingen Varme, vare Udsigterne for Fremtiden ikke til
lokkende. En dobbelt Dør af tykke Planker blev omhyggelig aflaaset. Uvisheden om den fremtidige Skæbne,
Bekymringerne over Fædrelandets Nød, Tanken om,
hvad Hustru og Børn kunde have at gjennemgaa i
Hjemmet, maatte i Forbindelse med Ensomheden og de
uhyggelige Omgivelser i de lange, mørke Nætter (som
i Fængslet begyndte Kl. 3—4) nedtrykke Sindet. Her
til kom, at Mørk Hansen for sit personlige Vedkom
mende vidste, at der blandt hans konfiskerede Papirer
let kunde findes noget, der for en preussisk Krigsret
kunde fælde ham som Spion. Navnlig vilde en i
hans Almanak optegnet Adresse, saafremt et Brev fra
Feltpolitimesteren af samme Indhold som det, han havde
modtaget, var blevet opsnappet, let kunne betragtes som
et gyldigt Bevis imod ham. Flere Preussere havde for
talt ham — hvad de uden Tvivl selv den Gang troede
—, at Justitsraad Blauenfeld allerede var hængt eller
skudt som Spion; Mørk Hansen maatte altsaa være
fattet paa den samme Skjæbne. Og han var fattet derpaa, erfarede ogsaa Sandheden af det gamle Ord, at
Nøden lærer at bede og >jo større Kors, des bedre
Bønner«. Men han erfarede tillige, at man ganske
vist snart kan vænne sig til alle Slags Savn, men at
man paa den anden Side ved disse Savn bedst lærer
at skjønne paa, hvad man har mistet. Allerede faa
Timer efter Ankomsten til Flensborg blev Mørk Hansen
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behageligt overrasket ved i Arrestforvareren Arnoldi,
som i Preussernes Nærværelse havde paataget sig saa
barsk en Mine, at finde en brav dansk Mand, der med
Glæde gjorde alt, hvad der stod i hans Magt, for at
gjøre Arrestanterne deres Ophold i Fangehullerne taaleligt. Med Besvær udvirkede han den følgende Dags
Aften (15de Februar), at de fik gode Sengeklæder fra
velsindede Borgere i Byen, ligesom han ogsaa leverede
dem deres Uhre igjen og laante dem Bøger. Men han
var ikke i Stand til at formaa Kommandanten til at
indrømme dem Lys om Aftenen, Tobaksrygning eller
deslige. Derimod bragte han senere Mørk Hansen den
glædelige Efterretning fra en af den gamle Wrangels
Adjudanter, at der ikke var fundet noget Bevis imod
ham i hans Papirer, og at han sandsynligvis om * faa
Dage vilde faa sin Frihed. Mørk Hansen tilbragte
iøvrigt sin Tid i Fængslet paa bedste Maade. Han
læste hele Dagen, saa længe han kunde se, dels gaaende
op og ned ad Gulvet i det snevre Kammer for at holde
Varmen, dels liggende paa Brixen. Paa Væggen havde
han efter andre Arrestanters Exempel indrettet sig en
Kalender, idet han med sine Briller havde ridset Da
toerne i Kalken. Nogle af hans Forgængere havde med
Blyant optegnet forskjellige poetiske og prosaiske Hjerte
udgydelser paa Døren, ligesom der ogsaa fandtes et med
utrolig Flid dannet Billede af tygget Papir.
Den 17de Februar om Eftermiddagen slog Forløs
ningstimen for Mørk Hansen. En uniformeret Person
kom ind med Ordre til ham og Pastor Roth, at de
skulde følge med ham til Civilkommissærerne. Her
bleve de modtagne af Friherre v. Zedlitz’ Sekretær, som
paa en hensynsfuld Maade betydede dem, at nu kunde
de faa deres Frihed, naar de »fiir die Dauer der Occupation« vilde adlyde den bestaaende Regjering. Dertil!
erklærede de sig villige, idet de underskreve et Revers,.
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som forelagdes dem, meldte sig derefter hos Komman
danten, som bød dem komme igjen om et Par Timer,
og vare saaledes deres egne Herrer. Mørk Hansen var
rørt over den overordentlige Venlighed og Deltagelse,
som blev vist ham og hans Lidelsesfæller fra forskjellige flensborgske Borgeres Side, og han mente at faa
det Indtryk, at den største Del af Flensborgs Beboere
(i den nordlige Halvdel af Byen næsten alle) afskyede
det tydske Regimente. — Mon det er saaledes endnu?
Saa var Mørk Hansen da hjemme igjen. Vinteren
i Felsted Præstegaard gik iøvrigt hen med stadige Indkvar
teringer. Det smertede Mørk Hansen saaledes i det
uendelige at være omgivet af Landets Fjender, og han
ærgrede sig ofte over de tydske Soldaters raa Opførsel
over for hans Tjenestefolk og over Officerernes Vig
tighed og Storsnudethed over for ham selv og hans
Familie. Stundom maatte han sidde og høre paa, at
der blæstes tydsk Regimentsmusik i Præstegaardens
Sal. Men han passede sig saa vidt muligt selv og ind
lod sig ikke udover det nødvendige med Fjenden.
Den 30te Marts blev han igjen arresteret. Kl. 10
om Aftenen kom en Adjudant ind med Ordre fra en
Major og forkyndte ham Arrest, dog af særdeles Hen
synsfuldhed kun Stuearrest. Aarsagen kunde Adjudan
ten ikke sige, han vidste kun, at en Ordonans havde
bragt Majoren en Ordre, men naar Mørk Hansen vilde
give ham Haand paa, at han ikke vilde forlade Huset,
kunde han rolig gaa til Sengs. Hvis han derimod
overtraadte Løftet, vilde han blive skudt. Om Morge
nen næstefter var der Ski Idvagter baade i Gaarden og
i Haven, og enhver, som vilde tale med Mørk Hansen,
vistes til Officererne. Den ene Kirkeværge, som kom
i disses Fraværelse, maatte gaa bort med uforrettet Sag.
I Dagens Løb kom til forskjellig Tid 3 Koner, som
alle stak i at græde, da de hørte, at Præsten var Arre-
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stant. Den ene vilde have sit Barn døbt om Fredagen
og den anden sit Barn begravet den næste Dag. Mørk
Hansen spurgte Adjudanten, om han ikke nok kunde
faa Lov at gaa over i Kirken, naar han fik et Par
Mand med til at passe paa sig. Denne lovede at skaffe
Majorens Tilladelse. Men nej! Mørk Hansen maatte
døbe Barnet i sin Stue og lade Degnen besørge Begra
velsen ved at synge en Salme og bede et »Fadervor«
ved Graven. Preussernes Døde maatte i denne Tid saa
tit begraves uden Præst, sagde Majoren, saa kunde vel
et fille dansk Barn ogsaa nøjes dermed. Thi Ordren
lød udtrykkelig paa, at Mørk Hansen ikke maatte for
lade Huset.
Den 1ste April fik Mørk Hansens Piger Nys om,
at der var givet Ordre til. at der skulde føres to Arre
stanter bort fra Præstegaarden. Da Mørk Hansen fik
dette at vide, var han ikke i Tvivl om, at det var ham
selv og Huslæreren, der var Tale om. De skyndte sig
da at pakke ind og faa lidt The, men i det samme
kom en fremmed Officer ind med den Befaling, at de
øjeblikkelig skulde afsted. En Høstvogn, som kjørtes
af en Trænkudsk, der red paa den ene Hest, holdt for
Døren. Mørk Hansen bad om Tilladelse til at benytte
sin egen Fjedervogn, da Huslæreren var upasselig og
ikke kunde taale at sidde paa et Agebræt. Det blev
bevilget, og Mørk Hansens Vogn blev trukken frem,
men nu styrtede Majoren ud i Forstuen, befalede i en
grov Tone, at de uden videre skulde bestige Høstvognen
og kommanderede selv det bekjendte »Vorwärts!« I
Gaarden havde der samlet sig en Del Preussere, som
morede sig over denne Scene, og afsted gik detgjennem
Byen, medens de paa Gaden hilstes af en Flok glædende
Kvinder.
Først førtes de fil Skovbøigaard, hvor de stod af
og fik Plads i en stor Sal, medens en Adjudant, der
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ikke værdigede dem en Hilsen, skrev en Ordre. De
bleve derpaa af Underofficeren, som ledsagede dem, an
modede om at stige til Vogns igjen, men da Adjudanten
hviskede, at de skulde til Vester-Snogbæk, og deres
Bevogtere ikke kjendte Vejen, beordredes en Dragon til
at ride foran som Vejviser. Det var imidlertid blevet
meget mørkt, og Mørk Hansen maatte flere Gange give
Dragonen Besked om Vejen. I Ullerup bleve de an
holdte af et Par udstillede Poster, da Dragonen ikke
vidste Feltraabet. I Sotterup standsede de ved Kroen
for at faa en Vejviser til Snogbæk Præstegaard. * En
Flok Soldater kom ud med Lygter og spurgte Mørk
Hansens Bevogtere: »Was haben die Kerls betrieben?«
Underofficeren svarede: »Sie åind spazieren gegangen«.
Man holdt nu Lygterne op i deres Ansigter ograabte:
»Wollen mal die Kerls: angucken 1 — Ihr solit einen
Kugel haben!« o. s. v. Naturligvis fandt de ikke An
ledning til nogen Bemærkning. Paa Vejen til Snog
bæk, som var meget mørk, saa de det elektriske Lys
fra Sønderborg eller Dybbøl. Det var som et Lyn, kun
at det varede længere. De saa ogsaa Glimtet af Kanon
skud, men Knaldet var kun svagt paa Grund af den
vestlige Vind.
I Præstegaarden modtoges de høfligt af en Adju
dant, som beklagede, at han ikke kunde skaffe dem
Senge. De bleve viste ind i Præstens hyggelige Dag
ligstue, hvor Præstekonen, som var kaldt op af Søvnen,
paa den venligste Maade vederkvægede dem og gav dem
Ild og Lys.
Da: de den næste Morgen vaagnede fra det ube
kvemme Leje,.tvår det stærkt Regnvejr, som vedvarede
hele Dagen. Mørk Harisén ønskede at hilse paa sin
Embedsbroder, Pastor Nis Hansen, der led af Gigt i
alle Lemmer og var sengeliggende. Fruen førte ham
ind i Sovekammeret, men Præsten sagde: »Det er nok

89
ikke raadeligt, at vi to tale låenge sammen«. Saasnart
Mørk Hansen havde forladt Sovekammeret, kom en
Officer, som aflaasede Sovekammerdøren og tog Nøglen
til sig. Mørk Hansen ventede nu hele Dagen paa at
blive bortført eller dog komme i Forhør, men skjørit
en Mængde Ordonanser kom ridende til Præstegaarden,
blev dette dog ikke Tilfældet. I Præstegaarden laa
Generalløjtnant Witzingerode med flere Adjudanter, som
opfyldte, alle. Værelser, saa at Præstens kun havde
Dagligstuen og Sovekammeret til Benyttelse. Da Dag
ligstuen nu var Fængsel, blev der ikke stor Bekvemme
lighed tilpvers for Familien. Men Fruen og hendes
Datter viste dem fra først til sidst den største Deltagelse,
men det var dem umuligt at skaffe Sengeklæder. Man
kan imidlertid vænne sig til alt. Den første Nat, Mørk
Hansen sov paa det haarde Gulv, var han ganske øm
og stiv deraf, men senere gik det fortræffeligt. Kun
var det noget koldt, men Præstekonen forsynede dem
med Fodsække, som hjalp godt, og den varme Kaffe
om Morgenen smagte dobbelt godt efter et saadant Leje.
Mørk Hansen tænkte paa vore stakkels Soldater og
syntes, at han i Forhold til dem havde det som en
Herremand. Men han trøstede sig med, at de vare
unge, og han mente, at Krigens Fare og Spænding
hjalp dem til at glemme Savnet af den varme Seng.
Det var ikke Mørk Hansen forment at læse og
skrive, og han savnede saaledes kun sin Frihed. To
Gange fik han Lov til at sende Brev hjem og modtogEfterretninger tilbage fra Hjemmet. Fra Dagligstuens
Vinduer havde han en smuk Udsigt over Præstegaardens Hâve og nogle Enge ved Snogbækken til den anselige Sotterup Kirke, fra hvis høje Taarn med det smækre
Spir Preusserne kunde overskue vore Skandser. Til Ven
stre begrændsedes Udsigten af en skovbevokset Bakke,
nedenfor hvilken Vejen slyngede sig i maleriske Krum-
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ninger. Paa denne Vej færdedes ideligt Officerer tilhest
og tilfods, Ordonanser og større og mindre Troppe
afdelinger. Generalen, som var en lille, graahaaret
Mand, spadserede ofte ned til den lille Skovbakke, hvor
der fandtes et Lystanlæg.
Lørdag den 2den April var der stor Bevægelse i
Lejren, og Mørk Hansen antog, at den paatænkte Over
gang til Als eller maaske et Hovedangreb paa Skandserne skulde finde Sted den Dag. I saa Fald bad han
til Gud, at denne Dag maatte blive lykkeligere for
vort Fædreland og ligesaa ærefuld som hin navnkundige2den April for 63 Aar siden, da Kanon
tordenen i Kongedybet indviede den nye Tidsalder.
Da det blæste temmelig stærkt fra Vest, kunde de
kun af og til høre Kanonernes Drøn, men af en stærk
Røgsøjle, der næsten hele Dagen viste sig i Retningen
af Sønderborg, maatte de slutte, at Fjenden fortsatte
Ødelæggelsesværket. Om Aftenen droge alle Officererne
bort og tog deres Natsække med, og Mørk Hansen
mente deri at se et Vidnesbyrd om, at der skulde gaa
et Angreb paa Dybbøl for sig om Natten, men næste
Dag erfarede han, at dette dog ikke var bleven Til
fældet. Fra det brændende Sønderborg lyste Ilden til
langt ud paa Natten, og han kunde tydeligt se Glimtene
af Kanonskudene. De følgende Dage vedblev Skydnin
gen paa Sønderborg, og skjønt Mørk Hansen tilbragte
hele Dagen med Læsning og havde det efter Omstæn
dighederne godt, kunde han dog ikke lade være at
tænke paa, hvor forfærdeligt det dog var, at en aaben
By blev skudt sammen, dens fredelige Beboere dræbte
og lemlæstede af Folk, der ikke havde nogen Nytte af
denne Ødelæggelse, og som foregav, at de kom som
Slesvigernes Venner og Befriere. »Hvilken hjerteløs
Fejghed!« — udbryder han. »Vore Skandser have de

91

ikke Mod til at storme, saa vende de sig i deres af
mægtige Harme mod den aabne By«.
Den 5te April fortalte Præstefruen Mørk Hansen,
at hun havde faaet ud af Preusserne, at der samtidigt
med Sønderborgs Bombardement skulde have været
foretaget en Overgang til Als ved Ballegaard Med 24
riflede Kanoner, som forleden vare komne der forbi,
havde man villet beskytte Overgangen, der skulde have
været iværksat ved Hjælp af de østerrigske Pontoner.
Men da Tiden kom, var Alssund uroligt, nogle af Baadene kuldsejlede, og Preusserne vare hverken med det
gode eller det onde at formaa til at gaa ud. Nu var
Planen foreløbigt opgiven, og Kanonerne vare idag atter
komne forbi Præstegaarden. Heraf kunde Mørk Han
sen slutte, hvorfor han var bleven arresteret. Man
havde sandsynligvis frygtet for, at der fra Felsted, hvor
Brotrænet stod opstillet, skulde gaa Bud til Als med
Underretning om Planen. Dermed stod det sikkert ogsaa i Forbindelse, at man foruden Mørk Hansen havde
arresteret samtlige Beboere af Ballegaard (undtagen den
tydsksindede Ejer Boysen) og Sandbjerg, omtrent 200 i
Tallet, som i et Par Nætier havde været indesluttede i
i Sotterup Kirke. Der fandtes baade affældige Gamle
og spæde Børn iblandt dem, og de led meget baade af
Sult og Kulde, da Preusserne aldeles ikke sørgede for
dem. I Præstegaardens Udhuse sad ogsaa adskillige
Arrestanter, som vilde være omkomne af Mangel paa
alt, om ikke Præstens Humanitet havde været større
end Preussernes.
Mørk Hansen drog imidlertid ogsaa den Slutning,
at han snart vilde faa sin Frihed, og heri bestyrkedes
han ved Præstekonens Meddelese om, at flere af de
Arrestanter, som havde været indespærrede i Sotterup
Kirke, vare bievne satte paa fri Fod. Han tog ikke
fejl. Den 6te April om Eftermiddagen Kl. 5 kom Rit-
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mester Kleist ind til ham og sagde, at nu vare de atter
fri, men de maatte love ikke at forlade »das Ort«, da
de ellers ufejlbarligt vilde blive stillede for en Krigsret.
Da Mørk Hansen nu spurgte, under hvilket Paaskud
man havde slæbt dem bort fra deres Hjem, fik han det
Svar, at der i Krigen kunde gives Øjeblikke, da en hel
Armés Sikkerhed afhang af, at visse Efterretninger ikke
bragtes til Fjenden. Da man kjendte ham som en dansk
Patriot, havde man set sig nødsaget til at sikre sig hans
Person. Herimod kunde Mørk Hansen egentlig ikke
indvende noget, men han bestyrkedes ydermere i den Tro,
at han havde sluttet rigtigt angaaende Aarsagen til sin
Arrestation. Paa Snogbæk-Præstens Vogn og med en
Underofficer til Ledsager blev Mørk Hansen og hans
Huslærer nu befordret til Felsted, og da Ritmesteren
ikke vilde love, at Preusserne vilde godtgjøre Pastor
Hansen og Frue deres Ulejlighed med de to Arrestanter,
overdrog Mørk Hansen ham at afgjøre Sagen med dem
paa sin Regning; thi det kunde ikke tillades ham at
tage Afsked med sin Vært. Paa Hjemvejen saa de den
preussiske Felttelegraf, som var anbragt paa lave Stæn
ger langs de levende Hegn til Borup og Varnæs. At
Preusserne vare belavede paa at blive drevne tilbage,
fremgik deraf, at der paa mange Steder, hvor Vejen var
snæver, var anbragt Forhugninger af Tømmer, Harver
og deslige, som i en Hast kunde spærre Passagen.
Saa var Mørk Hansen da i Felsted igjen, men han
maatte jo< foreløbig ikke forlade »das Ort Felsted«. Han
kunde altsaa vel gaa i Kirken, men ikke ud paa sin
Mark eller ud i Sognet at se til syge. Under hans
Fraværelse havde man paa forskjellig Maade søgt at
finde Beviser imod ham, men det var ikke lykkedes.
By-Arresten varede til den 30te April.
Den første Halvdel af April Maaned 1864 var en
spændende Tid. Dagligt klirrede Vinduerne i Felsted
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Præstegaard under den stedse stigende Kanonade ved
Dybbøl. At Tydskerne vilde forsøge en Hovedstorm mod
Dybbøl Skandser, var man ikke i Tvivl om, men vilde
den blive slaaet tilbage eller hvordan? Endelig oprandt den 18de April og dermed Visheden. Selvfølgelig
fremkaldte Dybbøls Fald almindelig Landesorg, men
man havde jo forudset det. Mørk Hansen skrev om
denne Begivenhed følgende i sin Dagbog for 25deApril:
»Aviserne bragte nøjagtigere Efterretninger om den blo
dige og for vore Vaaben hæderlige Kamp den 18de.
Vi have mistet mange tapre Mænd 1 Der skal ingen
sige, at de have udgydt deres Blod forgjæves; thi Dyb
bøls heltemodige og udholdende Forsvar, som uden Tvivl,
naar der tages Hensyn til Skandsernes Beskaffenhed og
Angribernes Overlegenhed, navnlig til deres mageløse
Skyts, er enestaaende i Historien, vil altid styrke Fol
kets Selvtillid og indgyde Europa Agtelse og Beundring;
men det gaar dog vist stedse mere op for os, at det
havde været klogere og gavnligere for Fædrelandets
Forsvar, naar Stillingen var bleven forladt den Ilte
eller 12te, da man saa, at Fjenden ikke kunde hindres
i at anlægge sine Værker og Løbegrave tæt foran
Skandserne. Hvilken Skuffelse havde det ikke været
for de overmodige Preussere! Enhver maa dog ind
rømme, at ved at holde en saadan Stilling mod en saadan Overmagt i 9—10 Uger, var der gjort nok for
Æren«.
Den 18de Maj havde Mørk Hansen en ret bevæget
Provstevisitats. Provst Karstensen i Broager var bleven
afsat af Tydskerné, og den berygtede B. P. Godt, som
før Treaarskrigen havde været Præst i Felsted, men
som paa Grund af sit slesvigholstenske Sindelag havde
maattet fortrække til et Embede i Schlesien, var kom
men tilbage og var bleven Karstensens Eftermand baade
som Provst og Præst i Broager. Tilstede paa Embeds-

94

vegne var ogsaa den danske Amtmand, Kammerherre
Heltzen fra Aabenraa. Provsten tog ind i den tydske
Kro og kom hen i Præstegaarden i fuld Ornat med
den i Preussen brugelige Præstekappe og Fløjselshue.
Ved Frokosten, som han nød i Selskab med Mørk Han
sen og Kammerherre Heltzen, var han afmaalt og høj
tidelig. Da de kom til Skolen, forefandt de en meget
talrig Forsamling, som vilde bivaane Handlingen. Visitatsen gik i det hele godt, Provsten glædede sig over
den store Forsamling, udtalte sin Anerkjendelse af Me
nighedens Sans for Guds Ord og holdt med stor Sal
velse og Selvbehagelighed en timelang Katekisation.
Heri fremhævede han blandt andet med stort Eftertryk,
at Jøderne ved at spare de ugudelige Kananiter, eom
de burde have udryddet, begik en stor Synd. Applika
tionen: »Saaledes vilde Slesvigholstenerne nu forsynde
sig, dersom de ikke udryddede alle de Danske af Lan
det«, blev ikke udtrykkeligt udtalt, men godt forstaaet
af flere i Forsamlingen, som tilkastede Mørk Hansen
betydningsfulde Blikke. Til Slutning berørte han sit
eget personlige Forhold til Felsted Menighed, idet han
mindede om, at det var i Dag for 18 Aar siden, at
han ved i Vacancen at lede Degnevalget holdt den Tale,
som behagede Menigheden saa meget, at den gav An
ledning til hans eget Valg. Efter at alle Prøver vare
tilendebragte, spurgte Provsten Forsamlingen, om nogen
havde noget Andragende eller nogen Klage at fremføre.
Almindelig Taushed. Da Spørgsmaalet gjentoges med
Eftertryk, fremtraadte den ene Kirkeværge og erklærede,
at Sognet var særdeles vel tilfreds saa vel med Præsten
som med Skolelærerne og havde kun det Ønske, at alt
i Kirke og Skole maatte blive fortsat uforstyrret i
samme Aand som hidtil. Provsten tilkastede nu
den tydske Kromands tydsksindede Svigersøn, hvem han
havde besøgt Dagen i Forvejen, et megetsigende Blik
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og spurgte tredie Gang, om ingen ellers vilde bemærke
noget. Manden maatte nu frem og sagde, at han
ønskede, at Børnene maatte faa Undervisning i Tydsk.
Amtmanden tog da Ordet og gjorde opmærksom paa,
at det var ham bekjendt, at der netop her i Skolen var
blevet undervist i Tydsk efter Skoletiden, men naturlig
vis kun for dem, der ønskede det og betalte et lille
Vederlag derfor. Lærerne bekræftede dette, men til
føjede, at de, som benyttede denne Undervisning, be
standig vare bievne færre. Provsten ytrede, at den
tydske Undervisning rimeligvis vilde blive gjenoprettet
paa samme Maade som før 1848, men Amtmanden be
mærkede hertil, at han fandt det rimeligere, at de en
kelte, som vilde benytte denne Undervisning, betalte den.
Provsten gav sig nu til i Menighedens Nærværelse
at examinere Lærerne i Tydsk, idet han dog gunstigst
udtalte, at Udfaldet af denne Prøve rimeligvis ikke vilde
faa videre Betydning med Hensyn til deres Stilling.
Derefter tog han fat paa Lærebøgerne. Balslevs
Katekismus erklærede han for afskaffet som ubrugelig;
der skulde herefter ved Religionsundervisningen kun
benyttes Luthers lille Katekismus. Da Mørk Hansen
spurgte Provsten, hvad der var imod Balslevs Bog at
erindre, svarede han, at han selv kjendte den aldeles
ikke, men den var forbudt af højere Vedkommende.
Mørk Hansen udtalte sin Forundring herover og sagde,
at Bogen nu var bleven baade Lærerne og Børnenes
Forældre kjær. Dette blev Signalet for Forsamlingen,
hvoraf den største Del havde maattet tage Plads uden
for de aabne Vinduer, til at blande sig i Forhandlin
gerne, og det lød nu fra alle Kanter: »Vi ønske ingen
Forandring af Lærebog«, »vi ville beholde Balslevs
Katekismus«, »den er god nok« o. s. v. Provsten
raabte nu med vred Røst: »Der er jo ingen, der spør
ger Jer om Jer Mening, I kan jo tie, til I blive spurgte!«
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Nu kom Raden til Landkortene. Danmarks-Kortet
kasseredes uden Barmhjertighed, ikke blot fordi Nav
nene vare forvanskede« (o : rigtige, f. Ex. Graasten,
Tønder, Haderslev, Aabenraa), men fornemmelig, fordi
Titelen »Danmark med Hertugdømmerne Holsteen og
Lauenborg« efter Provstens Mening var aldeles util
stedelig. Her er jo Slesvig allerede inkorporeret«, raabte
han, og at Mørk Hansen gjorde ham opmærksom paa,
at der ikke stod »Kongeriget D.«, hjalp naturligvis ikke.
Endelig spurgte han Lærerne, om de havde aflagt Ed
til Kong Christian IX. Da de 4 fastansatte Lærere
svarede Ja, fremtog han en af Dr. Rehhof underskreven
Rundskrivelse, hvoraf han oplæste et Stykke, og spurgte
Skolelærerne, om de i Overensstemmelse hermed vilde
love den preussisk-østerrigske Civil bestyrelse Lydighed.
Lærerne vidste ikke strax, hvad de skulde svare, hvor*
for Mørk Hansen traadte frem og spurgte Provsten,
om denne Anmodning ogsaa gjaldt ham. Provsten
svarede: »Dem, Hr. Pastor, kommer jeg siden til, men
vil De vide det, saa gjælder den ogsaa Dem«. Mørk
Hansen erklærede da, at han for sit Vedkommende vel
kunde underskrive et Revers, hvori han lovede den bestaaende Regjering Lydighed og forpligtede sig til at
afholde sig fra politiske Agitationer, hvilket han alle
rede to Gange havde lovet, men om og hvorvidt den
danske Regjering havde krænket Slesvigs Rettigheder,
kunde han naturligvis ikke fælde nogen Dom; det var
noget, som slet ikke laa paa hans — eller paa Skole
lærernes — Kirkevej. Provsten udbrød nu: »Da har
det dog ligget paa Deres Kirkevej at holde politiske
Prædikener!« Mørk Hansen svarede, at det kom ganske
an paa, hvad Provsten forstod ved Politik. Han havde
ofte, sagde han, formanet sin Menighed til Troskab
mod Konge og Fædreland, men det var jo hans Pligt
-efter Guds Ord. »Ja, det forstaar sig«, sagde Provsten.
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Han havde ligeledes, i det mindste én Gang om Aaret,
nemlig naar han holdt den befalede Edsprædiken, ad
varet sin Menighed mod Mened, men ogsaa dette var
jo kun hans Pligt. »Ja naturligvis«, indrømmede Prov
sten. Men iøvrigt vilde Mørk Hansen tilbagevise Be
skyldningen som falsk. Som Stænderdeputeret havde
han ved Kongens Bud og Anordning været kaldet til
at tage Del i Landets offentlige Anliggender, men i
hans gejstlige Embedsvirksomhed havde han aldrig ind
blandet Politik. Endelig spurgte han Provsten, hvem
hans Anklagere vare. Provsten svarede, at det var ham
sagt fra flere Sider. Men nu blev der et frygteligt
Røre ved de aabne Vinduer. Bønderne raabte med høj
Røst: »Det er jo Løgn! det er lutter Løgn og Sladder,
der er ingen, som kan sige det, uden dem, som ikke
komme i Kirken« o. s. v. Påa dette Trin af Forhand
lingerne skal Kammerherren, der ved sin Optræden
under denne Visitats med god Grund vandt Bøndernes
Hjerter, have hvisket til Provsten, om Hs. Højærvær
dighed ikke kunde finde Anledning til at paakalde
Amtmandens verdslige Arm, da det syntes, som om
Folk vilde storme ind ad Vinduerne og gaa over til
Haandgribeligheder. Nok er det, Provsten blev aabenbart bange og skyndte sig at slutte Forhandlingerne.
Om noget højtideligt skriftligt eller mundtligt Lydigheds
løfte fra Skolelærernes Side blev der ikke Tale, og
Visitatoriet begav sig til Præstegaarden. Ved Regn
skaberne og Kirkebøgerne fandtes intet at bemærke, men
af det saakaldteSkolelærerbibliotheks Bøger (som Præsten
anskaffer for Kirkens Penge) bleve adskillige kasserede.
Navnlig erklærede Provsten, at Allens »Det danske
Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjyl
land« ikke kunde taales i Bibliotheket. Den maatte derfor
sendes ham til Broager, hvilket ogsaa skete. Sagtens
er den bleven brændt ligesom det øvrige, der konfiskeredes.
II. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
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Ved Middagsbordet var Provsten meget tavs og maatte
finde sig i at høre paa, at hans Venner bleve ilde om
talte. En tilstedeværende fortalte saaledes, at Prindsen
af Preussen havde stjaalet Grev Moltke-Hvitfeldts Jagt
geværer, og en anden fortalte, at »Wilhleren« Hofgaard
i Aabenraa skulde have faaet Prygl af sine egne Ven
ner, de preussiske Befriere, ligesom Talen ogsaa førtes
hen paa den latterlige Angst, som General Schmid
havde lagt for Dagen ved Mørk Hansens Arrestation.
Efter Maaltidet kom Provsten ind til Mørk Hansen
i hans Værelse og forelagde ham den ovenfor omtalte
Lydighedserklæring til Underskrift. Mørk Hansen un
derskrev med den Reservation, at angaaende Spørgsmaalet, om og hvorvidt den danske Regjering havde
krænket Hertugdømmet Slesvigs og dets Befolknings
Rettigheder, vilde han ikke udtale nogen Dom.
Provsten spurgte nu Mørk Hansen, om han ikke
havde samlet Bidrag ind til den polske Revolution.
Mørk Hansen svarede, at han ganske vist havde samlet
og indsendt frivillige Gaver til de betrængte Polakker,
men det var jo længe før, han kom under preussisk
Regimente, saa at han derved ikke kunde paadrage sig
noget Ansvar lige overfor denne. Nu begyndte Provsten
atter at gaa Mørk Hansen paa Klingen angaaende
hans politiske Virksomhed og sagde, at han i Stænder
forsamlingen havde spillet en »meget fremtrædende
Rolle«, saa at der vel kunde være Grund til at mis
tænke ham for politisk Agitation. Endelig forgik Taalmodigheden Mørk Hansen, og han udtalte da sin Forbauselse over, at netop Dr. Rehhoff og Godt ikke
undsaa sig ved at komme til ham med Beskyldning
om politisk Agitation; thi var der nogen, som havde
drevet politisk Agitation her i Slesvig, saa var det netop
disse tvende Herrer; Forskjellen var, at de havde agi
teret imod deres Konge og Regjering, Mørk Hansen
derimod havde virket for disse. Til denne Bemærkning,
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som Amtmanden netop kom tidsnok til at høre, svarede
Hr. Godt kun med nogle tomme eller aabenbart falske
Udflugter angaaende sin Optræden i 1848, og dermed
var Visitatsen tilende.
Den hele Handling maatte nødvendigvis efterlade
et pinligt Indtryk hos Mørk Hansen. Thi det var tyde
ligt nok, at her var ikke Tanke om en virkelig Kirkevisitats, et gejstligt eller kirkeligt Tilsyn, men det hele
bar tvertimod Præget af et politisk Skaktræk, rettet
mod Mørk Hansen personlig, ikke som Præst, men
som dansk Mand. »Naar saa alligevel« — siger Mørk
Hansen — »Provsten optræder som Forkynder af Guds
Ord, naar han taler til Børnene og deres Forældre,
som om det var Vorherre, han vilde tjene, saa er det
et væmmeligt Hykleri«. Men ved Siden af dette mod
bydelige Indtryk fremviste Dagens Handling ogsaa en
lysere Side ; thi den lagde paa det klareste for Dagen,
at Felsted Menighed var vaagnet til levende Bevidsthed
om den Fare, der truede de tro danske Nordslesvigeres
Nationalitet og hele aandelige Liv, og Menigheden be
redte ved sin hele Holdning Tydskheden og Troløsheden
et fuldstændigt Nederlag. Dhr. Rehhoff og Godt havde
aabenbart ventet, at de med Lethed kunde have frem
kaldt saadanne Klager mod Mørk Hansen, at de kunde
have faaet ham fjernet som en udygtig Præst, eller at
de i al Fald kunde have faaet beredt ham betydelige
Fortrædeligheder. I dets Sted opnaaede de kun at
fremkalde lige de modsatte Vidnesbyrd, og Hr. Godt
opnaaede desuden ved sin hele Optræden og navnlig
ved den usømmelige Maade, hvorpaa han i hele tre
Dage pidskede om hos Sognets Hjemmetydskere som
politisk Agitator imod Mørk Hansen, at tilsætte den
sidste Levning af Agtelse og Hengivenhed, som endnu
fandtes for ham hos hans gamle Sognefolk, der en Gang
havde skattet ham saa højt.
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Blandt Mørk Hansens Sognefolk fremkaldte Ud
faldet af Visitatsen iøvrigt kun Glæde og Tilfredshed.
De vare stolte af Sejren, og de fleste vare naive nok
til at tro, at nu kunde ingen rokke Mørk Hansen. I
den danske Kro samledes efter gammel Skik Sognets
Forstandere til fælles Maaltid, og her oplivedes Stem
ningen ved Fædrelandssange. Efter Maaltidet gik de i
Procession hen til den tydske Kro for at ærgre den
gamle slesvigholstenske Kromand. Deres Ordfører fore
lagde ham med komisk Højtidelighed nogle Spørgsmaal,
f. Ex. »om han ogsaa i Dag havde kysset Pastor Godt«,
»hvor han havde kysset ham« o s. v. Provst Godt
havde nemlig,, da han kom til Felsted igen efter saa
mange Aars Fraværelse, af Rørelse omfavnet og kysset
sin Aandsfrænde den tydsksindede Kromand. Denne
trippede omkring og kunde intet svare, men Kysset blev
han drillet med, saa længe han levede.
Endnu en Gang blev Mørk Hansen arresteret. Søn
dagen den 26de Juni om Eftermiddagen kom en General
Bittenfeld i et meget elegant Kjøretøj ind i Præstegaarden for at tale med den der indkvarterede Oberst.
Vognen holdt for Døren i et Par Timer, saa de to
Herrer har maattet have vigtige Ting at tale om. Mørk
Hansen mærkede efterhaanden ildevarslende Symptomer,
f. Ex. at Tjenerne, som talte sammen i Gaarden, ide
ligt kastede betydningsfulde Blikke til Vinduerne, at
Ordonanser ilede frem og tilbage, og at tilsidst adskil
lige Soldater med paasat Bajonet kom ind i Gaarden.
Han forstod da nok, at han skulde arresteres igjen, og
næppe var Generalen kjørt, før Oberstens Adjudant kom
ind til ham med den Melding, at han maatte gjøre sig
færdig for at føres bort. Grunden kunde Adjudanten ikke
sige, og han var meget ilde tilmode og forlegen véd det
Hverv, som var paalagt ham.
Han bad gjentagne
Gange Mørk Hansen, at han ikke maatte være vred,
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hvorover Mørk Hansen trøstede ham med, at han jo ikke
kunde gjøre for det, og at han (Mørk Hansen) desuden
var saa vant til den preussiske Behandling, at han ikke
tog sig Sagen saa nær. Mørk Hansens Tøj var i Forvejen
indpakket, han var altsaa strax færdig og besteg sin
egen Vogn, som man havde ladet forspænde med preus
siske Trænheste. I sidste Øjeblik kom Obersten ud og
sagde: »Sie werden nur internirt«, hvilket Mørk Hansen
forstod saaledes, at han denne Gang ikke skulde i et
Tyvehul, en Forklaring, som Obersten erklærede for
rigtig. En Løjtnant med et Par Mand maatte med
for at bevogte ham paa Vejen, og nu gik det ad Flens
borg til.
Løjtnanten var meget flink og forsikrede
Mørk Hansen, at denne Gang skulde han nok blive
behandlet »mit Rücksicht«. Lidt før Kl. 11 om Af
tenen holdt de udenfor Kommandantens Dør, hvor Mørk
Hansen skulde »afleveres«, og han blev nu af 2 Mand
transporteret til Raadhusgaarden.
Her modtoges han
af den ny Arrestforvarer, som var kommen i Stedet for
Arnoldi, der var bleven afsat og bortjaget. Lokalet
var Mørk Hansen kun alt for vel bekjendt, han førtes
op ad Vindeltrappen i Baggaarden til Cellerne i øverste
Etage. Just som han skulde gaa ind i sit Logis, kom
Løjtnanten for at ville tage Afsked med ham. Mørk
Hansen fik da Lejlighed til at sende den Hilsen hjem
til Oberst Witzleben, at han blev »internirt« just i det
samme Hul, som han havde beskrevet ham, da de sidst
talte sammen. Først vilde Arrestforvareren lukke ham
ind i en Celle, som allerede var »belagt«, men da Luf
ten i dette Hul var aldeles fordærvet og der paa Brixen
kun var Plads til én Person, bad han, om han ikke
kunde faa en Celle for sig selv. Dette indrømmedes,
men Arrestforvareren ventede »mange af D’Hrr.« og
maatte derfor stuve flere Tyve sammen i et Hul. En
pjaltet Arrestant, som laa i den sødeste Søvn, blev med

102
det venlige Tilraab: »heraus!« anmodet om at vige
Pladsen for Mørk Hansen. Staklen vilde gerne have
trukket sine Bukser paa først, og Pigen, som fulgte
med for at holde Lyset, bad for ham og bemærkede:
»das ist so genirt«, men der hjalp ingen Snak, Tyven
maatte ud, som han var, og Mørk Hansen kunde nu
indtage hans Plads paa den væmmelige Madrats, der
havde tjent ham til Leje Et betydeligt Fremskridt til
det bedre var det dog, at Mørk Hansen denne Gang
maatte beholde Lyset, og Pigen bragte ham endog en
dansk’ Bog, men Luften i den lille Celle var saa daarlig, at han maatte lade det lille Vindue over Brixen
staa aaben hele Natten, hvorved han paadrog sig en
slem Forkjølelse. Midt om Natten mærkede han af
den stærke Tummel i Gaarden og paa Trapperne, at
der indbragtes flere Ulykkesfæller, og han brød sit
Hoved med at gjætte paa, hvem det kunde være. Mørk
Hansen slutter sin Dagbogsoptegnelse for 26de Juni
saaledes: »Det var en lang Dag. Jeg havde begyndt
den som Ordets Forkynder for en talrig og andægtig
Menighed, og endte den nu som en ussel, retsløs For
bryder i et Tyvehul, bevogtet af en Meneder. Men i
begge Skikkelser tjente jeg jo min Gud, min Konge og
mit Fædreland«.
Den næste Morgen kom Arrestforvareren med det
trefarvede Baand i Knaphullet og lukkede Døren op til
Korridoren, saa at Mørk Hansen kunde Sfaa ud til de
andre Fanger.
Her traf han sin Nabo, Pastor Roth
fra Varnæs, og en gammel Sømand Drejer fra Blaakrog. Nu forstod Mørk Hansen, hvad Klokken var
slaaet, og hvorfor han var arresteret. Det var Als,
som skulde tages.
Derfor havde man sikret sig de
to Mænd, som havde deres Bopæl ved det Sted, hvor
Overgangen til Als skulde foregaa. Og Mørk Hansens
Antagelse var rigtig. I det samme kom Komman-
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danten, Oberst Studnitz, en skikkelig, gammel Mand.
Han gjorde Mørk Hansen en Slags Undskyldning for
det slette Kvarter, han havde haft, og spurgte ham,
om han ikke vilde dele Værelse med Pastor Roth samt
med Præsterne fra Ullerup og Sotterup, der ventedes
opad Formiddagen.
Dette havde Mørk Hansen natur
ligvis intet imod, og Obersten bemærkede, at »Huma
nität und Christenthum« paalagde ham at behandle
ham »mit Rücksicht auf Ihren gejstlichen Stand«. De
bleve nu af Kommandanten selv førte til et Værelse
indenfor Vagtstuen i Bankens Bygning, hvor der fandtes
Senge og ordentlige Møbler. Det blev paalagt den vagt
havende Underofficer at laane dem Skrivematerialier,
naar de behøvede det, og det tillodes dem at lade hente
Mad hos den ligeoverfor boende Vært i Raadhuset.
Opad Formiddagen kom Pastor Fejlberg fra Ullerup,
hvorimod Krog-Meyer fra Sotterup ved en Generals For
bøn havde faaet Lov til at blive hjemme under Bevogt
ning.
Værten i »Rathskeller«, Hr. Colding, en af
Flensborgs hæderligste Borgere, sendte dem Middags
mad, og da Fejlberg, som antog, at det var for Beta
ling, lod Pigen sige til Colding, at det var hans Fødsels
dag, og at han derfor ønskede en Flaske Vin, fik de
ikke blot en udmærket Vin, men Colding sendte Bud,
at han ønskede at drikke et Glas med Fejlberg. Denne
gik da hen til Vinduet, drog det for de nederste Vin
duer anbragte Forhæng til Side og nikkede til Hr.
Colding. Men dette blev bemærket hos den bekjendte
Hjemmetydsker Callsen, som boede ved Siden af Ban
ken, og hos hvem Kommandanten havde Kvarter, og
det voldte dem senere Ubehageligheder. Da ingen havde
forbudt dem at se ud paa Gaden, bleve de Vidner til,
at en Mængde danske Patrioter indbragtes som Arre
stanter. De bleve længe holdende udenfor Komman
dantens Dør, hvor en Masse Pøbel samledes.
Derfra
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førtes de til Raadhuset og derfra igjen nedad Gaden
imod Nord.
Mørk Hansen kendte saaledes den gamle
Gancelliraad Jepsen fra Ringenæs, Doktor Vedel fra
Graasten, Farver Jørgensen og flere, og han var glad
ved, at han var kommen om Natten og saaledes blev
befriet for Pøbelens Nærgaaenhed.
Pastor Fejlberg blev ved General Goebens Indflydelse
frigivet samme Dag, men Mørk Hansen og Pastor Roth
maatte blive.
Den 28de Juni om Formiddagen fik de Visit af
Kommandanten, som' spurgte, om de savnede noget, og
han tillod dem at skrive hjem. Men kort efter kom
hans Adjudant, en ung indbildsk Herre, som vistnok
kun var sendt for at se, om der manglede dem noget,
men som nu vilde gjøre sig vigtig paa egen Haand.
Han gjorde megen Væsen af den Forseelse, at de havde
set ud gjennem Vinduet og haft »Verkehr« med Gjenboen, var meget vred over, at de havde faaet Aviser fra
Bankkasserer Torm (der desuden havde forsynet dem
med gode Sengeklæder), og sagde, at hvis de gjorde
noget lignende i Fremtiden, skulde de, ligesom de andre
Fanger, blive hensatte i et Pakhus, »saa skulde Lysten
nok forgaa dem«.
Efter disse behagelige Ytringer
spurgte han, om der ellers var noget, de ønskede. Mørk
Hansen svarede, at de ønskede Tilladelse til at spadsere
i Bankkassererens Have for at trække frisk Luft. Men
Løjtnanten svarede, at herom kunde der aldeles ikke
være Tale. Naar de havde været arresterede i 14 Dage
og i den Tid opført sig godt, kunde de indgive »ein
Gesuch« derom. Dermed gik han, og de maatte beholde
deres Harme over at skulle behandles paa den Maade
af en saadan ung Laban hos sig selv. Men næppe et
Kvarter efter kom en Underofficer med den Melding
fra Kommandanten, at nu kunde de spadsere en Time,
dog ikke i Hr. Torms, men i den bekjendte Funkes
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Have. De fik to Mand med uden Gevær, som aldeles
ikke generede dem. Hr. Torms gamle Pige, som opvarlede dem og tog hjertelig Del i deres Skjæbne,
meldte dem, at de ikke længere maatte faa Mad fra
Coldings, da Arrestforvareren, som tog en god Betaling
derfor af Arrestanterne, havde sat sig derimod.
Der
var stærkt Røre paa Gaden, men de turde jo ikke mere
se ud gjennem Vinduerne. Deres Tanker vare natur
ligvis stadigt ved Alssund, men deres Haab var større
end deres Frygt.
Tidlig om Morgenen den 29de Juni bragte Pigen
det Rygte, at Als skulde være taget om Natten, men
hun troede det ikke. Snart kunde de imidlertid gjen
nem de øverste Vinduer se, at der udhængtes trefarvede
Flag fra Raadhuset og et Par andre Huse, vistnok et
saare ildevarslende Tegn, men der var aldeles ingen
Pøbel eller anden Tummel paa Gaden. Formiddagen
tilbragte de derfor under en overordentlig pinlig Spæn
ding. »Hvor rimeligt forekom det os ikke« — skriver
Mørk Hansen — »at Preusserne vel vare gaaede over
til Als i deres Baade, men at de dels i Sundet, dels
paa Øen havde faaet en saadan Modtagelse af vore
tapre og aarvaagne Krigere, at Sejren forvandledes til
et Nederlag«.
Hen paa Eftermiddagen traadte endelig den gamle
Kommandant ind til dem med de Ord: »Alsen ist ge
nommen!«
Han syntes hverken glad eller bedrøvet,
men sagde dem kun med faa Ord, at Generalkomman
doen havde givet Ordre til at sætte dem i Frihed.
»I Flensborg« — siger Mørk Hansen — »vare alle
tro Borgere opfyldte af Sorg over Dagens ulykkelige
Begivenhed, og uagtet Efterretningerne endnu vare yderst
forvirrede og selvmodsigende, blandede der sig dog
Harme i Sorgen. At Overkommandoen paa Als vidste,
at en Landgang vilde blive forsøgt igaar eller idag,
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følger ikke blot deraf, at alle Mennesker i Sundeved
vidste det — og der var jo indtil Vaabenhvilens Udløb
næsten uhindret Samfærdsel mellem Als og Sundeved —,
men det er til Overflod klart deraf, at der fra Flens
borg er sendt en Mand til Als med Melding derom.
Og dog hedder det, at i det mindste nogle Afdelinger
ved Kysten bleve fuldstændig overraskede! Hvorledes
er dette tænkeligt? Vidste Overkommandoen, vidste
Officerer og Mandskab, hvad der stod paa Spil, hvorledes
kunde de saa blive overraskede? Her kunde der jo dog
— 2 Dage efter Vaabenhvilens Udløb — ikke være
Tale om Udmattelse. Og hvor vare vore Krigsskibe,
hvor var Rolf Krake?«
Det var vanskeligt for Mørk Hansen at faa en
Vogn til Felsted. Der kom nemlig en hel Mængde
sejrsglade Tydskere fra Hamborg og Preussen med Jern
banen for at tage til Krigsskuepladsen, saa at der blev
betalt indtil 20 pr. Dalere for en Vogn til Sønderborg.
Ved velvillige Menneskers Hjælp kom Mørk Hansen
dog afsted.
Undervejs hørte han, at Kammerherre
Heltzen baade var afsat og udvist af Slesvig, og han
var da forberedt paa, at hans egen Time ogsaa snart
vilde slaa.
Det pinte Mørk Hansen i de følgende Dage at se
de tydske Tropper komme forbi Felsted fra Ais’s Ero
bring, at høre deres Sejrssange og at se de erobrede
danske Kompagnifaner. Han er ikke fri for at være
lidt bitter i sine Dagbogsoptegnelser. Det syntes ham,
som om Danskens Ære nu ogsaa var tabt.
Den 5te Juli fik Mørk Hansen Ordre fra Civil
kommissærerne, at han havde at møde i Flensborg den
8de Juli Middag Kl. 12. Han var ikke i Tvivl om, at
dette betød en Afsættelse, men han var dog spændt
paa, under hvilken Form man vilde give ham den.
Efterretningen om, at han skulde møde i Flensborg,
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fremkaldte stor Bevægelse i Sognet. Der blev strax
sammenkaldt et Møde, og Resultatet blev, at en Deputa
tion af 3 Mænd skulde drage til Flensborg den 8de
Juli tidlig om Morgenen for at tale med Civilkommis
særerne, inden Mørk Hansen kom for.
Den 8de Juli kjørte Mørk Hansen sammen med
sin Nabo Pastor Roth fra Varnæs til Flensborg. Præ
sterne Fejlberg fra Ullerup og Krog Meyer fra Sotterup
mødte i samme Anledning som Mørk Hansen og Roth.
Medens Provst Godt, der under hele Forhandlingen ikke
ytrede et Ord, og en Advokat Christenssn, der fungerede
som Chef for det gejstlige Departement, toge Plads, i
Sophaen, stillede Hr Rehhoff sig for Enden af Bordet.
Den sidste holdt nu et Foredrag, hvori han udviklede,
at det som en Følge af Krigens Gang nu maatte be
tragtes som afgjort, at Slesvig for evige Tider var ad
skilt fra Danmark, »for saa vidt Mennesker kunne dømme
derom«; men heraf fulgte efter Civilkommissærernes
Opfattelse, at ingen Embedsmand kunde beholdes i
Landet, som endnu ansaa sig for at staa i et undersaatligt Forhold til Kongen af Danmark. Han skulde
derfor paa Civil bestyrelsens Vegne forelægge dem nogle
Spørgsmaal, paa hvilke han maatte forlange et bestemt
Svar. Det første Spørgsmaal, som han oplæste, lød
saaledes: »Ob Sie Sich durch den Homogialeid, welchen
Sie dem Könige Christian dem Neunten geleistet haben,
noch in irgend einer Beziehung gebunden halten?«
De svarede alle som en, at naar der forlangtes et
bestemt Svar, maatte dette blive Ja, hvortil Mørk Hansen
føjede, at de saa maaske kunde spare Dhrr. den Ulej
lighed at fremsætte de øvrige Spørgsmaal. Heri erklæ
rede Hr. Rehhoff sig ganske enig, men spurgte dem,
om de ellers havde noget at bemærke. Pastor Roth
tog nu Ordet, efter at han havde forlangt og erholdt
Tilladelse til at tale Dansk, og bemærkede, at efter
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hans Anskuelse kunde ingen løse dem fra deres Ed,
uden den, til hvem den var aflagt. Mørk Hansen er
klærede sig af samme Mening og udtalte, at det fore
kom ham for tidligt at stille et saadant Spørgsmaal til
dem; thi Krigen var jo endnu ikke til Ende; dens
Udfald stod i Guds Haand. Var det Guds Villie, at
Kongen skulde miste hele Slesvig, vilde Hs. Majestæt
naturligvis løse saavel Embedsmænd som andre Under"
saatter fra deres Troskabsed, men saalænge dette ikke
var sket, maatte hans Højhedsret over Slesvig altid
være ham forbeholdt. Kun under denne Forudsætning
havde han lovet Civilbestyrelsen Lydighed. Hertil be
mærkede Rehhoff kun, at denne Opfattelse af Sagen
ikke var Civilbestyrelsens. Fejlberg spurgte, om han,
naar han — »fordi han ikke vilde være Meneder«
— mistede sit Embede, kunde gjøre Regning paa Pen
sion. Rehhoff svarede, at i saa Fald maatte han ind
give en Ansøgning om Entledigelse med Pension. Hertil
erklærede dog Fejlberg, at han ikke havde nogen Lyst,
og de andre bade Hr. Rehhoff om at lægge Mærke til,
at de ikke vilde søge deres Afsked, hvorved de i høj
Grad vilde handle imod deres Menigheders Ønske. Ad
vokat Christensen udtalte endnu paa Pastor Roths Op
fordring, at Grunden til deres Entledigelse skulde blive
anført i selve Afskeden, »der jo vilde være særdeles
hæderlig for dem«. De afbrød nu Samtalen og forføjede
sig bort.
»Den hele Underhandling« — siger Mørk Hansen
— »maatte nødvendigt efterlade et forargerligt og mod
bydeligt Indtryk, thi hvad var det egentlig, som skete?
To Præster, som udgive sig for kristelige, forlange af
4 andre kristelige Præster, at de skulle erklære sig vil
lige til at bryde deres Embedsed! Og dette uden mindste
Omsvøb, som om det var noget, der ganske fulgte af
Sagens Natur. Det havde ganske vist været en let Sag
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for os, ved nogle simple Kontraspørgsmaal at bringe
disse menederske Præster til at slaa sig selv paa Mun
den, men derved vilde vi have vist dem større Agtelse,
end de fortjente. Dette, at den slesvigske Kirkes Be
styrelse lægges i Hænderne paa Mænd som Rehhoff,
Godt og Christensen, og at disse ikke paa anden Maade
ere i Stand til at faa de tro Præster fjernede, end ved
at stille en saa skjændig og ligefrem gudsbespottelig
Opfordring til dem, vil altid være i høj Grad beteg
nende for det hele tydske Herredømme, hvormed vort
ulykkelige Fædreland nu hjemsøges. Selv den tydske
Videnskabelighed vil ikke ved noget Sofisteri kunne
bringe en saadan Fremfærd i Samklang med Ærens
og Retfærdighedens, end sige med Kristendommens
Love, og naar en Gang dette Aars og denne Krigs Hi
storie skal optegnes, saa ville hine tre Mænds Navne
betegnes for Efterverdenen med det fortjente Brænde
mærke«.
Skjønt Deputationen fra Felsted var draget afsted
til Flensborg den 8de Juli om Morgenen Kl. 4, kom
den dog forsiide. Den tydske Kromand havde været
endnu tidligere oppe og skal i Flensborg have talt med
Godt. Bønderne fik ingen Audiens hos Civilkommis
særerne, men de indgav deres Ansøgning skriftlig i
Bureauet.
Lørdag den 9de Juli gik Mørk Hansen hele Dagen
og ventede paa sin Afsked, men den kom ikke. Og
Søndag Morgen ventede han, lige til det Øjeblik han
gik over i Kirken, at han paa en eller anden Maade
skulde have modtaget Forbud mod at prædike.
Det
skete dog ikke. Mørk Hansen havde været tvivlraadig
om, hvorledes han skulde tale, da han ikke vidste, om
hans Prædiken blev en Afskedsprædiken eller ikke.
Af Evangeliet om Bespisningen af de 4000 Mennesker,
som havde tøvet hos Herren i Ørken og underfuldt
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bleve mættede, da Nøden var størst, tog han Anledning
til at tale over Habakuk 2, 3: »Om Herren tøver,
da bi efter ham, thi han skal visselig komme
og ikke blive borte«.
»Enhver« — siger Mørk Hansen — »der læser,
hvad Profeten (især i 1ste Kap.) siger om Chaldæerne,
maa tilstaa, at han her afmaler Preusserne saa livagtigt,
som om han havde haft deres Angreb paa os for sine
Øjne. Desto større Kraft er der i den Trøst, hans
profetiske Ord give, naar han raaber Ve over Voldsmændene og forkynder deres Undergang, naar han udraaber: »Fordi Du har røvet mange Folk, skulle de
øvrige røve Dig; thi vé den, som er begjærlig med en
ond Begjærlighed, for at redde sig fra Ulykkens Vold!
Du raadslog skammeligt for Dit Hus, idet Du forkortede
mange Folk og syndede mod Din egen Sjæl! Ve den,
som bygger en Stad med Blod og bereder et Land med
Uret!« Anvendelsen paa vort Fædreland og dets Fjen
der lod jeg Tilhørerne selv gjøre, og de gjorde den«.
Om Aftenen var der stor Bevægelse i Sognet. Re
sultatet blev, at næsten enhver Mand igjen underskrev
et Andragende til Civilbestyrelsen om, at Mørk Hansen
maatte forblive i sit Embede. Tre Mænd rejste til
Flensborg med Andragendet, men de bleve afviste i
Civilkommissærernes Bureau. Derpaa opsøgte de Hr.
v. Zedlitz i hans Bopæl.
Denne var meget kort for
Hovedet og sagde dem, at deres Andragende ikke vilde
nytte. Da de roste Mørk Hansen som Præst, svarede
han: »Ja, os gjør han dog ingen Gavn, han holder
altfor meget med de Danske«. Idet de nu lagde alle
Petitionerne i hans Haand, løb han ud af Stuen med
de Ord: »Die Sache ist schon abgemacht«.
Næste Søndag prædikede Mørk Hansen igjen, og
der var stadig ingen Afsked kommen. Men Lørdag
den 24de Juli om Aftenen Kl. henved 10, just som
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han var færdig med sin Forberedelse til næste Dags
Gjerning, bragte et privat Bud fra Kroen ham et Brev
med Givilkommissærernes Segl, og hvis Indhold kort
og godt var dette, at han var afskediget som Sogne
præst for Felsted Menighed, fordi han ansaa sig for
bunden af sin Ed til Kong Christian den 9de af
Danmark.
»Uagtet det var langt fra« — siger Mørk Hansen
— »at dette Dokument kom uventet, at jeg tvertimod
havde imødeset det hver Dag i 14 Dage, var det dog
med en underlig vemodig Følelse, at jeg holdt det i
min Haand, Det er jo et Skilsmissebrev, som sønderskjærer Baandet mellem mig og min dyrebare Menighed,
og som nu skal jage mig og mine fra Hus og Hjem.
Men paa den anden Side maa jeg være tilfreds med,
at min Afsked er saaledes affattet, at den med en saa
mærkværdig, næsten cynisk Ligefremhed udtaler, at
min Vægring ved at ville bryde min Troskabsed er den
eneste Grund til min Entledigelse. Det er dog, synes
det mig, en ganske god Anerkjendelse af, at der, trods
alle Anstrengelser fra Provstens og Hjemmetydskernes
Side, ikke er fundet det ringeste i min fjortenaarige
Embedsførelse, som kunde anføres imod mig. Denne
Afsættelsesgrund, som her anføres, og som jeg imorgen
i ordret dansk Oversættelse vil oplæse for Menigheden,
vil enhver Mand og Kvinde i Sognet kunne forstaa.
Thi en Ed er en Sag, som den danske Bonde, og for
trinsvis den sønderjydske, altid betragter med den dybeste
Ærefrygt«.
Søndagen den 24de Juli tidligt om Morgenen lod
Mørk Hansen sende Bud rundt i Sognet, at han den
Dag vilde holde Afskedsprædiken. Menigheden mødte
fuldtallig, og der var desuden nogle Hjemmetydskere
og en Flok preussiske Soldater til Stede. Det blev en
saare bevæget Dag. Mørk Hansen prædikede over de
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alvorsfulde Ord i Dagens Evangelium (9de Søndag efter
Trinitatis): »Gjør Regnskab for Din Husholdning; thi
Du kan ikke længere forestaa Huset«. Han sluttede
med en indtrængende Opfordring til Menigheden om at
holde fast ved Troen paa Vorherre, ved Haabet om
hans Naade, ved Troskab mod Fædrelandet og ved Kjærlighed til Modersmaalet*).
Om Eftermiddagen samledes en stor Del af Sogne
folkene i Præstegaarden. De vare alle fast overbeviste
om, at de snart skulde ses igjen, og Mørk Hansen
nænnede ikke at berøve dem dette Haab, som han jo
selv lige saa lidt som de kunde undvære. De følgende
Dage gik hen med at tage Afsked med Sognefolkene
og pakke Tøjet sammen til Afrejsen fra Felsted. Til
Erindring og Tak modtog Mørk Hansen fra sin hen
givne Menighed en kostbar Sølvpokal med følgende
Indskrift, forfattet af en Bonde i Felsted:
»Du var
Vil Pligt
Gud« giv
Og Fred

vor Hyrde god og tro,
og Ed ej svige,
Dig Sundhed, Fred og Ro,
i Land og Rige«.

Inden sin Afrejse kom Mørk Hansen endnu til at
overvære sin konstituerede Eftermands Indsættelse. Efter
manden var en vis Pastor Hansen fra Hatsted og Sko
*) Denne Prædiken tilligemed Mørk Hansens Prædiken den
10de Juli og et kort orienterende Forord lod han udkomme paa
Boghandler Gads Forlag i Kjøbenhavn under Titelen: »Afskedsord
til Felsted Menighed«. Han sendte fra Kjøbenhavn 200 Exemplarer
med Posten som en Gave til Uddeling i Sognet; men Øvrigheden
i Aabenraa konfiskerede Pakken, og alle de Mænd, til hvilke han
i det medfølgende Brev havde sendt særlig Hilsen, maatte den
Dag, da hans Eftermand skulde vælges, mode i Forhør hos Her
redsfogden i Graasten, hvor de beskyldtes for at have ombaaret
Adresser til Kongen. Brevet kom saavidt vides aldrig til sin Ejer.
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bøl ved Husum. Han var en Alsinger af Fødsel, havde
studeret i Kjøbenhavn, men ogsaa taget Examen paa
Gottorp. Fra 1839—42 var han Præst i Snejbjerg ved
Ringkjøbing, hvor han paa Grund af sine tydske Sympathier gik under Navnet »den tydske Præst. Herfra
kom han til Aastrup ved Haderslev, hvor han ret lagde
sit oprørske Sindelag for Dagen. Han stod i omfat
tende Brevvexling med selve Hertugen af Augustenborg
(et af hans Breve til denne findes meddelt i Wegeners
bekjendte Skrift »Om Hertugen af Augustenborgs For
hold til det holstenske Oprør« S. 164), og i 1849 under
skrev han med andre Præster en oprørsk Erklæring
(Jfr. Nielsens »Materialien zu einer Appellation fur
Schleswig-Holstein« S. 35—38).
Men uagtet han saaledes havde brudt sin Ed, blev han dog ikke afsat, men
forflyttedes (rigtignok ufrivilligt) til Hatsted og Skobøl
1851. Han havde altsaa aflagt sin Ed til Kong Christian
den 9de ligesom tidligere til Frederik den 7de.
I Aa
strup var han paa Grund af sin Pengebegjærlighed
meget forhadt, men tillige frygtet som duelig Proces
mager. Og denne dobbelte Meneder skulde Mørk Han
sen nu se som Sjælesørger for sin fortræffelige, danske
Menighed.
Kirkeværgerne og Sogneforstanderne (Ottemændene)
vare tilsagte til at møde i Præstegaarden den 29de Juli
Kl. 2. Henimod den Tid, da Mørk Hansens Folk vare
i travl Virksomhed med Flytningen, indtraadte den
konstituerede Amtmand P. Jørgensen (en sundevedsk
Bondesøn, som hidtil havde været Advokat i Meklenborg
eller Pommern) samt Hr. Hansen. De ledsagedes af
tvende af de ny Gendarmer, som toge Post i Gaarden.
Hr. Jørgensen, der havde et alt andet end tiltalende og
dannet Ydre, fortalte, at han var Amtmanden, og syntes
stødt over, at man ikke var beredt paa hans Komme,
idet de fleste Møbler vare indpakkede eller flyttede ud
11. Kau

Stiftsprovst M. Mørk Hansen.

8
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af Værelserne. (Men han havde jo ikke underrettet
Mørk Hansen om sin Ankomst.) Ligeledes var han
misfornøjet med, at Sognets Forstandere ikke vare mødte.
Endelig kom de, og da Mørk Hansen antog, at han
skulde aflevere Kirkebøgerne og Arkivet, navnlig nogle
Obligationer, som han havde i Forvaring, fulgte han
med Herrerne op i Salen, som han i Hast havde ladet
gjøre ryddelig. Amtmanden optog først en Protokol
over de tilstedeværende, hvilken han oplæste paa sit
gebrokne Dansk. Derefter forestillede han Hr Hansen
for Forsamlingen, og behagede at bemærke, at det for
modentlig var den bekjendt, at Hertugdømmet Slesvig
som Følge af Krigens lykkelige Udfald nu havde vun
det sine gamle Rettigheder tilbage, deriblandt ogsaa
den, at dets Befolkning ikke længere skulde have frem
mede, indvandrede Embedsmænd. Han haabede derfor,
at Sognet med Tilfredshed vilde modtage den af Civil
bestyrelsen konstituerede nye Præst, der var en indfødt
Slesviger o. s. v.
Mørk Hansen tillod sig nu at afbryde Amtmanden
med det Spørgsmaal, om Meningen af denne Tale skulde
være, at han var bleven afsat, fordi han var en frem
med.
Hertil svarede han med et kort Ja. »Da maa
jeg erklære« — vedblev Mørk Hansen — »at dette er
aldeles falsk. Jeg har her Civilkommissærernes Ord
for, at jeg er bleven entlediget af en ganske anden
Grund«. »Af hvilken Grund?«, spurgte Hr. Jørgensen.
»Ene og alene af den Grund, at jeg ikke vil være
Meneder! Det er jo desuden en bekjendt Sag, at man
ogsaa afsætter indfødte Slesvigere, naar de ikke ville
bryde deres Ed. Dersom Hr. Amtmanden tror, at Felsted Sogn nogensinde har betragtet mig som en frem
med, fordi jeg er dansk, saa viser dette kun, hvor lidet
De kjender Sognet«. Sogneforstanderne toge nu Ordet
for at bekræfte Mørk Hansens Udsagn, og den ene
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Kirkeværge tilføjede, at dersom alle Danske skulde bort
jages af Sognet, saa maatte de jo alle bortjages.
Hr.
Jørgensen syntes ikke at være forberedt paa denne Ind
sigelse og taug stille.
Nu traadte Pastor Hansen frem og udtalte det
Haab, at Sognet vilde modtage ham med Velvillie. Den
ene Kirkeværge svarede paa Sognets Vegne, at dette
maatte Hr. Hansen ikke vente. Han kom jo for at
fortrænge den Mand, som Menigheden selv havde valgt,
og som nu i mange Aar havde været i Besiddelse af
dens Agtelse og Kjærlighed. Den anden Kirkeværge
bemærkede, at det overhovedet maatte være Sognet
uforstaaeligt, hvorledes man kunde afsætte de tro Embedsmænd blot for deres Troskabs Skyld, saalænge der
ikke var sluttet Fred, og Slesvigs Skjæbne følgelig endnu
var uafgjort.
Amtmanden havde hertil intet at sige og skyndte
sig med at slutte Forhandlingerne.
Da Mørk Hansen
spurgte ham, hvem der skulde skaffe ham Sikkerhed
for den ham tilhørende Andel af Embedets Indtægter
(Tiende, Avlingens Udbytte o. s. v.), slog Hr. Hansen
sig for Brystet og sagde: »Derfor skal jeg indestaa
Dem«. Mørk Hansen bemærkede, at han ikke kjendte
ham, men han forsikrede, at han ikke blot var en vel
havende, men ogsaa en redelig Mand.
Da Amtmanden havde fjernet sig, henvendte Pastor
Hansen sig til Forstanderne med det Spørgsmaal, om
de troede, at han vilde møde betydelig Opposition. »Ja«,
sagde Kirkeværgen, »en fuldkommen Opposition
staar det jo ikke i vor Magt at gjennemføre*. Præsten
svarede: »Eders Kjærlighed forlanger jeg ikke, men jeg
fordrer, at I skulle respektere mig som Eders Præst.
Jeg forsikrer Eder — I ville maaske ikke tro mig —,
at jeg glæder mig inderligt over, at I holde saa meget
af Eders hidtilværende Præst; I ville ogsaa nok komme
8*
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til at holde af mig; thi jeg har været elsket allevegne,
hvor jeg har været (!), men I maa dog kunne indse,
at jeg ikke kan gjøre ved, at jeg kommer her paa den
Maade; jeg er tvungen dertil af Regjeringen, og jeg
vilde paadrage mig dens højeste Unaade, dersom jeg
ikke adlød. Men kan jeg ikke vente at møde Velvillie,
vil jeg strax drage bort igjen«.
Mørk Hansen bemærkede, at han syntes at sige
sig selv imod, og at Mørk Hansen i hans Sled aldrig
vilde lade sig tvinge til noget, som han maatte anse
for uhæderligt. Endelig spurgte Mørk Hansen ham,
hvorledes han efter de af Amtmanden udtalte mærkelige
Grundsætninger om Indfødsretten havde kunnet forene
det med sin Samvittighed at være Præst i Nørrejyl
land. Nu fulgte en lang Udvikling af de bekjendte
slesvig-holstenske Læresætninger, som kunde give Mørk
Hansen en god Forsmag paa, hvorledes hans gamle
Menighed herefter vilde blive bearbejdet. For Sogne
forstandernes Skyld kunde Mørk Hansen ikke modstaa
Fristelsen til at vise det falske i hans Fremstilling,
skjønt han ikke havde været værd at give sig af med.
Mørk Hansen fik da blandt andet at høre, at Inkor
porationen 1721, hvorved hele Slesvig kom under Konge
lovens Arvefølge, var en Voldshandling, og at den nu
værende Krig kun drejede sig om Arvefølgespørgsmaalet.
Endelig afbrød Mørk Hansen denne unyttige Forhand
ling, og Hr. Hansen lavede sig til at gaa, da han
endnu samme Dag vilde med Banetoget til Husum.
Han gav Ordre til, at Degnen skulde læse en Prædiken
om Søndagen, og han bad Mørk Hansen om at forrette
Ligprædiken og Barnedaab den næste Dag, hvilket
denne da ogsaa gik ind paa til stor Glæde for de ved
kommende Folk, skjønt det var ham selv imod at fun
gere efter at han havde holdt Afskedsprædiken.
Saa snart Hr. Hansen var gaaet, traadte den ene
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af Gendarmerne ind og spurgte Mørk Hansen fra Her
redsfogden, naar han vilde forlade Slesvig. Mørk Han
sen spurgte, om der maaske ellers skulde sættes ham
en Frist, hvilket bekræftedes. Mørk Hansen bad da
Gendarmen berolige Herredsfogden med, at han agtede
at rejse næste Dag.
Samme Aften havde Mørk Hansen Besøg af en Del
Naboer og Venner, som alle vare dybt bedrøvede ved
Skilsmissen, og som alle tilbød at yde Mørk Hansen
og hans Familie al mulig Bistand og navnlig at mod
tage og opbevare deres Tøj »til de kom tilbage«.
Den næste Dags Formiddag var for Mørk Hansens
Vedkommende optaget af Forretninger. Han besørgede
to Ligtaler, en Ligprædiken og en Barnedaab, og ved
denne Lejlighed traf han de fleste af Beboerne fra
Byerne Skov bøl, Svejrup og Tu m bøl og fik taget Afsked
med dem. Om Eftermiddagen besøgte han med sin
Familie saa mange af deres Naboer, som den knap tilmaalte Tid vilde tillade. Det var en tung Gang, som
kostede begge Parter mange Taarer, men tungere vilde
den have været, dersom Haabet om et glædeligt Gjensyn
»efter kort Tids Lidelse« havde været usikkert eller
vaklende hos nogen.
Henad Aften forlod Mørk Hansen og hans Familie
det Hjem, som de gjennem 14 Aar havde vundet kjærere
Dag for Dag. Paa Gaden mødte de Gendarmen fra
igaar, som sagtens var udsendt for at se, om deres Af
rejse virkelig fandt Sted. Først efter Mørkets Frembrud
naaedes Aabenraa. Byen var for største Delen besat af
Østerrigere og alt var fredeligt, saa der beredtes dem
ingen Ubehageligheder af Hjemmetydskere eller preus
siske Soldater, hvad man ellers kunde have frygtet for.
Efter at nogle tro Venner ogsaa her havde bragt dem en
bedrøvet Afskedshilsen, gik de om Bord paa det Skib,
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som Mørk Hansen havde lejet til at føre dem til frede
ligere Steder.
Afrejsen fra Aabenraa har Mørk Hansen skildret
med følgende Ord: »Vor brave Skipper lettede et Par
Timer efter Midnat, just som de Baade, Preusserne
have samlet i Havnen, og hvorved de ville gaa til Fyen,
begyndte at sætte sig i Bevægelse, og en sagte Vesten
vind førte os ud igjennem den dejlige Fjord forbi Felsted
Sogns takkede, skovklædte Kyster. Børnene opsøgte
gjennem Morgenlaagen de velkjendte Steder i deres Føde
stavn, hvortil saa mange glade Minder knytte sig, me
dens vi ældre i vort stille Sind takkede Gud, som har
ført os uskadte igjennem Trængslerne, og bade ham om,
at Udgangen maa blive god baade for os og for de
mange dyrebare Venner, som vi have forladt«.
Næste Eftermiddag naaede de til Ærøskjøbing, hvor
de gjennem Telegrafen modtog det forfærdelige Budskab
(Fredspræliminarierne af 1ste August), at »hele Slesvig
skulde afstaaes til Tydskland, altsaa Danmark sønder
lemmes, og over 200,000 danske Brødre og Søstre over
gives til aandelig og timelig Underkuelse«.

IV.

Uden Embede.
\§Pom afskediget Præst tog Mørk Hansen Bolig paa
/gr Frederiksberg, hvor han boede fra Efteraaret 1864
til April 66. Det var ikke morsomt for en saa virksom
Natur som Mørk Hansen at sidde ledig, men han fandt
da ogsaa baade et og andet at tage sig for. Han præ
dikede af og til i kjøbenhavnske Kirker og holdt Bibel
læsninger i Schneekloths Skolebygning. Han fuldførte
Udgivelsen af »Kirkelig Statistik over Slesvig« af M.
Mørk Hansen og C. Nielsen, som var begyndt at ud
komme, medens han var i Felsted. Værket, der nær
mest er en Bearbejdelse af Dr. Jensens tydske Kirke
statistik over Slesvig, er et indholdsrigt Arbejde, som
har krævet megen Flid. Desværre har det nu for største
Delen tabt sin Betydning, idet alle kirkelige Forhold
ere bievne forstyrrede ved Sønderjyllands Indlemmelse
i det tydske Rige. De historiske Indledninger til hvert
Provsti og Herred ere af Mørk Hansen. Dernæst be
gyndte han Udgivelsen af en Huspostil, der udkom i
Hefter fra 1865—67, og som blev »tilegnet den danske
Menighed i Sønderjylland, i Særdeleshed Felsted Sogn«.
Desuden udgav han sine interessante Dagbogsoptegnelser
fra Krigsaaret: »Slesvigske Tilstande og Stemninger
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under den tydske Besættelse 1864«, ligesom han jævn
lig skrev Artikler i »Fædrelandet«, f. Ex. om Hjemmetydskeriet rettet mod - »Augustforeningen«.
Det var
ogsaa under hans frederiksbergske Ophold, at Mørk
Hansen den 24de April 1865 i »den danske Folkeforening« holdt sit bekjendte Foredrag om »den danske
Bonde Laurids Skau«, der er udkommet i 2det Oplage
et Foredrag, der ligesom et senere, holdt i samme For
ening: »Stenen i den grønne Dal, en gammel Spaadom
om Danmarks Fornedrelse og Oprejsning«, og som er
udkommet i mindst 3 Oplag, er et Vidnesbyrd om hansindtrængende og overbevisende Veltalenhed.
Da der sidste Gang skulde vælges Medlemmer ti i
Rigsraadet (efter Opløsningen paa Grund af Grundlovs
forandringen), fik Mørk Hansen Opfordring til at stille
sig mod Scavenius i Storehedinge, hvor denne anbe
faledes af Alberti og andre Venstremænd.
Men et
Telegram fra Vonsildkredsen om at stille sig der be
stemte ham til at vælge dette sidste. Her fandt han
dog en Modkandidat i Degn Blom fra S. Bjært, om
hvem Flertallet af Kredsens Vælgere havde forenet sig,
medens det viste sig at være et Mindretal, der havde
afsendt Telegrammet. Paa selve Valgdagen (30te Maj
1865) traadte Modkandidaten imidlertid med en smuk
Motivering tilbage for Nordslesvigs gamle Stænderdeputerede, og Mørk Hansen valgtes enstemmig ved
Kaaring.
Under den første Behandling af Udkjastet til Grund
lovsbestemmelse angaaende Ophævelsen af Grundloven
af 18de November 1863 udtalte Mørk Hansen blandt
andet følgende: »Der er et, som er Hovedpunktet,
Hovedformaalet, Hovedtanken for enhver Dansk, og især
for enhver dansk Slesviger, og det er, at hvad der
virkelig er et dansk Folk, atter kan blive samlet i det
danske Samfund.
Dette er Hovedsagen, derfor skulle
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vi stride, og dette Haab kunne og skulle vi aldrig op
give. Det er en daarlig Tro paa det danske Folk, paa
Sandhedens Magt i Verden og paa Vorherre, dersom
man noget Øjeblik kan kaste delte Haab bort; men vi
se klart, at dersom det skal opfyldes, kræves der fra
vor Side, at vi skulle komme til Enighed, at vi skulle
gjenvinde den Sympathi, som vi have haft i Europa,
før Ulykken kom over os, at vi skulle gjenvinde den
Kraft i Folket selv, hvilken nødvendigvis har maattet
svinde bort ved alle disse formelle Stridigheder. Se,
dette er det store Maai, som vi have og altid ville have
for Øje, og derfor skal det være mil første Ord her i
Salen, hvor jeg efter 16 Aars Forløb atter tager Sæde,
at man endelig en Gang velvillig og gjerne vil gaa ind
paa al forhandle Sagen selv. — Jeg siger dette, ikke
blot fordi jeg tror, at mange udvortes Farer ville true
os, dersom denne ulykkelige, sønderrevne Tilstand skulde
blive ved, men ogsaa, fordi jeg tror, at selve Friheden
let kunde komme i Fare, hvis vi vedblive at gaa denne
Vej«.
Men ikke blot i Behandlingen af Grundlovsudkastet
tog Mørk Hansen livlig Del, men ogsaa ved mange
andre Lejligheder havde han Ordet. Saaledes anbefalede
han varmt i Anledning af Forslaget om at give Løjtnant
Anker Pension ogsaa at pensionere samtlige afskedigede
Officerer, der som Frivillige havde deltaget i Krigen
1864. Uagtet han var ene om at stille Forslaget, fik
han det dog sat igjennem.

V.

Vonsild.
5|L Vinteren 1866 blev Vonsild-Dalby Sognekald ledigt.
Det ligger i den Stump af Sønderjylland, som vi
beholdt ved Freden i Wien (30te Oktober) 1864. Mørk
Hansen, som længtes efter at komme i præstelig Virk
somhed igjen, søgte Embedet og var i den Anledning i
Audiens hos Kongen.
»Hvorfor vil De saa gjerne have det Embede?«
spurgte Kongen.
»Fordi jeg saa kan blive ved at betragte mig som
Slesviger, Deres Majestæt!« svarede Mørk Hansen.
Kongen lagde nu sin Haand paa hans Skulder og
sagde: »Er De ikke en lille Smule for meget Politiker?«
»Det véd jeg ikke, Deres Majestæt«, svarede Mørk
Hansen, »men derimod véd jeg, at jeg elsker mit Fædre
land« .
»Det véd jeg ogsaa«, sagde Kongen, »De skal faa
Embedet« *).
Mørk Hansen fik altsaa Vonsild-Dalby Sognekald
og blev fra nu af nærmere knyttet til den Egn, han
havde repræsenteret paa Thinge. Samtidig nedlagde
*) »Illustreret Tidende« Nr. 47, 1895.
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han sit Mandat som Medlem af den lovgivende For
samling, hvilket Kongens ovenomtalte Ytringer maaske
ikke har været helt uden Skyld i.
I Vonsild har Mørk Hansen trolig fortsat sin Virk
somhed fra Felsted som den sønderjydske Sags trofaste
Forkæmper baade i Skrift og Tale.
I 1868 udgav han sit lille bekjendte Skrift: »Sønder
jydernes Kamp for Modersmaalet«, hvor han gjør Rede
for Sønderjyllands Stilling til Danmark gjennem Tiderne,
men navnlig skildrer det danske Sprogs Historie, hvor
ledes Tydskheden efterhaanden er trængt ind i Sønder
jylland paa Grund af de danske Kongers Uagtsomhed,
og hvorledes den danske Befolkning i Sønderjylland
endelig i Trediverne og Fyrrerne rejser sig til Kamp
for Modersmaalet
Navnlig det sidste Punkt dvæler
han omstændelig ved og giver en smuk og livlig Skil
dring af de Mænds Gjerning, hvis Navne nu pryde den
bekjendte Skamlingsstøtte, og han slutter sin Skildring
med følgende varme og forhaabningsfulde Udtalelse:
»Ikke et eneste Sandhedsord, som er talt og skrevet,
ikke en Klage, ikke et Suk, som har lydt over Uret
og Løgn, er bleven spildt, lige saa lidt som nogen Hvid
eller nogen Blodsdraabe er spildt, som Kampen for
Sønderjylland har kostet. Det er Plovfuren, som møj
sommelig drages i den taknemmelige Jord ; det er Sæde
kornet, som nedlægges med tillidsfuldt Haab; det er
den tidlige Regn og den sildige Regn, som væder
Ageren ; saa kommer vel omsider Sommer og Solskins
tid, da skal der høstes, som der er saael, saa fremt vi
ikke forsage«.
Det fortræffelige lille Skrift er udkommet i 2 Op
lag og har ved sin varme danske Aand og Kjærlighed
til de danske Sønderjyder i høj Grad bidraget til at
vække Interesse for den sønderjydske Sag paa denne
Side af Grænsen.
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Senere er Mørk Hansen med sit aldrig svigtende
Haab til den gode Sags Sejr vedbleven at arbejde for
at vække og vedligeholde Interessen for de danske
Sønderjyder hos sine Landsmænd, navnlig gjennem
Dagspressen.
Hans Virksomhed her var til Deis ano
nym.
I Aarene 1866—81 leverede han saaledes —
uden Navn — en Række Artikler om sønderjydske For
hold til det kjøbenhavnske Blad »Fædrelandet«, der
redigeredes af hans trofaste Ven og Kampfælle fra Stu
denterdagene Carl Ploug. Herom skrev han under 17de
Januar 18C4 i Anledning af den i Forordet omtalte
Biografi følgende til mig: »Først maa jeg da meddele
— hvad efter Plougs Død ingen nulevende kjender —,
at jeg lige fra 1866, da jeg kom til Vonsild, og indtil
Bladet »Fædrelandet« gik ind, leverede en Række Ar
tikler »Fra Sønderjylland«, som bleve læste med megen
Interesse. Jeg troede mig berettiget dertil, ikke blot
fordi Vonsild jo hører til det gamle Sønderjylland, men
ogsaa fordi jeg i disse Aar stadig besøgte mine Venner
sydfor Grænsen. Jeg havde en Svoger i Haderslev,
Lærer Utke ved den danske Realskole, død 1878, og
en anden Svoger, Apolheker Levinsen paa Gram, hvilke
jeg jævnligt besøgte.
Desuden kom jeg hvert Aar til
Felsted, og dertil kom, at jeg stadig fik Breve derfra,
som jeg benyttede og redigerede*.
Desuden skrev han ogsaa under sit Navn, og især
gjorde han i »Fædrelandet« opmærksom paa, hvorledes
man i de sønderjydske Skoler i stigende Grad fortrængte
Modersmaalet og gav Ungdommen urigtige Fremstil
linger af Historiens Vidnesbyrd, om Forholdet mellem
Danmark og Tydskland og om Slesvigs Stilling i den
danske Stat. Andre kongerigske Blade og Tidsskrifter
og sønderjydske Blade have ogsaa jævnlig indeholdt
Artikler fra hans Haand.
Efter »Fædrelanders Ind
dragelse benyttede han navnlig »Dagbladet«.
Men
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det vilde føre for vidt at gaa i Enkeltheder. At
omtale alle de Artikler, som Mørk Hansen i Aarenes
Løb har ladet løbe af Stabelen — endogsaa kun for
saa vidt de ere signerede med hans Navn — vilde
kunne fylde en hel Bog. Deres Tal er Legio. Der er
vel næppe nogen Mand i Danmark — enkelte Redak
tører fraregnede —, som har skrevet flere Bladartikler
end Mørk Hansen. Og alle bare de Vidnesbyrd om
hans grundige Kjendskab til Sønderjyllands historiske
og nationale Forhold, hans inderiige Kjærlighed til
vore fraskilte Landsmænd, hans Had til Modstandernes
Løgn og Underfundighed og hans urokkelige Tro paa
Sandhedens og Retfærdighedens Sejr, og mange ere
bievne varme om Hjertet ved hans Ord.
I 1885 udgav han et lille Skrift: »Den danske Sag
i Sønderjylland, forhandlet i Berlin«, hvori han gjør
danske Læsere bekjendt med Junggreens og Lassens
dygtige og modige Optræden henholdsvis i den tydske
Rigsdag og den preussiske Landdag i Vinteren 1884—85.
J unggreen motiverede som bekjendt et Forslag til Lov
angaaende Retssproget i de til det tydske Rige hørende
Landsdele, i hvilke et ikke tydsk Sprog er Folkesprog,
og vilde fremkalde en Lov, hvorefter det blev en Pligt
for Domstolene at forhandle med Folkene i deres Modersmaal. Lassen ankede i Landdagen over Indførelsen af
den megen Tydsk i de dansk-slesvigske Almueskoler,
og navnlig over at man fra 1878 havde gjort et frem
med Sprog (Tydsk) til Undervisningssprog; dernæst paa
talte han Masseudvisningerne af danske Undersaatter
efter Sønderjydernes Lysttur til Vestjylland i Sommeren
1884 samt kritiserede Indførelsen af den berygtede
tydske Visebog i de nordslesvigske Skoler o. s. v. »Det
er en Pligt for det danske Folk« — skrev Mørk Han
sen i Indledningen til sin lille Bog — »at mindes de
Forhandlinger, som i denne Samling bleve førte om det
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danske Modersmaals Vilkaar i Sønderjylland. Disse
Forhandlinger angik jo vort eget Maal, vor egen Na
tionalitet, vore egne Landsmænd, som nu i over 20
Aar have kæmpet en højst ulige, omend ikke fortvivlet
Kamp for Livet. Enhver oplyst dansk Mand og Kvinde,
hvis Hjerte ikke under vore elendige indre Tvistigheder
har mistet al Varme, føler levende, at denne Udryd
delseskrig ej blot Dag for Dag kommer os nærmere ind
paa Livet, men at den hele Tiden har gjaldt og gjælder
vort eget Liv og vor Fremtid«.
Men foruden sine egne har Mørk Hansen ved sine
anbefalende Forord ogsaa hjulpet flere andres Smaaskrifter om sønderjydske Forhold frem for Dagens Lys,
fordi, som han skrev i et saadant Forord, han »altid
med Glæde hilsede ethvert Bidrag til at udvide vort
Folks Kjendskab til Sønderjydernes dygtige og ihærdige
Forsvarskamp for Modersmaalet«. Saaledes (1885) et
lille anonymt Skrift af en danskfødt Mand, bosat i
Udlandet: »Et Par Ord om den dansk-tydske Strid og
Nordslesvig«.
Det var nogle Artikler i »Times« og
»Nordd. Ailg. Zeitung«, hvor Nordslesvigs historiske og
nationale Forhold fremsattes i et fuldstændigt vrangt
Lys, som havde foranlediget Forfatteren til at gribe
Pennen, og han giver nu en kortfattet, men klar Frem
stilling af Sønderjyllands statsretslige Forhold til Dan
mark, viser, at Preussen og Østerrig med ingen anden
end den stærkeres Ret faldt over Danmark i 1864 og
frarev det Sønderjylland, paaviser desuden, at Sønder
jylland ikke blot i statsretslig Henseende har hørt Dan
mark til, men at det ogsaa i national Henseende var
et fuldstændig dansk Land, hvor vel det tydske Sprogved Tidernes Ugunst havde faaet stærkt Fodfæste, men
hvor det danske Sprog dog endnu tales af mange Tu
sinder.
Han forsvarer den danske Politik i Slesvig i
Halvtredserne og Sprogrescriplerne og paaviser, at den
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Behandling, som Preusserne nu til Dags lade den
danske Nationalitet i Nordslesvig vederfares, er ganske
anderledes brutal. Skriftet blev sendt til Mørk Hansen
med Begjæring om, at han vilde ledsage det med et
Forord og lade det besørge udgivet baade paa Dansk
og Tydsk, hvortil han strax var villig. »Vel indeholder
denne lille Afhandling« - skriver Mørk Hansen blandt
andet i sit Forord — »ikke noget, som er nyt for For
fatterens oplyste Landsmænd; men den varmtfølende
unge Mand, som lider med sine Brødre og Søstre i
Hjemmet, har paa en kort, klar og letfattelig Maade
udtalt de simple historiske Kjendsgjerninger, som tydske
Forfattere, Journalister og Statsmænd altid paany glemme
eller forsætlig fornægte, og som den opvoxende Slægt
i Danmark, der ikke har oplevet Krigsaarene, ingen
lunde altid eller allevegne er fortrolig med. Det synes
mig derfor klart, at hans fordringsløse Fremstilling vil
kunne stifte Nytte ved at komme i ret mange danske
Hænder paa begge Sider af den nuværende unaturlige
Rigsgrænse. Hvorvidt den ogsaa i sin tydske Skikkelse
kan udrette noget, er vel tvivlsomt, men fortjener i alt
Fald et Forsøg.
Det synes nemlig at være et Særkjende for den tydske Folkeaand i vor Tidsalder, at
den med alle sine store Gaver hverken har nogen
virkelig Afsky for Løgnen, naar denne blot kan bruges
som et Middel for tydsk Magt og Storhed, eller noget
Begreb om den Ædelmodighed, det Højsind, som vilde
være den skjønneste Pryd for den lykkelige Sejrherre«.
Bogen udkom baade i Kolding og Leipzig, og Mørk
Hansens Fortale og Noter under Texten blev lige saa
lang som selve Skriftet og uden Sammenligning det
vægtigste i Bogen.
Ligeledes støttede Mørk Hansen ogsaa (1894) Ud
givelsen af min lille Bog om J. P. Junggreen med et
anbefalende Forord, og i det hele kan det nok siges,
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at han ikke lod nogen Lejlighed gaa ubenyttet hen,
hvor han enten i Skrift eller Tale kunde komme til at
slaa til Lyd for sin Hjertesag.
Da »de samvirkende sønderjydske Foreninger«
traadte frem her i Landet og optog Arbejdet for at
vække Kjærlighed og Interesse for den sønderjydske
Sag paa denne Side af Grændsen og for at støtte vore
fraskilte Brødre i deres Kamp hinsides Grændsen, slut
tede Mørk Hansen sig strax til.
Han blev en velset
Ujæst og Taler ved Aarsmøderne, hvor den erfarne
Mands Ord altid blev paahørt med Opmærksomhed. I
1892 blev han optaget som Æresmedlem af Forenin
gernes Overbestyrelse, men han kom navnlig til at
spille en Rolle som Formand for »de samvirkende
sønderjydske Foreninger«s Skoleudvalg. Som saadan
var han især virksom for at indsamle Midler til en ny
Skolebygning for Efterskolen i Hej Is, der i Oktober 1891
under Mørk Hansens Medvirkning var bleven indviet
som Tilflugtssted for den confirmerede Ungdom fra
Sønderjylland for at bibringe samme den Undervisning
i Modersmaalet, som Skolerne derovre nægte dem, men
hvis lejede Lokaler havde vist sig alt for smaa og
upraktiske. Ved en Bortlodning, som han med Justits
ministeriets Tilladelse fik i Stand, af et Guldarmbaand,
skjænket af en nylig afdød jydsk Præstekone, som før
sin Død havde bestemt, at det skulde bortloddes til
Fordel for Efterskolen i Hej Is, indvandt han 700 Kroner.
Hver Lodseddel kostede 1 Krone og Trækningen fandt
Sted i Marts 1894. Gevinsten tilfaldt en Dame, som
havde være meget ivrig for at afsætte Lodsedler.
Den 2den Maj 1894 stod Skolebygningen i Hejis
færdig til Indvielse. Det var en Højtidsdag for Mørk
Hansen, som selv var tilstede og foretog Indvielsen.
Det var Kjærligheden, som havde rejst denne Bygning,
udtalte Mørk Hansen.
»Den er oprettet i Kjærlighed
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til Børnene og deres haardt krænkede Forældre; den
er en Frugt af Kjærligheden til Modersmaalet, til det
danske Folk«.
Men Skolen var grundet, og Bygningen var ogsaa
rejst i Troen. »Jeg mener Troen paa det danske Folks
Hjerte for sine Børn og deres Nød, Troen paa Sønder
jydernes Udholdenhed, paa deres og andre Danskes
Offervillighed for denne Folkesag................ Vi tro, at
de ikke ville svigte, fordi de véd, at det er en ret
færdig Sag, som ikke krænker nogens Ret. Men en
retfærdig Sag er ogsaa en Gud velbehagelig Sag, og
derfor, naar jeg siger, at vi arbejde i Tro, saa mener
jeg først og sidst Troen paa den hellige, retfærdige og
barmhjertige Gud, som har Magten og Riget og Æren
paa Jorden som i Himlen«.
»Men har vi bygget dette Hus i Kjærlighed og
Tro, saa har vi ogsaa bygget det i Haabe t. Vi haabe,
at det vil fremme Guds Ære og Menighedens Tarv,
haabe, at Skolen altid, ligesom hidtil, under dygtige,
samvittighedsfulde og kjærlige Læreres Vejledning vil
give den Ungdom, som betroes den, en sund dansk og
kristelig Dannelse og navnlig , fremme Kundskab om
dansk Sprog, danske Bogskatte, Fædrelandets Historie
og Beskrivelse og levende Kjærlighed til Folk og Land.
Men vi haabe ogsaa, at den Tid vil komme — ikke
alt for sent — da Skolen som Efterskole bliver over
flødig, fordi Folket ved Guds Naade kommer til sin
Ret«.
>Saa være da denne Bygning indviet til et godt
og hyggeligt Hjem for en dansk og kristelig Gjerning,
indviet i den levende, treenige Guds Navn til hans
Ære og hans sande Menigheds Opbyggelse. Vi anbe
fale den i hans faderlige Varetægt og bede ham om
Velsignelsen, vel vidende, at dersom Herren ikke bygger
11. Kau Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
9
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et Hus, arbejde Bygmestrene forgjæves; men ham vil
vi stole paa ; han er en trofast Fader!«*)

Men Mørk Hansens Virksomhed indskrænkede sig
ikke blot til gjennem Skrift og Tale at slaa til Lyd for
den sønderjydske Sag blandt hans Landsmænd, han
søgte ogsaa at indvirke paa Modstanderne for at over
bevise dem om deres Uret over for vore fraskilte Brødre
og søge at faa dem til at fare lempeligere frem. Det
smertede især Mørk Hansen at se, hvorledes man mere
og mere drev det danske Sprog ud af Skolerne i Sønder
jylland, og navnlig hvorledes man gav Ungdommen al
deles forvanskede Fremstillinger af Landets tidligere
Historie og sproglige Forhold.
Da en Seminarielærer Hummel i Delitzsch i Saksen
i Halvfjerdserne havde udgivet en kort Tydsklands Hi
storie, som indførtes i Skolerne i Sønderjylland, og
hvori Forholdet til Danmark var fremstillet i ægte
slesvigholstensk Aand, fik Mørk Hansen i Sinde at for
søge paa at faa Forfatteren til at rette sin falske Frem
stilling og give Sandheden Æren. Han skrev et langt
tydsk Brev til ham, hvori han gik ud fra, at han som
ærlig Mand vilde meddele Sandheden, og viste ham
dernæst, hvorledes han havde forvansket hele Forholdet.
Forfatteren svarede meget smukt og spagfærdigt og
undskyldte sig med, at han egentlig ikke var Historiker,
men kun Geograf.
Hans lille Geografi har oplevet en
Mængde Oplag. Han erklærede sig villig til at ændre
sin korte Fremstilling, idet han takkede Mørk Hansen
for den Tillid, han viste ham. Mørk Hansen skrev
nu, idet han søgte Støtte hos den lærde Historiker
Caspar Paludan-Miiller og i sproglig Henseende hos sin
*) »Sønderjyden«, 7de Aarg. Nr. 5, Maj 1894.
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Ven J. P. Junggreen, en kort Fremstilling af Slesvigs
gamle Lehnsforhold til Danmark og nævnede Gjenforeningen med Moderlandet ved Inkorporationen 1720 og
Hyldingerne 1721 samt Garantierne. Denne Fremstil
ling optog Forfatteren virkelig i en ny Udgave af Bogen,
som han sendte Mørk Hansen. Det var 1878, og Mørk
Hansen gav i »Fædrelandet« en Fremstilling af Sagen.
Men nu blev den ulykkelige Forfatter overfalden baade
offentligt og privat fra alle Sider, baade af gamle Slesvigholstenere og andre fanatiske Tydskere, og det blev
selvfølgelig forbudt at bruge hans Bog i Skolerne under
den Form, den nu havde faaet Dette bevirkede da, at
han i den næste Udgave igjen halede i Land, fremkom
med en ny Redaktion i tydsk Aand, dog med en Be
mærkning om, at de Danske beraabe sig paa Inkor
porationen 1720 o. s. v. Samtidig beskyldte Forfatteren
i et privat Brev Mørk Hansen for at have ført ham
bag Lyset, idet han beraabte sig paa Constitutio Valdemari og Christian den 1stes berygtede »Up ewig ungedeelt« o. s. v.
»Jeg maatte nu« — siger Mørk Han
sen*) — »opgive Haabel om at komme videre ad den
Vej, og jeg maatte sande, hvad den lærde Historiker,
Prof. C. Paludan-Mtiller skrev til mig, at det aldrig
vilde lykkes mig at faa tydske Forfattere til at give
Sandheden Æren i denne Sag, NB. saa længe jeg stod
ene og ikke havde kraftig Bistand fra andre Hænder.
Jeg tror dog endnu, at dersom den danske Regjering
eller danske Privatmænd vilde have anvendt tilstrække
ligt af Penge og Kraft paa at skaffe Oplysninger frem
i tydske Blade og Bøger, kunde vi have staaet bedre i
vor nu saa afmægtige Stilling overfor de tydske Løgne.
Vi har jo da ogsaa de preussiske Kronjuristers Erklæ•) I det ovennævnte Brev fil Forfatteren.
9*
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ring af 1865, hvorefter Christian den 9de var retmæssig
Herre!«
Saaledes bragte dette Forsøg, der begyndte saa lo
vende, vel ikke det forønskede Resultat; men det skal
alle Dage tjene Mørk Hansens Navn til Ære, at han i
Sandhedens Navn og af Kjærlighed til den danske Be
folkning i Nordslesvig havde Mod til at gjøre Forsøget.
En anden Gang i en lignende Sag havde Mørk
Hansen bedre Held med sig. Professor, Dr. Daniels
»Leitfaden für den Unterricht in der Geographie«, der
har stor Udbredelse til Brug i Borger og Almueskoler
ogsaa i Nordslesvig, regnede i sine ældre Udgaver (ind
til den 121de 1877) Danmark tilligemed Sveits, Belgien,
Nederlandene og Luxemburg til »Deutsche Ausenländer«,
og det 1) fordi disse Lande for det meste ligge indenfor
Tydsklands naturlige Grændser; 2) fordi de med faa
Undtagelser have hørt til det gamle tydske Rige. Der
for blive de »als Anhang zu Deutschland betrachtet«.
Denne geografiske Erobring tillod Mørk Hansen sig 1877
eller 78 at paatale i Bladet »Fædrelandet«, og Hoved
indholdet af hans Artikel blev gjengivet i et hollandsk
Blad (vistnok ved afdøde Konsul A. L. Brandt i Am
sterdam), hvor Dr. Daniels Fremstilling blev Gjenstand
for en skarp Protest.
Dette havde den Virkning, at
Bogens senere Udgaver have givet Danmark en selv
stændig Plads ved Siden af den skandinaviske Halvø,
medens Belgien, Holland, Sveits anføres efter Tydskland under Titel af »Kleinere Staaten deutscher Na
tionalität«. Se dette er dog et Fremskridt. »Man kan
heraf lære« — siger Mørk Hansen — »at man dog
ikke altid skal tie til alt«*).
Ogsaa i en anden Henseende betegne de nyere Ud
gaver af Bogen et Fremskridt fremfor de ældre. I de
*) »Dannevirke«, Nr. 114, den 18de Maj 1888.
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tidligere Udgaver maatte hele Kongeriget Danmark med
Færøerne, Island og Grønland nøjes med en halv Side,
men nu har det faaet en hel Side, ja endogsaa lidt
over, af Bogens 198 Sider til sin Raadighed. Alligevel
er det ikke store Ting, man faar at vide om Danmark.
Hele Nørrejylland indtager kun 3 Linier! Af Stæder
i Sjælland nævnes kun Kjøbenhavn og Helsingør, og
i Fyen kun Odense. Falster, Møen, Langeland, og Ærø
kjendes slet ikke.
I Anledning af Udstedelsen af den saa sørgelig
bekjendte Sproganordning af 18de December 1888,
hvorved det danske Sprog saa godt som helt udeluk
kedes af de nordslesvigske Skoler, udsendte Mørk Han
sen et »aabent Sendebrev til de kristelige Præster i
det danske Sønderjylland«, som i Begyndelsen af 1889
findes indrykket i »Flensborg Avis« og »Dannevirke«.
Han paaviste heri med klare Grunde den skadelige
Indflydelse, som hin Anordning nødvendigvis maatte
faa paa Religionsundervisningen i de sønderjydske Sko
ler og derigjennem paa det kristelige Liv i det hele,
samt opfordrede Præsterne til at støtte deres dansk
talende Menigheders lovlige Bestræbelser for om muligt
at faa Anordningen hævet.
Mørk Hansens Henvendelse til Præsterne sluttede
sig til en Opfordring, der gjennem et Par Artikler i
»Dannevirke« og »Freja« var bleven rettet til Menig
hederne om at formaa deres Sjælesørgere til at prote
stere mod den nævnte Anordning Efter en kort Redegjørelse om, til hvilke Præster Henvendelsen særlig er
rettet, hedder det:
»Det er den Regjeringsbestemmelse (af 18de De
cember f. A.), at Undervisningssproget i alle Slesvigs
Almueskoler fra 1ste April d. A. skal være udeluk
kende tydsk, og at kun Religionsundervisningen maa
meddeles paa Modersmaalet (hvor Kirkesproget endnu
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er dansk), som nøder mig til at gribe Pennen. Jeg
behøver ikke at minde nogen af Dem om, hvilken Sorg
og Harme dette tunge Slag har vakt hos den danske
Befolkning. Vel har denne Befolkning for længst er
faret, at dens dyrebare Modersmaal er i Fare, at dets
frie Brug i det offentlige Liv i altid stigende Grad ind
skrænkes paa alle Omraader, og at de Løfter om Lige
berettigelse for begge Slesvigs Folkesprog, som bleve
givne ved Landets Erobring 1864, ganske synes glemte.
Men ingen havde dog drømt om, at man vilde gaa saa
vidt i Tilsidesættelsen, at de smaa Børn, som sendes
til Skole, ej en Gang maa lære at læse deres Fædres
Sprog, ja at det næppe tillades dem indbyrdes at tale
Modertmaalet indenfor Skolens Vægge eller paa dens
Legeplads.
»Jeg behøver ej heller nærmere at paavise, hvilken
Haardhed der ved denne Bestemmelse vises baade imod
Børnene og imod deres Forældre, som mene, at de have
en moralsk Ret til at forlange, at Lovene og deres
Haandhævere (Embedsmændene) respektere den Nationa
litet, som Folkenes Skaber har givet dem, det Moders
maal, som de have modtaget fra Fødselen, og som
derfor er det eneste Medium, gjennem hvilket de kunne
tilegne sig en sund Oplysning og Dannelse.
»Dette blev ogsaa i fuldt Maal erkjendt af den
danske Regjering, saa længe den havde Magten i Her
tugdømmerne. Ej blot blev hele Holsten og den sydlige
Del af Slesvig altid regjeret paa Tydsk, men ogsaa den
mellemste blandede Del, ja i det væsentlige endog den
nordligste, rent danske Del styredes jo i lange Tider
ved tydskdannede Embedsmænd, som tilsidesatte Folkets
Sprog, og da dette Misgreb førte til et aabent Oprør,
ikke fra de undertrykte Danskes Side, men fra de be
gunstigede Tydskeres Side, og den danske Regjering
efter en sejerrig Krig stræbte at rette den Aarhundreder
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gamle Uret, var det dog langtfra, at man gik til den
modsatte Yderlighed. Thi uagtet Sønderjyllands op
rindelige Danskhed lod man dog som bekjendt hele
Sydslesvig beholde sit tydske Sprog uanfægtet, og i det
blandede Bælte, selv i Sogne, hvor den største Del af
Folket endnu talte Dansk, fik Menighederne afvexlende
dansk og tydsk Prædiken med Ret til, at alle kirkelige
Handlinger udførtes i det Sprog, som vedkommende
forlangte. Vel blev Skolesproget i dette Bælte over
vejende dansk, men dog med grundig Undervisning i
Tydsk, og det danske Skolesprog indførtes kun, hvor
det oprindelige danske Modersmaal endnu var bevaret
hos hele den ældre Slægt.
»Det er ikke glemt, hvilken Storm af Forbitrelse
denne Ordning frembragte i Tydskland og hos det
illoyale Parti i Slesvig; men sikkert er det, at
dersom den tydske Regjering nu vilde unde
den danske Befolkning de samme Rettig
heder, som den saa haardt angrebne danske
Regjering i Aarene 1851 — 63 indrømmede
den tydske og blandede, da vilde det vække
den største Glæde og Tilfredshed hos den
haardt prøvede danske Befolkning.
»Det er en Kjendsgjerning, som ingen sandhedskjærlig Mand kan nægte Men der er kun lidet Haab
om, at noget saadant vil ske. Fra tydsk Side jubler
man over Nordslesvigs snarlige Fortydskelse, for at
Folket kan faa Del i det store Riges høje Kultur, og
gjentager de gamle, hundrede Gange gjendrevne Paa
stande, at Sønderjydernes danske Maal ikke er dansk,
men et »Miskmask, et Patois, Kartoffeldånisch« o. s. v.,
idet man lader uvidende om, at Folket eller Almuen
intet Sted i hele Verden taler, som Bøgerne skrives;
og fra dansk Side har man for længst tabt Troen paa,
at den tydske offentlige Mening, som krævede Udslet-
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teisen af den i Guds hellige Navn beseglede Artikel
V, kan vise Højmodighed og Billighed imdd Medbor
gere, der »ere danske og ville blive ved at være danske«.
Hvad kan da være Grunden til dette sørgelige Forhold?
Tydskland staar jo dog højt i aandelig Udvikling. Dets
store Mænd, dets Digtere, Filosofer, Theologer og Retslærde ere ansete over hele Verden; dets Folk kaldes
ædelt og oplyst fremfor de fleste andre; enhver Tydsker
føler den mest levende Sympathi med de Folk, som i
andre Grændselande maa kæmpe for deres Nationalitet;
kun for deres danske Medborgeres Kamp i Nordslesvig
have de intet Hjerte- Ja, hvad er Grunden? Man
fristes til at søge den i den Ejendommelighed, som den
store Goethe har udtalt i det bekjendte Vers:
Vi tydske er altid saa fromme og nette,
Vi sige: Vi vil jo kun det Rette;
Men det forstaar sig, at Ret maa være,
Hvad der er os og vore til Gavn og Ære;
At andre ogsaa har Ret til noget,
Det er den tydske Forstand for broget.

»Jeg er bange for, at denne tydske Ejendommelighed
ikke er aftagen siden Goethes Dage, og derfor véd jeg
godt — og har ikke liden Erfaring i den Retning —,
at det i Almindelighed vil være at prædike for døve
øren, naar man blandt Tydskere forsøger at tale de
danske Sønderjyders Sag.
Men i det jeg henvender
mig til de kristelige Præster, stiller Sagen sig dog
anderledes. De anerkjende alle Sandheden af Herrens
Ord (Matth. 7, 12), at en Kristen skal gjøre imod
andre Mennesker, hvad han vil have gjort
imod sig selv, bøje sig ogsaa for Apostlernes For
maning (Ap. G. 5, 29), at man skal lyde Gud
mere end Mennesker, og føle alle, at Luther havde
Ret, da han i Worms udraabte til Kejseren og Fyr-
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sterne: »Det er ikke raadeligt at handle imod Sam
vittigheden, imod Guds Ord«.
»Præsten skal forkynde Guds Ord rent og purt,
ikke for sin egen Fordels Skyld, men til Menighedens
Opbyggelse.
Dette kan selvfølgelig kun da ske, naar
han taler det Sprog, Menigheden taler, naar han bruger
de Udtryk og den Tone, Menigheden forstaar. Derfor
siger Guds Ord os, at lige fra den Dag, da Kirken
blev stiftet, har det været den Helligaands Gjerning at
lægge Evangeliets Forkyndere deTungemaal i Munden,
i hvilke Folkene vare fødte (Ap. G. 2, 4—11), saa at
enhver vitterlig Gjenstridighed imod denne guddomme
lige Anvisning er en Synd imod Aanden. Derfor er
det, at Apostelen Paulus hellere vil tale fem Ord forstaaelige i Menigheden end 10,000 Ord i fremmede
Tungemaal (1. Gor. 14, 19), og derfor prise alle evan
geliske Kristne Morten Luther, fordi hans første op
byggende Gjerning, efter at han var kommen til Ro
paa sit Pathmos, var at skjænke Folket Guds Ord paa
Modersmaalet.
»Nu er det vel saa, at det endnu i den største Del
af Nordslesvig ej blot er tilladt, men paalagt Præsterne
at forkynde Ordet paa Dansk, og at Religionsundervis
ningen i disse Sogne ogsaa endnu meddeles paa Dansk.
Men hvorledes kan det saa dermed forenes, at hele den
øvrige Undervisning skal være tydsk, at de smaa slet
ikke maa lære at læse Dansk, og at det forbydes dem
at tale det Sprog til Lærerne, i hvilket Præsten skal
tiltale dem i Kirken? Er det ikke en forunderlig Selv
modsigelse, at man anerkjender Modersmaalet som det
nødvendige Medium for den kristelige Kundskab, for
Bestyrkelsen i den saliggjørende Tro, men lader al
anden Kundskab komme ad en anden Vej og paa et
andet Sprog? Er Modersmaalet virkelig Hjertesproget,
som ene kan vække et Folk af Dvale, hvad Mening
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er der da i, at Kundskab om Naturen, Historien, Geo
grafien, Regnekunsten, kort alt. hvad Mennesket bor
kjende, skal gives i det fremmede Maal, som ikke er
og aldrig kan blive Hjertesproget? Paa den Maade
bliver Skolelærdommen ikke for Livet, ikke til Gavn
for Aand og Hjerte. Men ogsaa selve KristendomsKundskaben vil ved denne Ordning blive mangelfuld,
skæv og død. Thi hvorledes kan et Barn lære at op
fatte Børnelærdommen om Daabens Pagt, om Guds
Villie og Rige paa en hjertelig Maade, naar det fra
Begyndelsen af har lært at læse og udtale det skrevne
Ord paa et andet Sprog end det, hvori det har sin
Bibel og Katekismus? Det kan jo hverken læse sit
Fadervor eller sine Troesartikler rigtig.
»Præsterne skulle baade i Kirken og i Skolen øve
Ungdommen i at tilegne sig Troens Ord og Evangeliets
Vidnesbyrd, men som Skoleinspektører ere Præsterne
ved den nye Anordning anviste til at tiltale de samme
Børn paa Tydsk, ja til at forbyde dem at bruge det
Tungemaal i »indbyrdes Samkvem«, som de bruge, naar
de tale med Vorherre i Himlen. Det hele bliver kun
da forstaaeligt, naar man gaar ud fra, at Hensigten er:
saa snart som muligt at bringe det dertil, at ogsaa
Religionsundervisningen og Gudstjenesten i Kirken kan
foregaa paa Tydsk, og dette synes ogsaa at ligge i Be
stemmelsen i § 2, »at ogsaa Religionsundervisningen
skal være tydsk, saa snart Ønsket derom kommer frem
i en Kommune«. Og dette »kommer frem« (»herantrit«)
kan jo godt betyde »saa snart el Par indvandrede Tyd
skere udtale Ønsket«. Deri er der ganske vist Mening,
men det er ingen god Mening, og da er det, jeg mener,
at enhver kristelig Præst maa træde op med en ær
bødig, men bestemt Indsigelse.
»Thi da indtræder det mislige Forhold, som allerede
hersker i nogle Menigheder (jeg véd ikke hvor mange),
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at Præsten ikke af Menigheden anses som dens Ven
og Hjælper til Tro og Frelse, at Menigheden, som
elsker sit Modersmaal og bøjer sig for Guds Ord, maa
betragte Præsten om ikke som en Modstander af begge
Dele, saa dog som en saa lunken Ven, at intet hjerte
ligt Forhold er muligt Men da staar den kristelige
Præst over for et Dilemma, hvor det er pinligt, men
dog ikke vanskeligt at vælge. Thi her gjælder det for
den virkelige Kristen, at »Et er fornødent«, og at »Gud
skal lydes og tjenes mere end Mennesker«.
»Jeg er overbevist om, at de virkelig kristelige Præ
ster i Nordslesvig ville forstaa, hvad jeg her har sagt,
og det er derfor, at jeg som den gamle Præst, der selv
har prøvet, hvad det betyder at træffe et saadant Valg,
henvender den Bøn til de danske Menigheders Sjæle
sørgere, at de ville gjøre, hvad der staar i deres Magt,
for at Kristenlivets Opbyggelse i Kirke og Skole ikke
skal forstyrres. Jeg kan vel ikke her, hvor Folkekirkens
Præster leve og virke under de frieste og humaneste
Forhold, give dem nogen Anvisning. Men det kan jeg
dog udtale som min indtrængende Bøn, at de for det
første ville se med milde Øjne og deltagende Hjerter
paa enhver lovlig Bestræbelse fra Menighedernes Side
for at bevare Modersmaalet.
»Jo mere det nemlig tages bort fra Skolen og efterhaanden ogsaa fra Kirken, desmere anvises Befolk
ningen, og navnlig Forældrene, til at øve Ungdommen
i dansk Læsning, danske Sange og i det hele alt, hvad
der hører til et sundt Folkeliv, og desmere bliver det
ej blot Ret og Pligt, men en hellig Pligt for den
ældre Slægt at skaffe Ungdommen Oplysning og Op
byggelse i Hjemmene. Saaledes er det jo endnu paa
Island, saaledes i mange af Norges Dale, fordi Nød.
vendigheden byder det, og saaledes vil det med Guds
Hjælp ogsaa blive i Nordslesvig.
Men disse Bestræ-
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belser bør enhver kristelig Præst af al sin Evne støtte
og befordre, selv om han derved mulig paadrager sig
Uvillie fra tydske Propagandisters Side. Han vil faa
en rig Løn derfor i Menighedens Kjærlighed og en
endnu rigere i Bevidstheden om at tjene Guds Rige.
»Men dernæst mener jeg, at saa fremt alle kriste
lige Præster med klare Grunde og fast Overbevisning
ville træde op imod hin paabudne, men endnu ikke
indførte Ordning, og paavise, hvilke fordærvelige Følger
den vil medføre for Aandslivet i det hele og for For
holdet mellem Præst og Menighed, mellem Øvrighed
og Undersaatter, da vil en vis Regjering tage særligt
Hensyn til et saadant Andragende.
»Det er jo dog enhver god Regjerings Formaal at
fremme Folkets sande Vel; derfor kan jeg ikke tænke
mig, at en saa vel grundet Begjæring som den, at An
ordningen af 18de December maatte stilles i Bero, kan
blive afslaaet, naar den tiltrædes af en talrig Kreds af
ansete Præster. Anordningens § 6, som forbeholder
Regjeringen Ret til i enkelte Tilfælde at tillade Benyt
telsen af Modersmaalet i det hidtilværende Omfang,
synes jo indirekte at opfordre til at komme frem med
et saadant Andragende.
»Jeg beder nu enhver Præst, hvem Menighedens
aandelige Tarv ligger paa Sinde, om at overveje denne
Sag og at forhandle med ligesindede Brødre.
Her er
jo et Emne, som frem for noget andet burde være
Gjenstand for Forhandlingen paa Konventernes og i
Synodernes Møder; thi skulle disse først og fremmest
sysselsætte sig med, hvad der kan og bør gjøres for at
fremme det kristelige og kirkelige Liv, saa kjender jeg
intet Spørgsmaal, som for Tiden er mere brændende i
Nordslesvig, saa vist som den store og væsentlige Hin
dring for Guds Riges Opbyggelse i disse Menigheder
nu for Tiden uimodsigelig er det fremmede Sprog og
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den fremmede Aand, som skiller Skolen fra Hjemmet,
Præsten fra Menigheden, og saaledes bringer Splid og
og Død, hvor der skulde være Fred og Liv«.
Hvad sagde nu de sønderjydske Præster til dette
Mørk Hansens aabne Brev, som blev tilstillet hver
enkelt af dem i et trykt lille Hefte? Offentligt frem
kom der kun én Modsigelse, som vi senere nærmere
skulle omtale. Men gjennem private Skrivelser fra de
paagjældende Præster erfarede Mørk Hansen, at disses
Syn paa hans Handlemaade var meget forskjelligt. Fra
enkelte modtog han en hjertelig Tak, idet de udtalte,
at han selvfølgelig havde Ret, men at han desværre
dog næppe vilde opnaa at fremkalde nogen Forandring.
En af Præsterne udtalte endogsaa mundtligt til en af
Mørk Hansens Venner, at hans Skrift burde oversættes
paa Tydsk og blandt andet sendes til alle Medlemmer
af Rigsdag og Landdag. Men fra en anden Præst
modtog Mørk Hansen sin Pjece tilbage med et tydsk
Brev af det Indhold, at han sendte ham Skriftet »un
gelesenes zurück«, idet han havde nok i den fornærme
lige Titel (»det dansktalende Sønderjylland«?) og for
øvrigt frakjendte ham som en ukaldet og udenforstaaende
Person enhver Ret til at dømme om Skole- og Sprog
forhold i Slesvig. Fra en gammel, senere afdød Provst,
som Mørk Hansen kjendte personligt, fik han et langt
Brev, der begyndte saaledes: »Hvilken Masse, ja hvilken
Afgrund af Nationalhad og politisk Fanatisme er her
sammentrængt paa 35 Sider!« Og videre: »hvilket
strafværdigt Foretagende, saaledes at arbejde paa at
opmuntre og ophidse en Befolkning til Oprør imod
Rige og Øvrighed!« Mørk Hansen svarede ham ganske
roligt, at han vist ikke havde læst hans lille Bog, og
bad ham, hvis han kunde, at paavise en eneste Linie,
hvori han havde hidset til Oprør. Tværtimod aandede
hele hans Udvikling jo kun Tillid til den kristelige
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Øvrighed.
Men det maatte forbause ham, at netop
han vovede at henkaste en saadan Beskyldning, da
han notorisk som edsfæstet Præst i den danske Stat i
1848 havde gjort Oprør mod sin Konge, ligesom han
ogsaa i 1864, da Civilkommissærerne havde gjort ham
til Provst, havde søgt at bevæge Præsterne i sit Provsti
til Edsbrud, hvilket Mørk Hansen kunde bevise, i det
hans Circulære til Præsterne laa paa hans Bord. Paa
dette Brev fik Mørk Hansen et ganske uventet Svar,
som var holdt i en meget venlig Tone. Den gamle
Provst frafaldt nu ethvert Angreb paa Mørk Hansen
og søgte kun udførligt at forsvare eller undskylde sin
Optræden i 1848. Han forsikrede endogsaa, at han
var enig med Mørk Hansen i, at det danske Modersmaal burde bevares, navnlig i Kirken. Sluttelig be
vidnede han Mørk Hansen sin Agtelse og indbød ham
til et Besøg i sit Hjem, da de vist nok ved en broder
lig Samtale maatte kunne komme til en Forstaaelse.
Mørk Hansen takkede ham for hans venlige og for
sonlige Ord, men ytrede stærk Tvivl om, at de nogen
sinde vilde blive enige*).
Det omtalte offentlige Angreb paa Mørk Hansen
og hans aabne Brev fremkom i en Pjece med Titelen:
»Eine deutsche Antwort auf das »Aabent Sende
brev til de kristelige Præster i det danske Sønderjylland
af M. Mørk Hansen i Vonsild«, ein erweiterter Zeitungsartikel von einem nordschleswigschen Pastor«. For
fatteren var anonym, men navngav sig senere i Bladet
»Nordschleswigsche Nachrichten« som Sognepræst Priesz
i Uge ved Aabenraa. Det trøstede Mørk Hansen ad
skilligt, at det plumpe Angreb kom netop fra den Kilde
og ikke fra nogen anden.
»Hr. Priesz har nemlig«
— siger Mørk Hansen**) — »ved sit Forhold til sin
*) »Dannevirke«, Nr. 103, den 4de Maj 1892.
♦♦) I sit (paa næste Side omtalte) Modskrift mod Pastor Priesz.
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Menighed udmærket sig saaledes, at han maa betragtes
som enestaaende blandt Gejstligheden. Flere af hans
Sognefolk har maattet ty til Domstolene for at opnaa
Fred og Ret. I tvende Sager er han i Følge de offent
lige Blade og uimodsagte Erklæringer i Landdagen i
Berlin bleven idømt klækkelige Mulkter, i den ene
Sag endog for at have slaaet og revet en Kone af hans
Menighed, og nu er det yderligere af Rigsdagsmand
Gustav Johannsen oplyst, at samttige Menighedens
stemmeberettigede Medlemmer (med Undtagelse af
som var syg, 1 som var fraværende og 1, som stod i
personligt Af hængighedsforhold til ham) have indgivet
Andragende om at faa ham fjernet«.
Mørk Hansen vilde sandsynligvis have følt sig fri
tagen for den Pligt at svare paa Hr. Priesz’s Udgydel
ser, hvis ikke hans Exellence den preussiske Kultus
minister i Landdagen havde lovprist Hr. P. og hans
Pjece og derved paa en Maade knæsat hans falske og
løse Paastande. Men derved blev det Mørk Hansen
umuligt at tie, og han skrev da et lille ypperligt Gjensvar: »Om det tydske Skolesprog i det dansktalende
Sønderjylland«*), som blev sendt til alle de Præster, der
havde modtaget hans »aabne Sendebrev«.
Hr. Priesz angreb allerførst Sendebrevets Henven
delse »til de kristelige Præster i Sønderjylland«.
Dette Udtryk karakteriserede Mørk Hansens hele Skri
velse som taabelig og uforskammet. Det var menings
løst (»herzlich naiv«) at kalde >det tydske Nordslesvig«
Sønderjylland og dansk. Hertil svarede Mørk Hansen:
»Naar Hr. P. ikke véd, at Hertugdømmet Slesvig i
geografisk Henseende er og bliver den søndre Del
af den jydske Halvø, saa er han utilladelig uvidende,,
og naar han ikke kjender Landets gamle Navne »Sønder*) Kjøbenhavn.

J. H. Schubothes Boghandel.

1890.
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Jylland« og »Hertugdømmet Jylland«, som have været
brugte i Aarhundreder, saa ere hans historiske Kund
skaber lige saa tarvelige som hans geografiske, og han
kan i Grunden ikke henregnes til Kategorien »dannede
Mennesker«, med hvilke man kan føre en frugtbar
Forhandling.
Men om han ogsaa hundrede Gange
kalder Nordslesvig et tydsk Land, bliver Folket dog
ikke tydsk, men gjentager kun Ahlmanns og Krugers
Erklæring i den tydske Rigsdag: »Vi ere Danske, ville
blive ved at være Danske, og vi forlange at behandles
som Danske efter Folkerettens Grundsætninger«.
Hvad Udtrykket »de kristelige Præster« angik,
hvorover Hr. Priesz ligeledes besværede sig, idet han
fandt, at det var en grov Fornærmelse at tro, at ikke
Bile Præster i Nordslesvig vare kristelige, for hvem
Menighedens Opbyggelse var Hovedsagen og ikke den
tydske Propaganda, svarede Mørk Hansen, at »Kristne
ellers pleje at være enige om, at der findes braadne
Kar i alle Lande og blandt alle Stænder, og at de
sande Troende altid have været »den lille Flok«, idet
»de ere faa, som gaa ad den trange Vej og gjennem
•den snævre Port« (Mt. 7, 13). Lad Gejstligheden i
Nordslesvig nu være saa udmærket og hæderlig som
nogenside, der findes jo dog enkelte sorte Faar i den
hvide Flok, og jeg kan tilføje, at den Aand, som gaar
igjennem Pastor P ’s Pjece, er et slaaende Bevis. Er
-det ikke alt for »naivt« at bilde sig ind, at enhver,
som af Regjeringen kaldes til Præst, ogsaa nødvendigt
maa være et Sandhedsvidne ? Hr. P. vil dog ikke sige
•dette om alle Præsterne i den rationalistiske Tid, og
han taler jo selv om de »sorte Gendarmer«, der af den
danske Regjering sattes til at være Præster i Angel.
Dem skjærer han alle over én Kam (uagtet han viser
sig fuldstændig uvidende om de daværende Forhold);
saa maa han ogsaa indrømme os Ret til at forudsætte,
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at der gives uheldige Exemplarer blandt den tydske
Gejstlighed i Nordslesvig. Et uigjendriveligt Faktum er
det, at der i 1864 var ikke faa Præster, som fik Em
beder i Slesvig, just fordi de i 1848 havde deltaget i
Oprøret imod deres Konge og brudt deres Troskabsed.
Da jeg under Krigen blev stævnet til Flensborg, fordi
man (imod Menighedens gjentagne Bønskrift) vilde af
sætte mig fra mit Embede, var det to højtstaaende
Præster, der begge havde brudt deres Troskabsed (den
ene var endog udelukket fra Amnestien), som forelagde
mig og flere Præster det Spørgsmaal, om vi endnu
holdt os for bundne ved den Ed, vi havde aflagt til
vor Konge. Vi svarede selvfølgelig, at vi ikke vilde
være Menedere, og i vor Afsked staar det med tørre
Ord, at det kun er af den Grund, vi bleve afskedigede.
Vil Hr. P. nu forlange, at vi skulle betragte disse to
Præster som Venner af Danmark og det danske Folk*),
eller som kristelige Mænd? Men de vare jo ikke enestaaende. Det hører med til den Forbandelse, som
følger en Erobringskrig, der støtter sig til et Oprør, at
den demoraliserer Embedsstanden og vender op og ned
paa Begreberne om Ret og Ære«.
Hr. Priesz gaar dernæst over til at omtale Regjeringsanordningen af 18de December 1888, som han
roser i høje Toner, og hvis strikte Gjen nem førelse han
betragter som ganske tidssvarende og nødvendig. Han
beklager kun, at Regjeringen tidligere er gaaet alt for
skaansomt frem. Anordningen af 18de December 1888
burde være kommet paa et langt tidligere Tidspunkt.
Hans Forsvar for det danske Modersmaals fuldstændige
•) Hr. Priesz havde nemlig ogsaa paastaaet, at der var ingen
af de nordslesvigske Præster, som nærede Fordomme mod Dan
mark eller det danske Folk.
11, Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
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Udelukkelse af de nordslesvigske Skoler kunne henføres
under 5 Hovedpunkter eller Paastande.
1. Det er som oftest den dansktalende Befolkning
(Børnenes Forældre), som ved Andragende til Regjeringen har udtalt Ønsker om mere Tydsk i Skolerne.
Hvor der er protesteret og petitionere! imod tydsk Skole
sprog, er dette i Reglen bevirket ved den danske Pres
ses skammelige Ophidselser, og Underskriverne have
ikke vidst, hvad de skrev under.
Hertil svarede Mørk Hansen blandt andet: »Jeg
ved, at der i enkelte Sogne er samlet Underskrifter
under slige Begjæringer, men at Flertallet af Skole
interessenter i det dansktalende Sønderjylland skulde
have forlangt Modersmaalet afskaffet i Skolerne, det
skal Hr. P. først bevise. Skulde Sandheden ikke være
den, at det i Reglen har været en lille Minoritet af
tydske Embeds- og Bestillingsmænd samt nogle ind
vandrede Fremmede i Forbindelse med enkelte Hjemmetydskere, der have indsendt en saadan Begjæring? Hr.
P. siger selv i samme Aandedræt, at »Regjeringen har
villet yde de vaklende Interessenter Hjælp, som staa
und/er en ved ildesindet Agitation og ved den danske
Presses Ophidselser mistænkeliggjort Majoritets Tryk«.
Her er pludselig Minoriteten bleven til Majoritet, og
den tydske Majoritet til Minoritet! Derfor maa jeg
virkelig bede Hr. P. om Bevis, førend jeg kan tro ham.
Vil han have, at jeg skal skaffe Beviserne, da maa han
skaffe mig officiel Tilladelse til i den Anledning at be
rejse Skoledistrikterne og besøge Skolerne. Saa vil jeg
muligvis tage ham paa Ordet. Nu staar kun den Kjendsgjerning fast, at over 10,000 Skoleinteressenter have
ansøgt Regjeringen om Ophævelse af Anordningen af
18. December 1888. Hr. P. kjender ogsaa disse »Masse
petitioner«, men de have efter hans uforgribelige Me-
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ning intet at betyde. »I hvor uendelig mange Tilfælde
undertegne (ikke) Folk det Skrift, som man lægger for
dem uden først selv at læse det, rent tankeløst!«
Saaledes bedømmer en Præst, der hver Søndag skal
prædike Dansk, de danske Menigheder! Men det er da
ogsaa en Præst, som hele Menigheden — dansk- og
tydsksindede — indstændigt beder om at blive kvit«.
2. Den danske Regjering gik i 1851 ff. langt,
langt hensynsløsere til Værks imod den tydske Befolk
nings Rettigheder i Skole og Kirke, og den vilde have
tyranniseret denne Befolkning endnu langt grueligere,
hvis Art. V var bleven opfyldt. Men til alt Held er
denne Artikel nu for evigt skrinlagt ved et Kejserord i
Guds hellige Navn.
Mørk Hansen svarede hertil: »Det vilde være mig
en saare let Sag udførligt at paavise, hvor grundfalsk hele
denne tydske Opfattelse er, og hvor blottede for al Sand
hed de Bagvadskeiser vare, som i sin Tid i en bestemt
Hensigt (til Støtte for det slesvigholstenske Oprør og
den følgende tydske Erobring) bleve udspredte i tydske
Skrifter og Blade, i Stænderforsamlinger, ved Turnfester
og paa 100 andre Maader, først ved det augustenborgske
Parti, senere ved de mangfoldige Blade (»Grev Bisinarcks
gjøende Jagthunde«), som hidsedes løs paa det lille Dan
mark. Det tydske Publikum har her vist sig fra sin
mindst agtværdige Side og været ganske uimodtageligt
for de klare og med Kjendsgerninger bilagte Gjendrivelser af Tendensløgnene, som ere udgaaede fra danske
Forfattere. Allens grundige og fortræffelige Værk vilde
man hverken kjøbe eller læse i Tydskland, og da den
senere Generalsuperintendent Godt under Krigen 1864
som Provst visiterede hos os i Aabenraa-Provsti, varen
af hans første Bedrifter at konfiskere Allens Bog, som
fandtes i Skolelærer-Bogsamlingen, formodentlig for at
brænde den. Ogsaa jeg har udgivet flere Skrifter om
10*
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denne Sag, af hvilke et Par ere oversatte paa Tydsk,
men naturligvis hverken læste af Hr. P. eller af hans
Meningsfæller. Her vil jeg nu indskrænke mig til føl
gende Sammenstilling, som man skal have ondt ved
at gendrive.
Den danske Regjering
delte efter Oprøret Sønder
jylland i 3 Bælter, som
aldeles naturligt frembød
sig: det tydsktalende, det
blandede og det ublan
det danske.
I det tydske beholdt
Menighederne udelukkende
tydsk Retssprog, tydsk
Administration, tydsk
Kirke- og Skolesprog.
I det blandede, op
rindelig danske Bælte, hvor
en stor Del af Folket endnu
talte Dansk, og saa godt
som alle forstod det, fik
Menighederne blandet
Retssprog, blandet Kirke
sprog (med tydsk Guds
tjeneste hveranden Hellig
dag og Ret til at vælge
Tydsk eller Dansk ved
alle kirkelige Forretninger),
dansk Skolesprog med 4
ugentlige Timers Undervis
ning i Tydsk, Administra
tionen var blandet, saa at

Den tydske Regjering
gjorde strax det blandede
Bælte til tydsk, selv i Sogne,
hvor alle talte Dansk. De
fleste Præster, som ikke
vilde underskrive en usand
færdig Erklæring om sin
Regjerings Færd og om sin
»inderlige Beredvillighed«
til at indføre Tydsk, bleve
afsatte. I de dansktalende
Kjøbstæder blev Skolespro
get tydsk; ogsaa Latinsko
lerne i Flensborg og Ha
derslev bleve tydske Private
danske Skoler bleve efterhaanden lukkede overalt.
I det aldeles danske
Bælte nord for Flensborg
lige til Kongeaaen forblev
Kirkesproget vel dansk,
dog med vexlende tydsk Præ
diken i flere Kirker; men
Skolesproget blev grad
vis mere og mere tydsk,
indtil det nu er helt tydsk.
Retssproget blev aldeles
tydsk, saa at Folk forhøres,
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tydske Andragender besva dømmes og straffes uden
redes paa Tydsk.*)
at fors ta a noget af Proce
I det danske Bælte be duren. Administra tionen
holdtes Dansk som Kirke- blev udelukkende tydsk, saa
og Skolesprog o. s. v.
at endog Kredsdagene i
Haderslev, Aabenraa og
*) Da der i Stænderforsamlin
Sønderborg maa forhandle
gen i Flensborg ankedes over, at
Sprog,
dette ikke altid skete, støttede paa et fremmed
Munden lukkes
jeg som Deputeret denne Anke, hvorved
hvilket havde til Følge, at den paa flere af Medlemmerne.
kgl. Kommissarius Dagen efter Hele Brevvexlingen mellem
kunde meddele, at RegjerinKommunerne skal være
gen (gjennem Telegrafen) havde
meldt ham, at mit Ønske var tydsk, Protokollen føres paa
Tydsk o. s. v.
bifaldet.
I det tydske Bælte for
blev alt tydsk i Kirke,
Skole og Bestyrelse, hvil
ket var i sin Orden og al
drig er blevet misbilliget
fra dansk Side.

Vistnok har man i Tydskland søgt at bilde Folk
ind, at det blandede Distrikt, navnlig Angel, i Virkelig
heden ikke er blandet, men udelukkende tydsk, og denne
Paastand er i den nyeste Tid gjenoptagen af den preus
siske Kultusminister. Modbeviset er dog ført saa ofte
og saa grundigt, at kun forsætlig ond Villie kan fast
holde Paastanden. I Tidsskriftet Tilskueren, Kjøbenhavn 1885, har jeg blandt andet paavist, at den
danske Regjering i 1851 fulgte de bedste tydske Au
toriteter, som man den Gang havde paa dette Omraade,
nemlig de af Geertz, Biernatzski og Kutscheit udgivne
Sprogkort, og uagtet Geertz var en ivrig Slesvigholstener
og udgav sit Kort som et tendentiøst tydsk Indlæg, var
der dog 14 Sogne i Tønder, Flensborg og Bredsted Am-
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ter, som Regjeringen gav blandet Kirkesprog, medens
Geertz regnede dem blandt de aldeles danske, hvilket
de den Gang ogsaa virkelig vare. Det eneste Sogn,
som Regjeringen imod hine tydske Autoriteters Angivelse
regnede for blandet, var Nørre-Brarup; men at Befolk
ningen i dette Sogn endnu for en stor Del talte Dansk,
blev paa andre Maader godtgjort, dels ved Kriminal"
tabellernes, dels ved tiere andre Vidnesbyrd. Forøvrigt
stemmer Regjeringens Grændse for det blandede Distrikt
næsten ganske overens med den Grændse, som findes
paa den berømte tydske Geograf Andrees Sprogkort,
hvilket blandt andet Junggreen har oplyst i den tydske
Rigsdag. Personlig har jeg for 2 Aar siden ved at
gjennemrejse Angel erfaret, at jeg i alle (9) Kirkesogne,
som jeg besøgte, overalt fik dansk Svar paa dansk
Tiltale.
»Hvis Hr. P. eller andre Slesvigholstenere efter at
have kastet et Blik paa foranstaaende Sammenstilling
endnu fremdeles gjentager Paastanden om, at den danske
Regjering gik frem med større Hensynsløshed mod sine
tydske Undersaatter, end den nuværende tydske imod
sine danske, da har jeg intet andet at sige, end at man
øjensynlig staar i Pagt med Løgnens Fader, som vi
Kristne skulle forsage, og derfor forsætlig lukker
Øjnene til for Sandheden. Men det staar fast, at der
som den tydske Regjering herefter vil følge
netop de samme Grundsætninger, som vor Re
gjering fulgte 1851—63, da forlange de danske
Menigheder intet bedre; thi da maa jo først og
fremmest det rent danske Bælte regjeres paa Dansk og
med det danske Modersmaal som Skolesprog og ude
lukkende Kirkesprog, og dernæst maa det blandede
Bælte, hvor det oprindelige Modersmaal nu i 25 Aar
har været banlyst alle Vegne, atter have blandet Kirkeog Retssprog o. s. v. Men intet af dette sker!
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»Hr. P. føler sig aldeles oprørt ved Tanken om,
»hvad tydsk Sprog' og tydsk Sindelag, især i Nord
slesvig, vilde have været udsat for, dersom denne Lands
del ved Udførelsen af den ulyksalige Artikel V i Pragfreden atter var falden til Danmark, eller hvis det nu
efter hint Program ved tydsk Godmodighed blev gjengivet Danmark.« Men han trøster sig med, at det »er
ligefrem umuligt! Vi give intet tilbage; derfor have vi
et Kejserord.« Her maa jeg indskrænke mig til den
Bemærkning, at Artikel V i Følge den kompetenteste
Autoritets, dav. Greve Bismarcks Erklæring i den tydske
Rigsdag den 20. December 1866 blev optagen i Pragfreden, fordi den fulgte af Nationalitetsprincipets For
dringer og var lige saa billig over for den danske Be
folkning, som den var formaalstjenlig for Preussen og
Tydskland. Rigskantsleren siger udtrykkeligt med Hen
syn til Nordslesvigerne, at han altid har hyldet den
Grundsætning, at »en Befolkning af fremmed Nationa
litet, som paa utvivlsom Maade giver tilkjende, at den
ønsker at komme tilbage til en Nabostat af dens egen
Nationalitet, ikke bidrager til at styrke den Magt, fra
hvilken den ønsker at skilles.« Men Hr, P. har jo et
Kejserord for, at Artikel V ikke vil blive opfyldt. Ja,
her staa altsaa to Kejserord imod hinanden. Det første
gjengiver den danske Befolkning dens naturlige og
menneskelige Rettigheder, hvilket efter Ophavsmandens
Erklæring ingenlunde kan skade eller svække Tydsk
land. Det andet, der ikke vides at være givet i Guds
Navn, ophæver ikke ligefrem hint, men udtaler kun,
at Østerrig som den ene kontraherende Part frafalder
sin Ret til at faa Artiklen udført. Men selv om nu
det andet virkelig slog en Streg over det første, følger
saa deraf, at den danske Befolknings moralske og
folkelige Ret er tilintetgjort med det samme? Jeg vil
spørge enhver ærlig Tydsker, om det ikke er naturligt,
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at den danske Befolkning i Nordslesvig fremdeles stoler
paa, at det Lofte, som dens høje Herre har givet den
i Guds Navn, fordi han fandt det retfærdigt og i Alles
sande Interesse, ogsaa omsider vil blive holdt? Jeg
har paa et andet Sted (»Ein Paar Worte über den
dänisch-deutschen Streit«) henvist til nogle Ord af
Luther, som Pastor P. jo ogsaa bojer sig for. Han
siger i sit Skrift »An den chrislichen Adel deutscher
Nation«, at naar Paven formastede sig til at løse Fyr
sterne fra deres i Guds Navn afsluttede Traktater, da
var dette alene nok til at stemple ham som »der rechte
Widerchrist«. Dermed havde han forført de Christne,
især af den tydske Nation, som fordum havde været priste
som trofaste og bestandige, til at være »unbeständige,
meineidig, Verräther, Bösewich, treulos«.
»Rigskantsleren har i en Tale udtalt de bevingede
Ord: »Vi Tydskere frygte Gud, men ellers ingen«. Men
i den samme Tale ytrer han, at en Stormagt ikke kan
være bunden ved en Traktat, som er skadelig for den.
Man kunde fristes til at spørge, hvad det saa bliver til
med Gudsfrygten? Dog, i dette Tilfælde var jo Trak
taten efter den store Statsmands Erklæring ingenlunde
skadelig for Tydskland, tværtimod!
»Naar de danske Nordslesvigere bevare en urokke
lig Tro paa, at det i Guds hellige Navn beseglede
Løfte i Artikel V sikkert — om end sent — vil blive
opfyldt, vise de efter min Mening en langt større
Ærefrygt og Loyalitet lige over for deres kristelige
Øvrighed end Hr. P. og hans Menigsfæller, som raabe:
»Vi give intet tilbage«!«
3. Det er en forargelig Misbrug, naar Mørk Han
sen har mindet Tydskerne om det kristelige Moralbud
(Matth. 7, 12) og mindet Præsterne om Ap. Gj. 5, 29
(»Man bør adlyde Gud mere end Menneskene«).
Hertil svarede Mørk Hansen: »Min Modstander
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kan ikke begribe, hvorledes Kristendommens Moralbud
(Matth. 7, 12): »Derfor, alt hvad I ville, at Menneskene
skulle gjøre mod Eder, det gjører I ogsaa mod dem;
thi saadan er Loven og Profeterne«, kan sættes i For
bindelse med Indførelse af tydsk Skolesprog i Nord
slesvig. Han spørger mig, om det ikke er min Me
ning, at naar Befolkningen ikke vil have tydsk Skole
sprog, bør Regjeringen af kristelig Kjærlighed føje den,
ligesom man i Tydskland forlangte, at den danske Regjering skulde have føjet Folket i Angel, der i sin Tid
protesterede imod dansk Skolesprog. Dertil, siger han,
er der nu ingen Grund, fordi »Omstændighederne for
andre Sagen«. Hvis han dermed mener, at Tydskland
som et stort og mægtigt Rige kan gjøre, hvad det vil,
medens Danmark, som et lille, svagt Rige maatte tage
sig i Agt, saa forstaar jeg ham nok. Men jeg tænkte
slet ikke paa Forholdene i Angel, om hvilke Hr. P.
forøvrigt har vist sig fuldstændig uvidende. Jeg tænkte
paa de aldeles danske Menigheder, der nu, som ovenfor
er udviklet, regjeres paa Tydsk, og hvis Skoler ere
bievne tydske. Saaledes har den danske Regjering al
drig baaret sig ad lige over for de tydske Menigheder
i Sønderjylland. Og hvis vor Regjering havde gjort
noget blot tilnærmelsesvis lignende i de tydsktalende
Egne mellem Slien og Ejderen, da skulde man have
hørt et Skraal! Og saa tænkte jeg paa de mange Kla
ger, der fra tydsk Side ideligt og med de stærkeste Farver
komme frem, naar Tydskere i russiske eller østerrigske
(slaviske) Provinser formentlig trykkes i national Hen
seende. Da er det, at Tydskerne saa klart kunne se,
at der øves Uret. Men naar de saa selv øve den samme
eller langt større Uret imod deres danske Undersaatter,
da ere de blinde og finde det i sin gode Orden. Hr.
P. omtaler »mit Entzetzen« den Undertrykkelse, der
finder Sted i de russiske Østersøprovinser, og han er
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fast overbevist om, at denne en Gang vil bære de frygte
ligste Følger for det »ohnehin arg zerriittede« Rusland.
Kan Hr. P. ikke begribe, at vi kunne anvende netop
de samme Ord paa Preussen? Ligesom Rusland rystes
og undermineres af Nihilismen, saaledes bliver jo ogsaa
den tydske Stormagt, som hersker ved »Jærn og Blod«
rystet i sin Grundvold ved Socialisternes skjulte Virk
somhed, saa at der vel kan være Grund til mørke
Anelser og især Grund for Tydskland til at øve Ret
færdighed og Højmodighed. Og altid er der Grund til
at yde andre den Ret, som man selv fordrer. Men
dette er ganske skjult for Mænd som Hr. P., derfor har
jeg mindet om Matth. 7, 12.

»Ikke mindre oprørt er Pastor P. over, at jeg har
dristet mig til at minde Præsterne om, at der kan gives
Tilfælde, hvor den verdslige Øvrighed udsteder Befalin
ger, hvis Udførelse komme i Strid med en kristelig
Præsts Samvittighed, saa at Formaningen om at lyde
Gud mere end Menneskene (Ap. Gj. 5, 29) kommer til
Anvendelse. Han foreholder mig den forfærdelig Mis
brug, som Oprørere og Sværmere have gjort af dette
hellige Ord, og han tilraaber mig: »Saaledes holde vi
det ogsaa for en uforsvarlig Misbrug af dette Gudsord,
naar De vil henvende det til os i Anledning af denne
Anordning fra den kgl. Regjering«.
»Jeg er nu ganske enig med Hr. P. i, at Ordet ofte
er blevet sørgeligt misbrugt — ikke mindst af de op
rørske slesvigholstenske Præster 1848 —; men jeg tror,
at Hr. P. kunde have sparet sig alle de Udgydelser,
som han i den Anledning giver lil Bedste. Naar han,
som han siger, i sin Samvittighed finder det retfærdigt
og tjenligt til Ungdommens Opbyggelse ,at man berøver
dem Brugen af Modersmaalet i Skolen, saa gjør han
selvfølgeligt Ret i at lyde sin Øvrighed uden Indsigelse.
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Men saa har jeg jo slet ikke talt til ham eller tænkt
paa ham. Jeg talte kun om de Præster, der maatte
erkjende, at den kristelige Oplysning i højeste Grad
hæmmes ved hin Anordning, og dem opfordrede jeg —
ikke til at foretage noget ulovligt eller illoyalt Skridt, —
men kun til i Forening med Synoderne og Menigheder
nes Repræsentanter at henvende høflige og. ærbødige
Bønner til deres Foresatte om at faa den uheldbringende Foranstaltning stillet i Bero. Jeg gik ud fra, at
en vis og velsindet Regjering altid med Velvillie vilde
modtage og overveje et saadant Bønskrift. Saaledes er
Tankegang og Praxis her i Danmark, og saaledes bare
vi os ad i Sønderjylland, mens Landet endnu var en
dansk Provins. Alle velbegrundede Klager og Ønsker
finde villigt Øre hos Regjeringen, og anser den dem
ikke for velbegrundet, giver den dog et begrundet Af
slag. Først naar det sørgelige Tilfælde maatte indtræffe,
at en Regjering forlanger af en Embedsmand, at han
skal medvirke til ukristelige Foranstaltninger eller bi
falde en vitterlig Usandhed (saaledes som de tydske
Rigskommissærer under Krigen forlangte det af danske
Præster), kan det blive nødvendigt for samvittighedsfulde
Mænd at nægtø Lydighed og i fornødent Fald og med
Ro modtage Afsked.«
4. Kristendommen hæmmes ikke ved tydsk Reli
gionsundervisning for danske Folks Børn; tvertimod vil
den rette Opbyggelse fremmes, naar Religionsundervis
ningen snarest muligt bliver udelukkende tydsk. Da
ville Menighederne snart selv forlange, at ogsaa Kirke
sproget bliver tydsk.
Herpaa svarede Mørk Hansen blandt andet: »Danske
Læsere ville maaske forbauses over, at tydsk Hovmod
kan gaa saa vidt, at det skal være en Lykke for et
Folk, at dets Modersmaal fortrænges baade af Skolen
og af Kirken, og at til den Ende hele Religionsunder-
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visningen skal gives Ungdommen i et fremmed Sprog,
medens Modersmaalet endnu prædikes i Kirken. Men
Forbavselsen vil tabe sig noget, naar vi mindes nogle
Træk af Tydskernes gamle Færd i Sønderjylland. Da
Brandenburgeren Adam Struensee i 1759 blev General
superintendent i begge Hertugdømmer uden at kunne
Dansk, erfarede han paa sine Visitatser, at hvor Skolen
var dansk ligesom Folkesproget, var Oplysningen meget
god; men hvor Skolen var tydsk, medens Folkesproget
var dansk, var Fremgangen daarlig, og Oplysningen
jammerlig. Men i Stedet for nu at virke hen til, at
Skole og Hjem kunde arbejde sammen, foreslog han
stadigt som det eneste Hjælpemiddel — ganske som
Hr. P. — Tydsk og mere Tydsk! I aldeles danske Egne
i Mellemslesvig skulde Lærerne ej blot undervise paa
Tydsk, men ogsaa tale Tydsk til Børnene. Dette van
vittige Forslag fandt Medhold hos den tydske Minister,
den ældre BernstorfT. Men Struensee Jmaatte lige til
sin Død 1791 stadigt indberette, at hans Bestræbelser
intet havde frugtet, at Oplysningen i Kristendom var
elendig, og at baade Forældre og Børn vægrede sig ved
at tale Tydsk. Man ser, at Tydskerne altid ere sig selv
lige. Deres Sprog og deres Dannelse er det eneste
Heldbringende.
»Paa anden Maade kan man ikke forklare sig deres
fanatiske Kamp imod et Folks Modersmaal, som de dog
selv sige, at de agte og elske og gjerne ville gjøre lykke
ligt. Og atter maa vi her tænke paa Mt. 7, 12 og paa
Goethes Ord. Thi jeg vil spørge Hr. P. og alle dem,
der tænke som han: Vilde Tydskerne, som komme un
der fremmed Herredømme, være glade, naar Regjeringen
fratog deres Børn Brugen af det tydske Modersmaal i
Skolerne og derved banede Vejen til ogsaa at fratage
dem det i Kirken? Vilde Hr. P. og andre tydske Præ
ster have nogen Agtelse for saadanne tydske Lands-
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mænd, som under fremmed Herredømme godvillig gave
Slip paa deres Nationalitet? Hertil svarer Hr. P. og
enhver oplyst og varmtfølende Tydsker med et bestemt
Nej! Og dog skulle de Danske i Sønderjylland lægges
for Had, ja udskjældes og forhaanes, fordi de med alle
lovlige og loyale Midler forsvare deres danske Modersmaal, dog kalder Hr. P. den danske Presse, som er
Organ for Folket, en tøjlesløs og fanatisk etc. etc.
»Hetz- und Skandalpresse«. Hans Forbitrelse mod de
danske Blade er overhovedet saa overstrømmende, at
han næsten paa hver Side i stigende Klimaks gjentager
sine Ukvemsord. Side 29 overgaar han næsten sig selv
i følgende uoversætte!ige Tirade: »Diese giftige und alles,
was von deutscher Seite kommt, mit ihren giftigen
Geifer beschmutzende und verpestende dänische Presse,
allen voran dieses Flensborg Avis. Das im eigenen
Land ist geradezu schmachvoll und empörend«. At ud
give et saadant Blad »zeugt von einer ungemein niedri
gen Gesinnung«. Derfor opfordrer ogsaa den blide
Præst sin Regjering og Domstolene til »durch eine
stärkere Hand« at skille Befolkningen af med denne
Plage, og derfor er han saare vred paa mig, fordi jeg
har ladet mit aabne Brev trykke i et saadant Blad. Jeg
vil ikke svare videre herpaa, men roligt henstille til
Læserne, om Hr. P.’s Udgydelser vidne om en agtværdigere og ædlere Tænkemaade end de Mænds Virksom
hed, der under de nuværende Forhold i Sønderjylland
sætte Ejendom, Frihed, Ilelbred og Liv ind for at værne
om Folkets og dets Ungdoms helligste Rettigheder som
Mennesker og som Kristne.
»Jeg ved vel, at i det mindste 3 af disse Mænd
for Øjeblikket (Maj 1890) sidde i Fængsel i Følge Dom.
Men jeg véd ogsaa, hvorfor de ere dømte, og at endog
tydske Jurister føle sig yderst pinligt berørte ved disse
Domme og ved den Behandling, som det saakaldte Kultur-
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folk lader de Dømte vederfares. Desværre er der dog
faa eller ingen tydske Mænd, som offentlig tage Ordet
til Forsvar for de hæderlige Mænd, som, hvis de havde
været Tydskere, som kæmpede for det tydske Folks
Nationalitet, ganske sikkert vilde blive priste som de
ædleste Martyrer for Sandheden. Her er det atter
Matth. 7, 12, som man ikke kjender og Matth. 7, 8—5,
som man ikke hører.«
5. Folkets Omgangssprog vil Regjeringen dog ikke
udrydde; men dette Folkesprog er ingenlunde dansk,
men en Blanding, hvorfor Gudstjenesten for Nordslesvigs
Folk lige saa godt kan være Højtydsk som Højdansk,
da begge disse Sprog ere Befolkningen lige fremmede.
Hertil svarede Mørk Hansen blandt andet: »Den
Kjendsgjerning, at det danske Folkesprog i Sønder
jylland er lige saa rent og godt Dansk som
Landsmaalet i nogen anden dansk Provins, og
at derfor dette Folk ikke kan modtage nogen sund
og frugtbar Kultur, nogen virksom Oplysning
om Men neskeli vet og nogen hjertelig Opbyggelse
paa Troens Grund gjennem noget andet Sprog
end Dansk, vil ingen kunne modsige uden at røbe
enten tyk Uvidenhed eller ond Villie eller begge disse
Egenskaber i skjøn Forening.«
Mørk Hansen godtgjorde dernæst, at det forlængst
var bleven fastslaaet, baade af danske og uhildede tydske
Lærde, at Landsmaalet i Nordslesvig er en ren dansk
Dialekt og fortsatte saaledes:
»Naturligvis have enkelte tydske Ord efterhaanden
indsneget sig i Folkets daglige Tale, men det samme
finder Sted i andre danske Egne (St. Blicher bruger
saaledes Ordet gelik, strax); og i det danske Skriftsprog
have vi jo mange Ord af tydsk Oprindelse, ja man ge
som ere ligefrem Laan fra Tydsk; men til Gjengjæld
have Sønderjyderne beholdt mange ægte danske Ord,
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som næsten ere forsvundne andensteds eller kun bruges
af Digterne, f. Ex. Karm, Hære eller Hærde, Ble,
Svarrer, og her er det værd at lægge Mærke til, at
man for disse danske Ord nu i Skriftsproget bruger op
rindeligt tydske Ord (Wienervogn, Skulder, Lagen,
Drejer) i Stedet for de gode danske. Naar nu vore
tydske Modstandere udgive disse og lignende gamle nor
diske Ord for »nordschleswigsche Idiotismen«, saa bliver
deres Vankundighed i høj Grad komisk. Det staar fast,
at Sønderjydernes danske Sprog er en ægte dansk og
nordisk Mundart, ganske som Folkesproget i andre
gamle danske Provinser.
»Hvis nu nogen hos os vilde komme frem med
den Paastand, at Folk, der tale saaledes, lige saa godt
kunde have Tydsk som Dansk i Skole, Kirke og alle
offentlige Forhold, fordi »Højdansk« er et for Folket
fremmed Sprog, da vilde man med god Grund anvise
ham Plads i et Galehus eller en Idiotanstalt. Pastor
P. og hans Meningsfæller ere dog ikke Idioter; de have
deres politiske Grunde, hvorfor de ville lægge vold
som Haand paa Folkets Modersmaal, der er det Middel,
som Gud har givet dem til Oplysning og Opbyggelse.
Kun naar de forsøge at besmykke denne Undertrykkelse
med moralske og kristelige Grunde, bliver Usandheden
og Meningsløsheden latterlig, medens den fra en anden
Side betragtet er oprørende og forargelig.«
Naturligvis var Pastor Priesz af samme Mening,
som den, vi ovenfor hørte flere af hans nordslesvigske
Kolleger udtale, at Mørk Hansen ved sit aabne Brev
havde ukaldet blandet sig ind i en Sag, som ikke kom
ham ved.
Mørk Hansen svarede herpaa: »Kristne i Danmark
have ikke blot Ret til at udtale Bekymring og Harme
over en saadan Undertrykkelse af det Sprog, som er
det nødvendige Medium for Ungdommens Oplysning og
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Opbyggelse, men det bliver en hellig Pligt, som lige
frem følger af Broderkjærlighedens Fordringer, og denne
Pligt vilde jeg efter Evne søge at opfylde, selv om jeg
ikke havde været mangeaarig Præst for sønderjydske
Menigheder og gammel Tillidsmand for den nordslesvigsk
Gejstlighed. Pastor P. kan ikke forstaa dette og kalder
mine offentlige Udtalelser en ukaldet Indblanding, ja
han gaar saa vidt, at han, idet han stiller mit aabne
Brev sammen med (»völlig ebenbürtig zur Zeite«) -de
værste Udtalelser af den danske Presse, paa hvilket han
ødsler sine uoversættelige tydske Skjældsord, tilsidst
udbryder: »Ja, det vidner om en ualmindelig nedrig
Tænkemaade!« Ogsaa fra andre Sider er det blevet
udtalt i tydske Bladartikler, at Folkeskolens Fortydskning aldeles ikke vedkommer mig eller overhovedet
danske Folk nord for Grænsen. Vi se her atter et
slaaende Exempel paa, hvor svært det falder Tydskere
at tilegne sig Kristendommens store Bud (Matth. 7,12).
Thi da man i Aarene 1851—63 havde bildt det tydske
Folk ind, at der øvedes Uret imod de tydske Menig
heder i Angel, og den tydske Presse vrimlede af op
hidsende Angreb paa den danske Regjering, da Gustav
Rasch, Moritz Busch og mange andre udgave deres
»Smertens-Skrig fra Ejderen«, da fandt næsten alle
Tydskere dette i sin gode Orden, og det uagtet Sønder
jylland aldrig har hørt til Tydskland, og uagtet den
danske Regjerings Bestræbelser bevisligt kun gik ud
paa at bevare Dansk, hvor det ej blot var Folkets
oprindelige Modersmaal, men hvor det endnu var i
dagligt Brug i alle disse Menigheder. Har den store
Goethe saa alligevel ikke Ret?
»Der er her i Landet ligesom i Tydskland og Eng
land i de senere Aar virket ikke lidet for at kalde Me
nighederne til livligere Virksomhed for Hedningemis
sionen. Der holdes Møder med Bøn og Foredrag, og
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der indsamles milde Gaver. Dette er smukt og godt,
og det vilde røbe en sørgelig Sløvhed, en svag Tro og
en lunken Kærlighed, dersom nogen Kristen vilde tage
Ordet imod denne kristelige Bevægelse. Men saa maa
alle levende Kristne ogsaa kunne forstaa, at der nu i
Sønderjylland findes 200,000 Brødre og Søstre, hvilke
vi skylde mere Deltagelse og inderligere Forbøn end Hed
ningerne i de fjerne Egne. Thi de ere dog vort eget
Kjød og Blod, og deres aandelige Nød er for saa vidt
større end Hedningernes, som de staa i Fare for at
miste den Kristendom, som de og deres Fædre have
ejet i 1000 Aar, hvorfor de ville føle og forstaa Savnet
langt dybere og smerteligere end vankundige Hedninger
efter det gamle Ord: »Den græder ej for Guld, som al
drig Guld aatte««.
Der er ikke Tvivl om, at Mørk Hansens »aabne
Brev« gjorde sin Virkning ikke blot i Præsternes Ver
den, men ogsaa hos Menighederne, for hvis Skyld det
naturligvis ogsaa var skrevet, og fra hvis Medlemmer
Mørk Hansen modtog mange baade mundtlige og skrift
lige Taksigelser. Ikke alene over 10,000 Mænd, navn
lig Familiefædre, henvendte sig til den preussiske Regjering med Bøn om, at Anordningen af 18. December
1888 maatte stilles i Bero, men ogsaa en Flok Præster,
dels som Skoleinspektører, dels som Synodemedlemmer,
sluttede sig til disse Bønner. Denne Mening havde
Mørk Hansen ogsaa selv, og det glædede ham inderligt,
at hans Ord ikke helt havde været talte for døve Øren.
»Jeg tror endnu« — skrev han — »at dette Sendebrev
virkede paa mange, og at det kan betragtes som en
Frugt deraf, at 77 Præster have bedet Regjeringen om
2 danske Timer i Skolerne, ligesom det jo ogsaa har støttet
og fremmet de danske Synodemedlemmers Optræden«*).
•) I det ovennævnte Brev til Forfatteren.
H. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
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— Men desværre er Anordningen af 18. December
bleven staaende indtil denne Dag.

Det er som den sønderjydske Sags varme Talsmand,
at Mørk Hansens Navn er bleven bedst kjendt i hans
Fædreland, og det er som saadan, at det særlig har
været vor Opgave at skildre ham i disse Linier. Men
derfor maa man ingenlunde mene, at han over Politiken har forsømt sin egentlige Livsgjerning. Han har
altid omfattet sin præstelige Virksomhed med stor In*
teresse, og han har altid, hvor han har været Præst,
haft sine Menigheders fulde Tillid og Kjærlighed.
Om Mørk Hansen som Prædikant er der bleven
sagt følgende vistnok træffende Ord: »Hans Prædiken
var jævn og fattelig for alle; den indeholdt mange
ypperlige Tanker, men støttedes ikke af Veltalenhedens
ydre Midler. Da han var sig bevidst, at det ikke var
herved, han kunde virke, faldt han heller ikke hen i
den Fristelse at blive overfladisk. I sin Forkyndelse
er han vist ingen Sinde gaaet ud over, hvad han selv
havde erfaret, men desto vederheftigere blev han«*).
Men ved Siden af den daglige Præstegjerning i sine
Menigheder har Mørk Hansen lige til sine sidste Aar
taget livlig Del baade skriftlig og mundtlig i Forhand
lingerne om kirkelige Spørgsmaal. I en Række af Aar
var han Formand, og en meget virksom Formand, for
det sydøst-jydske Præstekonvent, der træffende er bleven
kaldt »Mørk Hansens Konvent«, og som saadan har
han blandt andet gjort sit for Indførelsen af de nye
Prædiketekster. Flere Gange har han med dygtige Ind
læg deltaget i Striden mod de gudsfornægtende An
skuelser, som navnlig efter 1870 ere komne til Orde i
♦) »Illustreret Tidende« Nr. 47, 1895.
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Literaturen. Ved nogle Artikler i »Fædrelandet« 1875
gav han den første Anledning til, at der paa de aarlige
Finantslove blev bevilget et Beløb til at forhøje Løn
ningerne af de mindre Skolelærerembeder o. s. v.
løvrigt har Mørk Hansen selv ved sit Jubilæum
som halvhundredaarig Præst den 18de Januar 1894 i
Vonsild Kirke udtalt sig paa følgende Maade om sin
Præstegjerning: »Hvad jeg stræbte efter som Præst, ud
taler Apostelen, naar han siger: Ikke os selv prædike
vi, men Jesum Kristum, Herren; os derimod at
være eders Tjenere for Kristi Skyld. Jeg siger
ikke, at jeg naaede at følge denne Formaning, ak nej!
thi det er saare vanskeligt at kunne undgaa ogsaa at
prædike sig selv. Det er jo dog vor egen Opfattelse,
ikke andres, vort eget Syn paa Evangeliet og Kristen
livet, som vi Prædikanter skulle forkynde, just fordi
vi skulle tale fordi vi tro og som vi tro. Men altid
bad jeg dog om, at jeg maatte undgaa en Tale, der
pynter sig med skjønne Blomster, kunstige Billeder og
hule, selvbehagelige Fraser, altid ønskede jeg, at jeg
paa nogen Maade kunde lade Evangeliets egen Sandhed
og enfoldige Skjønhed træde frem for dem, som hørte
mig, efter Apostelens Ord: »Ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale vi os for alle Menneskers Samvittighed
for Guds Aasyn«, altsaa ikke saa meget tale til For
standen som til Følelsen, den Følelse af Synd, som
vækker Samvittigheden og bereder Vejen for Guds Naades Ord. Man hører undertiden ved slige Lejligheder
Folk sige, at de kun have gjort deres Pligt. Men jeg
vil nok spørge: Hvem har virkelig gjort sin Pligt? Ak,
jeg har mange Gange forsømt mine Pligter, og jeg
kjender ogsaa nok Grænsen for mine Evner. Jeg har
ikke haft Gaver til at bruge det stærke, knusende Ord,
som vækker til pludselig Omvendelse. Dertil var jeg
ikke skikket, men dertil havde jeg ej heller Villie. Jeg
11*
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vilde forkynde Evangeliet, som Herren har befalet mig,
og Loven kun som Tugtemester til Kristus (Gal. 3, 24).
Jeg tænkte ideligt paa Apostelens Formaning til Titus
(2, 11), at det, som han skal tale, er Guds saliggjørende
Naade, der skal lære os baade at forsage Djævelen og
at tro paa ham, der gav sig hen for os for at forløse
os fra al Uretfærdighed. Derfor kunde jeg fra dette
Sted ikke tale til Hedninger, men kun til Kristne. Jeg
kan have fejlet heri som i meget andet. Men naar jeg
aldrig har villet gjøre det skarpe Skel imellem Menig
hedens døbte Medlemmer, den skarpe Sondring imellem
hellige og vantro, saa ved jeg dog, at jeg fulgte min
Frelsers udtrykkelige Formaning, naar han forbyder os
at skille Klinten fra Hveden, hvilket han har forbeholdt
sig selv som Verdens Dommer. Det er dog ikke raadeligt at handle imod hans klare Ord, og det vil, som
Luther siger, aldrig bringe nogen god Frugt, hvilket
Pavedømmets »vanvittige Kættermestre« saa sørgelig
have bevist. En ganske anden Sag er det, naar selv
kloge Folk her i Landet, ogsaa døbte Mennesker, er
klære sig selv for frafaldne Fornægtere, ja, for Kristi
Korses Fjender. Dem skulle vi bekæmpe af al vor
Kraft, og dem har jeg bekæmpet saa godt, jeg kunde,
om end ikke som jeg skulde og burde«*).
Som Politiker, med Hensyn til den indre Politik,
stod Mørk Hansen paa sine gamle Dage vist omtrent
paa samme Standpunkt, som da han første Gang traadte
frem paa den politiske Skueplads i den grundlovgivende
Rigsdag. Han var Højremand. Men han har ikke været
at formaa til at stille sig som Rigsdagsmand, siden
han kom til Vonsild, skjønt det ikke har manglet paa
Opfordringer. Derimod har han jævnlig deltaget i po*) »Nordslesvigsk Søndagsblad« (Kirkelig Del) Nr. 14.
April 1894.
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litiske Møder i sin Hjemegn, den stærkt bevægede Kolding-Egn, hvor han ofte optraadte som afdøde Folkethingsmand Bergs Modstander, ligesom han i den stærke
politiske Periode i Firserne leverede sit Indlæg om »de
grundtvigske Præster og den politiske Konflikt« (1886).
Mørk Hansen har ofte maattet høre ilde for sin
stærke Deltagelse i Fædrelandets offentlige Anliggender;
»men jeg fortryder det ikke« — siger han — »fortryder
kun, at jeg ikke altid har gjort det godt og kraftig
nok;« thi »jeg mente og mener endnu, at denne Virk
somhed ej blot kunde forliges med mit Kald som Præst
og som Kristen, men i Virkeligheden var en Følge deraf«*).
Fra Vonsild har Mørk Hansen fire Gange foretaget
Rejser gjennem Tydskland, hver Gang ledsaget af et
eller flere af sine Børn. Han vilde lære Tydskerne at
kjende i deres Hjem, men et Hovedformaal var at be
søge de Steder, hvor vor store Kirkefader, Morten
Luther, har levet og virket. Den første Rejse har han
udførligt beskrevet i Tidsskriftet »Fra alle Lande«
1873, og den affødte desuden en kirkehistorisk Skil
dring »Den hellige Elisabeth«, som blev udgivet af »Ud
valget for Folkeoplysnings Fremme«. De andre Rejser
ere til Dels beskrevne i »Nordslesvigsk Søndagsblad«,
og desuden udgav han et lille Skrift »Et Besøg i Witten
berg«, som er udkommen tre Gange i mange Tusinde
Exemplarer. Den sidste Rejse 1889, som gik til Svejts,
men ogsaa omfattede næsten hele Tydskland (Bremen,
Kølin, Worms, Baden, Bayern, desuden Berlin og Ly
bæk) findes fuldstændig beskreven i »Nordslesvigsk
Søndagsblad«, af hvilket Blad Mørk Hansen i det hele
har været en flittig Medarbejder, baade hvad dens folke
lige og kirkelige Del angaar.
Mørk Hansen fik det Indtryk, at det menige tydske
*) Sammesteds.
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Folk endnu i det hele er ærligt, flittigt, nøjsomt og
bravt, og at det kun er i de højere Lag (Universiteterne,
Diplomatiet, Armeen o. s. v.), at den Aand hersker, som
er bleven saa skjæbnesvanger for Nabofolkene.
Mørk Hansen havde alle Dage været i Besiddelse
af et stærkt Helbred, hvilket selvfølgelig afgav et godt
Grundlag for hans arbejdsomme Liv. »Jeg har« — ud
talte han i sin Jubilæumstale — »i de 50 Aar næppe
ligget syg i 50 Dage, hvilket jeg maa kalde en stor og
overvættes Naade«. Men han gjorde ogsaa selv alt for
at bevare »en sund Sjæl i et sundt Legeme«. 'Lige
indtil sit sidste Sygdomsaar stod han regelmæssigt og
tidligt op hver Morgen, tog sig Styrtebad, naar han
stod ud af Sengen, og delte saa iøvrigt sin Tid mellem
aandeligt og legemligt Arbejde. Blev han træt af at
læse eller sidde bøjet over sit Skrivebord, hvilede han
ud ved sin Høvlebænk eller sit Drejerlad, eller tog sig
en Tur ud i Sognet til Fods eller til Vogns, selv kjørende sine Heste. Ogsaa Haven ved Vonsild Præstegaard
vil i mange Aar bære Spor af Mørk Hansens kyndige
Behandling, ligesom de mange smaa Lysthuse ville af
lægge Vidnesbyrd om hans Dygtighed til at behandle
Sav og Øxe. Men Haven og Værkstedet var dog hoved
sagelig kun de Steder, hvor han hentede Friskhed til
atter at gaa til sit Arbejdsbord. Han sysselsatte sig
ikke uafbrudt med et Arbejde, til det var færdigt, men
han tilførte det bestandigt friske Kræfter. Aldrig var
han ledig, og han var som sagt en Mester til at ind
dele sin Tid, saa han kunde faa Tid til alt. Der er
næppe nogen, enten udensogns fra eller indensogns fra,
som kom til ham, der har mærket, at han trods sin
stadige Optagethed ikke havde Tid til at modtage Besøg,
ligesom hans Børn vist heller ikke skulle kunne sige,
at han ikke havde Tid til at give sig af med dem. Paa
den Maade bevarede han Legemet friskt og Aanden
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usædvanlig bøjelig og livlig helt ind i sin høje Alder
dom, og det er sandt, hvad hans Levnedstegner*) i »Dansk
biografisk Leksikon«, siger om ham, at »det er ikke
mange Mænd, som, naar de i en Alder af 76 Aar se
tilbage paa et bevæget Liv, hvor de have deltaget i
mange Stridigheder, der have bevæget Sindene stærkt,
ville kunne rose sig af i den Grad som Mørk Hansen
at have fastholdt deres Ungdoms Idealer uden derfor
at komme til at staa uforstaaede eller uforstaaende
over for de yngre Slægter«.
Med den 18de Januar 1894 oprandt en sjælden
Højtidelighed for Mørk Hansen. Det var nemlig den
Dag 50 Aar, siden han .blev kaldet til Præst i den
danske Folkekirke. Paa Højtidsdagen samledes han
med en talrig og taknemlig Menighed i Vonsild Kirke,
ligesom Slægt og Venner og en større Kreds af ældre
og yngre Embedsbrødre havde givet Møde for at hædre
den alderstegne Præst. Mørk Hansen talte trods sin
høje Alder med sjælden Kraft. Han gik ud fra Pauli
Ord i 2. Korinth. 4: »Vi tro, derfor tale vi«, det samme
Ord, som Biskop Brammer havde talt over, da han for
et halvt Aarhundrede siden blev ordineret, og det Ord,
han havde mødt for 28 Aar siden paa Prædikestolen
i Vonsild, og som han siden den Tid havde haft for
Øje hver Helligdag. I en Tale, der helt igennem
aandede en inderlig Tak til Gud for de henrundne 50
Aar, gav han en tiltalende Skildring af sit Liv, hvad
han havde villet og hvad han havde virket, en Skildring,
som vi, efter hvad man vil have bemærket, i det foregaaende ofte have taget vor Tilflugt til. Han mindedes
ogsaa med Tak Landets Konge, som i Dagens Anled
ning havde hædret ham ved at skjænke ham Titel og
Rang med Stiftsprovster. (Ridder var Mørk Hansen jo
allerede bleven 1860, og Dannebrogsmand blev han i
•) Provst L. Kock.
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Anledning af sin 70aarige Fødselsdag 1885). Ligeledes
mindedes han med Taknemmelighed Ribe Stifts gamle
Biskop, C. F. Balslev, der paa Grund af sin fremrykkede
Alder ikke kunde være tilstede, men som havde skrevet
et kjærligt Brev til ham, han takkede sin Provst, som
havde »talt saa hjerteligt og opbyggeligt til ham«, Pa
storatets Lærere for trofast Samarbejde og Præste
brødrene for deres Deltagelse, men navnlig bragte han
sine kjære Menigheder en varm og inderlig Tak for
deres »store Kjærlighed og rige Gaver«, men først og
fremmest fordi »I bære over med mine Skrøbeligheder,
og især vil jeg takke Eder for den inderlige og hjerte
lige Deltagelse, som I alle viste mig, da min trofaste
og fromme Hustru forlod mig. Da trængte jeg i Sand
hed til Venners Kjærlighed, og jeg fandt den i rigt
MaaL Ja, Tak fordi hendes Minde endnu ikke er bleg
net iblandt Eder!« .... »Bed med mig og for mig« —
sluttede den gamle Præst — »at det indvortes Menneske
maa fornyes Dag for Dag, saa at jeg ikke bliver træt
af at arbejde for min Saliggjørelse med Frygt og Bæven,
men ogsaa med Tro og Haab, at vi ved Guds Naade
kunne samles om Lammets Trone i hans evige Rige«.
Endnu et halvt Aarstid efter denne Begivenhed var
Mørk Hansen nogenlunde rask og rørig. Jeg husker
saaledes, at jeg traf ham ved den store Folkefest paa
Skamlingsbanken den 4de Juli 1894, livlig og inter
esseret som altid. Navnlig udtalte han sin Glæde over
Pastor Johannes Glausens (den Gang i Slagelse, nu
Mørk Hansens Eftermand i Vonsild) fortrinlige Tale.
Men fra den Tid af svækkedes hans Legemskraft mere
og mere af en Kræftskade, som han maaske alt i læn
gere Tid havde baaret paa, og som det ikke kunde
lykkes Lægerne at faa Bugt med. Henad Efteraaret
*) »Nordslesvigsk Søndagsblad« (Kirkelig Del) Nr. 14.
April 1894.
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tog han saa Kapellan, og hans sidste kirkelige Forret
ning blev nok at indsætte Kapellanen. Saa vidt vides
kom han ikke selv til at prædike tiere, var maaske
næppe nok i Kirke, men hjemme i sin Stue holdt han
sig dog nogenlunde Vinteren over. I Juni Maaned 1895
under »det kirkelige Møde« i Kolding besøgte jeg ham
en Eftermiddag, medens Mødets øvrige Deltagere gjorde
en Tur til Skamlingsbanken, hvor jeg tidligere var
kjendt. Han var den Gang meget legemlig svag, sad dog
eller rettere laa i sin Lænestol, læste og røg Tobak og var
med ved Aftensbordet, men hansAandskraft var usvækket.
Vi samtalede om Dagens Spørgsmaal i den præstelige
Verden, Koldingmødet, Stiftets nye Biskop, Provst Schepelerns Tale over Pastor Johannes Petersen, som var ud
kommen i Trykken i de samme Dage, og som Mørk
Hansen lige havde læst, men først og sidst talte vi om
vor fælles Kærlighed, den danske Sag i Sønderjylland.
Mørk Hansen sad inde med en enestaaendé Kjendskab
til Sønderjyllands Historie og nationale Forhold baade
i ældre og nyere Tid. Der udkom ikke nogen Bog
eller Pjece, der handlede om, eller hvor det sønderjydske
Spørgsmaal blot berørtes, uden at den i Mørk Hansen
var sikker paa at finde en Kjøber og en grundig Læser,
hvad hans efterladte Bibliothek nok som afgav Vidnes
byrd om. Og fra sin Præstegaard, der laa tæt inden
for de sørgelige Grændsepæle, havde han god Lejlighed
til at følge Begivenhedernes Gang dernede paa nært
Hold. Han fulgte med i den sønderjydske Presse, han
kjendte alle Førerne dernede og stod i personligt Ven
skabsforhold til flere af dem, han glædede sig over
deres modige Optræden baade i Berlin og paa de hjem
lige Kamppladser, han modtog stadigt Besøg af Sønder
jyder, hvilke han ved sin Erfaring og Kundskab var
baade til Trøst og Støtte, ligesom han ogsaa jævnligt
selv lige til sin sidste Tid aflagde Besøg hinsides Grænd-
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sen. Naturligvis havde han i Aarenes Løb lidt store
Skuffelser, men han tabte ikke Modet. Han troede
med hele sit Hjerte paa Sandhedens og Retfærdighedens
Sejr over Uret og Løgn, og han bevarede sit stærke
Haab urokkeligt til det sidste.
Det blev mig et Par uforglemmelige Timer, dem
jeg tilbragte hin Juni Eftermiddag i Vonsild Præstegaard. Da Mørk Hansen først kom til at tale om sit
kjære Sønderjylland, kom der Liv i de matte Træk,
og som han sad der, fuldstændig glemmende sin Syg
dom og helt betaget af sin Hjertesag, maatte jeg saa
levende mindes og sande, hvad Holger Drachmann for
nogle Aar siden skrev om ham i sin Bog: »Danmark
leve!*)« »Præsten var hjemme« — skriver Digteren —
»han havde noget af en Oberst i sin Holdning og meget
af en Digter i sit Blik; det var Frederik PalludanMiiller, han strax mindede om .... Med et lille Smil,
men samtidigt med noget hvast, lyst, ivrigt spørgende
i Øjet saa’ han paa mig .... Og saa kom Spørgsmaalet, »Grændse«-Spørgsmaalet Danmark og det tydske
Rige; Præsten kunde tale med herom; han var en af
dem, der fra Slesvig var bleven trængt herop, hvor han
havde valgt sin Forpoststilling. Og idet jeg lyttede til
ham, idet jeg begyndte at gløde ved den Ild — den var
endda slet ikke patetisk, — som prægede hans Miner,
hans korte soldatermæssige Sætninger, saa begyndte jeg
paany at føle som noget levende, noget haandgribelig
sandt og virkelighedsindviet det, som jeg selv kun
havde kunnet faa ind i min Sjæl gennem Bøger og
Ræsonnement: Vi havde en Livssag; den gik fremmest
for alle Sager .... Jeg følte da, hvorledes den, der
har viet sit Liv til en Sags Forfægtelse, og som endnu
•) Pag. 61—65, Mørk Hansens Navn nævnes ganske vist ikke;
men det fremgaar klart af Omstændighederne, at den der skildrede
Præst er Mørk Hansen.
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i sin høje Alder staar rank, oprejst, og ukuelig,
uoverbeviselig paa sin fremskudte Forpoststilling, —
hvorledes han med den ideelle Rets Krav af den yngre
kan fordre Respekt, Lydighed, Hengivenhed, endogsaa
dér, hvor hans Stivhed maaske skygger for hans Upar
tiskhed .... Denne Præst var Militær: han havde
brugt sin Kaarde hele sit Liv igjennem for at hævde
sit Fædrelands dyrebareste Ret i Spørgsmaalet om »at
være eller ikke være« overfor en mægtig Nabostat; . . .
vilde man med Billighed forlange af denne Mand, at
han skulde spalte sit Sind i uafgjørlige Undersøgelser
om, hvorvidt vi altid havde grebet de rette Midler an?
. . . . Denne gamle Hædersmand her ved Rigets Grændse
svinger paa sit Livs Aften med Soldatens ungdommelige
Giands i Øjet Fanen for vor historiske Ret og for vor
sønlige Kærlighedspligt mod det Fædreland, der for
langer af os alt — alt!«
Med Tanken paa sin nær forestaaende Død for
fattede Mørk Hansen med stort Besvær i Foraaret 1895
en Artikel, som han under Titelen »Trøst i Trængsel«
lod indrykke i Bladet »Avisen«, hvorfra den gik over i
de fleste andre kongerigske Blade og i Nordslesvigs
danske Blade. Den blev det sidste af hans mange
varme Indlæg for Danmarks og Sønderjyllands Sag og
kan betragtes som hans Testamente til det danske Folk
paa begge Sider af Grændsen, og den bør derfor ikke
savnes i nærværende Mindeskrift:
»Der fortælles om Filip Melanchton, at da han laa
paa sit sidste Sygeleje, havde han skrevet paa et Blad
Papir, hvilke Tanker der især trøstede ham ved Skils
missen fra dette Liv og vakte Længsel efter et bedre.
»Blandt disse fandtes ogsaa det sikre Haab, at saa
meget af, hvad der her var ham uforstaaeligt og ufatte
ligt, hisset vilde blive opklaret for ham.
»Et saadant Haab er uden Tvivl altid en Trøst for
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ethvert alvorligt Menneske, som maa berede sig til at
sige Verden sit Farvel. Og det gjælder ikke blot de
højeste og helligste Sandheder, fordi vi her vandre i
Tro, men hisset skulle vandre i Beskuelse og ikke
længere se alt i et Spejl og en mørk Tale (1. Cor. 13).
Men en mørk Tale er jo ogsaa mange Gange Guds
Styrelse her paa Jorden, som vi kunne længes efter at
faa opklaret.
»Dette har i mange Aar, men især i den seneste
Tid været et Haab og en Længsel for mig, hvis Van
dring nærmer sig sin Afslutning. Uforklarlig og ube
gribelig har den Guds Styrelse været mig, hvorved mit
lille dyrebare Fædreland er blevet plyndret og lemlæstet
paa en saadan Maade, at aabenbar Løgn og Svig synes
at have sejret over al Retfærdighed og Sandhed, at
Forræderi, Mened og Traktatbrud, Gudsbespottelse har
kunnet brede sig paa Højsædet, saa at Folkenes Be
greber om Ret og Uret ere bievne forvirrede, medens
Tusinder af sagesløse Mennesker, som have kæmpet for
Troskab, Ret og Sandhed, synes at have udøst deres
Blod forgjæves. Jeg tænker her især paa de tro danske
Sønderjyder, hvis Kaar jeg delte i mange Aar og navn
lig i det tunge Aar 1864, hvis ærlige, trofaste Sind jeg
lærte at kjende og elske, baade den Gang og lige indtil
nu, og hvis Trængsler bringe eller burde bringe alle
danske Mænd og Kvinder daglig Sorg og Smerte.
»Vel véd jeg, at en Kristen altid kan slaa sig til
Ro med den Forvisning, at ligesom det ikke er os, der
skal dømme Verden, saaledes er det os ej heller tilladt
at ville forstaa Guds Hensigter med Verdensstyrelsen i
de enkelte Tilskikkelser (»Hvo har kjendt Herrens Sind,
eller hvo var hans Raadgiver?« Rom. 11). Det maa
være os nok at vide, at »alle Ting skulle tjene dem til
Gode, som elske Gud.« Men vi Mennesker ville dog
saa gjerne forsøge at trænge ind i den barmhjertige
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Guds Tanker med de Kors, han lægger paa os, just
for at de ret kunne tjene os til Gode, og da vil der ofte
komme Øjeblikke, da vi staa famlende, om ikke mod
løse lige over for, hvad vi se.
»Vi kunne godt forstaa, at fra den Dag, da Menne
sket faldt, og Synden trængte igjennem til alle, maa
der være Lidelse og Trængsel, Uretfærdighed og Under
trykkelse blandt Syndens Børn, og at det bør Guds Børn,
som ere komne ind under hans Naades Vinger, at lære
at længes efter den nye Himmel og den nye Jord, hvor
Retfærdigheden boer.
»Vi kunne ogsaa godt erkjende, at det under denne
Verdens mange Trængsler er den barmhjertige Guds
Naadegave, at Trængslerne ej blot virke Standhaftighed,
Taalmodighed og Haab, men at Synet af andre Menne
skers Lidelser virke Medlidenhed, Offervillighed, gode
Bønner og alle Kjærlighedsgjerninger, saa at vi hverken
kunde tænke eller ønske os en Verden uden Lidelser.
Hvor mange gode Medlidenheds Følelser, og Kjærligheds Gaver have saaledes ikke den forløbne Vinters
haarde Nød lokket frem i Kjøbenhavn og andre Stæder!
Men overfor de enkelte Tilskikkelser staar vore Tanker
bagefter stille, og der er intet andet at gjøre end at tie
og bie, idet vi komme ihu, at tusinde Aar ere for Gud
som en Dag.
»Naar jeg ud fra dette Stade betragter Tilstanden
blandt de danske Sønderjyder, da er det en stor Trøst
at lægge Mærke til, at den gruelige Undertrykkelse af
Modersmaalet og det danske Folkeliv i mange Maader
har haft den modsatte Virkning af den tilsigtede, idet
den danske Følelse øjensynlig er bleven skærpet og
styrket ved den øvede brutale Uret, saa at alle bedre
Elementer i Folket altid mere vækkes af Dvale, og den
lovlige Modstand ordnes og vokser i Kraft. Men paa
den anden Side kan det jo ikke nægtes, at denne Kamp
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imod Løgn og Uret, der i sig selv er saa naturlig og
saa ædel, ogsaa medfører Farer for det aandelige og
navnlig det kirkelige Liv.
»Det er en daglig Pine for kristelige Forældre, naar
de vide, at de kjære Børn i Skolen ikke faa mindste
Vejledning til at forstaa og tilegne sig Troens Ord og
Sandheder paa Modersmaalet, som dog er det eneste,
der i Mund og Bog kan vække et Folk af »Dvale«.
Det er fremdeles en Lidelse, at Skolen i det hele næsten
overalt staar fjendtlig lige over for Hjemmene, ligesom
det er en Lidelse for Menighedens Medlemmer, naar de
maa staa med Mistro eller Bitterhed over for de »Sjæle
sørgere«, der skulde være Aandslivets Bærere, meu nu
for det meste ere Fjender af Folkets folkelige Oplys
ning. Alt dette er ikke glædeligt, og naar vi tænke
paa al den Bekymring og Bitterhed, der daglig hjem
søger Hjerterne i de tusinde Hjem, hvorfra Børnene
tvinges hen i den tydske Skole, er det ikke saa let at
holde Frimodigheden vedlige.
»Ved Aabenraa Provsti Synodemøde i Fjor spurgte
et Medlem (en kjær Ven og Discipel af mig) de for
samlede Præster, om de paa Ære og Samvittighed kunde
nægte, at Skoleordningen af 1888 ikke virkede ned
brydende og ødelæggende paa det kirkelige Liv i Menig
heden, men de tav alle stille. Vel have vi set, at en
betydelig Majoritet af Synodemedlemmerne i Rendsborg
have andraget hos Regjeringen om at faa indført ugent
lig Undervisning i Modersmaalet i de rent danske
Sogne (et uhyre beskedent Ønske!), men da Regjeringens Repræsentant erklærede, at dette Ønske ikke kunde
opfyldes (hvorfor ikke?), blev de fleste Præster strax
bange, og Majoriteten blev i det sidste Møde i Minoritet.
Dette var dog næppe blot en Følge af Fejghed, men
snarere et Vidnesbyrd om, at de fleste Præster ligesom
Regjeringen gaa ud fra, at Folkets Forvandling fra
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Danskere til Tydskere kun er et Tidsspørgsmaal, og at
det derfor er det bedste, at Pinen gjøres saa kort som
mulig.
Generalsuperintendent Kaftan, der rent ud
nægtede at bringe Synodens Bøn om de fattige to Ti
mers Dansk til Kultusministeren, skal jo have udtalt
til flere, at det var nødvendigt, at den nuværende danske
Slægt maatte omkomme i Ørkenen, inden man kom ind
i det forjættede Land. Han glemte rigtignok, at en
Slægt, som omkommer af Hunger, umuligt kan frem
bringe en levedygtig Efterslægt. Vi finde Trøsten i
den Forvisning, at Hjemmene have større Magt over
Børnenes Sind end den tydske Skole, og i det faste
Haab, at Gud i sin Naade vil sende Hjælp, inden det
er forsiide. Er det nu en Pine for det danske Folk,
at Skolen arbejder imod Hjemmene og at mange Me
nigheder svækkes og sløves, saa er det en ikke mindre
Pine at være Vidne til, at den historiske Oplysning,
som man nu i alle Skoler (ikke mindst de højere) giver
Ungdommen, nu er traadt i Løgnens Tjeneste, saa at
der, naar Talen er om Tydsklands Forhold til Danmark,
bliver Formørkelse i Stedet for Oplysning. Dette er
absolut af det onde eller rettere af den onde, og naar
vi daglig erfare, at Bagvadskelsen af den danske Regjering endnu staar i den højeste Kurs i hele Tydskland,
saa at det atter og atter gjentages i Blade, Tidsskrifter,
verdenshistoriske Værker, i Landdag og i Rigsdag o. s. v.,
at den nuværende Undertrykkelse af Folkets Sprog i
Nordslesvig er Smaating i Sammenligning med den
danske Regjerings Færd i 1851—63 (da hele Sydslesvig
beholdt det tydske Sprog uanfægtet i alle Forhold), saa
er ingen anden Forklaring mulig, end at man frivillig
har givet sig i Tjeneste under Løgnens Fader, der
endnu bestandig frister Begjærligheden med det gamle
Ord: »Alt dette vil jeg give dig — om Du vil falde ned
og tilbede mig!«
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»Ere vi nu komne paa det rene med, hvem det er,
Kampen staar imellem, saa savne vi aldrig den rette
Trøst, blot vi selv holde os paa den rette Side. Thi
saa tvivle vi ikke om, hvem der vil bære Sejren hjem.
»En Kristen vil aldrig savne Trøst og Fred. Men
denne Trøst tilhører kun dem, som ville leve og handle
efter den gode Bekjendelse. Naar jeg derfor ovenfor
har sagt, at vi skulle tie og bie, saa vil jeg have det
opfattet paa den Maade, at vi skulle gjøre, hvad der
staar i vor Magt, for at modarbejde og bekæmpe den
onde Aand, og at vi altsaa i levende Kjærlighed skulle
staa vore sønderjydske Landsmænd bi i deres ærlige og
udholdende Kamp imod det fremmede og aandsødelæggende Væsen.
»Ligesom nu Sønderjyderne selv have sluttet sig
sammen i Foreninger til Modersmaalets Bevarelse, saaledes er det en hellig Pligt for enhver dansk Mand og
Kvinde at støtte og hjælpe disse gode og retfærdige Be
stræbelser. Paa mange Omraader staa vi ganske vist
temmelig afmægtige, f. Exempel lige over for de histo
riske Løgne og Forvanskninger i Skolerne i hele Tydskland. (Noget kunde og burde der dog være gjort). Men
el Felt er der, hvor der med god Villie kan udrettes
meget, og hvor der, Gud ske Tak, ogsaa er udrettet
noget. Jeg sigter naturligvis til de Efterskoler og Høj
skoler, som paa meget billige Vilkaar modtage sønder
jydske unge Mennesker af begge Kjøn og søge at ud
fylde de store Mangler, som den tydske Skole har
efterladt.
»Vi have, som bekjendt, nu forskjellige Foreninger,
af hvilke nogle have bestaaet i en Aarrække, hvis Formaal er at skaffe de unge en sund og dansk Oplysning
og Uddannelse. Men disse Foreninger burde omfatte
mange flere Medlemmer, end de hidtil have kunnet
samle, og de burde støttes med langt større Iver, navn-
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lig af dem, der leve i gode og rigelige Kaar, end hidtil,
saa sandt som det gjælder en virkelig Livssag for vort
Folk. —
»Der er en af disse Skoler, for hvilken jeg endnu,
inden jeg sidste Gang nedlægger Pennen, gjerne vilde
tale et indtrængende Ord til ligesindede Landsmænd.
Jeg mener Efterskolen i Hejis. At denne ligger mig
inderlig paa Hjerte, er ikke blot en naturlig Følge af,
at jeg har arbejdet for dens Oprettelse, og at jeg siden
har været og endnu indtil Dato er knyttet til den som
Formand for Tilsyns-Udvalget; men det følger ogsaa
deraf, at den er den eneste af Efterskolerne, som er
indrettet udelukkende med de sønderjydske Børns Tarv
og Trang for Øje. Den blev oprettet af de samvir
kende sønderjydske Foreninger, og det er disse
Foreningers Overbestyrelse med den energiske, utrætte
lige Formand, Hr. Tandlæge Axel Carstens i Spidsen,
som har den store Fortjeneste, at den allerede har kun
net udrette en god og velsignet Gjerning.
»Medens disse Foreninger fra Begyndelsen kun
omfattede udviste eller udvandrede Sønderjyder, som
ved selskabelige Sammenkomster vilde styrke hinanden
i den fælles Kjærlighed til Hjemmene syd for Grændsen, ere de nu aabnede for alle danske Mænd og Kvin
der, som føle varmt for Sønderjyderne og den danske
Sag. Og nu gaar deres Hovedvirksomhed ud paa en
praktisk Gjerning for den Ungdom, der trænger saa
haardt til den Oplysning i dansk Aand, som de tydske
Skoler nægte dem eller endog søger at undergrave.
»Det er glædeligt, ja rentud forbausende at se,
hvor hurtigt og godt disse unge Mennesker, som ikke
have lært at læse eller skrive Dansk, kunne tilegne
sig disse Færdigheder, og med hvilken Glæde og Frugt,
de modtage Oplysning om det gamle Fædrelands Hi
storie og Geografi.
12
H. Kau: Stiftsprovst M. Mørk Hansen.
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»Da den Skolebygning, som vi i et Par Aar havde
til Leje, havde vist sig utilstrækkelig, i mange Maader
uhensigtsmæssig (usund, brandfarlig m. m.), besluttede
vi os til at bygge en helt ny, smuk og solid Skolebyg
ning, som blev indviet i Maj 1894. Den rummer over
50 Elever, og den er nu fuldt besat.
»Det er ordnet saaledes, at alle de samvirkende
sønderjydske Foreninger her i Landet yde et vist Bi
drag for hvert Medlem, og Udsigterne ere derfor ret
beroligende, men den betydelige Byggegjæld skulde dog
ikke blot forrentes, men helst afdrages saa snart som
muligt.
»Jeg føler Trang til at udtale en inderlig Tak til
alle dem, som ved at yde Bidrag til de forskellige For
eninger og Samfund, som skaffe de unge Sønderjyder
Plads dels paa Højskoler, dels paa Efterskolerne (i
Hejis, Skibelund og Holsted) allerede have hjulpet denne
gode Sag frem. Men det forekommer mig klart, at
der findes en Mængde velstaaende eller endog rige
Mænd, som endnu slet intet have ydet til dette Værk,
og som dog ville kaldes Danske. Jeg beklager dem;
thi enten mangle de Forstaaelse af den Fare, som truer
vor nationale Tilværelse, hvis Bolværket falder, og det
er en slem Mangel, eller de savne Hjertelaget og Kjærligheden, og det er endnu værre. Muligt kunne disse
Linier bringe en og anden til at tænke alvorligt over
denne Sag, som burde kunne samle Folkets bedste
Kræfter af alle Samfundslag og Partier til fælles Virk
somhed og fælles Ofre.
»Der er næppe nogen Gjerning, som for Tiden kan
bringe større Frugt og Glæde, større Trøst i Trængsel.«
Imidlertid forværredes Mørk Hansens Tilstand mere
og mere, og hans Kræfter tog af i foruroligende Grad.
Søndag Morgen den 18de August 1895 kaldte han sine
Børn og sine Husfolk sammen, bekjendte selv Troen og
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bad »Fadervor« med dem, og lod Kapellanen meddele
sig den hellige Nadvere. »Gid nu den Følelse« — ud
talte han — »at jeg i Dag skal dø, maatte vise sig at
slaa til«. Og den slog til; medens Kirkeklokken i Dalby
ringede hans kjære Menighed sammen til Gudstjeneste,
sov han stille hen.
Fredagen den 23de August foregik Mørk Hansens
Begravelse fra Vonsild Kirke*). Sjælden er der død
en Mand, til hvis Jordefærd der som Tegn paa Folkets
Højagtelse og Kjærlighed er bleven sendt saa mange
smukke Kranse, som der var sendt til Vonsild i An
ledning af Mørk Hansens Begravelse. Den lyse og ret
rummelige Landsbykirke var smykket paa den mest
tiltalende Maade.
Hver Stol var behængt med en
Krans. I Lysekronerne, der vare floromvundne, vare
Lysene tændte, og Alter og Vægge vare smagfuldt pyn
tede med Blomster og Grønt.
Det hele gjorde et saa
smukt Indtryk, netop fordi der ikke var overlæsset med
Prydelser, og fordi alt var saa smagfuldt ordnet. Af
de mange Læs Kranse, der ankom fra Venner hele
Landet over, var der bl. a. en Sølvkrans, hvis ene
Sløjfe bar Indskriften: »Stiftsprovst M. Mørk Hansen
født 2/ 1815, død
1895«, medens der paa den anden
læstes: »En ædelbaaren Dannemand. En mild Herrens
Tjener. — Fra Venner i Vonsild«. Paa en Sølvplade
omgiven af Blomster og med Palmegrene læstes: »Som
taknemlig Erindring fra Dalby Menighed om Stifts
provst M. Mørk Hansen«. Fra Felsted Menighed i
Sønderjylland var der sendt en smuk Krans med føl
gende Indskrift: »Vi ville bevare Dit Minde med Tak
og Kjærlighed, vi ville handle i Din Aand og haabe
at se Dig igjen dér, hvor Uret er Umulighed. Felsted
*) Referat fra Mørk Hansens Begravelse i »Dannevirke« Nr.
197, den 24de August 1895.
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Sogns Kirkeforstanderskab«. Desuden var der en Krans
fra Lærere og Lærerinder i Vonsild go Dalby med
Indskrift: »Et kjærligt og taknemligt Minde«, og en
fra 79de Kreds af D. L. F., en Palmekrans fra Højres
Repræsentantskab, Kranse fra de sønderjydske For
eninger i Fredericia og Omegn, Grenaa og Omegn,
Svendborg, Odense og Holstebro, fra den konservative
Klub for Kolding og Omegn, fra Fædrelandets Forsvar,
fra Nykjøbing paa Falsters Byraad, fra Lærer og Lærer
inder ved Hejis Efterskole, HøjresVælger- og Arbejder
forening, fra Foreningen S. S. o. s. v. Af Kranse
fra Sønderjylland var der foruden den ovenomtalte fra
Felsted en meget smuk Krans fra »Sprogforeningen«,
en Krans fra den nordslesvigske Skoleforening, en
Krans fra danske Kvinder i Haderslev, Kranse fra
dansk-nordslesvigske Blade o. s. v. Flertallet af de
større Kranse var anbragt omkring Alteret inde i
Kirken, medens mange dækkede Mørk Hansens Kiste,
der henstod i Kapellet.
Allerede længe før den fastsatte Tid Kl. 2 var
Kirken fyldt med Mennesker, og Trængselen voxede
tilsidst i næsten foruroligende Grad. Mange maatte
endda blive udenfor, og Pladsen foran Kirken var fuld
af Vogne, der fra Kolding Banegaard havde kjørt Folk
herud fra Nær og Fjern, hvoriblandt mange fra Sønder
jylland. Der var henved 30 Præster i Ornat, hvoraf
de fleste havde Plads i Koret, men stærkest var dog
Mørk Hansens egne Menigheder repræsenteret.
Efter Afsyngelsen af Salmen: »Du Herre Krist
min Frelser est«, besteg Provst Assens fra Gauerslund
Prædikestolen. Han gik ud fra Pauli Ord (2. Tim.
4, 7—8) »Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet
Løbet og bevaret Troen, og nu er Retfærdighedens
Krone henlagt til mig< o. s. v., og udtalte blandt andet
følgende om den Afdøde: Det var ikke vanskeligt at
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tegne et Billede af Mørk Hansen ; thi han var ingen
sammensat Karakter. Bedst kunde han vist skildres
med de Ord: Han var en trofast Kristi Tjener og en
god dansk Mand. Det kunde være, nogle vilde sige,
at det sidste var en Sag af underordnet Betydning.
Mange sige, naar vi have det godt, saa bryde vi os
ikke om mere, og regne saadanne Ord som Nationa
litet, Sprog og Fædreland for saare lidet. Andre ere
saa inde i Arbejdet for deres himmelske Fædreland, at
de intet have tilovers for deres jordiske. De glemme
Evangeliet fra sidste Søndag: Herrens Indtog i Jeru
salem , hvorledes han græd af Sorg over sit Folk,
glemme, hvorledes Paulus var besjælet af den dybeste
Kjærlighed til sit Folk. Og saaledes maatte der ogsaa
siges om Mørk Hansen, at det var en dyb Sorg og en
uafladelig Smerte, der boede i hans Bryst og som tryk
kede ham, naar han tænkte paa vore fraskilte Brødre.
Og Mørk Hansen havde en forunderlig Frejdighed, saa
han kunde tale djærve Ord, saa snart han mente at
kæmpe for Sandhed og Ret.
Vore fraskilte Brødre
saa op til ham som til deres Høvding og som en fuld
god Ven. Mange Gange havde han opvakt Fortørnelse
hos sine Modstandere, men selv disse maatte indrømme,
at han skød ikke med forgiftede Pile, men kæmpede
med blanke Vaaben. Nu er han gaaet derhen, hvor
der hverken er Tale om Dansk eller Tydsk.
Det var ikke længe siden Taleren havde staaet i
denne Kirke. Da var der Højtid i Vonsild Menighed.
Da sad Mørk Hansen der, hædret af sin Konge, medens
mange milde Øjne saa hen paa ham.
Da stod han
paa Prædikestolen, medens Minderne traadte frem for
hans Sjæl og lagde ham varme Ord paa hans Læber.
Idag var der ogsaa Højtid, Sørgehøjtid. Flagene vaje
paa halv Stang. Der var Sorg baade her og hinsides
Grændsepælene og Sorg i den gamle Præstegaard. Men
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der var ogsaa Tak til Gud i Himlen, der gjør alting
godt, at man fik Lov til at beholde ham saa længe.
Vi tro, at han har stridt den gode Strid, fuldkommet
Løbet og bevaret Troen og faaet Livets Krone.
Derefter talte Pastor Olsen, S. Stenderup, tidligere
Præst i Nordslesvig ligesom Mørk Hansen, over Texten
i Hebræerbrevet 3. Kapitel, 5.—6. Vers: »Og Moses
var vel tro i hans ganske Hus som en Tjener til at
vidne, hvad der skulde siges; men Kristus er det som
Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi
indtil Enden holde fast ved Frimodigheden og det Haab,
som er vor Ros«.
Taleren havde bedt om at faa Lov til at tale et
Ord ved denne saa højtidelige Lejlighed. At tale til
Minde om én af Danmarks bedste Sønner, saadan en
Ære var vel værd at bede om. Mørk Hansen og Ta
leren havde vandret sammen i mange, lange Aar i
samlet Venskab, og Taleren følte sig staaende i stor
Takneminelighedsgjæld til Mørk Hansen. Vi holdt jo
alle saa inderligt af ham — sagde Taleren — og næ
rede alle den største Agtelse for ham, vi Præster der
nede i Sønderjylland. Han arbejdede for Kristus først,
det tør jeg sige for os alle, og saa for Danmark, som
han havde saa kjær. — Ja, i de mange Aar kom det
op i os, hvilken en mærkelig Mand, vi havde i vor
Kreds, og hvilken en Ven det var! Dette Ord i He
bræerbrevet, jeg har læst, passede saa vidunderlig skjønt
paa Mørk Hansen, baade medens han levede og nu.
Ja, han »var tro« og var »en Tjener til at vidne«.
Det kunde I Sønderjyder aflægge Vidnesbyrd om den
Dag i Dag. Og hvilket Haab havde han ikke! Han
var af en gammel Helteslægt, en Helteslægt, som
er af Arten Vermund og Uffe.
Han kæmpede ikke
mod Mennesker, men mod, hvad ondt var af Men
nesker.
Han var tro i altid at staa paa Vorherres

183
Side. Herren velsigne det dyrebare Minde, han har
efterladt os.
Derpaa betraadle Biskop Gøtzsche fra Ribe Prædike
stolen og udtalte:
»Jeg kom ikke for at tale her ved denne Sørge
højtid; men for at følge denne Mand til Jorden, som
jeg har kjendt i lang Tid og i lige saa lang Tid har
elsket og højagtet. Da jeg lærte ham at kjende, var
han alt gaaet igjennem mange Kampe. Om denne
Mand, som jeg kom for at følge til Graven, maa jeg
nok faa Lov til at sige et Par Ord, at føje lidt til det,
der allerede er talt. Paulus har jo sagt om Kjærlighed, at den ikke søger sit eget. Denne Kjærlighed
findes kun fuldkommen hos Vorherre selv, den Kjær
lighed, om hvilken vi synge, at »Kjærligheden, Hjerte
gløden, stærkere var her end Døden«. Mørk Hansen
har altid for mig staaet som en Mand, der virkelig
var stærk og mægtig netop i dette ene: Kjærlighed,
der ikke søger sit eget. Det var ikke sit eget, han
vilde; han vilde kun være en tro Tjener, som vilde
arbejde og kæmpe for sin Herres Sag. Man kan jo
arbejde for en god Sag og saa dog søge at fremme
sin egen Sag for at vinde Ære og stige i Storhed og
Anseelse. Derfor har jeg lært at sætte Mørk Hansen
saa højt, fordi jeg altid hos ham fik det Indtryk, at
han ikke blot vilde kæmpe for den gode Sag, men
søgte ikke sit eget. Han kunde helt glemme sig selv,
blot for at Sagen kunde komme frem. Derom gjælder
det ogsaa for os, ikke at søge vort eget, men at
vi efterligne Jesus Kristus, der er vort store Forbil
lede. Og maatte vi først og fremmest komme til at
se, at i uegennyttigt Arbejde for Herrens Sag ligger
vor Frelse«.
Orgelet intonerede nu Salmen: »Hil Dig Frelser
og Forsoner«, og da den var afsungen, forlod det store
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Følge Kirken. Medens Forsamlingen blottede Hove
derne, bares Mørk Hansens Kiste af hans Sønner og
nærmeste Slægt gjennem Skaren hen til Graven, hvor
Stedets Kapellan forrettede Jordspaakastelsen. Redaktør
Jessen fra Flensborg bragte Mørk Hansen en varm
Tak fra Sønderjyderne, og efter Salmen: »Krist stod
op af Døde« udtalte Mørk Hansens ældste Søn, Apotheker L. Mørk Hansen fra Bogense, bevæget sin
Tak til alle, der havde vist hans gamle Fader den
sidste Ære.
Da Mørk Hansens Kiste var sænket i Jorden,
maatte jeg komme til at tænke paa og gjentage, hvad
Eduard Lemcke i sin Tid sang ved Nis Lorentzens
Grav:
»Lad ham hvile; han er træt;
Lad den gamle Stridsmand blunde;
Han kan hvile sig med Ret;
Han har kæmpet, mens han kunde:
Han har staaet mangen Dyst
Stærk og stolt, med oprejst Pande,
Vendt mod Faren frem sit Bryst
Som et Fjeld i stride Vande.
Tro som Guld og haard som Staal,
Mandigt løfted han sin Stemme,
Værged for sit Modersmaal,
Vilde fremmed Skik ej nemme;
Fast han stod for Folkets Ret,
Trodsed Haan og Had og Vrede; —
Lad ham hvile; han er træt;
Han har baaret Dagens Hede!

Fædres Arv og Ejendom,
Som den gamle, gæve Skare
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Uforsagt har værnet om,
Skal nu denne Slægt bevare;
Lover da med Mund og Haand
At staa fast i Tider tunge,
At den stærke Gamles Aand
Ej skal blues ved de Unge!

I Din Jord, o Fædreland,
Lad din Søn nu Hvile finde!
Du skal værne, tro som han,
Om hans Grav og om hans Minde!
Han var Din mens Hjertet slog;
Han har værget for din Ære;
Derfor i din Mindebog
Skriv ham ind blandt Dine Kjære!«

I den nærmeste Tid efter Mørk Hansens Død blev
hans Liv og hans Gjerning draget frem i Pressen, og
han omtaltes, som rimeligt var, med den største Sympathi
af alle danske Blade baade norden og sønden for Kongeaaen. Det var ikke alene den Presse, som repræsen
terede hans politiske Anskuelser, der omtalte ham med
Højagtelse, men ogsaa hans politiske Modstandere
sænkede deres Kaarder ved hans Kiste og ydede ham
al den Retfærdighed, som det sømmer sig at vise en
ærlig politisk Modstander. Og med Hensyn til hans
opofrende Trofasthed mod vore fraskilte Brødre kunde
der kun være én Mening blandt alle Danske.
En lignende Sympathi for ham kunde man selv
følgelig aldrig vente at finde i den tydske Presse, men
derimod var man berettiget til at vente, at der ikke,
selv fra den Side, var bleven gjort Forsøg paa at be
sudle den gamle Hædersmands Gravhøj. Thi vel har
han været Tydskerne en haard Modstander og sagt dem
mange drøje Sandheder, men han har aldrig brugt
uhæderlige Vaaben imod dem, lige saa lidt som mod
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sine egne Landsmænd. Snigveje og Krogveje laa den
Mand saa fjernt. Han var en Sandhedens Ridder og
i det hele taget en saa usammensat Natur, som man
ikke finder mange af i vore Dage. Har der været
nogen, om hvem Ingemanns Ord om Holger Danske
gjælder, at »han kæmper med aaben Pande for hvad
han for Alvor tror«, saa var det Stiftsprovst Mørk
Hansen. Og denne Aabenhed og Sandhedskjærlighed hos ham kom frem baade over for Tydskere og
Danskere. Derfor havde han saa mange Venner, men
skaffede sig ogsaa tit Modstandere. Dog tør vi nok
sige, at de fleste ærlige og alvorlige Mennesker, som
kom i personligt Fornold til ham, kom til at agte ham
netop for dette hans sande og usammensatte Væsen.
Det kan jo ikke nytte ved en saadan Lejlighed at
være alt for ømskindet. Vi skulle derfor ikke besvære
os over, at kielske Blade beærede ham med Navne som
»Preussenfresser« og lignende. Det er kun Smaating.
Men der fremkom en Udtalelse om ham i det tydsksindede, saakaldte »Folkeblad« i Haderslev, som for
tjener at betegnes med Tillægsordene »løgnagtig og
pøbelagtig«.
I en Artikel om »den danske Presse og Sedan
festen« fandt »Folkebladet« Lejlighed til at udtale føl
gende om Mørk Hansen: »Det vil sandsynligvis være
samme Grundvold for Sandhed og Ret, om hvilken der
blev vaaset (gefasselt) i de mange Begravelsestaler ved
Pastor Mørk Hansens Begravelse, medens dog hvert
Menneske véd, at denne jydske Agitator kun havde
skrevet Usandhed, Forvanskning og Bedrag paa
sit Banner fra det Øjeblik af, han som ejderdansk
Agitator betraadte slesvigholstensk Jordbund og forgjæves søgte at fortjene sig parlamentariske Sporer i
den slesvigske Stænderforsamling, til hans sidste Virk
somhed som Præst i Vonsild, hvor han blandt andet
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vidste at indbilde Historieskriveren Hummel i Delitzsch, at han var slesvigsk Præst og Historieskriver,
og under denne Maske vidste at stemme den intet
anende Mand til i fuldstændig ejderdansk Aand at
offentliggjøre nogle Kapitler af sin slesvigske Historie.
I Sandhed en ægte dansk Ridder og Forkæmper for
Sandhed og Ret«.
Denne Udtalelse behøver ingen Kommentar. Den
er mere betegnende for »Folkebladet« end for Mørk
Hansen.
En lille Episode, som ogsaa fandt Sted kort efter
Mørk Hansens Død, og som er ret betegnende for Tyd
skerne, skulle vi heller ikke undlade at omtale. Som
ovenfor nævnt havde Kirkeforstanderskabet i Felsted
sendt en Krans til Mørk Hansens Kiste med følgende
Indskrift: »Vi ville bevare dit Minde med Tak og Kjærlighed, vi ville handle i Din Aand og haabe at se Dig
igjen der, hvor Uret er en Umulighed«. Denne Ind
skrift faldt Tydskerne for Brystet og foranledigede Kon
sistoriet i Kiel til at indlede en Undersøgelse mod
Kirkeforstanderskabet, en Undersøgelse, der skal være
fremkaldt af Formanden for »den tydske Forening for
det nordlige Slesvig«, Overlærer Macke i Haderslev,
en født Hannoveraner. Sagen, der nærmest maa hen
regnes under det latterliges Kategori, faldt dog, som
rimeligt var, bort uden Men for Kirkeforstanderne. Det
vilde ogsaa være et stift Stykke, om en Menighed ikke
skulde have Lov til, uden at sættes under Tiltale, at
sende en Krans til sin gamle Sognepræsts Kiste med
Tak og Kjærlighed og med Bevidnelsen af, at den vilde
handle i hans Aand. En Menighed skulde dog gjerne
kunne handle i sin Præsts Aand. Og hvad den sidste
Del af Indskriften angaar, da kunne vel dog selv
Tydskerne ikke mene, at Uretfærdighed skal fortsættes
ind i Himlen.
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Men hvad der nu end skrives eller ikke skrives
om den gamle Stiftsprovst, saa staar det fast, at han
var en Hædersmand, hvis Minde fortjener at bevares
med Taknemmelighed af hele det danske Folk. Han
fortjener i fuldt Alvor at faa den Indskrift over sit Liv
og sin Gjerning, som hans Modstandere have skrevet
over ham med Spot og Ironi: »I Sandhed en ægte
dansk Ridder og Forkæmper for Sandhed og
Ret.« Gid vi her til Lands havde nok af saadanne Mænd,
og gid — med dette Ønske til hans Modstandere ville
vi slutte — de Vaaben, hvormed de kæmpe, altid maatte
være ligesaa blanke som hans.

Efter Mørk Hansens Død blev der udstedt Opraab
fra de »samvirkende sønderjydske Foreninger« om at
yde Bidrag til en Mindestøtte for ham.
Den for
nødne Pengesum indkom hurtigt, og Mindestøtten
blev i Overværelse af en talrig Forsamling baade af
Nørre- og Sønderjyder afsløret paa det historiske Sted
»Skamlingsbanke« den 30te Juni d. A. Mørk Hansens
mangeaarige Ven og Medkæmper for den sønderjydske
Sag Pastor Johansen i Svanninge holdt Afsløringstalen.
Stenen er rejst ved Siden af Grundtvigs paa den
nordvestlige Del af Banken umiddelbart op imod Lun
den og bestaar af lysegraa, tilhugget Granit, er af ret
anselig Størrelse og tager sig fortrinligt ud paa den
mørke Baggrund, der dannes af Lundens Graner. Dens
øverste Del er halvrund, udhugget som en Slygning af
Laurbærblade, oven paa hvilken der øverst oppe hviler
en opslaaet Bog, i hvilken læses med forgyldt Ind
skrift Mørk Hansens Valgsprog: »Vi tro, derfor tale
vi«. Lige neden under findes udhugget i Stenen et
stort, vel truffet og mat forgyldt Billede af Stiftsprovsten,
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og rundt om dette læses: »Vaar og Høst skal Haabets
Sang aldrig blandt os glemmes«. Neden under Billedet
findes Indskriften:

Til Minde om den sønderjydske Sags
ihærdige Talsmand
MOURITS MØRK HANSEN.

Tak for trofast Arbejde.
Paa Stenens Bagside læses:
Rejst af D. S. S. F. 1899.

