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FORORD
Mange af vore medlemmer vil nok blive forbavsede ved at se H.-S.’s års
skrift fremtræde i ændret skikkelse: nyt format og ny forside. Rent tekniske
årsager ligger til grund for ændring af formatet. At vi nu ophører med at
bruge den gennem næsten 40 år uændrede forside med den gamle skoles
hovedindgang set fra Gåskærgade, er udtryk for, at vi stadig gerne vil
gøre årsskriftet til et bindeled mellem Haderslev Katedralskole og dens tid
ligere elever, også efter at skolen er rykket op på Christiansfeldvej og har
fået en ny ramme om sit arbejde. Fremtidig vil vi så søge at finde en pas
sende forsideillustration til hver ny årgang.
Den meget sene fremkomst af denne publikation, der omfatter tiden fra
august 1969 til juli 1972, skyldes, at redaktionen har måttet bruge megen
tid til udarbejdelse af „Haderslev Katedralskoles elever og lærere 19201970“, en krævende opgave, som naturligt måtte påhvile Haderslev-Samfundet og som måtte gå forud for udsendelsen af årsskriftet, idet det stod
os klart, at det var nogenlunde gørligt i vor generation at samle de mange
biografier af tidligere elever og lærere, mens det ville blive meget vanskeligt
for vore efterfølgere. Vi følte os også stærkt tilskyndede til at gå i gang
med opgaven, fordi jubilæumsbogen ville blive et monument over 50 års
genforeningsarbejde udført ved vor skole.
Det har vist sig, at denne bog har stimuleret interessen for vor gamle
skole, og vi tror, at den også har øget interessen for H.-S.’s årsskrift. Vi
håber, at dette må blive vel modtaget i sin ny skikkelse. Vi skal bestræbe
os for påny at komme ind i den gamle gænge med at udsende et årsskrift,
så vidt muligt, en gang om året!
Med vor bedste hilsen til alle vore medlemmer.
Haderslev, i januar 1973.

Olav Christensen

M. Favrholdt

Johs. Chr. Nielsen
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Dr. J. A. MARCUS
LÆGE I HADERSLEV 1832-51
Et bidrag til slesvig-holstenismens historie i Haderslev

Indledning
De nationale forhold i Haderslev i 1830’erne
og 40’erne synes vel efterhånden så godt belyst,
ikke mindst gennem talrige afhandlinger i dette
årsskrift, at det kan forekomme trivielt igen at
blive stillet overfor dette emne. Der synes dog
ved beskæftigelsen med disse forhold at have væ
ret en altovervejende interesse for den dansksin
dede bevægelse i Haderslev, hvor det er navne
som P. C. Koch, Niels Chr. Nissen, P. Hiort Lo
renzen og Laurids Skau, der har virket tiltræk
kende. Derimod har man til stadighed betragtet

de lokale slesvig-holstenere som et ret uinteres
sant mindretal - måske bortset fra Peter Kragh,
der imidlertid i sin dissertation fra 1929, „Das
Deutschtum in Hadersleben von 1840-50“, til
lægger dette mindretal en uforholdsmæssig stor
betydning og indflydelse.1 Man må nok give den
hidtidige forskning fra dansk hold ret i, at slesvig-holstenerne i Haderslev udgjorde et mindre
tal, der kom til at stå mere og mere isoleret, for
til sidst, efter treårskrigens afslutning, så at sige
helt at forsvinde. Dette mindretal udfoldede
imidlertid en betydelig energi i sine bestræbelser
på at udbrede slesvig-holstenismens tanker og
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ideer. Selvom man vel nok kender navnene på
en del af de mænd, der tog aktivt del i denne
bevægelse, er det imidlertid kun ringe viden vi
har om, hvad det egentlig var for mennesker,
og hvorfor de handlede som de gjorde, om de
res baggrund, deres senere skæbne osv.
Denne afhandling skal derfor ses som et for
søg på at kaste lys over en enkelt af disse mænds
virke i Haderslev og - så vidt det er muligt også efter at han var flyttet fra byen. Afhand
lingen må imidlertid ikke udelukkende betrag
tes som en biografisk skildring, da det er min
opfattelse, at vi gennem denne enkeltperson
kommer hele den slesvig-holstenske bevægelse i
byen på ganske nært hold. Vi ser, fra hvilke
kredse den hentede sin støtte, gennem hvilke
organer den kom til orde, hvilke midler den be
nyttede sig af for at øve indflydelse og påvirke
myndigheder og befolkning osv.
Når dette er sagt skal det dog fremhæves, at
den biografiske ramme er valgt, fordi det har
været magtpåliggende også at skildre og især
forstå manden selv, hans baggrund og forudsæt
ninger samt ikke mindst hans synspunkter. Der
er i disse forhold uden tvivl træk som er typiske
for en lang række af de embedsmænd, akade
mikere og intellektuelle, hos hvem den slesvigholstenske bevægelse hentede sin støtte. Disse
slesvig-holstenere er ofte fra dansk side blevet
udskreget som forrædere, demagoger, folkeforfø
rere osv., men der synes ofte at have manglet
en forståelse for, hvorfor de handlede som de
gjorde, og hvorfor deres synspunkter var som de
var. Man har såvel på dansk som på tysk side
haft sine helte, og det er hovedsagelig dem, man
også indenfor forskningen har beskæftiget sig
med. Man behøver blot at nævne navne som
Wilhelm Beseler, Uwe Jens Lornsen og Theodor
Olshausen, der har en helt anden klang i danske
øren end f. eks. de ovenfor anførte.
Den person der skal behandles i det følgende
var, set fra dansk side, langt fra en national helt.
Han kæmpede for én bestemt idé, nemlig tan
ken om Slesvig-Holsten som en fri, tysk stat.
Nogle vil måske efter at have læst denne af
handling endog kalde ham fanatiker. Sikkert er
det imidlertid, at han måtte bøde for sin overbe
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visning. Han sad fængslet næsten et halvt år
uden lov og dom og efter treårskrigen nægtede
de danske myndigheder ham amnesti, og han
måtte forlade den by og egn, som han uden tvivl
følte sig stærkt knyttet til. Han led nederlag, og
det han stod for led skibbrud, men ikke desto
mindre var han et menneske som vi, og har der
for krav på interesse og - med de grænser som
afstanden i tid sætter for os - ikke mindst krav
på forståelse.

Slægt, skolegang og uddannelse
Josef Alexander Marcus er født den 18. marts
1809 i Slesvig, men tilbragte hele sin barndom i
Åbenrå, hvor hans fader i 1811 fik tilladelse til
at drive næring som købmand og derfor købte
ejendommen Storegade 27. Både faderen, Alex
ander Marcus, og moderen, Sara Moses, var af
jødisk afstamning og ortodokse, men sønnen Jo
sef Alexander har formodentlig på et eller an
det tidspunkt ladet sig døbe. Han har i det
mindste haft én yngre broder, der overtog fade
rens forretning, idet moderen i 1830 efter fade
rens død søgte om tilladelse til at føre forretnin
gen videre indtil en umyndig søn kunne over
tage den.2
Marcus er altså vokset op i det miljø, der er
skildret så fortræffeligt i G. Japsens bog „Den
nationale udvikling i Åbenrå 1800-1850“, et
miljø, der helt frem til begyndelsen af 1840’erne
var præget af helstatspatriotisme. Hans moders
mål har uden tvivl været tysk, da hans fader til
hørte det mere velstående borgerskab, hvis om
gangssprog var tysk. Men iøvrigt ved vi intet
om, hvilke påvirkninger han har været udsat for
i barndommen, lige så lidt som vi ved, hvor me
get den jødiske tro og opdragelse har betydet for
ham, og i hvilken udstrækning den har præget
ham.
Indtil sit 15. år blev Marcus undervist af pri
vatlærere, men fra påsken 1824 blev han elev
i Slesvig Domskole, hvor han efter eget ud
sagn især kom under vejledning af skolens rek
tor, G. F. Schumacher, og konrektor, Wilhelm
Olshausen.3 Det er af stor interesse, så vidt det
nu er os muligt, at kende Marcus’ baggrund og
de påvirkninger han kom ud for i ungdomsåre-

ne for at forstå hans senere virke. Det vil derfor
være på sin plads at se lidt på, hvad det var for
to mænd, han her åbenlyst erkender at stå i gæld
til. Schumacher var købmandssøn fra Altona
(født 1771) og havde studeret teologi i Kiel,
men havde dog samtidig fulgt forelæsninger i
filologi, historie og filosofi, som ansås for nødvendige led i den almendannelse, man mente
en skolemand måtte besidde. Teologien var dog
det væsentlige og i 1796 aflagde Schumacher
teologisk embedseksamen. I 1802 blev han konrektor og 1820 rektor ved domskolen i Slesvig.4
Wilhelm Olshausen, der var født 1798, var en
ældre broder til den senere så kendte slesvig-holstenske fører og medlem af den provisoriske re
gering, Theodor Olshausen. Han begyndte at
studere teologi og filologi i Kiel 1816 og fortsatte
senere sine studier i Berlin, hvor han efterhån
den helligede sig filologien helt og synes at have
stået den store filolog Friedrich August Wolf
nær. 1821 blev han konrektor i Slesvig, kun 23
år gammel.5 Han tilhørte således i modsætning
til Schumacher en lidt yngre generation, og han
kan derfor næppe have undgået i sin studietid i
Kiel, men først og fremmest i Berlin, at være
blevet påvirket af den liberalisme og de friheds
ideer, der spirede frem i Tyskland, bl. a. under
indtryk af de såkaldte frihedskrige i 1813-15.
Man ønskede frie forfatninger for de enkelte ty
ske småstater og en fælles forfatning for alle ty
ske lande (drømmen om et samlet tysk rige).
Disse ideer kom bl. a. til udtryk i litteraturen,
hvor navnet Heinrich v. Kleist vel er det mest
kendte i denne forbindelse, og i sange som „Was
ist des deutschen Vaterland“.
At Schumacher og Olshausen har været dyg
tige lærere viser en udtalelse af Georg Beseler,
senere professor i jura i Berlin og broder til den
senere så bekendte slesvig-holstener og medlem
af den provisoriske regering, Wilhelm Beseler.
Han skriver i sine erindringer om sin tid i Sles
vig Domskole, hvor han gik i en klasse under
Marcus, bl. a. følgende (i dansk oversættelse):
. . vore lærere, prof. Schumacher og Wilh.
Olshausen forstod at fange vores interesse. Først
nævnte, der var en dygtig skolemand, førte os
med fin sans og forståelse ind i den tyske litte

ratur. Olshausen, der var elev af Fr. A. Wolf,
var en meget dygtig filolog og en fremragende
lærer. Ved en streng grammatisk metode forstod
han at åbne vort sind for oldtidens tankegang
... Disse anstalter [ni. de lærde skoler i hertug
dømmet sammenlignet med hans samtids preus
siske gymnasier] gav frit spillerum for den indi
viduelle tilbøjelighed og begavelse, og selv om
de ikke rent umiddelbart fremmede karakter
dannelsen, så hæmmede de den ikke.“6
Den akademiske selvfølelse var siden friheds
krigene vokset stærkt og bredte sig også til dis
ciplene i Slesvig Domskole sammen med de ty
ske frihedsideer, som netop først og fremmest
akademikerne var bærere af. Det resulterede bl.
a. i brud på disciplinen, og der berettes således i
febr. 1826, et halvt år før Marcus forlod skolen,
om fælles ædegilder og utilbørlig offentlig frem
træden blandt eleverne, helt i overensstemmelse
med ånden i den Burschenschaft-bevægelse, der
også var en følge af frihedskrigene.7 I sit erin
dringsværk fra 1841, „Genrebilder aus dem Le
ben eines siebenzigjährigen Schulmannes“ skri
ver rektor Schumacher selv om, hvorledes den
nye tids ånd netop i 1820’eme også trængte frem
i skolerne i forbindelse med de ideer, som be
frielseskrigen i 1813 havde givet det første stød
til: „Et vist overmod blev fremherskende; stu
denter og skoleelever sluttede sig sammen og
gæstede skiftevis hinanden; de afsagde dristige og
anmassende domme om lærerens værdi og me
tode, mistede efterhånden barnets skræk for læ
rerens autoritet og mente, at de ligesom studen
terne udgjorde en stand i samfundet, og at de
derfor havde krav på lige så meget hensyn som
enhver anden samfundsborger. Fra nu af her
skede en vis fællesånd (esprit de corps) i skole
verdenen. Denne begrænsedes dog strengt til de
res egen lille private verden, mens livet oven
over og udenfor denne kun angik dem lidt. Der
for indfandt der sig også en forkert opfattelse af
det konstitutionelle statsliv. Også på dette om
råde mente de om ikke at måtte tage aktiv del,
så dog i det mindste at måtte tale med for på et
tidligt teoretisk grundlag at forberede sig på den
fremtidige praksis ... Også hos os fandtes par
tier, der benævnte sig efter farven på deres ur
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kæder, og som førte til formelige spaltninger og
de alvorligste fjendtligheder“ (s. 609 f, her i
dansk oversættelse).
Man havde altså også dengang en slags „stu
denteroprør“, og der kan derfor næppe være
tvivl om, at Marcus allerede fra sin skoletid har
været påvirket af tysk ånd og tankegang og af
de nye tyske frihedsideer. Tysk ånd og litteratur
har han lært at kende gennem Schumacher og
de tyske frihedsideer formodentlig gennem Ols
hausen, men også gennem „tidsånden“, som
uvilkårligt satte sit præg på disciplene også i
deres daglige omgangsformer, således som man
kan slutte bl. a. ud fra Schumachers her citerede
udtalelser.
Efter påbegyndelsen af det medicinske studi
um i Kiel oktober 18268 er Marcus vel kommet i
endnu stærkere kontakt med tidens rørelser, bl.
a. de tanker og ideer angående Slesvigs og Hol
stens statsretlige forhold, som universitetets ju
ridiske professorer Falck og Dahlmann gav ud
tryk for. Disse tanker kom til at påvirke en
mængde studenter, først og fremest naturligvis
jura-studerende, men også andre akademikere.9
Allerede påsken 1827 forlod Marcus imidlertid
Kiel for at studere ved universitetet i Berlin,
hvor hans lærere hørte til tidens mest fremragen
de læger og kirurger. Flere af dem havde selv
været med i frihedskrigene som læger, og Mar
cus nævner dem selv, som det synes, ikke uden
en vis stolthed. For os er det imidlertid kun
navne. Tre år studerede han i Berlin, og der er
næppe tvivl om, at disse tre år i denne by, hvor
tidens rørelser måske i endnu højere grad end i
Kiel har præget studenterne, var af afgørende
betydning også for hans personlige udvikling.
Han vendte tilbage til Kiel påsken 1830 og op
levede her de begivenheder, der blev så skelsæt
tende såvel for Europa som for hans eget fædre
land, Slesvig-Holsten. Julirevolutionen i Paris
betød oprør og revolutioner i mange europæiske
lande, deriblandt også flere tyske stater, hvor det
lykkedes at få gennemført friere politiske for
hold. I Kiel udkom Uwe Jens Lornsens skrift
„Ueber das Verfassungswerk Schleswig-Hol
steins“ i november samme år. Hermed var der
givet de slesvig-holstenere, der allerede i de fo
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regående år var blevet præget af tyske friheds
ideer, konkrete planer i hænde for deres frem
tidige politiske virke. Udfra det kendskab vi alle
rede har fået til Marcus og udfra hans senere vir
ke må vi formode, at han har taget levende del
i revolutionens begivenheder. Samtidig hermed
afsluttede han sine studier. Påsken 1831 forlod
han efter 4 Pi års studium universitetet som læge
og dr. med. & chir. på en afhandling om „Pathologia asthmatis Millari“, vel selv set med
samtidens øjne en ikke ringe præstation.

Lægegerning
Efter afslutningen af sine studier blev Marcus i
vinteren 1831-32 læge på karantæne-stationen i
Rendsborg, der var indrettet for at dæmme op
imod den koleraepidemi, der da rasede over hele
Europa. 1832 tog han imidlertid ophold som
praktiserende læge i Haderslev, hvor han fik sit
virke i de følgende 19 år. Sine erfaringer som
læge udmøntede han i årene 1836-41 i en række
afhandlinger i lægetidsskriftet „Pfaffs Mittheilungen“. De fleste af afhandlingerne omtaler
enkelte sygdomme og deres behandling, bl. a.
skarlagensfeber, der åbenbart på denne tid har
raseret stærkt og været anset for meget farlig.10
Der er imidlertid også afhandlinger med titlerne
„Beobachtungen am Krankenbette“ (1836) og
„Bemerkenswerthe Krankheitsfälle aus der
Praxis“ (1838), som giver os et lille indtryk af,
hvad Marcus er kommet ud for i sin praksis i
Haderslev. Han beskriver f. eks. meget levende
og detaljeret, hvordan han bl. a. ved brug af me
get stærke lugtemidler (acetone og ammoniak)
efter 8 timers forløb igen fik bragt liv i en skin
død landmandskone, der var faldet i en lille
dam, mens hun vaskede tøj.11
I den bog, som hospitalspræsten Erasmus Lautrup udgav i 1844 med titlen „Chronik und Mo
nographie der Stadt Hadersleben“, findes et
kort afsnit om bl. a. sundhedstilstanden i Ha
derslev på dette tidspunkt. Det fremgår heraf,
at lægevæsenet og sundhedsplejen var blevet
forbedret betydeligt siden 1800. Byen havde så
ledes i 1840 ti læger, og efter at Det holstenske
Landsenerregiment var flyttet fra byen i 1844,
syv læger. De var gået sammen i en forening,

hvor de foretog videnskabelige undersøgelser, og
blandt disse syv var altså Marcus.12 I 1830’erne
skete der endvidere en betydelig forbedring på
sygehus-området. Byens lille tarvelige sygehus,
der lå i Præstegade, afløstes af et også kun lille,
men meget mere hensigtsmæssigt indrettet syge
hus i den nuværende bagbygning til plejehjem
met i Laurids Skausgade. I 1839 tog man endvi
dere et hospital i brug, der skulle tage sig af syge
fra amtet. Det lå i den vestlige bydel og var
opført for de midler som en af byens største vel
gørere, Christina Friderica von Holstein, havde
testamenteret.13
Ved dette sygehus blev Marcus 1847 ansat
som kirurg. Denne stilling var formodentlig et
full-time job, og da der hørte fribolig og have
med, tog Marcus fra 1847 ophold på Christina
Friderica Stiftelsen, den nuværende hovedbyg
ning til det tidligere Haderslev Amtssygehus
(Lyna 28. april 1847). Fra 1842 havde han boet
på Gammelting (Lyna 2. okt. 1842). Af hans af
handlinger fremgår det, at han også som prakti
serende læge, som sædvane var på denne tid,
havde foretaget kirurgiske operationer, bl. a.
øjenoperationer. Det var dog sikkert først nu han
for alvor fik brug for sin kirurgiske uddannelse,
selvom han formodentlig stadig har praktiseret,
omend vel i mindre omfang.
I en tid hvor man kun i ringe grad kendte til
offentlig forsorg, har den sociale nød sikkert væ
ret stor og har været et område, hvor især læ
gerne kunne og faktisk også tog affære. Når det
derfor hos Lautrup (s. 94) hedder, at det var
byens læger, der i 1840 foreslog oprettelsen af
et asylselskab, må man formode, at også Marcus
har været aktiv her. Hertil kan føjes, at han i
1842 og igen i 1847 sad i bestyrelsen for dette
asylselskab, som havde pastor Lautrup som for
mand, og som drev et børneasyl, der havde til
huse i Jomfrugang.14 Også som formand for den
i 1844 oprettede sangforening i byen (se neden
for) bidrog dr. Marcus ved afholdelse af koncer
ter til fordel for asylet, bl. a. i aug. 1844, og til
fordel for byens fattige, bl. a. i jan. 1846 og febr.
1847, til at afhjælpe den sociale nød, som han i
sin praksis som læge må have haft et første
håndsindtryk af. I 1847 oprettedes en „Komité

til frivillig understøttelse af de herværende fat
tige“, som skulle drage omsorg for brøduddeling
til de fattige. Også i den havde Marcus sæde.15
Marcus’ interesse og forståelse for nødvendig
heden af at afhjælpe den sociale nød, således
som den ses af hans netop omtalte praktiske ar
bejde på dette område, kommer måske klarest til
udtryk i hans omtale i Lyna 4. sept. 1844 af
pastor Lautrups „Chronik und Monographie“.
Ikke uden en vis stolthed over hvad man har ud
rettet i Haderslev, siger han bl. a. følgende om
bogen (her i dansk oversættelse): „Særlig ud
førligt er de forskellige velgørenhedsanstalter
(Wohlthätigkeits-Anstalten) omtalt. På så frem
ragende vis har Haderslev et så stort antal af dis
se, at ingen by i vort fædreland Slesvig-Holsten
vel også kun i ringe grad tåler sammenligning
med Haderslev på dette punkt. Godt er det, at
disse velgørenhedsanstalters antal, størrelse, om
fang, forvaltning og formål kommer til almen
hedens kendskab gennem pastor Lautrups bog.
Offentliggørelsen af en så væsentlig gren af
arbejdet for almenvellet kan sikkert kun glæde
enhver.“16

Marcus’ forhold til sin hjemby
Hvorfor Marcus netop valgte at bosætte sig i
Haderslev ved vi ikke, men han har vel kendt
egnen i forvejen, opvokset som han var i Åbenrå.
At han imidlertid er kommet til at sætte stor
pris på byen og dens omegn ses bl. a. af nogle
småartikler han har skrevet med emner herfra.
De udkom i Biernatzki’s „Volksbuch“ for hhv.
1847 og 1848, der også er udgivet 1850 under
titlen „Scenen und Geschichten aus SchleswigHolstein“. Den første handler om Tørning, og
Marcus fortæller her dels om det gamle Tør
ning voldsted og dets historie, dels griber han
chancen til også at omtale den såkaldte tavle
affære fra Gram herreds tinghus, der lå i Tør
ning.17 Marcus fortæller om haderslev’ernes ud
flugter til Tørning og viser sig som udpræget ro
mantiker med følgende passus (s. 117) „Til den
ne engang så mærkværdige og romantisk belig
gende borg foretager Haderslev by og omegns
indbyggere gerne udflugter på smukke sommer
søndage for under åben himmel at drikke deres
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te i den maleriske egn“ ... Men „man kan umu
ligt ville give en skildring af Tøming i dag uden
at komme nærmere ind på det tinghus, der er
beliggende her. Den uanselige bygning skylder
denne ære lederne af den danske propaganda,
der har skaffet det beskedne hus en form for be
rømmelse ved den tavlestrid, der er blevet så be
kendt i vort fædrelands historie“ (s. n8, her i
dansk oversættelse).
Marcus viser her meget stærkt sin slesvig-holstenske indstilling, for hvilken der vil blive rede
gjort nærmere i et følgende afsnit, og han benyt
ter denne tilsyneladende topografisk-historiske
skildring til voldsomme udfald mod „den dan
ske propagandas“ holdning og optræden i tavle
striden. Marcus afslutter sin lille afhandling om
Tøming således: „Mærkelig er derfor den skæb
ne, der nu i den allerseneste tid igen har gjort
det gamle historisk-interessante Tørning, der al
lerede i ældgammel tid har været rammen om så
mange blodige kampe om Slesvigs selvstændighed, til kampplads for den samme sag. Kun er
der den forskel, at kampen i vor tid ikke føres
med jern og stål, men med det civiliserede år
hundredes våben, pennen“ (s. 120, her i dansk
oversættelse).
At Marcus som så mange af sine samtidige var
romantiker og præget af romantikkens interesse
for middelalderen, for gamle borgruiner, der
kunne tale til fantasien osv., fremgår klart af det
her citerede. Samtidig var han dog også stærkt
optaget af de tekniske fremskridt, som hans sam
tid, „det civiliserede århundrede“, kunne frem
vise. Dette kommer til udtryk i hans afhandling
om „Haderslevhuus, Hansburg, Haderslebens
Hafen“, hvor han dels omtaler det middelalder
lige Haderslevhus slot, som han placerer på
Bøghoved, dels hertug Hans den ældres renais
sanceslot Hansborg, og dels sin egen tids tekni
ske bedrift: uddybningen af Haderslev fjord og
bygningen af en skibsbro i Haderslev. Han er
fuld af beundring for det havneselskab, der på
herredsfoged Otto Kiers initiativ blev dannet i
1826. Efter færdiggørelsen af en skibsbro i 1831
fortsatte det med stort gåpåmod med en uddyb
ning af fjorden i 1830’eme.
Også i anden forbindelse træffer vi Marcus’

10

interesse for sin by. I forbindelse med sin omtale
af pastor Lautrups flere gange nævnte bog, gen
gives i Lyna 4. sept. 1844 et afsnit fra bogen om
hertug Hans den ældre. Hertil knytter Marcus
den kommentar, at byen burde vise sin anerken
delse af hertugens store fortjenester for byen ved
at rejse et monument for ham, og han fortsætter
således: „Denne tanke har længe slumret i mit
inderste og har i den seneste tid fyldt mit sind
helt. Jeg håber at måtte opleve den tid, hvor
der bliver rejst vor uforglemmelige velgører et
mindesmærke på det sted, hvor det gamle Hans
borg stod. Hvilken herlig anledning for en af
byens rige borgere med en sum penge at skabe
grundlaget for dette værk og dermed give efter
verdenen et strålende eksempel. Patriotismen i
Haderslev er i den seneste tid vågnet af lang tids
dvale; den vil ikke slumre ind igen, og derfor
ser jeg allerede i ånden det smukke monument
rejse sig, udført i vort fædrelands marmor, den
skønne granit!“18
Marcus’ interesse og begejstring for sin by og
egnen omkring den fremgår klart af disse små
udpluk af hans lokalhistoriske eller måske sna
rere lokalpatriotiske skriverier. På en moderne
læser kan de vel nok virke højtravende, men der
er næppe tvivl om, at hans begejstring var ægte.
Han har virkelig følt sig knyttet til byen, og
stærkt medvirkende hertil har sikkert hans ægte
skab været. Marcus blev 1838 gift med Cathari
na Simonsen, datter af en af byens fremtræden
de købmænd, rådmand Johan Simonsen (17641831), der boede Nørregade 13, hvor nu isenkræmmerfirmaet M. C. Brincken har til huse. I
ægteskabet fødtes tre børn, Sophia Catharina,
født 1838 og opkaldt efter sin mormor, der var
født Raben, Joseph Alexander, født 1840, og Gu
stav Johann, født 1841. Marcus’ svoger, Gustav
Jakob Simonsen (1805-57) overtog efter fade
rens død 1831 dennes købmandsforretning og
førte den videre.19

Marcus’ første politiske skriverier
Fra begyndelsen af 1840’erne, især med sprog
reskriptet 1842, tiltog spændingen mellem dansk
og tysk stadig i hertugdømmet for at kulminere
i den slesvig-holstenske rejsning i 1848 og den

Stik af Tørning (1847).
Til sin lille afhandling om Tørning i „Scenen und Geschichten aus Schleswig-Holstein“, bd. II, knytter Marcus føl
gende beskrivelse (s. 120):
„Die beigefügte Abbildung1®3 giebt dem Beschauer ein Bild von dem jetzigen Zustande des lieblichen Törning. Das
Dinghaus ist nicht sichtbar, sondern bleibt links vom Beschauer hinter Bäumen versteckt liegen. Im Vordergründe
hat man den Mühlenteich, hart an demselben den Fahrweg. Dicht an diesem das stattliche Wohnhaus des Müllers
nebst der Mühle, auf der entgegengesetzten Seite die zur Mühle gehörigen anderweitigen Gebäude. Hinter dem Wohn
hause liegt der Schlossberg, auf dem die alte Burg stand, und weiter rechts, ganz im Hintergründe, sieht man die
Gebäude von Törninggard hervortauchen. Jetzt wandelt man nach wie vor ruhig in der romantischen Gegend. Der
Besucher besteigt den Schlossberg, und das zerbröckelte Gemäuer auf demselben erinnert ihn an uralte Zeiten, wo
der Ritter, in Stahl und Eisen gepanzert, von Minne sang und für Ehre, Gut und Blut einsetzte. Es erinnert ihn an
eine Zeit, wo der Bauer leibeigener Sclav, ohne Recht und Willen dastand. Er sieht den Bauer der Jetztzeit sein
zwangspflichtiges Korn zur Mühle fahren, und die Räder derselben, die kreisenden und rastlos arbeitenden, erinnern
ihn an das Rad der Zeit, das, rastlos thätig, sich nicht in seine Speichen greifen lässt, das die Menschheit forttreiben
will zu immer grösserer Freiheit, zu immer grösserem Glück; das, von Dampfkraft und Electromagnetismus noch
mehr angetrieben, der staunenden Menschheit ein Reich des Wissens erschlossen hat, welches in seiner riesenhaften
Grösse selbst dem kühnsten Geiste den Ausruf abnötigt: „wohin soll das führen?!““

derpå følgende tre-års krig. Det var i disse poli
tiske og nationale stridigheder Marcus tog stærkt
del, og vi kan fra ca. 1841 følge ham ret nøje i
hans politiske aktivitet, der blev mere og mere
radikal. Det er vel den side af hans virksomhed,
der blev af størst betydning, men ganske vist
også en side, der efterlader et helt andet indtryk
af manden, end det man har fået af det foregå

ende. Dette skulle imidlertid give en del af
baggrunden for at forstå, hvorfor Marcus måtte
indtage den holdning han gjorde.
I 1840 skete der det afgørende for den lille
slesvig-holstensk-sindede gruppe i Haderslev, at
redaktionen af den tysk-skrevne avis Lyna kom i
hænderne på et af gruppens medlemmer, konrektor Volquardsen fra latinskolen. Med denne
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overtagelse trådte også Marcus frem som penne
fører for den slesvig-holstenske sag, og der er in
gen tvivl om, at slesvig-holsteneme i ham fik en
talsmand, der forstod at formulere bevægelsens
synspunkter, og som gjorde det tit. Vi kan imid
lertid kun gisne om, hvor meget af Lyna’s stof
der skyldes Marcus, da han mest skrev ano
nymt. Vi har dog en række artikler, som vi med
sikkerhed ved er skrevet af ham, og af hvilke
hans politiske synspunkter fremgår.
I et af de første numre af Lyna fra 1841 møder
vi for første gang Marcus som politisk skribent.
Han hævder her, at det nye år er vigtigt i den
forstand, at der skal være valg til stænderfor
samlingen i begyndelsen af året. Selv om der fra
forskellig side er rejst tvivl med hensyn til hvil
ken betydning og indflydelse disse stænderfor
samlinger har, mener Marcus dog, at de har
overordentlig stor betydning, hvis blot de rigtige
mænd bliver valgt. Det er forkert at tro, at „ein
tüchtiger Communalrepräsentant “ honorerer de
krav der må stilles til en „Landtagsabgeordne
ter“. Såfremt man ikke finder nogen kvalifice
ret kandidat i sit eget valgdistrikt, må man der
for gå udenfor dette for at finde en egnet mand,
der kan repræsentere ens distrikt. „Kun på den
ne måde vil det være muligt at skabe en forsam
ling af virkeligt kvalificerede repræsentanter for
folket (Volksvertreter) “. Marcus ved da også at
pege på sådanne egnede mænd, og nævner advo
kat Bremer, dr. Gülich, advokat Beseler, grev
Moltke, regeringsråd Lüders og kancellisekretær
Claussen. Man kan i dag ryste på hovedet af den
indstilling, som Marcus her lader komme til orde,
men den har næppe været ualmindelig for hans
samtid. Vi behøver blot at tænke på det mest
kendte udtryk for den samme indstilling, som vi
har i den „vi alene vide“-mentalitet, som Frede
rik VI opfattedes som eksponent for. Det var
alene de bedste, de rigeste og de klogeste, der
vidste, hvad der tjente folkets bedste, og hertil
må man vel efter Marcus’ mening føje: mænd
med den rette, dvs. slesvig-holstenske, indstil
ling. Alle de her nævnte personer honorerede i
fuldt mål dette sidste krav, hvilket måske kom
mer til klarest udtryk i Marcus’ supplerende be
mærkninger om Lüders: „Ganske vist er P. Lü
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ders regeringsråd, men hans gode karakter, hans
solide dømmekraft og hans fremragende kend
skab til de slesvig-holstenske købstæders forhold
opvejer i fuldt mål denne ubehagelighed (Uebelstand)“[!].
Den 19. jan. fandt valget til stænderforsam
lingen sted i Haderslev, og dette gav igen Mar
cus anledning til kommentarer. Han giver i
Lyna nr. 4 (24. jan.) en „Oeffentliche Beurtheilung einer öffentlichen Handlung“, hvori han
udtrykker sin forbavselse over, at P. Hiort Lo
renzen, da byens borgmester, etatsråd Schrader,
havde åbnet valghandlingen, lod oplæse en ud
talelse. Han meddelte heri, at han ikke så sig
istand til at modtage valg som stænderdeputeret
for Haderslev by, da han dagen i forvejen var
blevet valgt i Sønderborg. Marcus skriver, at den
ne udtalelse vakte nogen sensation hos flertallet
af de tilstedeværende, og naturligt nok, for man
havde ikke på nogen måde tænkt at vælge Lo
renzen til stænderdeputeret. Man var nemlig
temmelig enige om at vælge advokat Gottfriedsen fra Haderslev og kancellisekretær Claussen
fra Slesvig. Disse to blev da også valgt, Claus
sen som stedfortræder, og i Lyna nr. 8 (21. febr.)
giver Marcus et referat af den fest, som „die Ha
derslebener Bürgerschaft“ havde besluttet at
holde af glæde over det gunstige udfald af val
get og til ære for de to valgte stænderdeputerede.
Festen fandt sted i Borgerforeningen og havde
120 deltagere, men det fremgår indirekte, at en
del af disse ikke var fra Haderslev. Marcus’ ud
talelse at det var Haderslevs borgerskab, der for
anstaltede festen, forekommer noget flot, også
i betragtning af det set i forhold til byens sam
lede befolkning på ca. 6000 ikke særlig store an
tal deltagere. Dannevirke protesterede da også
gang på gang, når slesvig-holstenerne omtaler sig
som “det haderslevske borgerskab“. Dannevirke
den 10. marts 1841 har iøvrigt også en kommen
tar til Marcus’ Oeffentliche Beurtheilung. Det
hedder bl. a. at Hiort Lorenzens bekendtgørelse
„ikke alene var lovlig, men endog en ligefrem
Pligt imod dem, som muligvis ville stemme paa
ham ... Dette kan jo „Lyna“ ikke nægte; men
Sagen er, at Manden er en Modstander af den
slesvig-holstenske Stat, altså drives han af slette

Bevæggrunde, eller idetmindste maa saadanne
tillægges ham til bedste for „das deutsche Vater
land“.“
I Lyna nr. io (7. marts) offentliggør Marcus
en „Uebersicht der gewählten Abgeordneten
zur Ständeversammlung in Schleswig nebst ei
nige erläuternden Bemerkungen“. Udfra en vur
dering af de valgte stænderdeputeredes indstil
ling og karakter forsøger han her at forudsige,
hvorledes det vil gå med de to hovedspørgs
mål ved deres behandling i stænderforsamlin
gen. Det ene hovedspørgsmål er efter Marcus’
mening den slesvig-holstenske enheds forsvar og
opretholdelse, og det andet „die freiere zeitge
mässe Entwicklung unserer Ständesinstitution“.
„Det første spørgsmåls skæbne vil sikkert blive
endnu mere strålende end tidligere og især i
den sidste samling. Thi når vi ser bort fra hr. P.
Hiort Lorenzen fra Haderslev og nogle få depu
terede fra bondestanden, så er de øvrige landdags [!] deputerede så afgjort slesvig-holstenere,
at den danske propaganda bestemt må miste mo
det til at fortsætte sin vanvittige adfærd (ihr
unsinniges Treiben).“ Marcus fremhæver især
advokat Beseler og dr. Gülich „als kräftige und
entschiedene Vorkämpfer“ for de her nævnte
spørgsmål, og alt i alt udtrykker hans artikel kun
tilfredshed med valget. Dette kan vel heller ikke
undre ud fra Marcus’ artikel om, hvilke mænd
han kunne ønske sig valgt.
Marcus som redaktør af Lyna

Lyna var i 1840 som nævnt blevet organ for
slesvig-holsteneme i Haderslev. Fra 1844 blev
bladet imidlertid udsendt på dansk, hvilket sik
kert i nogen grad havde økonomiske årsager.
Man håbede formodentlig på fremgang for bla
det, når det blev udgivet på dansk, måske på
bekostning af det i 1838 startede Dannevirkes
abonnenttal. Bladets ånd var dog stadig den
samme. I Lyna den 6. juli 1844 meddelte imid
lertid bladets redaktør, konrektor Volquardsen,
kort, at han ønsker at fratræde redaktionen, se
nest ved årsskiftet. Dette kommenteres i Dan
nevirke den 10. juli med bl. a. følgende passus:
„Der tales .. . om, at en stor Ven af Lynas Ud
bredelse skal i den senere Tid have viist sig sær

deles utilfreds med Bladets ringe Fremgang, og
at dette har foranlediget den hidtilværende Re
daktion til at fratræde.“ Volquardsen gik, og det
forlød, at redaktionen var overgået til en mand
ved navn Schultz, der hidtil havde været „adjungeret“ Volquardsen som dansk oversætter
(Dvk. 10. juli 1844). Man fik imidlertid i dansk
sindede kredse i Haderslev snart en fornemmel
se af, at den egentlige leder af bladet ikke var
denne Schultz, men derimod en af byens frem
trædende slesvig-holstenere: dr. Marcus. Danne
virke omtaler 7. juni 1845 Lynas „Redaktions
kontor i Nørregaden - det vil sige hos Dr. Mar
cus -“, og 12. juli s. å. omtales dr. Marcus som
„Lyna’s egentlige Redaktør“. At Dannevirke ikke
anså redaktørskiftet for noget fremskridt frem
går tydeligt af følgende udtalelse 5. nov. 1845:
Lyna har „under Dr. Marcus’s og Hr. Studiosus
M. Schultz’s Ledelse mistet det sidste Spor af
Aand og Dygtighed“. Dannevirkes gentagne på
stand om Marcus som Lynas egentlige redaktør
tilbagevises i Lyna som „en infam Løgn, værdig
for en Slavesjel“ (Lyna 1845, nr. 57 og 90).
Beviset for at denne formodning trods alt var
rigtig, fik man imidlertid få år senere, da hertu
gen af Augustenborgs arkiv faldt i de danske
myndigheders hænder efter hertugens flugt fra
Als i juni 1848. Hermed fik man også særdeles
klare beviser for hertugens deltagelse i oprørs
bevægelsen i hænde. På grundlag af dette mate
riale skrev geheimearkivar C. F. Wegener i 1849
et lille skrift, „Om Hertugen af Augustenborgs
Forhold til det holstenske Oprør“, hvori han
med fyldige uddrag af breve o. 1. fra hertugens
arkiv søgte at påvise hertugens meddelagtighed
i oprøret. Wegener redegør bl. a. for hertugens
forsøg på at skaffe sig en presse ved at støtte dag
blade og andre organer i hertugdømmerne, bl. a.
Lyna i Haderslev (jvf. ovenfor „en stor Ven af
Lynas Udbredelse“). I forbindelse hermed cite
res forskellige breve, bl. a. fra amtsforvalter v.
Krogh i Haderslev. Også han hørte til de frem
trædende slesvig-holstenere i Haderslev, og i et
brev af 9. dec. 1844 anmodede han hertugen om
at dække Lynas underskud for 1844 på 171 rdl.
33 sk. courant, da bladet ellers måtte ophøre,
v. Krogh omtaler bl. a. de mænd der stod bag
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bladet og siger her: „Dr. Marcus vil holde sig
lidt i kulisserne, men dog stå den nuværende
oversætter af de danske artikler [ni. hr. Schultz]
bi med råd og dåd og skubbe denne frem som
redaktør.“ Wegener citerer imidlertid også bre
ve fra Marcus selv, hvori denne takker hertu
gen for hans tilskud til Lyna, hvis underskud
voksede til 658 rdl. i 1847.1 disse breve redegør
Marcus også for bladets drift, for hvilke proble
mer man havde at slås med etc. På grundlag af
disse breve og andet materiale hævder Wegener,
at Marcus var den egentlige redaktør af Lyna.
Marcus lod imidlertid ikke Wegeners påstan
de stå uimodsagt. I Altonaer Merkur fra den 19.
sept. 1849 bringes et indlæg fra Marcus, hvor
han vendt mod Wegeners bog bl. a. skriver (her
i dansk oversættelse): „Når forfatteren siger:
„Dr. Marcus var egentlig Hovedmanden der“
[ni. i forbindelse med Lyna], så er dette ren og
skær løgn. Jeg har nemlig ikke haft det ringeste
at gøre med bladets redaktion, selvom jeg har
modtaget adskillige opfordringer til at påtage
mig dette hverv. Dels embedsforpligtelser (Be
rufsgeschäfte), dels mit kun ringe kendskab til
det danske sprog gjorde nemlig min overtagelse
af redaktionen umulig“. Længere nede fortsæt
ter han: „Når endelig forfatteren på grundlag
af de s. 188 og 189 meddelte breve [fra Marcus
til hertugen, dat. 22. febr. 1846, se nedenfor]
vil udlede et bevis mod den daværende redaktør
af Lyna, hr. Schultz’s udtalelse, nemlig at Dannevirke’s påstand om, at jeg var den egentlige re
daktør af Lyna, var „en infam Løgn, værdig for
en Slavesjel“ . . ., så er hr. Wegener meget uhel
dig i denne sin bevisførelse. Interesse (Theilnahme) for et blad og redaktion heraf er nemlig
to himmelvidt forskellige ting. Hr. Schultz var
desto mere berettiget til denne omend noget
djærve udtalelse, som jeg gentagne gange overfor
ham uden omsvøb havde tilkendegivet min util
fredshed med den daværende redaktion, uden
dog at kunne udvirke selv den ringeste ændring
i hr. Schultz’ måde at redigere bladet på.“
På dette tidspunkt (i 1849) havde dr. Marcus
været arresteret for deltagelse i den oprørske be
vægelse i Haderslev i marts 1848 (se s. 33). Der
er derfor næppe tvivl om, at han har følt sig pin
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ligt berørt over at se uddrag af sine egne breve
til hertugen citeret med udtalelser, der klart
kunne bruges imod ham. Han har derfor forsøgt
at argumentere imod de fremsatte påstande ved
nærmest at lade diskussionen gå på, hvad der
skal lægges i ordet redaktør og redaktion. Breve
ne og deres indhold kommer han ikke ind på, og
de er da heller ikke til at løbe fra: det er Marcus,
der takker hertugen for hans voksende tilskud til
bladet, det er Marcus der redegør for bladets
drift, for den måde, det bliver redigeret på, for
bladets voksende problemer, og de alt for få
abonnenter. Det er tillige Marcus, der i efteråret
1847 meddeler hertugen, at bladet under hån
den er blevet solgt til Dannevirke’s redaktør,
P. C. Koch! Disse breve giver os et udmærket
indblik i, hvordan Lyna er blevet redigeret, i
dets problemer etc., og de bringes derfor i deres
helhed som tillæg til denne afhandling. Af disse
breve vil læserne også selv kunne vurdere, hvor
meget hold der var i Wegeners og Dannevirkes
påstand om, at Marcus var Lynas egentlige re
daktør.

Marcus som historisk forfatter
I februar 1841 blev der af en række mænd,
„hvem folkets dannelse lå på sinde“, udskrevet
en prisopgave, der gik ud på at skrive en bog,
hvis første del skulle indeholde en Slesvig-Holstens geografi, mens anden del skulle omfatte en
kort fremstilling af Slesvig-Holstens historie.
Værket skulle tjene „til brug i folkeskolen og til
undervisning af borgere og landmænd, der ikke
har adgang til mere omfattende værker“, således
som det hedder i opfordringen, der er under
skrevet af Wilhelm Beseler, en af den slesvigholstenske bevægelses mest fremtrædende le
dere. Denne prisopgave har uden tvivl vakt op
mærksomhed, specielt i danske kredse, og et
indlæg i Dannevirke 10. marts 1841 vender sig
imod dette „Propaganda-Middel af stort Om
fang“. „Slesvig-holsteneme mærke nu nok, at
den voxne Befolkning ikke saa ganske vil an
tage deres Lærdomme som Troesartikler, og de
ville derfor sikre sig Fremtiden ved at udbrede
dem blandt den umyndige Ungdom. Men vi
haabe, at Regjeringen overhoved vil have et

skarpt Øje med disse farlige „Umtriebe“.“ Mar
cus tager i Lyna nr. 12 (21. marts 1841) kraftigt
til genmæle imod dette indlæg og skriver bl. a.
om hvordan han opfatter propaganda: „Propa
ganda er en aftale, en sammenslutning (eine
Vereinbarung, eine Verbrüderung) om systema
tisk og planmæssigt at udbrede bestemte, nye
ideer enten indenfor religion eller politik. Til
dette formål plejer man som regel hverken at
sky anstrengelser, pengemidler eller påskud
(Vorspiegelungen) af enhver art.“
Han mener, at en sådan propaganda udfolder
sig nord for Kongeåen og hinsides Storebælt med
det formål at løsrive hertugdømmet Slesvig fra
Holsten. Denne propagandas hovedorgan syd for
Kongeåen er Dannevirke, der i hvert fald ikke
kan gøre krav på at være „ein belehrendes
Volksblatt“ således som det selv ønsker det, idet
bladet i den netop stedfundne slesvigske stæn
derforsamling uden modsigelse er blevet beteg
net som „ein Lügenblatt“. „At man i den sene
ste tid i tidssvarende lærebøger anstrenger sig
for at belære den opvoksende ungdom om
fædrelandets geografiske og historiske forhold
er særdeles nødvendigt. I modsat fald kan et
ungdommeligt gemyt ellers let blive forledt ved
vranglære“, og det er her underforstået, sådan
vranglære, som bl. a. Dannevirke fremkommer
med.
Vinder i konkurrencen blev den flensborgske
advokat Jürgen Bremer, senere medlem af den
provisoriske regering. Hans prisbelønnede værk
„Kurzgefasste Beschreibung und Geschichte von
Schleswig-Holstein für Bürger und Landmann
und zum Gebrauch in Schulen“ udkom i 1844
og fik en meget stor udbredelse. Men også Mar
cus ydede sit bidrag til almuens oplysning med
en „Kort Fremstilling af Slesvigs og Holstens Hi
storie saavelsom af deres Forhold til Kongeriget
Danmark“, der udkom i maj-juni samme år og
var på 116 sider. Man kan måske herudfra for
mode, at også Marcus har deltaget i konkurren
cen, men uden direkte resultat. Historikeren C.
F. Allen skriver i hvert fald i „Det danske Sprogs
Historie i Hertugdømmet Slesvig“ (bd. 2, 1858,
s. 425 note 1), at man planlagde en dansk over
sættelse af Bremers værk, men at dette blev op

givet, da man mente at kunne opnå det samme
med Marcus’ bog. Om denne skriver Allen end
videre: „For at indsmugle[!] den slesvig-holstenske Lære hos Nordslesvigerne, nævner han
[Marcus] i Fortalen flere umistænkelige Histo
rikere, som han siger han har støttet sin Frem
stilling paa; selv mit Navn maa tjene ham til
Skjærmbræt“. Allen levner saaledes ikke Mar
cus’ historiske viden og fremstillingsevne megen
ros, og Marcus’ forskellige synspunkter og evt.
misforståelser skal da heller ikke gengives her.
Dette lille værk må ses som blot et enkelt af den
lange række mindre fremstillinger af hertugdøm
mernes historie, som udkom fra såvel dansk som
slesvig-holstensk side i 1840’erne. De var alle
prægede af, om den pågældende forfatter nu var
dansk- eller slesvig-holstensk-indstillet. Kun i
det følgende afsnit skal enkelte citater fra bogen
fremdrages til belysning af Marcus’ forhold til
det danske sprog.20
Marcus’ forhold til det danske sprog

I et af sine breve til hertugen af Augustenborg
(22. febr. 1846, se s. 37) udtaler Marcus, at Lyna
sikkert ville have fundet en større udbredelse,
hvis det udkom helt på dansk. Marcus rører her
ved noget centralt, idet han indirekte indrøm
mer, at hvis man vil påvirke befolkningen i en
eller anden retning, må man henvende sig til
den på dens modersmål, som han altså her er
kender for flertallets vedkommende var dansk.
Vi har imidlertid Marcus’ egne ord for, at han
ikke selv var det danske sprog mægtig, dels op
lyser han i Albertis Lexicon, at hans danske ar
tikler i Lyna er oversat fra tysk, dels siger han
med rene ord i forordet til sin Slesvig-Holstens
historie bl. a. følgende (s. 4): „Desværre må jeg
... beklage at jeg ikke selv er det danske Sprog
mægtig nok til skriftligt at haandhæve samme.“
Derfor er bogen også oversat fra tysk til dansk.
For en moderne læser kan det virke som et
paradoks, at en højt begavet mand, der levede i
en by, hvor flertallet af befolkningen kun talte
og forstod dansk, aldrig lærte at udtrykke sig
tilstrækkeligt kyndigt på dette sprog. Han havde
her i 1844 dog immervæk levet i byen siden 1832
og har som praktiserende læge vel daglig haft
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kontakt med byens bredere lag. Her må man
imidlertid erindre sig, at Marcus tilhørte den
tysksprogede overklasse; hans modersmål var
tysk, han var uddannet ved tyske universiteter
og hans omgangskreds var dels tysksprogede embedsmænd og akademikere, dels det højere bor
gerskab, købmænd o. 1., hvis omgangssprog også
var tysk. Hertil kom, at den slesvig-holstenske
bevægelse i sin oprindelse var liberalistisk; dens
mål var et politisk frit og uafhængigt SlesvigHolsten, uafhængigt af indblanding både fra syd
og nord. Den henvendte sig først og fremmest
til den tysk-sprogede overklasse af akademikere
og højere borgerskab, og der var derfor i første
omgang intet behov for at kunne udtrykke sig
på dansk for at kunne påvirke menigmand. Det
er på denne baggrund Marcus’ udtalelse må for
stås: det har været uden betydning for ham, om
end måske i det daglige arbejde upraktisk, at
han ikke kunne udtrykke sig fyldestgørende på
dansk. Der er dog næppe tvivl om, at han har
forstået dansk udmærket.
Sproget og det nationale, der blev så stærkt
forbundet hermed, blev imidlertid det, som den
danske propaganda i 1840’erne slog stærkere og
stærkere på, og det var ved hjælp af det, at man
søgte at rejse en dansk bevægelse vendt mod den
slesvig-holstenske. Derfor blev det nødvendigt
for slesvig-holstenerne også at søge at påvirke
den dansksprogede del af hertugdømmets be
folkning, hvilket naturligvis kun kunne ske på
dansk. At Lyna blev udgivet delvis på dansk fra
1844, og at Marcus udgav sit lille historieværk på
dansk er et udtryk for denne nødvendighed,
men sproget var for slesvig-holstenerne stadig
blot et middel og ikke det egentlige. Derfor kun
ne Marcus også som motto for sin bog skrive føl
gende: „Sproget er ikke den nærmeste Grund til
vore politiske Tvistigheder, thi den nordslesvig
ske Landboes Sprog er aldrig krænket af nogen
fornuftig Mand og det ville være Ondskab at
gøre sligt.“
Der er næppe tvivl om, at Marcus har ment,
hvad han her siger. Sproget var ikke sagen for
ham og hans meningsfæller, og det og det na
tionale, således som disse to snævert forbundet
med hinanden blev fremført af den danske be
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vægelse, blev for slesvig-holstenerne blot en sag,
der greb forstyrrende ind i deres bestræbelser
henimod politisk frihed. Marcus’ synspunkter
angående det nationale kommer klart til udtryk
i følgende citat fra slutningen af hans lille histo
rieværk (s. 114): „Men i politisk Betydning...
er det nordslesvigske Folk, omendskjønt dansk
talende og tildels af dansk Herkomst, dog ikke
et dansk, men et slesvigsk Folk med dansk Sprog
[Marcus sammenligner med friserne, der er sles
vigere med frisisk sprog]. Derfor paastaar ogsaa
enhver, der virkelig i politisk Betydning opstiller
den Sætning, at der, hvad Massen af Folket angaaer, boe Danske i Nordslesvig, Noget, han nep
pe turde kunne bevise med Grunde. Thi i Stats
rettens Gebeet kan (efter Falck) Udtrykkene:
„Nation og Nationalitet“ kun opfattes i deres
statsretslige Betydning. Herkomst og Sprog kom
me derved ikke i Betragtning, men alene den po
litiske Forbindelse og det statsretlige Forhold.“
For slesvig-holstenerne var og blev spørgsmålet
om hertugdømmet Slesvigs evt. tilhørsforhold
til Danmark af statsretlig og ikke sproglig-natio
nal art.
Den tilsyneladende velvilje og forståelse over
for det danske sprog, som ovennævnte motto gi
ver udtryk for, har imidlertid sine meget stærke
begrænsninger. I begyndelsen af forordet til sit
historieværk siger Marcus om sin bog, at den er
beregnet på „de dansktalende Nordslesvigere,
som af Mangel paa tilstrækkelig Sprogkundskab
lidet eller slet ikke kunne benytte sig af tydske
Skrifter“. Den skjulte undertone af kritik og ned
ladenhed overfor denne almue, der ikke var
istand til at forstå, endsige udtrykke sig på tysk,
forekommer derfor mærkelig inkonsekvent på
baggrund af, at han i bogens motto hævder, at
det ville være ondskab at krænke den nordsles
vigske almues sprog. Han siger endog direkte (s.
114): „Det danske Sprog er ligesaa agtværdigt
som ethvert andet cultiveret Sprog.“ Vi kan ud
dybe Marcus synspunkter ved at betragte nogle
udtalelser af ham i Lyna fra den 11. dec. 1842
under overskriften „Die dänische Sprachsache
in der Schleswigschen Ständeversammlung“.
Hiort Lorenzens optræden i stænderforsamlin
gen den 22. nov., hvor han valgte at tale dansk

i stedet for tysk, karakteriseres af Marcus som
„højst påfaldende og sælsom“. Han fremfører
endvidere en lang række indvendinger af prak
tisk og kun praktisk art mod at der skal kunne
tales dansk i stænderforsamlingen, bl. a. at „fler
tallet i stænderforsamlingen ikke er dette sprog
så mægtig, at de fuldstændig kan forstå et
mundtligt foredrag på det“. Den slags er derfor
kun med til at vanskeliggøre og sinke forretnings
gangen i stænderforsamlingen, selvom denne „i
det tilfælde, at et medlem af stænderne ikke
kan tysk, har erklæret sig beredt til at tillade
vedkommende at tale dansk og at være ham be
hjælpelig med at gøre det fremførte forståeligt“.
Vi mærker igen denne sikkert ubevidste ned
ladenhed, og inkonsekvensen i Marcus’ udtalel
ser træder tydeligt frem, når de således holdes
op imod hinanden. På den ene side mener han,
at det vil være forkert at krænke den nordsles
vigske almues sprog. På den anden side krænker
han imidlertid netop dette sprog ved indirekte
at bebrejde denne almue, at den ikke kan tysk
(mens han selv ikke kan dansk) og når han
hævder, at det er helt i sin orden, at man kun
skal have lov til at tale dansk i stænderforsam
lingen „i enkelte nødstilfælde“,21 dvs. såfremt
man overhovedet ikke kan tysk. Vi må imidler
tid igen huske på, at den tysktalende overklasse
ikke kunne, eller ikke havde forudsætninger for
at forstå, at det danske sprog, skønt det var al
muesprog, havde krav på ligeberettigelse med
det officielle og „fine“ sprog, tysk. En sådan lige
berettigelse er for os en selvfølgelighed og ville
i sin konsekvens have betydet, at også den tysk
talende overklasse lærte eller lærte sig dansk på
samme måde som man i alle hertugdømmets
skoler lærte tysk, uanset om man var dansk- el
ler tysktalende. Men for datidens mennesker var
den slags utænkeligt, ja man mente endog i dan
nede (= tysksprogede) kredse, at man slet ikke
kunne udtrykke dybsindige tanker på almuespro
get dansk. Man forstod heller ikke, hvorfor spro
get og efterhånden også det nationale netop blev
det egentlige for en stor del af den nordslesvig
ske befolkning. Der skulle gå et helt sekel før det
i FNs menneskerettighedserklæring blev nedfæl
det som en menneskerettighed, at ingen kan ud

sættes for forskelsbehandling på grund af spro
get, og at enhver har ret til en nationalitet. Men
endnu den dag i dag er sprog, nationalitet og
race noget, der meget ofte bliver krænket. Dette
er ikke ment som noget forsvar for Marcus eller
hans samtidige, men understreger blot, at man
bør være forsigtig med at dømme tidligere tiders
holdninger og indstilling.
Marcus’ foreningsvirke
a) Det harmoniske Selskab og Union.
De rådgivende stænderforsamlinger, der blev
indført i 1834, havde medført en stærk vækst
i den politiske bevidsthed, i hvert fald hos den
økonomisk bedrestillede del af befolkningen. Po
litiske foreninger var imidlertid endnu ukendte,
bl. a. fordi enevælden ikke godkendte sådanne
foreninger, der kunne være farlige for statens
sikkerhed. Det fremvoksende politiske liv måtte
derfor finde andre veje, hvorigennem det kunne
komme til udtryk. Der kan da heller ikke være
tvivl om, at man i de mange foreninger, der først
og fremmest havde et selskabeligt formål, og
som fandtes ikke alene rundt omkring i hertug
dømmet, men overalt indenfor helstaten, mand
og mand imellem har diskuteret politiske anlig
gender.
I Haderslev fandtes, da Marcus i 1832 kom til
byen, en sådan selskabelig forening, „Det har
moniske Selskab“. Den var stiftet allerede i 1799,
og her mødtes byens bedrestillede borgerskab til
selskabeligt samvær, oplæsninger, teateraftener
o. 1. Som akademiker måtte det være en selv
følge for Marcus at være medlem af foreningen,
og i medlemslisten fra 1836 træffer vi da også
hans navn blandt de 82 ordinære medlemmer,
hvoraf ca. V4 havde tilknytning til Det holstenske
Landsenerregiment. Også i „Det harmoniske
Selskab“ har man diskuteret politiske spørgsmål
og i stigende grad delt sig i to grupper, efterhån
den som de nationale spændinger tog til i her
tugdømmerne. Et udtryk herfor er den spræng
ning, der skete af selskabet i 1842, da landsener
regimentet blev forflyttet fra byen. Dets officerer
har formodentlig udgjort et dansk eller snarere
et loyalt, helstatstro element i foreningen. Det
har formodentlig været advokat P. Gottfriedsen,
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der har været ledende i denne sprængning og
dannelsen af en ny forening, som kaldte sig
„Union“, den 19. marts 1842.22 Da Marcus’ navn
imidlertid træffes i Unions medlemsfortegnelse
fra begyndelsen af 1843, kan man uden tvivl
regne med, at han har været blandt de ca. 50
medlemmer der iværksatte sprængningen af
„Det harmoniske Selskab“. Om „Union“ ved
man iøvrigt ikke meget, da der ikke findes no
gen forhandlingsprotokol e. 1. bevaret. Det er så
ledes umuligt at sige noget om Marcus’ evt. ak
tivitet indenfor foreningen, ligeså lidt som vi
ved noget konkret om Marcus’ deltagelse i „Det
harmoniske Selskab“s møder.
b) Borgerforeningen.
Om Marcus aktivitet indenfor den i 1838 stif
tede Borgerforening er vi derimod bedre under
rettede, og man kan generelt sige, at han og hans
meningsfæller i begyndelsen af 1840’erne næppe
synes at have sat deres præg på foreningen.
Denne havde i modsætning til „Det harmoniske
Selskab“ ved starten de fleste af sine medlem
mer blandt det mindre borgerskab, såsom hånd
værksmestre og købmænd, medens kun få med
lemmer var akademikere. Foreningens formål
var „durch gesellige und andere Unterhaltung
den Mitgliedern Erholung vom Berufsgeschäften
zu gewähren“. Også her var det selskabelige
altså hovedsagen, og først senere, især fra 1845,
blev foreningen politiseret og udpræget slesvigholstensk.
Marcus blev optaget i foreningen ca. et år ef
ter dens start, nemlig på generalforsamlingen
den 6. nov. 1839, hvor han blev foreslået som
medlem af købmand H. de Wolff, der senere
hørte til byens mest fremtrædende dansksindede
borgere. At det var en købmand, der foreslog
Marcus som medlem, og ikke en af byens læger
eller advokater, hvoraf i hvert fald fem var
medlemmer af foreningen på dette tidspunkt,
hænger måske sammen med, at Marcus’ svo
ger, Gustav Jacob Simonsen, der som de Wolff
var købmand, på samme generalforsamling blev
foreslået som medlem af smedemester H. Jen
sen. Interessant er det endvidere på samme ge
neralforsamling dels som medlemskandidater,
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dels som anbefalere at se nogle af de mænd, som
vi senere træffer dels stærkt aktive indenfor Den
slesvig-holstensk patriotiske Forening (Marcus,
smedemester H. Jensen, garver M. C. Göhl
mann, der foresloges af sadelmagermester A.
Bungartz), dels som medlemmer af den 7-mands
komité der den 25. marts 1848 forhandlede med
magistraten om anerkendelse af den provisori
ske regering (Marcus, svogeren, Göhlmann samt
Bungartz) (se s. 21 og s. 28). Ved afstemningen
om optagelse optoges Marcus med 32 stemmer
mod 10, G. Simonsen med 40 mod 2 og Göhl
mann med 29 mod 11. Om man skal lægge no
get i det ret store antal stemmer imod Marcus og
Göhlmann er nok tvivlsomt, da der blot kræve
des ¥3 flertal for at blive optaget.23
Om Marcus’ aktivitet indenfor foreningen er
at sige, at han allerede på generalforsamlingen
29. marts 1840 med 23 stemmer blev valgt som
nr. 2 til bestyrelsen for 2. kvartal 1840. Oven
nævnte smedemester H. Jensen blev formand
med 25 stemmer, og nr. 3 blev G. Simonsen med
22 stemmer.24 Ifølge protokollen over direktio
nens forhandlinger har man hovedsagelig be
handlet byggesager på direktionsmøderne april
juni 1840, idet foreningen var i færd med at om
bygge det hus man havde erhvervet i Slotsgade
i 1839Til varetagelsen af foreningens formål havde
man to komiteer, hver bestående af 3 medlem
mer, nemlig „Litterärische Committée“ og
„Committée für die Wintervergnügen“. Af den
sidstnævnte blev Marcus medlem på generalfor
samlingen 27. sept. 1840, valgt som nr. 3 med
9 stemmer. Allerede på generalforsamlingen 18.
okt. kunne komiteen stille forslag om, at der
skulle holdes 2 baller og 1 thedansant i vinterens
løb. Dette blev vedtaget, og det samme gjaldt en
fuldmagt til komiteen til at måtte indbyde 20
dansende herrer til ballerne og thedansanten!
Også på generalforsamlingen 9. september 1843
blev Marcus valgt ind i denne komité, men nu
som nr. 1 med 22 stemmer. Dette kan måske
skyldes, at foreningen i de første år af 1840’erne
ændrede lidt karakter, idet der optoges en lang
række akademikere. Det hidtil meget fremtræ
dende element af håndværkere var formodentlig

hermed ikke længere så stærkt, at det helt kun
ne dominere foreningen. Marcus var selv med
virkende til, at der blev optaget flere akademi
kere og embedsmænd i foreningen, 22. nov. 1840
foreslog han således og fik optaget konrektor
Volquardsen, redaktøren af Lyna, og 4. febr.
1841 kandidat Sørensen og retsskriver Nissen.
1847 var Marcus sammen med redaktøren af
Lyna, Schultz, og sadelmager H. Jensen jr. igen
medlem af komiteen for vinterfornøjelserne, og
1845 var han suppleant til den litterære ko
mité.25

c) Liedertafel.
Medens Marcus således ikke har efterladt sig
noget spor af en særlig aktiv virksomhed inden
for Borgerforeningen eller Union (som vi som
nævnt i det hele taget ikke ved meget om), træf
fer vi ham som særdeles aktiv både i Hadersle
bener Liedertafel og i den såkaldte slesvig-holstensk patriotiske forening.
Det er ikke meget vi ved om den haderslevske
Liedertafel, men dens oprettelse i juni 1843 må
ses i sammenhæng med, at en lang række sang
foreninger i begyndelsen af 1840’erne så dagens
lys i alle større byer i hertugdømmerne. Sådanne
Liedertäfel var blevet meget populære rundt om
i Tyskland, hvor de bidrog stærkt til udbredelse
af tysk nationalbevidsthed. Således også i her
tugdømmerne, hvor de var med til at skabe og
vedligeholde en tysk slesvig-holstensk national
bevidsthed, bl. a. ved store fælles sangfester, der
afholdtes næsten hvert år fra midten af 1840erne.
Haderslev Liedertafel blev som nævnt stiftet i
juni 1843 og fik i løbet af en måned over 100
medlemmer (Lyna 30. juli 1843). Formand var
advokat Stibolt, men allerede et år senere træffer
vi Marcus som formand, idet han som formand
indkalder til møde, første gang i Lyna 6. aug.
1843. Helt frem til oprørets udbrud 1848 er det
hans navn vi finder under de talrige annoncer i
Lyna, når der indkaldes til generalforsamling,
koncert, repetitionsaften e. 1. Når en større fest
lighed i foreningen har fundet sted, finder vi ofte
et referat trykt i Lyna, og et sådant, forfattet af
Marcus selv, kan give os et indtryk af, hvordan

det gik for sig, når man mødtes til fest og sang
i Haderslev Liedertafel (Lyna 6. jan. 1844):
Nytårsaften 1843 fejrede Liedertafel med en
fest i Borgerforeningens lokaler, hvorfra man
henimod midnat gik i fakkeltog til Torvet sam
men med det frivillige borgerkorps under ledelse
af dettes orkester og ledsaget af „en bølgende
menneskemængde“. Næppe var det sidste slag
fra Frue kirke døet hen, før Liedertafel „under
den utallige menneskemasses højtidelige stilhed“
stemte i med „Des Jahres letzte Stunde“. Her
efter holdt advokat Stibolt nytårstalen, hvori
han udtrykte håbet om at det nye år „må bringe
os og vort fædreland den indre fred, hvis mor
genrøde det år, der nu rinder ud, har bebudet
os.“ Så sang Liedertafel „Freiheit die ich meine“,
hvorefter dr. Hansen udtrykte de bedste ønsker
for landsfaderen (Christian VIII), „der med sin
sædvanlige klogskab og mildhed ville overveje
og undersøge sit folks velbegrundede ønsker“.
Derefter sang Liedertafel koralen „Nun dan
ket alle Gott“, hvorpå dr. Marcus trådte frem
og udtrykte ønsker for byen Haderslev: at bor
gersind og borgerdyd måtte lede os, at sans for
ære, sandhed, lys og ret aldrig måtte forlade os,
og han sluttede med ordene „Gud beskærme og
bevare byen også i fremtiden; vor kære by, Ha
derslev, længe leve“.
Herefter kastedes faklerne sammen i en bun
ke, og festen sluttede i samme ro som den var be
gyndt, siger Marcus. Han vender sig hermed
imod „Fædrelandet“, der har udtrykt frygt for
forfølgelse og mishandling af de danske i Ha
derslev i forbindelse med denne nytårsfest. Mar
cus afviser det med, at den slags „bagvaskelser
kun vækker modvilje, afsky og foragt, men ikke
er istand til at rokke nogen mand af fast karak
ter i hans overbevisning og fremtræden“.
At det imidlertid ikke altid gik stille til når
Liedertafel optrådte, viser en affære den 30. aug.
1844, da en maler, C. P. Møller, nærmest blev
smidt ud fra Borgerforeningens lokaler, hvor han
tilsyneladende har søgt at forstyrre den koncert
som Liedertafel afholdt her til fordel for byens
børneasyl (jvf. s. 9).26 I Lynas referat 31. aug.
benævnes endvidere Møller som „et subjekt“,
hvorfor han anlagde sag mod dr. Marcus og sa
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delmager J. G. Bungartz i deres egenskab af le
dere af Liedertafel. I den gottorpske overrets
kendelse af 4. nov. 1844 hedder det bl. a., at
Møller selv har indrømmet, at han ved koncer
ten på grund af de faner, der blev brugt til ud
smykning af salen,27 og som han havde betegnet
som rebelske, havde betjent sig af en udtryks
form, som under de givne forhold højst sand
synligt kunne sætte de tilstedeværendes sind i
bevægelse. Hans optræden, der fortjener påtale
og irettesættelse, medførte derfor også virkelig en
forstyrrelse af roen. Møllers klage erklæres der
for for ubeføjet, og han dømmes til at betale sa
gens omkostninger (Lyna 13. nov. 1844). - Også
senere, under Liedertafels fest på Erlev banke
22. juni 1845, kom det til optøjer og uroligheder,
der fik et retsligt efterspil. Det vil dog her føre
for vidt at komme nærmere ind herpå, selvom
man må formode, at Marcus også her har været
involveret i sin egenskab af formand for Lieder
tafel.28

d) Den slesvig-holstensk patriotiske Forening.
Af større betydning end posten som formand
for Liedertafel blev imidlertid Marcus’ indfly
delse i Den slesvig-holstensk patriotiske Forening,
dels som forfatter af dens statutter og forskellige
resolutioner, dels som formand for foreningen
fra juni 1847.
Allerede i 1843 var det blevet besluttet at dan
ne en sådan patriotisk forening, og rundt om i
hertugdømmet var der dannet komiteer, der på
lokal basis skulle søge at skabe sådanne for
eninger. Disse skulle så sammen indgå i en sam
let hovedforening. I april 1844 mødtes en del
af disse lokale komitémedlemmer, heriblandt
fra Haderslev dr. Marcus og advokat Stibolt, i
Rendsborg for at udarbejde statutter, men her
efter gik arbejdet i stå.29 Den 22. marts 1845
kunne man imidlertid i Lyna læse en opfordring
fra komitéen i Åbenrå om at indsamle bidrag
rundt omkring for at få den patriotiske forening
igang. Dr. Marcus knyttede hertil en kommen
tar, hvori han roser Åbenrå-borgeme for deres
initiativ, og siger, at det nu må være slut med
uenigheder om detaljer, slut med skriverier osv.,
nu kræves der handling. „Den der mener det al
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vorligt med det slesvig-holstenske folk, med dets
dannelse og vel, den der overhovedet ønsker
en kraftig sammenvirken af det slesvig-holsten
ske folk til dets eget bedste, lad ham følge det
eksempel, som åbenrå’erne har givet. Udgivel
se og udbredelse af gode folkeskrifter, der til an
skueliggørelse af tingene delvis er forsynet med
stentryk, opførelse og understøttelse af håndvær
kerskoler, børnehaver eller asyler og lignende
ting måtte vel udgøre hovedformålet for en så
dan forenings virke. At fremme en virksomhed,
der retter sig imod sådanne forhold, herover vil
ingen vel skamme sig.“ Hvordan foreningen
skulle organiseres var underordnet; der kræve
des blot lokale initiativer for at få skabt lokal
foreninger, som så senere kunne forhandle om at
indgå i en hovedforening.
Marcus’ medlemsskab af den såkaldte provi
soriske komité i Rendsborg april 1844 samt hans
kommentarer her viser, at han i Haderslev må
have været ledende i de bestræbelser, der i juli
1845 førte til omdannelsen af en året forud dan
net Sognefogedforening til „Den slesvig-hol
stensk patriotiske Forening“. Denne Sognefoged
forening bestod af „Sognefogeder af Haderslev
Amt som ikke ere Tilhængere af den danske
Forening i Slesvig“ (Lyna 20. marts 1844). Den
2. juli 1845 indkaldte dens formand, N. H. Pos
selt fra Sønderskovgård i Sommersted sogn, i
Lyna til generalforsamling i foreningen. Man
ønskede at Sognefogedforeningen „ikke blot
skulle bestaae af Sognefogeder fra Haderslev
Amt, men at ogsaa andre ligesindede patriotiske
Mænd kunne indtræde i samme“. Derfor opfor
dres „alle selvstændige Land- og Stadboere, der
dele den Anskuelse Foreningen hidtil har lagt
for Dagen“ til at indfinde sig på mødet. At det
er Sognefogedforeningen, der udvides, synes at
vise, at foreningen var tænkt som et modtræk
mod Den slesvigske Forening, der i vid udstræk
ning talte landboere som medlemmer. Indkal
delsen viser endvidere, at man udelukkende
henvendte sig til den højere middelklasse både
fra by og land. Dette fremgår også af den nydan
nede forenings statutter § 5, der omtaler hvem
der kan optages som medlem (Lyna 12. juli
1845). Af de lister over optagne medlemmer,

som meddeles i Lyna efter hvert møde, ses da
også klart, at foreningen havde sine fleste med
lemmer blandt håndværksmestre og købmænd
i byerne samt større gårdmænd, proprietærer og
forpagtere, ofte af tysk oprindelse, på landet.30
På det første møde den 7. juli valgtes gårdejer
N. H. Posselt til formand, garver M. G. Göhl
mann i Haderslev til næstformand og to sogne
fogeder fra oplandet til hhv. sekretær og kasse
rer, dvs. sognefogederne var stadig stærkt repræ
senterede. Blandt de ialt 29 stiftende medlem
mer af foreningen kan nævnes følgende fra Ha
derslev: dr. Marcus, jemstøber Bonnichsen, sa
delmagerne Joh. C. og J. G. Bungartz (brødre),
købmand G. J. Simonsen (Marcus’ svoger), og
ved generalforsamlingen den 4. aug. optoges bl.
a. advokat P. Gottfriedsen, postholder Raben og
malermester Häger. Det er personer som vi dels
allerede har mødt som medlemmer af Union og
af Borgerforeningen, dels vil komme til at møde
igen senere som medlemmer af den komité, der
den 25. marts 1848 blev valgt for at arbejde for
anerkendelse af den provisoriske regering i Ha
derslev (se s. 28) (Lyna 16. juli og 6. aug. 1845).
Foreningen mistede hurtigt sit lokale præg
hvad medlemskredsen angår. Allerede den 6.
okt. optoges således 63 medlemmer fra Åbenrå
(Lyna 8. okt. 1845) og i den følgende tid en
lang række personer fra det øvrige Nordslesvig.
Men også sit nordslesvigske præg mistede for
eningen hurtigt, da der den 5. okt. 1846 optoges
83 nye medlemmer fra Rendsborg (Lyna 10.
okt. 1846) og i jan. 1847 219 medlemmer fra
Sydslesvig og Holsten (Lyna 7. og 13. jan.
1847). Ved udgangen af 1847 havde foreningen
ialt 685 medlemmer, hvoraf 316 fra Nordsles
vig, og heraf 132 fra Haderslev by og amt. De
mange ikke-nordslesvigske medlemmer har dog
næppe sat deres præg på foreningen, der til sta
dighed bar præg af at være en lokal forening.
Ikke et eneste bestyrelsesmedlem var i hele for
eningens virketid hjemmehørende udenfor Ha
derslev amt, og dens møder fandt til stadighed
sted på Torvet i Haderslev hos gæstgiver Iver
sen, hvis gæstgiveri er gavlhuset midt i billedet
på vignetten side 5.
At Marcus ikke blev medlem af foreningens

første bestyrelse kan måske undre, eftersom vi
ud fra ovenstående må formode, at han var en
af de ledende ved foreningens oprettelse. Man
kan imidlertid tænke sig, at man udadtil har øn
sket at markere, at landboernes indflydelse sta
dig var stærk i den nu rekonstruerede „Sogne
fogedforening“. Det siges da også udtrykkeligt i
statutternes §§ 1-3, at der blot er tale om en æn
dring af denne (Lyna 12. juli 1845). Man har
måske heller ikke ønsket, at en mand som Mar
cus, der allerede, bl. a. som leder af Liedertafel
og som udgiver af en slesvig-holstensk historie
præget af slesvig-holstenske synspunkter, havde
markeret sig som en af de ledende slesvig-holstenere i Nordslesvig, skulle skræmme mere be
sindige nordslesvigere væk fra foreningen. Det
fremtrædende element af landboere i bestyrel
sen var formodentlig også grunden til, at forenin
gens protokol til stadighed blev ført på dansk.
Marcus har imidlertid været virksom bag ku
lisserne. Ifølge Albertis Lexicon optræder han
nemlig som forfatter af foreningens statutter og
af mange af dens resolutioner m. m. Ifølge sta
tutternes § 4 var foreningens formål „på lovlig
Maade og med alle til dens Raadighed staaende
tilladte Midler at fremme patriotiske Anliggen
der ved fælles Forhandlinger og Raadslagninger,
ved Udbredelsen af en passende hensigtsmæssig
Lectüre og ved fælles Foretagender indenfor de
lovlige Skranker, saavidt dens Kræfter tillade
det, for derved at vække og styrke Folkets Sans
for Almenvellet“ (Lyna 12. juli 1845). Bemær
kelsesværdigt er her den meget stærke betoning
af, at man på alle punkter vil holde sig inden
for lovens rammer. Man må imidlertid huske
på, at foreningen hører hjemme i en tid, hvor
der ikke var noget der hed foreningsfrihed. Den
usædvanlig stærke understregning af det lovlige
kan måske også ses som et udtryk for at Marcus
har ønsket, at der ikke fra myndighedernes side
skulle rejses nogensomhelst tvivl med hensyn til
foreningens fremtidige virksomhed.
Hvad foreningen forstod ved patriotiske anlig
gender fremgår bl. a. af den redegørelse for for
eningens hidtidige virke, som Marcus gav i Lyna
21. jan. 1846. Han skriver bl. a.: „Først foretog
Foreningen igjen den længe slumrende Jemba-
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nesag og indgav en ligesaa kraftig som i et vær
digt Sprog skreven og velmotiveret Petition, be
træffende Jernbanens Forlængelse fra Rendsborg
til Flensborg, umiddelbart til Hs. Maj. Kongen“.
Af Lyna 8. okt. 1845 fremgår, at det var Marcus
selv der på generalforsamlingen den 6. okt. fore
slog denne petition indgivet, „dog uden at fraraade Anlægget af en Flensborg-Husumer Jern
bane“, og af Albertis forfatterleksikon fremgår
det endvidere, at det også var Marcus der havde
forfattet den i værdigt sprog skrevne petition (!).
Den bragtes i sin helhed i Lyna 5. nov. 1845 og
det hedder heri bl. a., „at den directe og umid
delbare Forbindelse med Hamborgs Verdens
marked er aldeles nødvendig for det nordlige
Slesvig, naar vore Producter skulle finde en sta
dig Afsætning, og Nationalformuen ifølge denne
Handelsforbindelse skal opretholdes og forøges.
Thi Hamborg er netop det Sted, hvor vi altid og
under alle Conjunkturer kunne afsætte vore
Producter, hvilke de end ellers ere, til de høistmulige Priser.“
Det er altså i høj grad økonomiske og afsæt
ningsmæssige overvejelser, der ligger bag petitio
nen (men så sandelig også overvejelser, der viser
en klar orientering mod syd). Dette kan vel
næppe undre, når man ved, at det var selvstæn
dige næringsdrivende i by og på land, der ud
gjorde kernen i foreningen. De samme økonomi
ske og erhvervsfremmende overvejelser spores i
et andet initiativ, der også skyldtes Marcus. På
ovennævnte generalforsamling foreslog han til
lige, „at Foreningen ville virke derhen, at der til
næste Foraar arrangeredes en Industriudstilling
i Haderslev“ (Lyna 8. okt. 1845). Dette forslag
vandt stort bifald, og der nedsattes en komité på
7 mænd, bestående af dr. Marcus, garver Göhl
mann, snedker Suchland, jemstøber Petersen,
smedemester Claussen, sadelmager J. G. Bun
gartz og sadelmager Jensen, alle fra Haderslev.
Komiteen fremkom allerede den 15. okt. med en
redegørelse for planerne i Lyna. Man opfordrede
her til aktietegning, da der „ved en saadan Indu
striudstilling bydes vore Haandværkere og Fa
brikanter deels den bedste Ledighed til at fore
lægge og anbefale det større Publikum deres
Frembringelser, deels ville de just derved lettest
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beseire mange i Publikum herskende skadelige
Fordomme angaande vore egne Haandværkeres
og øvrige Industielles Frembringelser“.
Udstillingen skulle altså finansieres ved aktier,
dels til dækning af omkostningerne, dels til et
passende indkøb af genstande, der ikke ville
blive solgt på udstillingen. Disse indkøbte varer
skulle derefter bortloddes mellem aktionærerne.
Man opfordrede endvidere „det industrielle Pu
blikum“ til at støtte projektet ved at indlevere
produkter.
Der er næppe tvivl om, at især Marcus, ideens
ophavsmand, i den følgende tid indtil udstillin
gens åbning, har været stærkt aktiv og ihærdig
i sine anstrengelser for at bringe udstillingen
istand. Allerede den 14. jan. 1846 kan man i
Lyna meddele, at udstillingen vil finde sted i
tiden 1.-16. juni, og man opfordrer igen til at
indlevere genstande. I maj måned er der flere
gange annoncer i Lyna om praktiske forhold i
forbindelse med udstillingen, og man slår samti
dig stærkt på tromme for at få folk til at møde
op på udstillingen. Den 4. juli bringes i Lyna en
detaljeret „Beretning over Industriudstillingen i
Haderslev“, forfattet af dr. Marcus. Det fremgår
heraf bl. a., at der var indleveret 565 numre,
hvoraf mange bestod af flere genstande. Set fra
en moderne betragtning er der hovedsagelig tale
om håndværkervarer, men deres samlede værdi
udgjorde dog ca. 9000 mark og heraf solgtes ca.
halvdelen, hvoraf komiteen til bortlodning teg
nede sig for varer til et beløb af ca. 1800 mark.
Det var altså ikke småbeløb, komiteen rådede
over, og der var da også tegnet aktier for et be
løb af ca. 1900 mark. Ligesom det var Den siesvig-holstensk patriotiske Forening der stod bag
udstillingen, må man vel også formode, at dette
beløb for størstedelens vedkommende var tegnet
af foreningens medlemmer, som på dette tids
punkt udgjorde 203.
Marcus kunne således konkludere sin beret
ning med at sige, „at den første Industriudstilling
i Haderslev har leveret et høist tilfredsstillende
Resultat“. At byens erhvervsdrivende har værd
sat især Marcus’ store indsats, fremgår af at „et
stort Antal af Haandværkere og Industrielle“ i
Haderslev et par måneder senere overrakte ham

„en meget smagfuld arbeidet Sølvpocal som Anerkjendelse navnlig af den Opofrelse af Tid og
Kræfter, hvormed han havde fremmet“ indu
striudstillingen (Lyna 19. sept. 1846).31 Ikke
underligt, at der var planer fremme om at af
holde endnu en industriudstilling sommeren
1848. Marcus fremsatte forslag herom i forenin
gen ri. okt. 1847, og en komité blev nedsat, be
stående af næsten de samme mænd som den for
rige, men på grund af krigen blev udstillingen
ikke til noget.
Politisk aktivitet i slutningen af
1840’erne
Fra midten af 1840’erne tog spændingerne i her
tugdømmet til, og især betød det såkaldte åbne
brev om arvespørgsmålet fra juli 1846 ny uro.
Også i Haderslev mærkedes en tydeligere marke
ring af fronterne fra midten af 1840’eme, såle
des ændrer bl. a. Borgerforeningen karakter. Et
udtryk herfor kan sikkert ses i det forslag om
Hiort Lorenzens eksklusion af foreningen, som
31 medlemmer stillede den 3. jan. 1845. For
slaget var foranlediget af de slagsmål og urolig
heder, der med Hiort Lorenzen som impliceret
havde fundet sted i Borgerforeningens lokaler
dagen i forvejen. Det blev vedtaget med 133
stemmer imod 1. Spørgsmålet er imidlertid om
man ikke snarere skal betragte denne eksklusion
som et udtryk for, at man herved havde fun

det en udvej for at få en mand, hvis synspunkter
i stadig ringere grad stemte overens med flertal
lets, verfet ud af foreningen. Flertallet af for
slagsstillerne må da også karakteriseres som slesvig-holstensk sindede, og af interesse i denne
sammenhæng kan nævnes sadelmagermester (el
ler smedemester) H. Jensen jun. (der var to af
dette navn), sadelmagermester J. G. Bungartz
jun., herredsfoged O. Kier, den senere provisori
ske borgmester, advokaterne Stibolt og P. Gottfriedsen, postholder Raben, maler Matth. Hä
ger, snedkermester S. L. Suchland, jernstøber
Bonnichsen og garver M. G. Göhlmann. Der
træffes dog også enkelte personer blandt for
slagsstillerne, som vi må karakterisere som
dansksindede, bl. a. købmand Peter Giørtz og
murermester P. Christiansen. Marcus’ navn fin
des ikke blandt forslagsstillerne, men Hiort Lo
renzens eksklusion af foreningen var ham vel
næppe imod, og vi kan sikkert tage det som givet,
at han i hvert fald ikke er den ene person, der
stemte imod eksklusionen.32
Også Den slesvig-holstenske patriotiske For
ening ændrede lidt efter lidt karakter. Vi ser
det bl. a. i aug. 1846, da foreningen rykkede ud
med en protest mod den af Den slesvigske For
ening til kongen indsendte takadresse i anled
ning af det åbne brev (Lyna 24. aug. 1846). Pro
testen er i hvert fald af et langt tydeligere mar
keret politisk indhold end nogen af foreningens
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tidligere, og den er ifølge Albertis forfatterleksi
kon forfattet af dr. Marcus. Det åbne brev har
man ikke kunnet eller turdet kritisere i adressen,
men i desto højere grad vender man sig imod
såvel Den slesvigske Forening som dens tak
adresse til kongen. Om foreningen hedder det
bl. a.: „ ... vi føle Trang til i Sømmelighed at
gjøre Deres Majestæt opmærksom paa, at denne
Forening i ingen Henseende kan betragtes som
Organ for den herværende Befolkning, men
tværtimod er aldeles betydningsløs for Nordsles
vig, da dens Hovedorganer enten ere hertil ind
vandrede Danske, eller Folk, der lønnes af et i
Danmark existerende politisk Parti, hvis Hovedformaal er, uafladelig og ubeføiet at indblande
sig i Hertugdømmerne Slesvig og Holstens An
liggender ... Foreningen finder sandelig ogsaa
næsten ikke mindste Sympathi hos Folket, og
dens Generalforsamlinger bestaae, saavidt vi
have erfaret, bestandig kun af ganske faa og i
almindelighed næsten altid de samme Medlem
mer ...
Vi ville her ikke videre omtale den saakaldte
slesvigske Forenings ovennævnte Takadresse, og
endnu langt mindre kan det efter Forbudet imod
offentlige Discussioner være vor Hensigt, her at
gjøre Deres Majestæts aabne Brev af 8. Juli d.
A., der har fremkaldt den oftnævnte Takadres
se, til Gjenstand for videre Drøftelse. Kun saa
meget maa vi sige til Sandhedens Fremme, at
en almindelig Glæde, hvorom Takadressen ta
ler, ingenlunde er bemærket af os, og at vi
næppe kunne dølge vor allerstørste Forbauselse
over den fuldkomne Miskendelse af alle vore
Forhold, naar Takadressen siger, at Hertugdøm
met Slesvigs i DeresMajestæts aabne Brev paa ny
lovede Selvstændighed kun kan bestaae i en fri
Udvikling af det i Aarhundreder i Nordslesvig
[under] trykte og kuede danske Element og i
Løsningen af Slesvigs Forbindelse med Holsten.
Rigtignok elske vi det danske Sprog, den
egentlige nordslesvigske Bondestands Modersmaal, men vi indsee Dag for Dag tydeligere, at
det ogsaa er blevet nødvendigt for os at lære det
tydske Sprog; thi som Beboere af et Grænseland
maae vi nødvendig [vis] søge at forskaffe os
Kundskab i det tydske Sprog, da alle vore Han
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delsforbindelser vise os sydpaa, da vi ønske at
skride frem med Tidens Fordringer og den i Aar
hundreder bestaaende nøie og uopløselige For
bindelse med Hertugdømmet Holsten er blevet
os kjær og dyrebar ...“
Vi genfinder her klart Marcus’ synspunkter,
således som de er kommet til udryk ovenfor,
både hans syn på det danske sprog og den al
mindelige slesvig-holstenske opfattelse af Sles
vigs „uopløselige Forbindelse“ med Holsten.
Den søges bl. a. dokumenteret ved at henvise
til handelsforbindelserne sydpå, således som
Marcus tidligere havde gjort det i forbindelse
med jernbanesagen (se s. 22). Reaktionen på
denne adresse udeblev da heller ikke. I Danne
virke nr. 19 vendte L. Skau sig i skarpe vendin
ger mod Den slesvig-holstensk patriotiske For
enings adresse, men Lyna forstår at svare igen i
ikke mindre skarpe vendinger. I Lyna 2. sept.
1846 hedder det bl. a.: „Den meget fine, for
nemme Kjøbenhavner Herre, L. Skau, den for
nemme Hr. Skau forlanger et fiint ædelt Sprog
og taler dog selv i sin Artikel „plump“, „gemeen“, „uædel“, „fræk“, „taabelig“ ... At den
fornemme Hr. L. Skau, der dog hidindtil er uden
Kors og Orden, ikke finder sine af den danske
Propaganda ham indproppede høie Statsideer i
Den slesvig-holstensk patriotiske Forenings
Adresse, er ham ufordrageligt, thi i sin mageløse
Forfængelighed mener han, at hans Glæde og
saa maa være Landets, thi paa sine propagandi
stiske Rejser, hvorved han saa gjeme hører sig
selv tale, fremstiller han sig jo som bekjendt al
tid som Repræsentant for Nordslesvig. O store
og lykkelige Land, der bragte et saadant Kraft
geni til Verden!“
Sådan var tonen altså blevet dansksindede og
slesvig-holstenere imellem. Begge mente at re
præsentere flertallet af Nordslesvigs befolkning,
men som argument imod, at Den slesvigske For
ening gjorde det, kunne Marcus som ovenfor
nævnt anføre, at dens generalforsamlinger be
standig kun bestod af „ganske faa og i alminde
lighed næsten altid de samme Medlemmer“. At
det imidlertid ikke stod bedre til i Den slesvigholstensk patriotiske Forening ses af det statut
ændringsforslag, der blev forelagt af dr. Marcus

selv på foreningens generalforsamling den 6.
april 1846. Det gik ud på, at foreningsstatutter
nes § 9 skulle forandres derhen, at den fød såle
des: „Ingen Generalforsamling kan tage gyldige
Beslutninger, naar ei 30 Foreningsmedlemmer
ere tilstede.“ Om dette forslag blev vedtaget,
fremgår ikke af protokollen, men det er meget
karakteristisk, at dette punkt ikke er medtaget
i Lynas referat af dette møde (8. april 1846),
men kun findes i protokollen (s. 26). Baggrun
den for det kan kun være én: at foreningens ge
neralforsamlinger kun bestod af „ganske faa og
i almindelighed næsten altid de samme Medlem
mer“!33
Man kan have en begrundet formodning om,
at Marcus har været hoveddrivkraften bag den
stærkere politisk markerede holdning, som Den
slesvig-holstensk patriotiske Forening fra 1846
gav udtryk for. Han er nu som tidligere forfatter
til mange af foreningens resolutioner. Denne æn
dring i foreningens aktiviteter førte til, at myn
dighedernes søgelys blev rettet imod den. I maj
1847 blev foreningens protokal „beslaglagt“
som det hedder i Lyna 22. maj, og sendt til byens
politimester, borgmester G. F. Lassen. Få dage
efter modtog foreningen imidlertid protokollen
retur, og der synes ikke på nogen måde at være
skredet ind imod foreningen. Lassen har næppe
fundet noget i protokollen at hænge sin hat på,
bl. a. fordi protokollen ikke indeholder meget
andet end de referater, som blev offentliggjort i
Lyna.
Et udtryk for foreningens ændrede holdning
er sikkert også dr. Marcus’ valg til foreningens
direktør den 21. juni 1847. Det er ovenfor frem
ført, at Marcus må have været en af hoveddrivkræfterne ved foreningens oprettelse i 1845, og
at hans aktivitet i det hele taget spores bag dens
virke. Nu har tiden altså været moden til at han
kunne træde offentligt frem som foreningens
formand. Det overvejende flertal har nu været i
overensstemmelse med Marcus’ radikale syns
punkter, således som han længe havde givet ud
tryk for dem. Tiden havde arbejdet for dr. Mar
cus. De mellemliggende år havde trukket fron
terne op.
Desværre er det ikke muligt at se, hvorvidt

Marcus’ ledelse af foreningen har ført til en end
nu klarere markering af de slesvig-holstenske
synspunkter. Der afholdtes generalforsamling
den ir. okt. 1847, men hovedpunktet her var et
forslag fra dr. Marcus’ side om afholdelse af en
industriudstilling i 1848 mage til den i 1846 af
holdte (Lyna 13. okt. 1847). Referatet af gene
ralforsamlingen den 13. dec. 1847 (Lyna 15.
dec.) indeholder intet af interesse i denne for
bindelse, og dette var den sidste generalforsam
ling før udbruddet af oprøret i marts 1848.
Også i Borgerforeningen markeres som nævnt
de slesvig-holstenske synspunkter stærkere. Det
ses bl. a. af protokollerne, der er langt fyldigere
end Den slesvig-holstensk patriotiske Forenings.
Referater af behandlinger af „vaterländische An
gelegenheiten“ optager her en langt større plads i
slutningen af 1840’eme end i foreningens før
ste år.
Et udtryk for den ændrede holdning er det
forslag der blev fremført på foreningens general
forsamling den 29. nov. 1846 om, at man skulle
holde afstemning m. h. t. om man ønskede at
blive repræsenteret ved det kommende valg af
stænderdeputerede (i jan. 1847), og om man
evt. skulle opstille et af foreningens egne med
lemmer. Det blev vedtaget med 70 stemmer
mod 2, at man både skulle søge sig repræsente
ret og opstille et af foreningens medlemmer. Det
synes som om Marcus her har spillet en afgøren
de rolle. Det fremgår ganske vist ikke af proto
kollen, hvem der havde stillet forslaget, men på
det følgende møde den 2. dec. blev to mænd
foreslået som medlemmer af foreningen. Dr.
Marcus foreslog over- og landsretsadvokat dr.
Heiberg fra Slesvig, og malermester M. C. Hä
ger foreslog over- og landsretsadvokat Jürgen
Bremer fra Flensborg (vinderen af prisopgaven,
se s. 15), der begge var meget fremtrædende
slesvig-holstenere. Da det i forbindelse hermed
blev meddelt, at man skulle vælge et medlem
til opstilling ved det forestående valg af stæn
derdeputerede, trak dr. Marcus sit forslag om dr.
Heiberg som medlem af foreningen tilbage. Her
efter blev advokat Bremer optaget i foreningen
med 81 stemmer mod 7, og derpå valgt som for
eningens repræsentant ved det forestående stæn
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dervalg med 74 stemmer mod 11 på den lokale
kandidat, jemstøber Bonnichsen.34
Denne tildragelse ser jo unægtelig noget mær
kelig ud, og det er lidt vanskeligt at se nogen ra
tionel begrundelse herfor. Det virker imidlertid
temmelig påfaldende, at disse to fremtrædende
og politisk trænede slesvig-holstenere bliver fore
slået som medlemmer på samme møde og sam
tidig med, at der er forslag fremme om valg af en
repræsentant til stændervalget. Vi kan derfor
kun formode, at det må være aftalt spil. Men
hvorfor trækker Marcus så pludselig dr. Heibergs
kandidatur tilbage? Har man indenfor det slesvig-holstenske „parti“ i Haderslev været enige
om, at man ville søge valgt én af disse to mænd
ved det kommende valg og derefter søgt „ryg
dækning“ i Borgerforeningen? Har man søgt
først at lodde stemningen her på forhånd, hvor
efter dr. Marcus, da der åbenbart har vist sig
mest stemning for advokat Bremer, har trukket
sit forslag om advokat Heibergs medlemsskab
tilbage for at være sikker på, at Bremer blev
valgt? Vi kan kun gisne om, hvad der ligger bag
ved, men et er i hvert fald sikkert: advokat Bre
mer blev i januar 1847 valgt som repræsentant
for Haderslev købstad i stænderforsamlingen i
Slesvig. På baggrund af det foregående kan der
næppe være tvivl om, at dr. Marcus bærer en
del af ansvaret herfor.35
Bremers valg til stænderdeputeret for Haders
lev med Borgerforeningens aktive støtte under
streger meget kraftigt ændringen i Borgerforenin
gens politiske linje. Ved valget i 1841 havde man
dog i Haderslev valgt en lokal mand, omend
også slesvig-holstener, nemlig advokat P. Gottfriedsen. Advokat Bremer, der også var opstillet
dengang, fik da kun 5 stemmer (jvf. s. 12) .36 Den
ændring der er sket, er et klart udtryk for en ra
dikalisering, og også i Borgerforeningen synes
det altså som om den radikale linje, som dr.
Marcus stod for, har vundet stærk fremgang.
Det var dog ikke på alle fronter den slesvigholstenske sag havde fremgang. Den 26. sept.
1847 måtte Marcus meddele Lynas „store vel
ynder“ hertugen af Augustenborg, at udgiveren
af bladet, bogtrykker Heinrich Seneberg, under
hånden havde solgt sit privilegium og sit trykke
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ri til redaktøren af Dannevirke, P. C. Koch, med
overdragelse den 1. jan. 1848. Ligeså stor en tri
umf dette har været for P. C. Koch, ligeså bitter
en pille må det have været at sluge for slesvigholstenerne og for dr. Marcus i særdeleshed.37
Man mærker da også klart skuffelsen og bitter
heden i Marcus’ brev til hertugen (se s. 40), der
er præget af, at meddelelsen er kommet som en
bombe for slesvig-holsteneme i Haderslev. Lyna
havde dog i flere år kørt med et voldsomt un
derskud, og salget til P. C. Koch viste kun alt
for tydeligt, hvad Marcus længe havde været klar
over og bl. a. givet udtryk for overfor hertugen:
at den slesvig-holstenske sag kun fandt ringe
støtte hos flertallet, masserne (jvf. brevet 22/2
1846 s. 37).
Slesvig-holstenernes agitation foregik imidler
tid også på andre fronter end gennem pressen,
og også her kan fremdrages et par enkelte træk,
der viser, at Marcus har taget aktiv del. C. F.
Wegener meddeler i sit lille værk om hertugen
af Augustenborgs forhold til det holstenske op
rør, at det ved forhør overfor borgmester Lassen
i Haderslev i efteråret 1846 blev oplyst, at en
stor del personer havde deltaget i udbredelsen af
pjecer, som hertugen stod bag. Blandt disse per
soner nævnes dr. Marcus.38 Det fremgår ikke om
det kun var i Haderslev Marcus havde været ak
tiv. Der er dog noget der tyder på, at Marcus
også har deltaget i møder på landet og måske
her har uddelt disse pjecer. Laurids Skau skriver
i et brev 18/8 1846 til Orla Lehmann om et
møde i Sdr. Stenderup ved Kolding, som slesvig-holstenerne havde arrangeret. Her skulle en
adresse underskrives til kongen, og man ventede
dr. Marcus fra Haderslev, hvilket havde gjort
Skau noget urolig, „da jeg nok kunne gjette, at
Bønderne skulle narres, og jeg kjørte derfor hele
Natten på Liv og Død og kom til Stenderup tid
lig nok for at hindre, at Intet skete, hvilket saa
meget lettere kunne skee, da Sognefogden er en
flink Mand, men hvis Kræfter jeg frygtede ikke
kunne være store nok imod Dr. Marcus“.39

De mange enkelttræk der er fremdraget i det
foregående til belysning af dr. Marcus og alle
hans aktiviteter, viser klart, på hvor mange fron-

ter han arbejdede: Marcus var aktiv i Den sles
vig-holstensk patriotiske Forening, hvor han var
en af drivkræfterne ved foreningens start. Han
var formand for den fra 1847, og han var forfat
ter af en lang række af dens resolutioner. Han
var desuden formand for Liedertafel, der gang
på gang deltog i arrangementer, som viste en
klar slesvig-holstensk indstilling. Han var me
nigt medlem af Borgerforeningen, men har i
hvert fald her vist et initiativ, der var afgørende
for valget af advokat Bremer til stænderdepute
ret for Haderslev i 1847. Endvidere var han fra
1844 den egentlige redaktør af Lyna, og har sik
kert skrevet mange af de politiske artikler i
bladet. Han var endvidere forfatter til en række
småafhandlinger, hvoraf den væsentligste er
hans lille historieværk, og der er næppe tvivl
om, at hans mange skriverier har optaget ligeså
meget af hans tid som hans mere udadvendte
gøremål som formand og medlem af de forskel
lige foreninger. Blandt hans aktiviteter var også
deltagelse i møder og udbredelse af slesvig-holstenismens ideer ved uddeling af pjecer, bl. a.
på landet.
Ved siden af hele dette arbejde, der har én
fællesnævner: kampen for den uafhængige tyske
stat Slesvig-Holsten, havde han så sin lægeger
ning at passe, frem til 1847 som praktiserende
læge og efter den tid som kirurg på Christina
Friderica stiftelsen. I forbindelse hermed stod
også hans arbejde for at afhjælpe social nød og
elendighed.
Alt dette vidner om en helt overvældende, ja
næsten rastløs energi, og man spørger derfor uvil
kårligt sig selv, om manden virkelig har kunnet
overkomme alt dette, og om han ikke netop ved
at arbejde på så mange fronter risikerede kun at
gøre tingene halvt. Jeg tror imidlertid, at man
her skal huske på, at der netop var denne ene
fællesnævner for al hans stræben. Det er denne
ene idé, der har været det grundlæggende i hele
hans nokså spredte virksomhed. Hvad han fore
tog indenfor den ene forening havde relation
til den anden, hvad han skrev i Lyna havde re
lation til f. eks. Den slesvig-holstensk patriotiske
Forening osv.
Med denne mangesidede virksomhed kan der

imidlertid næppe være tvivl om, at vi må be
tragte dr. Marcus som lederen af den slesvig-hol
stenske bevægelse i Haderslev. Vi kender en
række personer i Haderslev i 1840’erne, der alle
er blevet karakteriseret som fremtrædende slesvigholstenere i byen, det gælder f. eks. konrektor
Volquardsen, advokat P. Gottfriedsen, advokat
Stibolt, herredsfoged O. Kier, tingskriver Meyer,
amtsforvalter G. F. v. Krogh og der kunne sik
kert nævnes flere. Men ingen af disse har virket
på så mange fronter som Marcus, og man må
derfor formode, at han har siddet som manden i
centrum og trukket i trådene. Han har naturlig
vis samarbejdet nært, bl. a. med de her nævnte
personer, men det vil næppe være rigtigt at hæv
de, at han blot har optrådt som stråmand for an
dre og mere fremtrædende mænd. Han har selv
været så besjælet af slesvig-holstenismens ideer,
at han har udfoldet en lang række selvstændige
initiativer på dette punkt.
Marcus var lederen, men denne lederposition
var først noget der trådte klart frem i årene op
imod oprørets udbrud 1848. Dette hænger nok
sammen med, at Marcus fra begyndelsen var
meget radikal i sin slesvig-holstenisme, noget
som udspringer af hele hans baggrund og ud
dannelse. Han var sikkert i begyndelsen betyde
lig mere radikal end mange af de her nævnte
personer, og han har derfor stået mere i bag
grunden, uden at man dog dermed kan sige, at
han stod isoleret. Men tiden arbejdede for ham,
tiden havde skærpet modsætningerne i hertug
dømmet og havde radikaliseret både den danske
og den slesvig-holstenske bevægelse. Derfor blev
der i stigende grad brug for en mand af Marcus’
indstilling, og det er sikkert derfor, at så mange
tråde efterhånden samles i hans hånd, 1844 så
ledes redaktørposten for Lyna og 1847 formands
posten i Den slesvig-holstensk patriotiske For
ening. Opfattelsen hos flertallet af slesvig-holsteneme i Haderslev stemte som tiden gik i sti
gende grad overens med hans fra begyndelsen
stærkt radikale synspunkter. Derfor fremstod
han i 1848 klart som den egentlige leder af den
slesvig-holstenske bevægelse i Haderslev. At
han blev opfattet sådan fra dansk side og af
myndighederne vil bl. a. fremgå af den følgende
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omtale af den rolle han spillede i de begiven
hedsrige martsdage i 1848, da den slesvig-holstenske rejsning brød ud.
Marcus og martsdagene 1848

Februar-revolutionen i Paris satte sindene i be
vægelse overalt i Europa. Også i Slesvig-Holsten
bredte ophidselsen sig. Man følte, at tiden nu var
inde til at gennemføre det, man så længe havde
arbejdet for: en fri forfatning for et uafhængigt
Slesvig-Holsten. En febrilsk aktivitet bredte sig
blandt de slesvig-holstenske ledere.
Onsdag den 15. marts om aftenen ankom Wil
helm Beseler og kancellisekretær Claussen (fra
Slesvig) til Haderslev, hvor der den følgende
aften blev afholdt et møde i Borgerforeningen.
Marcus havde allerede den 15. fået besked om
deres ankomst gennem et brev fra Claussen, og
man må derfor formode, at det er ham, der har
stået for indkaldelsen til dette møde, selvom
han benægter det i forhøret over ham i Nyborg
den 23. maj s. å.40 Marcus var naturligvis til
stede på mødet, og efter flere borgeres ønske
havde han opfordret Beseler til at tale. Denne
„harrangerede“ derefter foreningen „ved gløden
de Taler“, som Dannevirke skriver den 18.
marts, og mener vel hermed at Beseler ophidse
de forsamlingen.
Formålet med mødet har formodentlig været
at redegøre for det møde af stænderdeputerede,
der skulle finde sted i Rendsborg den 18. marts,
og for muligvis at opnå Haderslev-borgerskabets
støtte til forhandlingerne her. Vi ser da også, at
da Beseler og Claussen den følgende dag (fre
dag den 17. marts) forlod byen, blev de ledsaget
af bl. a. tingskriver Meyer, jernstøber Bonnichsen, maler Häger og garver Göhlmann. Disse
havde, som Dannevirke ironisk skrev (18.
marts), „paataget sig at repræsentere Nordsles
vigerne ved Mødet“. Den 18. fandt dette afgø
rende stændermøde sted i Rendsborg, hvor man
besluttede at sende en deputation til København
for at kræve en fælles slesvig-holstensk forfat
ning og Slesvigs optagelse i det tyske forbund.
Samtidig med dette møde fandt i samme byg
ning et stort folkemøde sted, hvor ovennævnte
efterhånden velkendte slesvig-holstensk sindede
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Haderslev-borgere deltog. Deputationens afvis
ning i København førte til den provisoriske re
gerings proklamation i Kiel den 23. marts om
aftenen.41
Lørdag den 25. marts, formodentlig om for
middagen, nåede rygtet om dannelsen af den
provisoriske regering frem til Haderslev. Mar
cus siger selv, at han erfarede det gennem et
brev fra Åbenrå. Om eftermiddagen kl. 14 hold
tes et stort møde i Borgerforeningen, men Mar
cus hævdede selv, at han ikke havde noget an
svar for dets indkaldelse. Han indfandt sig imid
lertid og holdt i Borgerforeningens sal en tale
til de tilstedeværende. Under forhøret i Nyborg
hævdede han, at han heri havde manet til ro
og orden, idet han henviste til den fare der tru
ede byen fra landbefolkningens side. Endvidere
foreslog han, at man skulle udpege en række
borgere, der skulle træde i forbindelse med ma
gistrat og deputeretkollegium. Allerede om for
middagen havde tre borgere, bl. a. malermester
Häger og Marcus’ svoger, købmand Gustav Ja
cob Simonsen, været hos borgmesteren og kræ
vet Laurids Skaus arrestation. Marcus foreslog
nu en række borgere som medlemmer af en ko
mité, og følgende syv blev valgt: Marcus selv,
malermester Matth. Häger, kleinsmedemester
Drewitz, jernstøber Bonnichsen, sadelmagerme
ster Gottfr. Bungartz, garver M. G. Göhlmann
samt formodentlig købmand J. Kieldrup. De to
sidstnævnte var medlemmer af deputeretkolle
giet og befandt sig hos borgmester Lassen i
Slotsgade 27 ved siden af, hvor magistraten
og deputeretkollegiet holdt møde. De blev der
for nu hentet ind i Borgerforeningen, hvor de
modtog deres valg som medlemmer af komiteen.
- Som det ses er det alle mænd, som vi i det
foregående har mødt som aktive indenfor såvel
Den slesvig-holstensk patriotiske Forening som
i Borgerforeningen.
Nogle af de tilstedeværende foreslog nu, at
man skulle kræve redaktør Kochs trykpresse
forseglet. Marcus siger, at han protesterede her
imod, men at han til gengæld lovede hos poli
timesteren (borgmester Lassen) at virke for, at
der ikke fremkom nogen ophidsende artikel i
Dannevirke. Borgerkomiteen vandrede nu lidt

hen ad gaden til borgmesterens hus, hvor magi*
straten og deputeretkollegiet som nævnt var forsamlet til møde. Marcus optrådte som komiteens
ordfører og erklærede, at han af byens borger
skab var bemyndiget til at udføre borgerskabets
vilje og derfor sætte sig i forbindelse med ma-'
gistrat og deputeretkollegium. Borgmesteren er
klærede hertil, at der ikke kunne være tale om
borgerskabets vilje, men kun om Borgerforenin
gens. Der udviklede sig på dette grundlag en hef
tig ordstrid mellem borgmesteren og Marcus,
der åbenbart i overensstemmelse med hvad der
var blevet komiteen pålagt, har fremført bekla
gelser over Dannevirke. Han erklærede bl. a., at
han bestemt ikke kunne forholde sig ligegyldig,
når det stod et blad frit for ensidigt at skrive,
hvad det ville, mens det på den anden side ikke
lod noget optage for at gendrive dette. Efter
Marcus’ mening fik man overhovedet ikke lejlig
hed til at imødegå Dannevirkes påstande. „En
ten skulle presen være fri, eller også måtte der
ikke trykkes noget partisk af den anden part.“
Hertil svarede et af magistratens medlemmer,
kancelliråd Hargens, at pressen også var fri for
den anden part nu, hvortil dr. Marcus spydigt
replicerede: „Det har jeg erfaret, det kan ingen
bedre bevidne end jeg!“ Kancelliråden erklæ
rede hertil, at han jo så blot kunne henvende sig
til Itzehoer Wochenblatt (slesvig-holstenismens
hovedorgan i hertugdømmerne), dér var der
pressefrihed nu.
Borgmesteren indskød nu, at han ikke mente,
at der fandtes noget ophidsende i det nummer
af Dannevirke, der netop havde passeret censu
ren. Man fik imidlertid et nummer med tilbage
til Borgerforeningen, hvor forsamlingen mente,
at en bestemt artikel i bladet under de hersken
de forhold ikke ville være passende. Komiteen
henvendte sig derfor igen til borgmesteren med
anmodning om den pågældende artikels udela
delse. Borgmesteren bøjede sig herfor og bevæ
gede redaktør Koch til at lade pågældende „ar
tikel“, et opråb indrykket af Laurids Skau, Krü
ger og Nis Lorenzen, udgå.42
Aktiviteten i Borgerforeningen synes herefter
at være svundet noget ind, men til gengæld her
skede der uro og ophidselse overalt i byens ga

der. Borgmesteren lod derfor afdelinger af by
ens to borgerkorps afpatruljere byen om aftenen
og natten igennem. Om aftenen kl. 8 mødtes
man igen i Borgerforeningen. Ifølge Göhlmann
var en mængde mennesker forsamlede her, og
der blev efter hans udsagn tømt adskillige glas
punch. Man har naturligvis fejret den provisori
ske regerings proklamation.
Flere gange i løbet af aftenen og natten var
borgerkomiteen eller enkelte af dens medlem
mer hos borgmester Lassen og „besværede“ ham
og magistraten, der var forsamlet i hans hus,
med forskellige andragender. Bl. a. mødte Göhl
mann (formodentlig sammen med andre af ko
miteens medlemmer) op og krævede P. C. Kochs
trykpresse forseglet. Endvidere forlangte man en
proklamation af den provisoriske regering af
trykt. Borgmesteren trak åbenbart forhandlin
ger herom i langdrag, bl. a. ved at hævde, at han
først måtte forhandle med magistraten herom.
Senere på natten skete dog en forsegling af
Kochs presse.
Mærkværdigvis synes der endnu ikke at have
været fremført et udtrykkeligt krav om den pro
visoriske regerings anerkendelse i Haderslev. In
gen af de beretninger vi har til vores rådighed
nævner i hvert fald nogetsomhelst i denne ret
ning. Der tales kun om et aftryk af proklama
tionen af den provisoriske regering, dvs. en of
fentliggørelse af ordlyden af den erklæring som
den provisoriske regering havde udstedt den 24.
marts.43 Ud på natten fik man imidlertid under
retning om dagens begivenheder i Åbenrå, hvor
den provisoriske regering var blevet anerkendt.
Først dette synes for alvor at have rejst et krav
om, at det samme skete i Haderslev. Til Bor
gerforeningen, hvor Marcus da må have været
til stede, ankom nemlig, formodentlig ved mid
natstid,44 advokat Nissen fra Åbenrå. Også Mar
cus’ broder, købmand Marcus fra Åbenrå, må
have indfundet sig her. Advokat Nissen oplæste
to skrivelser om begivenhederne i Åbenrå, og
dette må have udløst stormende begejstring hos
de tilstedeværende i Borgerforeningen.45 Med
de to skrivelser og formodentlig et klart krav om
den provisoriske regerings anerkendelse i Ha
derslev, begav Marcus sig derefter sammen med
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de øvrige komitémedlemmer til borgmesteren.
Det synes som om også de to Åbenrå-borgere
er fulgt med, idet Göhlmann meddeler, at
endnu mens han opholdt sig hos borgmesteren
og „forhandlede“ om forseglingen af Kochs tryk
presse, kom der „flere folk ind i hr. justitsrådens stue, bl. a. også to fra Åbenrå, og da disse
tog ordet, trak jeg mig tilbage og bekymrede mig
kun lidt om sagen“.
Den, der har taget ordet, har sikkert været
dr. Marcus, der under forhøret i Nyborg oplyste,
at han blot ønskede at underrette borgmesteren
om, hvad der var sket. Han nægter at have for
langt en anerkendelse af den provisoriske rege
ring i Haderslev. Han havde blot refereret, at
dette nu blev forlangt af byens borgere, og han
skal i denne forbindelse have ytret noget i ret
ning af, at „borgerskabet forlanger anerkendelse
af den provisoriske regering, se De nu hvad De
kan gøre, jeg kan ikke gøre mere“. Der er dog
næppe tvivl om, at borgmester Lassen kommer
sandheden nærmere i sin beretning: „Dr. Mar
cus forlangte, at den provisoriske regering lige
ledes blev anerkendt i denne by“ (ni. Haders
lev). Kun sådan har borgmesteren kunnet op
fatte Marcus’ ord.
Kancelliråd Hargens gik nu med Marcus, de
øvrige komitémedlemmer og de mange menne
sker, „der strømmede ud og ind hos borgmeste
ren“, hen i Borgerforeningen, måske for at un
dersøge stemningen hos de her forsamlede eller
for at tale dem til rette og mane til ro og orden.
Ifølge Lassens beretning udgjorde forsamlingen
ca. 150 mennesker, og under forhandlingen med
disse skal Hargens have sagt, at man jo kunne
afsætte magistrat og deputeretkollegium, hvis
man var utilfredse med dem. Nogle indlod sig
i diskussion med kancelliråden herom, mens
Marcus efter eget udsagn satte sig imod for
handlinger om noget sådant. Istedet skal han
have foreslået, at man udsatte sagen til den
næste dag.
Det er dog næppe fra Marcus, dette forslag
er kommet, og i det hele taget synes Marcus at
tildele sig selv en alt for moderat rolle. Vi må
imidlertid her huske på, at det her fremførte er
sagt i et forhør over ham, hvor han klart har øn
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sket at fremstille sig selv som moderat. Göhl
mann kommer sikkert sandheden nærmere, når
han fortæller, at Marcus „støttede kancelliråden
i at man skulle sove på det“, dvs. det er kancel
liråd Hargens, der sikkert i fuld overensstem
melse med borgmesteren har foreslået udsættel
se. Men det er sikkert også rigtigt, at også Mar
cus har støttet dette forslag, således som Göhl
mann skriver, måske i en erkendelse af at man
anstændigvis ikke kunne bygge noget krav om
anerkendelse på den støjende og tilsyneladende
noget berusede forsamling i Borgerforeningen.
Efter en del forhandling frem og tilbage blev
man derfor henad kl. 4 om morgenen enige om
at udsætte sagen til kl. 9 næste morgen, hvor
magistrat og deputeretkollegium ville forhandle
med borgerkomiteen om en anerkendelse af den
provisoriske regering.
Der kan næppe være tvivl om, at borgmester
Lassen bevidst har søgt at trække tiden ud.
Man spørger derfor sig selv om Marcus ikke
har været klar over dette og været på vagt her
overfor. Man får både af Marcus’ egne ord un
der forhøret og af Göhlmanns beretning ind
tryk af, at Marcus nærmest har støttet borgme
steren og hjulpet til med at overtale forsamlin
gen i Borgerforeningen til at lade sagen udsætte
til næste dag. Indså han da ikke, at borgmeste
ren hermed vandt tid, og at det var det Lassen
behøvede for at få organiseret en modstand mod
en anerkendelse? Indså han ikke, at det var nu,
her midt om natten, at man skulle have trum
fet en anerkendelse af den provisoriske regering
igennem og afsat borgmester og magistrat? At
Marcus ikke stod fast, kan sikkert kun forklares
med, at han var så sikker i sin sag, at denne ud
sættelse var af underordnet betydning for ham.
Byen ville under alle omstændigheder anerken
de den provisoriske regering. Spørgsmålet er
imidlertid om det ikke netop var ved denne
udsættelse, at muligheden for en anerkendelse
gled slesvig-holstenerne af hænde.
Vi får endnu et indtryk af, at slesvig-holsteneme ikke har været klar over denne sammen
hæng, når vi ser, at der ifølge Lassens indberet
ning fandt endnu et møde sted i Borgerforenin
gen søndag morgen. Også Marcus siger under

forhøret 23. maj, at han om morgenen den 26.
begav sig til Borgerforeningen, men ikke traf
nogen dér, da borgerne allerede var trådt under
gevær på. Torvet, hvorfor han begav sig til råd
huset! Det lyder næsten alt for usandsynligt, at
Marcus ikke skulle være klar over, at byens to
borgerkorps var beordret til at give møde på
Torvet kl. 9 søndag morgen, og at han derfor i
god tro begav sig til Borgerforeningen. Men er
dette rigtigt, understreger det blot endnu krafti
gere, at spillet var ved at glide slesvig-holstener
ne af hænde. Tiden var ikke til flere møder, men
til handling.
Dette møde i Borgerforeningen, der således
omtales både hos Lassen og Marcus, har derfor
sikkert ikke været et almindeligt borgermøde,
men et møde i den såkaldte borgerkomité. Men
mon ikke vi skal forestille os, at der også har
deltaget endnu et par personer, nemlig herreds
foged O. Kier, der var den mand, der var ud
peget til at overtage borgmesterposten, samt her
redsfoged Thomsen og amtsforvalter G. F. v.
Krogh. De var alle tre fremtrædende slesvigholstenere, og vi ved, at de var tilstede ved de
efterfølgende begivenheder på Torvet. Af bor
gerkomiteen har garver Göhlmann og købmand
Kieldrup næppe været tilstede, idet de som de
puterede borgere var indkaldt til møde på råd
huset sammen med magistraten og de øvrige de
puterede.
Ved dette møde på rådhuset, som vi desværre
kun er underrettet om gennem Göhlmanns be
retning, lykkedes det borgmester Lassen at holde
magistrat og deputeretkollegium fast på, at man
ikke skulle anerkende den provisoriske regering.
Lassen har erklæret, at man blot skulle sætte alt
ind på at opretholde ro og orden, og at han i
hvert fald på ingen måde ville være med til at
anerkende den provisoriske regering.
Her er det så Lassen gør sit store „kup“. Bor
gerkomiteen var tilsagt til møde på rådhuset kl.
9, men før den nåede frem til Borgerforeningen,
ilede Lassen til Torvet og fik de her forsam
lede borgere til at støtte en afvisning af en an
erkendelse af den provisoriske regering. Da dr.
Marcus derfor i spidsen for komiteen til aftalt
tid mødte op på rådhuset var det kun for at er

fare, at Lassen var væk. Komiteen ilede derfor
til Torvet, hvor sagen altså ifølge Lassens be
retning sådan set allerede var afgjort. Komiteen
fik imidlertid, ifølge P. C. Kochs skildring af
disse begivenheder i Dannevirke den 27. marts,
lejlighed til at fremføre sit ærinde, og det har
sikkert igen været Marcus der førte ordet: „Inde
i den sluttede carré (af bevæbnede borgere) stod
magistraten og den provisoriske bestyrelse (=
borgerkomiteen), nu forøget ved amtsforvalter
v. Kroghs og herredsfogederne Thomsens og
Kiers tiltrædelse. Men så snart sagen var kom
met på tale, lød det almindelige råb fra borger
ne: „Bort, bort med den provisoriske bestyrelse,
bort med forræderne! bort med sk ..(Dvk.
27. marts 1848). Man fortrak derfor skynd
somst, og det synes som om man har søgt til
flugt hos gæstgiver Iversen, hvor man jo havde
holdt så mange møder, bl. a. i Den slesvig-holstensk patriotiske Forening. Det blev nemlig un
der forhøret over dr. Marcus fremført, at denne
på trappen foran gæstgiveriet skulle have grebet
amtsforvalter v. Krogh i armen med ordene:
„Nu er det ude med vores sag. Nu må vi slå ind
på en anden vej.“ Marcus benægter (naturlig
vis) at have sagt noget sådant, men denne re
plik passer sådan set udmærket ind i sammen
hængen, således som den er skildret her: Først
nu erkendte Marcus fuldt ud, at spillet var gle
det slesvig-holstenerne af hænde. Lassen havde
været dem for dreven en modstander, og en ef
tertid, som altid har mulighed for at vurdere
med bagklogskabens perspektiv, kan kun fast
slå, at man fra starten havde undervurderet
borgmesteren og at hele miséren nok lå heri.

Marcus’ rejse til Rendsborg og efter*
følgende arrestation

Men Marcus opgav ikke hermed sin sag. Om
eftermiddagen samme dag (søndag den 26.) for
lod han sammen med sin hustru og sine børn
Haderslev med kurs mod syd. „I Hoptrup blev
han af Bønderne hilset med haanende og tru
ende Raab“, som Dannevirke triumferende skri
ver den 27. marts. Formålet med denne rejse,
eller flugt om man vil, var bl. a. at bringe fa
milien i sikkerhed i Åbenrå, som det siges i refe-
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ratet af forhøret den 23. maj'. Marcus har sik
kert været rystet over Haderslev-borgemes
fjendtlige reaktion på kravet om anerkendelse
af den provisoriske regering, og han har frygtet
evtl. repressalier i form af hærværk eller an
greb på ham og hans.46 I Åbenrå var den provi
soriske regering jo derimod blevet anerkendt af
bystyret, og slesvig-holstenerne sad derfor inde
med magten. Her boede som nævnt også Mar
cus’ broder, og det er formodentlig hos denne,
at Marcus har efterladt sin hustru og tre børn.
Selv fortsatte han nemlig til Rendsborg (for
modentlig mandag morgen), for, som han udtal
te i forhøret den 23. maj, „at sætte sig ind i sa
gernes rette sammenhæng“. Han ankom til
Rendsborg om eftermiddagen og havde her et
møde med Wilhelm Beseler, klosterprovst Reventlow fra Preetz og prinsen af Nøer, oprørets
militære leder. Han meddelte, at man i Haders
lev frygtede et „overfald“ af dansk militær
nordfra, og udtalte samtidig som adskillige Haderslev-borgeres ønske, at der blev ydet militær
beskyttelse. Man svarede hertil, og det synes
især at være prinsen af Nøer der har ført or
det, at Nordslesvig foreløbig måtte klare sig selv,
og at det i det hele taget måtte være overladt til
de enkelte distrikter, om de ville vende sig mod
syd eller nord. I forhøret benægtede dr. Mar
cus, at prinsen skulle have udtalt sin misbilli

gelse af, at byen Haderslev ikke havde aner
kendt den provisoriske regering. Dette kan man
så tro på eller ej, men det er i hvert fald sik
kert, at det må have været meget ubehageligt for
dr. Marcus at skulle meddele de høje herrer, at
oprøret i Haderslev var slået fejl. Han bar jo selv
en stor del af ansvaret herfor.
Efter få timers forløb forlod Marcus Rends
borg og nåede formodentlig ud på aftenen frem
til Åbenrå, hvor han blev hos sin broder og sin
familie til om tirsdagen. Tirsdag aften var han
igen tilbage i Haderslev, men uden hustru og
børn, som blev hos købmand Marcus i Åbenrå.
Er Marcus’ rejse fra Haderslev søndag eftermid
dag blevet udlagt som flugt over hals og hoved,
må man sige, at han ved sin tilbagevenden har
udvist mands mod og hjerte. Den viser at rej
sen sydpå først og fremmest gjaldt familiens sik
kerhed. Han måtte forudse, at den danske hær
inden længe ville nå frem til Haderslev. Det
havde han jo allerede udtrykt frygt for overfor
prinsen af Nøer i Rendsborg, og især måtte han
forudse fare for sin egen person. En række frem
trædende slesvig-holstensk-sindede borgere var
da også „forsvundet“, som Dannevirke skrev den
31. marts. Det gjaldt bl. a. jernstøber Bonnichsen
og sadelmager Bungartz, og samme dag som
Marcus rejste sydpå var kammerjunker v. Krogh
„flygtet“ sydpå, mens herredsfoged Thomsen

1854 udgav Otto Kier, der var drivkraften i det i 1826 dannede „Hafengesellschaft“, et lille værk: „Der Hafenbau der
Stadt Hadersleben“, hvorfra hosstående træsnit er hentet. Om dette havnebyggeri skriver Marcus, fyldt af fremskridts
tro, bl. a. følgende (Biernatzki: Scenen und Geschichten aus Schleswig-Holstein, bd. Ill, Altona 1850, s. 118):
„So findest Du, lieber Leser ... überall im Hafen neues, reges Leben, überall Thätigkeit, während Du noch im Jahre
1829 daselbst nur öde Sandwüsten und nackte Sandberge antrafst . . . Die rastlos wirkende, jetzt lebende Generation
hat es verstanden, unterstützt und getragen von einem schönen, in sich selbst reichen Lohn tragenden Gemeinsinne,
schauderhaft öde Sandwüsten in reges Leben umzuwandeln. Und das ist eben ein schönes Zeichen der Zeit, dass der
Einzelne, die Schwäche seiner eigenen Kraft erkennend, stets bereit ist willig mit einzugreifen, wo es gilt, dem Ge
meinwohl dienen zu können. Denn in einer Zeit, wie die unsrige, wo täglich so Grosses, bisher nicht Gekanntes aus
gerichtet wird, steht der Einzelne schwach, isolirt und verlassen da, seine Schultern würden, und wäre er selbst den
mächtigsten Giganten einer, dennoch die Grösse der Last nicht zu tragen vermögen. Das alte spiessbürgerliche Philisterthum, das nur sich selbst lebte, ist daher auch zu Grabe geläutet, und ein reges, kräftiges, mächtig vorwärtsschrei
tendes Jahrhundert hat einen Associationsgeist heraufgeschworen, der in segensreicher Wirksamkeit mächtig auf die
Umgestaltung des ganzen Erdballs einwirkt.“
Træsnittet er tidligere reproduceret som bilag til Olav Christensen: Haderslev Bys Spare- og Laanekasse 1819—1969,
Haderslev 1969, s. 64. Det viser til venstre Haderslev skibsværft med to både på bedding, hvorover ses hustagene i
Skibbrogade. Længere mod øst ligger den gamle toldbod, 1912 flyttet til Elmevej, og længst til højre ses den for mange
år siden forsvundne vindmølle samt dampmøllen, der brændte i 1958. Her ligger nu firmaet Nicolai Outzens lager.
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stod „paa Nippet til at fjerne sig“ (Dvk. 27.
marts).
Onsdag formiddag den 29. marts nåede den
danske hærs fortrop da også frem til Haderslev
fra Kolding, og noget af det første der skete ef
ter dens ankomst var en arrestation af dr.
Marcus. Marcus beretter selv herom i det lille
skrift han i slutningen af året 1848 udgav med
titlen „Meine Erlebnisse in dänischer Gefangen
schaft“. Vi vil derfor til slut endnu engang over
lade ordet til Marcus selv. Han skriver (i dansk
oversættelse) bl. a.: „En halv time før min ar
restation blev jeg på gaden af en ung mand, som
jeg ikke kendte, indtrængende anmodet om hur
tigst muligt at forlade byen, da han havde sik
ker viden om, at jeg ville blive fængslet straks
ved de danske troppers indrykken. Der var nem
lig udfærdiget en liste over de personer, der
skulle arresteres, og på den stod mit navn øverst.
Jeg takkede den ukendte for hans advarsel, men
besluttede roligt at forblive i byen og afvente,
hvad der end måtte komme. Lige fra begyndel
sen af de langvarige kampe om vore interna
tionale forhold havde jeg varmt tilsluttet mig
fædrelandets sag, var stedse trådt op imod alle
propagandistiske og uretfærdige overgreb, og
havde altid delt den overbevisning, som alle
sande venner af fædrelandet hyldede. Heri be
stod min forbrydelse, derfor havde jeg pådraget
mig mine fanatiske modstanderes had og forføl
gelse ... Desto mere besluttede jeg mig til at
trodse faren, da det syntes mig skændigt nu, un
der hele landets endrægtige og strålende rejsning
mod krænkelsen af dets rettigheder, at flygte ved
det første tegn på fare, og at vise tegn på fejghed, hvor det gjaldt om at holde sit moralske
mod oppe og ved handling at vise, at fædrelan
dets retfærdige og hellige sag betyder mere end
tomt klingende fraser. Jeg var mig ikke bevidst
at have begået nogen uret, jeg havde stedse holdt
mig indenfor lovens rammer, og kun forblin
dede og vildførte kunne anse en hellig fædre
landsfølelse, en redelig og velbegrundet overbe
visning for landsforræderi...
Den unge menneskevenlige mand, der havde
advaret mig, kendte jeg som sagt ikke, men er
farede dog senere, at han vistnok stod i tjeneste

hos en propagandist her i byen. Ligeledes blev
det senere fortalt mig, at de excentriske ledere af
propagandaen her i byen skulle have udfærdi
get en formelig proscriptionsliste og allerede i
Kolding udtrykkeligt af den øverstbefalende for
de danske tropper, der først rykkede ind her,
have forlangt anholdelse af de nævnte perso
ner.
Følgelig, næppe var fortroppen af den danske
hær rykket ind, og næppe stod militæret i gader
ne, førend en af de mest exalterede danske partigængere, pastor Helweg, der allerede for en
rum tid siden var indvandret til denne egn for
at udfolde hele sin virksomhed som leder af den
bekendteRøddingHøjskole, førend som sagt den
ne mand henvendte sig til mig i min svogers hus,
hvor jeg netop befandt mig, med ordene: „I ge
neralens navn, følg øjeblikkeligt med mig!“ Jeg
fulgte villigt med og blev af ham ført til davæ
rende borgmester og justitsråd Lassens hus, hvor
general Wedell logerede. Her blev hr. Lassens
arbejdsværelse anvist mig; to skildvagter spær
rede døren og efter 10 minutters forløb blev jeg
ført frem for generalen af den nuværende hr.
etatsråd med disse ord: „Her er den mand, De
søger.“ Med få ord meddelte generalen mig, at
jeg var under arrest. På mit spørgsmål hvorfor
man arresterede mig, blev der svaret kort og
koldt, at der ikke var tid til at forklare mig dette
spørgsmål nærmere nu, men at jeg senere ville
få lejlighed til at forsvare mig. En ærefuld og i
det mindste human behandling havde jeg ven
tet, og var berettiget til at forvente en sådan
i en tidsalder med høj oplysning og af et folk,
der påstår at stå på højde med sin tid, og som
så sent som for få dage siden havde frigjort sig
fra Kongelovens lænker for at tage del i det øv
rige, civiliserede Europas udvikling mod frihe
den. Hvor meget jeg imidlertid havde taget fejl
på dette punkt, vil den følgende skildring vise.
På et vink fra generalen blev jeg af en officer,
der stod bag ham og tiltalte mig barskt, samt af
to soldater ført hen på rådhuset. Efter få mi
nutters forløb befandt jeg mig i et underjordisk
klippefast fangehul, i sikker forvaring bag svære
dobbelte jernbeslåede døre med lås og slå, for
synet med en grov og gruopvækkende tyveseng
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(Diebsbett) og en klods, der var skruet fast i
gulvet og forsynet med en tyk og rusten kæde. I
det simple fængsel var der hverken bord, bænk
eller stol, intet der endog kun nødtørftigt kunne
give lidt bekvemmelighed. Det lille jemtilgitrede vindue, der var anbragt højt oppe i muren,
lod kun et mat lys falde ind i det lidet indby
dende rum, og en kold og trykkende kælderluft
blæste mig rædselsvækkende i møde.
Så forblev jeg da fra kl. ca. 11V2 til kl. 6 om
aftenen overladt til mine egne tanker, kun fra
tid til anden afbrudt af de ensformige og tunge
skridt af skildvagten, der gik frem og tilbage for
an mit vindue, og som af og til kastede et spej
dende blik ned til mig for at undersøge om jeg
måske hemmeligt og ubemærket skulle være
smuttet ud gennem en revne i muren som en
usynlig ånd. Endelig kl. 6 bragte fangevogteren
ledsaget af to soldater mig en skål te og noget
groft brød. Teen drak jeg gerne, thi den bragte
mine lemmer, der var helt stive af kulde, lidt
varme, mens jeg ikke var istand til at spise brø
det. Så ventede jeg dels stående, dels lænet op
ad muren i fangerummet aftenens mørke, for
endelig udmattet og stiv af kulde at kaste mig på
lejet, da jeg omsider nødtvungent overvandt min
afsky for denne tyveseng. Jeg ville forsøge om
ikke mit udmattede legeme endelig kunne sejre
over mit sind og min sjæl, der med den mest le
vende interesse hang ved fædrelandets hellige
sag, og om ikke en styrkende søvn måske for nog
le timer kunne rive mig bort fra den bedrøvelige
virkelighed. Jeg blev dog skuffet fuldstændigt i
denne min forventning. Thi selvom jeg ikke et
øjeblik mistede mit moralske mod, selvom jeg
ikke et øjeblik tvivlede på den endelige sejr for
vor retfærdige sag ... ja selvom jeg også, hvad
min egen person angik, fuldkommen havde re
signeret og med sand opløftelse af sindet hengivet mig til skæbnen, hvad der end måtte tilstøde
mig, så gjorde tanken om min stakkels sørgende
hustrus situation og om mine børn, der med in
derlig kærlighed hang ved deres fader, mig dog
dybt bedrøvet. - Næppe var det niende slag fra
tårnuret døet hen og næppe var den sidste klang
af trompeten, der blæste til retraite, forstummet,
førend fodtrin nærmede sig og vækkede mig af
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mine stille betragtninger. Den svære jemslå blev
skubbet til side, den knirkende lås med besvær
drejet rundt, de tunge døre drejede sig kun med
møje på de rustne hængsler, og ind trådte den
vagthavende officer med en tre mand stærk
eskorte og meddelte mig kort: „Ved det første
forsøg på at undvige eller at træde i forbindelse
med nogen person, bliver der øjeblikkelig skudt
på Dem. Der går til stadighed to mænd med
ladt gevær udenfor“. En sådan trussel kunne
kun have til formål at skræmme, thi hvorledes
ville det have været muligt for mig at undvige
fra mit i sandhed klippefaste underjordiske
fængsel, og ville ikke selv den mest øvede tyve
knægt, udstyret med redskaber, have behøvet
mindst en uge for at arbejde sig gennem en så
dan fængselsmur? De sidste dages ophidselse og
spænding, især siden konstitueringen af den pro
visoriske regering den 24. marts, en rejse fore
taget i stor hast til Rendsborg, hvorfra jeg først
var vendt tilbage sent den foregående aften,
sindsbevægelser af forskellig art, harmen over
den behandling, der blev vist mig, og min krop,
der var stiv af kulde og udmattelse af at stå op
i næsten otte timer, fremkaldte stærke kuldegys
ninger, der blev efterfulgt af brændende feber
og drivende sved. Feberanfaldene var så meget
desto værre, som jeg, selvom jeg kun var let på
klædt, ikke kunne få mig selv til at tage det
grove tæppe over mig. Dog til slut krævede na
turen sin ret, mit udmattede legeme behøvede
ro og styrke, og en velkommen gæst, den længe
ventede søvn indfandt sig.“
Flermed vil vi forlade dr. Marcus. Hans del
tagelse i den oprørske bevægelse havde forelø
big ført til hans arrestation og indsættelse i det
åbenbart temmelig uhyggelige fængsel eller fan
gehul, som man nærmest må kalde det efter
Marcus’ vel noget dramatiserede skildring, på
rådhuset i Haderslev. Den slesvig-holstenske sag
havde for tiden ikke gode kår i Haderslev, hvor
borgmester Lassen stadig sad ved roret, støttet
af danske tropper. Men snart skulle vinden ven
de sig til gunst for slesvig-holsteneme. Hvad her
redsfoged Otto Kier ikke nåede den 25. marts,
skete efter slaget ved Slesvig den 23. april: i
slutningen af april sad han i borgmesterstolen i

Haderslev. Men denne triumf kom Marcus ikke
til at opleve. Han sad da interneret i Nyborg, og
om hans oplevelser her samt hans senere skæbne
kan der måske blive lejlighed til at berette om
en anden gang i dette skrift.

BREVE FRA DR. MARCUS I HERTUGEN
AF AUGUSTENBORGS ARKIV
Indledning.

Marcus’ korrespondance med hertugen af Au
gustenborg skyldes hertugens interesse for at
skabe sig en presse i hertugdømmerne, hvori
hans politiske synspunkter kunne komme til
udtryk. Denne interesse viste sig bl. a. ved, at
han fra 1844 betalte Lynas år for år voksende
underskud, og som bladets egentlige redaktør
kom Marcus herved i forbindelse med hertugen.
Det er således for bidraget for året 1845 Marcus
bl. a. takker i brevet 22. febr. 1846. Kontakten
resulterede imidlertid også i personlige møder
mellem hertugen og Marcus, således som det
fremgår af brevene 22. febr. 1846 (på Gråsten
slot) og 26. sept. 1847 (på Augustenborg slot).
Men hertugen ønskede også at præge Lyna per
sonligt ved anonymt at yde skriftlige bidrag af
politisk indhold. Herom handler det første af
de her gengivne breve (26. jan. 1845), hvori
Marcus bl. a. redegør for de problemer der i
denne forbindelse kunne opstå overfor censuren.
Hertugen havde imidlertid en ganske bestemt
hensigt med sin økonomiske støtte til Lyna. Han
ønskede at bladet skulle gøres til et virkeligt
folkeblad for Nordslesvig, udelukkende udgivet
på dansk. På dette grundlag opstod der imidler
tid uenighed angående bladets sigte mellem her
tugen og bl. a. dr. Marcus som bladets egentlige
redaktør. Denne uenighed kommer allerede til
udtryk i brevet 22. febr. 1846, hvor Marcus
åbenbart som svar på en kritik, hertugen havde
rettet imod bladet, redegør for sine synspunkter
angående bladet og specielt angående det tyske
tillæg. Dette ønsker han at opretholde, bl. a. for
ikke at miste alle abonnenter i den sydlige del af
hertugdømmet.
Bladets underskud voksede imidlertid støt, og

de mange forslag til en forbedring af bladet, som
hertugen fremkom med overfor dr. Marcus, vi
ste sig virkningsløse, bl. a. af økonomiske grunde.
Hertugen havde således foreslået, at man benyt
tede sig af referater fra en række større uden
landske aviser (se brevet 22. febr. 1846). Efter
at hertugens andet økonomisk støttede og diri
gerede blad i Nordslesvig, Sønderborg Ugeblad,
den i. april 1847 var gået ind, satte hertugen
imidlertid alt ind i sine bestræbelser på at få
Lyna omdannet til et udelukkende dansksproget
folkeblad. Da redaktionen i Haderslev imidler
tid stadig var modvilligt indstillet heroverfor,
satte han denne ændring som udtrykkelig betin
gelse for fortsatte tilskud til bladet. Som hertu
gens talsmand i denne sag optrådte åbenbart
pastor Petersen i Notmark på Als, måske fordi
han var en gammel ven af dr. Marcus.
I juni 1847 har man tilsyneladende forelagt
dette ultimatum for redaktionen i Haderslev.
Nødtvungent bøjede man sig for kravet, og i et
brev til pastor Petersen 14. juni 1847 akcepterer
Marcus, at man opgiver det tyske tillæg (se
pastor Petersens brev 28. juli 1847, der er gen
givet nedenfor, og hvori der tales om „die
sprachliche Concession“). Det er denne aftale
Marcus henviser til i begyndelsen af sit brev til
pastor Petersen 24. juli 1847. I dette brev fore
tager han imidlertid et tilbagetog, idet han igen
fremfører et ønske om at fastholde det tyske til
læg, selvom redaktør Schultz har indvilliget i fra
i. okt. 1847 at lade bladet udkomme udeluk
kende på dansk. Marcus og hans tilhængere me
ner, at et udelukkende dansksproget Lyna kun
vil være med til at styrke de bestræbelser der
da var igang for at omdanne latinskolen i Ha
derslev til en dansk lærd skole. Pastor Petersens
brev af 28. juli 1847, som må betragtes som et
svar på Marcus’ brev af 24. juli og som er gen
givet i uddrag nedenfor, viser dog, at hertugen
har holdt fast ved sit krav. Pastor Petersen be
brejder i brevet Marcus, at han har trukket „die
sprachliche Concession“, som han havde givet
den 14. juni, tilbage, og meddeler at dette måtte
indebære, at hertugens tilskud hørte op.
Der skete dog ingen ændringer i bladets sprog
eller form, for allerede to måneder senere erfa-
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rede Marcus, at Lyna af bogtrykker H. Seneberg,
der ejede bladet og dets privilegium, var blevet
solgt til P. C. Koch, Dannevirkes udgiver. Mar
cus’ brev til hertugen 26. sept. 1847 viser den
chokerende virkning denne meddelelse har haft
på slesvig-holstenerne i Haderslev. Som Marcus
skriver i brevet var det dog noget, hvorom der
længe var forhandlet, og det er måske rigtigt
som P. Lauridsen skriver, at P. C. Koch har haft
færten af den uenighed der bestod mellem her
tugen og redaktionen i Haderslev, og at han har
benyttet sig heraf og derfor presset på overfor
Seneberg.1
P. C. Koch havde længe ønsket at overtage
Lyna, og hvad der var vigtigere for ham, at over
tage det bogtrykkerprivilegium som Lynas udgi
ver sad inde med ved siden af sit privilegium til
at udgive Lyna. Koch skriver herom til politike
ren J. Fr. Schouw i København den 18. sept.
1847: „... Hvad der ellers sysselsætter mine
Tanker mest i disse Dage, er at erholde Beretti
gelse til at være fuldstændig Bogtrykker. Mit Pri
vilegium henviser alene til Trykningen af
„Dvke“. Længe har jeg tigget Kongen for hiin
udstrakte Berettigelse; i fjor fik jeg det Svar, at
jeg skulle tøve lidt endnu, iaar siger han til mig
(paa Før), at jeg skulle kjøbe Seneberg sit Tryk
keri af. Uden at vide, hvor nogen Skilling hertil
skal komme fra, er jeg nu traadt i Handel med
Seneberg om sit Trykkeri, Privilegiet herpaa og
Bladet „Lynas“ Privilegium. Han fordrer 4000
Specier for det Hele, men vil betænke sig lidt,
førend han ret veed, om han vil sælge det ...
Vist er det, at dette Trykkeri maa falde i de
Danskes Hænder. Det har længe nok været et
Redskab i vore Modstanderes Hænder og faae
vi det ikke denne gang, har Seneberg betænkt
sig og vil ikke sælge, saa have Modstanderne faaet ham overtalt til at holde ved endnu en Tid,
indtil En fra deres Side kan overtage det, og vi
faae det saa vel aldrig.
Dog Gud han styrer, og jeg haaber, at Sene
berg om et par dage siger: „Tag det Hele, jeg er
dog kjed deraf, jeg veed, at De i Henseende til
Pengene har gode Kilder, og at der fra Regjerin
gens Side intet er i Veien for Handelens Sanc
tion, hvorimod Salget til nogen Anden ventelig
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for Tiden ikke vil blive anerkjendt.“ Hvorledes
jeg saa vil komme ud af det med Resten, det vil
jeg saa overlade til Gud .. .“2
P. C. Koch hentyder med det sidste til de pro
blemer, han havde med at skaffe pengene til kø
bet. Som det også fremgår af brevet havde han
allerede i sommeren 1846 under Christian 8.’s
sommerophold på Før henvendt sig til kongen
angående økonomisk støtte til købet. Kongen var
ikke særlig villig til at punge ud, men det lyk
kedes dog ad anden vej at skaffe halvdelen af
pengene, nemlig 4000 rdl., der skulle betales
kontant ved overdragelsen, mens lokale mænd
(se brevet 26. sept. 1847) kautionerede for den
anden halvdel af beløbet, der skulle sikres Sene
berg „ved pålidelig kaution.“ Den 24. nov. 1847
meddelte Koch i Dannevirke, at han havde købt
Senebergs trykkeri, der var grundlagt 1759 af
Heinrich Luckander, og ugebladet Lyna, der var
udgivet siden 1797. „„Lille Peter“ var blevet kgl.
priviligeret Bogtrykker for det danske Slesvig og
havde indtaget Hertugens sidste Batteri nord for
Slien“.3
Hadersleben den 2Öten Jan. 1845.
Ew. Hochstehrwiirden!
Wie freudig ich durch Ihr freundliches Anerbie
ten überrascht wurde, brauche ich Ihnen nicht
noch einmal zu wiederholen. Ich habe mit wah
rer Sehnsucht von Posttag zu Posttag nach Bei
trägen von Ihnen für die Lyna ausgesehen, bin
aber bisher leider noch immer in meinen Er
wartungen getäuscht worden.1 Die Arbeitskraft
für unsere Lyna ist bisher leider immer noch
schwach gewesen, so dass Ihre in Aussicht ge
stellten Beiträge mir um so lieber seyn mussten.
Bis jetzt habe ich fast noch für jede N° der Lyna
Sorge tragen müssen. Auf dieLängewird das aber
nicht gehen, und auch würde das Blatt auf die
Dauer dadurch zu einseitig werden. Bitte, versor
gen Sie uns also recht bald und rect oft mit
passenden Artikeln, die Sie mir, wie ich schon
bereits in meinen regten Schreiben an Sie5 ge
sagt habe, nur immer directe zustellen können.
Unmöglich darf ich annehmen, dass meine
Vorfrage, ob Sie es mir gestatten wollten, in ei-

nem einzelnen Falle, wenn aber die Censur
Schwierigkeiten machen sollte, vielleicht einen
einzelnen Ausdruck, an dem der Censor viel
leicht Anstoss nehmen könnte, ändern zu dür
fen, um so für die schnellere Verbreitung des
betreffenden Artikels bestens sorgen zu können,
Sie unangenehm berührt haben wird.0 Denn
eine Änderung vorzunehmen, ohne ausdrückli
che Bewilligung des Autors, würde ich mir nicht
erlauben, wenngleich andere Redactionen, wie
ich solches selbst erfahren habe, sich derglei
chen ohne Weiteres herausnehmen. Volquard
sen hatte sich von allen seinen Mitarbeitern hie
zu unbedingte Vollmacht geben lassen. Bei
einem ängstlichen Censor ist man nämlich fast
bei keinem Artikel sicher, besonders wenn der
selbe Regierungsmassregeln tadelt oder angreift,
und hier entscheidet oft ein einzelner Ausdruck
über den ganzen Artikel. Haben wir nicht im
vorigen Jahre eine zweimalige Beschlagnahme
unsere Lyna erlebt, und zwar wegen der un
schuldigsten Artikel von der Welt?! Dass die be
treffende Nummern sogleich wieder von der Re
gierung frei gegeben wurden, war begreiflich.
Doch in diesem Jahre siegte unbegreiflicher
Weise der Censor, als er die N° 2 der Lyna mit
Beschlag belegte, weil sie einen durchaus ein
fachen nackten Bericht über die hiesigen scan
dalösen Vorfälle vom 2ten Januar enthielt.7
Wollen Sie indess mir die erbetene Befugniss
nicht ertheilen, so bin ich auch damit vollkom
men zufrieden; nur muss ich Sie für diesen Fall
darauf aufmerksam machen, dass es wünschenswerth wäre, wenn Sie den Artikeln, welche
namentlich gegen Regierungsmassregeln gerich
tet seyn sollten, womöglich eine sich leicht ein
mischende zu grosse Schärfe im Ausdruck be
nehmen möchten, sonst fürchte ich, könnte un
ser Censor hie und da leicht Schwierigkeiten
machen.
Sie sehen übrigens, in welcher Weise die Lyna
jetzt redigirt wird. Sie tritt viel kecker und ent
schiedener auf, und das muss sie in der Taht
auch. Möchten Sie mir über Ton und Haltung
des Blattes Ihre freundlichen Bemerkungen gü
tigst mittheilen, so würden Sie mich dadurch
sehr erfreuen, und ganz besonders, wenn diesen

Bemerkungen zugleich der eine oder andere pas
sende Artikel angelegt seyn sollte.
Indem ich nun noch für die Flüchtigkeit mei
nes letzten Briefes an Sie, der im Drange vieler
Schreibereien und anderweitiger Berufsgeschäf
te abgefasst war, recht sehr um Entschuldigung
bitten muss, zeichne ich mich
mit aller Hochachtung
ganz ergebens
Dr. Marcus.

Hadersleben den 22ten Februar 1846.

Durchlauchtigster Herzog
Gnädigster Fürst und Herr!
Indem ich mich innig gedrungen fühle Ew.
Hochfürstl. Durchlaucht meinen eben so war
men, als unterthänigen Dank abermals abzustat
ten für das anseheliche Opfer, welches Sie, gnä
digster Herr, wiederum der Lyna mit so grosser
Bereitwilligkeit gebracht haben,8 kann ich zu
gleich nicht umhin, den Mängeln und Ausstel
lungen vollkommen beizuplichten, welche Ew.
Durchlaucht dem erwähnten Blatte so wohl in
meiner Gegenwart auf Gravenstein, als auch
in Ihrem gnädigen Schreiben an den Herrn
Kammerjunker v. Krogh zu machen die Gewo
genheit hatten.
Der deutsche Theil der Lyna ist unter dem
mehr klingenden Namen „Feuilleton“ aller
dings nur als eine Art Appendix anzusehen; er
ist eine art Lückenbüsser,9 in dem das deutsche
Princip, welches sich noch im nördlichsten
Theil des Herzogthums Schleswig erhalten hat,
eine Art von Repräsentation finden sollte. Ob
man bei Umformung des Blattes vor zwei
Jahren10 bei Aufrechterhaltung des allerdings
an sich richtigen Princips dennoch, wenn man
auf den eigentlichen praktischen Nutzen sieht,
den man durch das Blatt in seiner Neuge
staltung hat erreichen wollen, durchaus rich
tig gehandelt hat, will ich dahin gestellt seyn
lassen. Wäre das Blatt bei Aufgebung des
beregten Princips ganz dänisch erschienen, so
würde es für ein Amte allerdings wol eine grös
sere Verbreitung gefunden haben. Aber man
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wollte das südlichere Schleswig und namentlich
den intelligentem Theil unter dessen Bewoh
nern nicht von sich stossen. Dies würde ent
schieden der Fall gewesen seyn, wäre nicht eine
Spur von deutschen Sprachelement in dem
Blatte zurückgeblieben. Damals wäre der Ver
lust namentlich der Stadt Schleswig für das
Blatt sehr fühlbar gewesen, nach spätem Erfah
rungen aber, was das Blatt selbst betrifft, irrele
vant geblieben.
Die Dürftigkeit und Magerkeit des Blattes,
besonders in seinem deutschen Theile, rührt,
wenn noch zum Theil von einer minderen Be
gabtheit und geistigen Rührigkeit der Redaction,
dennoch vorzüglich von der gänzlichen Theilnahmlosigkeit der ganzen Intelligenz gleichge
sinnter Männer her, ein Zustand der nicht genug
zu beklagen [ist].
Die Lyna hat, wenn ich meine eigene wenig
vermögende Person, und allenfalls noch ein oder
zwei Männer ausnehme, die aber auch nur äus
serst selten einmal kommen, keinen einzigen Mit
arbeiter. Das von mir Gelieferte ist nur politi
schen Inhalts und fast lediglich auf den Kampf
gegen die Propaganda berechnet, und muss da
her im dänischen Theil des Blattes gegeben wer
den. Eben so geht es mit den höchst spärlich ein
gehenden Artikeln aus der Fremde. Unter diesen
Umständen ist es dem Redacteur beim Mangel
an eben grosser Productivität nicht möglich, das
Blatt zweimal wöchentlich ohne einen erheb
lichen Lückenbüsser erscheinen zu lassen, wofür
doch wol am besten der deutsche Theil sich
eignen möchte, da der Landmann in dänischen
Aufklärung über unsere politischen Fragen ha
ben und dadurch Haltung gewinnen muss.
Ew. Durchlaucht haben in eigener Weisheit
und richtiger Würdigung unserer Verhältnisse
diese Uebelstände ja auch selbst eben so vorurtheilsfrei, als richtig gewürdigt und haben die
Gewogenheit gehabt als passendes Auskunfts
mittel Auszüge aus andern Blättern, theils um
fassender politischen theils gemeinnützigen In
halts vorzuschlagen; und dies wäre allerdings
viel besser, als die Unterhaltung gewähren sol
lenden, und doch nicht gebenden bisherigen
Artikel.
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Allein bei dem an sich gewiss richtigen Vor
schläge Ew. Durchlaucht ist nur der Umstand
zu beklagen, dass die inländische Tageslitteratur
leider so mager und dürftig ist, dass diese durch
aus keine Ausbeute gewährt und höchstens da
zu dienen kann, die neuesten und interessante
sten Tagesbegebenheiten aus dem Inlande mitzutheilen, welches in kurzen Auszügen ja auch
regelmässig im dänischen Theil des Blattes ge
schieht.
Soll der Vorschlag Ew. Durchlaucht zur Aus
führung kommen so kann dieses meiner unvergreiflichen Meinung nach nur dadurch gesche
hen, dass die Redaction sich im Besitze der be
deutendem, in Deutschland erscheinenden und
für den Zweck einschlagenden Journale und
Zeitungen befinde. Da die Haltung von derglei
chen Zeitschriften bei unserer gänzlichen Isoli
rung von den litterarischen Marktplätzen aber
mit grossen Depenzen verbunden ist, die Lyna
aber schon bei ihrer jetzigen Redactionsweise
grosse und höchst anerkennenswertheOpfer ver
langt, so dürfte unter der obwaltenden höchst
misslichen Umständen der von Ew. Durch
laucht huldvoll gemachte Vorschlag wenigstens
für den Augenblick schwer realisabel seyn.
Doch wird wol Einiges geschehen. Der Redac
teur Schultz hat mir nämlich gesagt, da er die
Mängel des Blattes selbst sehr wohl einsieht, er
wolle vom nächsten Quartal an selbst und auf
eigene Kosten irgend eine passende Zeitschrift
halten, und mehrere meiner hiesigen gleichge
sinnten Freunde haben sich mit mir verbunden,
die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ ebenfalls
vom nächsten Quartal an zu halten. Auf diese
Weise würde sich dann wol mehr Passendes für
die Lyna herausfinden lassen.11
Der grösste Uebelstand bleibt aber immer die
gänzliche Theilnahmlosigkeit fast der ganzen In
telligenz Schleswig-Holsteins an dem Wohl oder
Wehe der Lyna. Alle meine vielfachen Auffor
derungen und Bestrebungen in dieser Rücksicht
sind bisher erfolglos geblieben. Mit Versprech
ungen hat man mich abgespeist, und dabei ist es
geblieben. Und mich dünkt für die Lyna müsste
doch Alles geschehen. Hier ist der Haupttum
melplatz der Propaganda, hier ist der Kampf

vom ersten Entstehen bis auf den heutigen Tag
am lebhaftesten und fast immer mit grosser Er
bitterung und Leidenschaftlichkeit geführt wor
den, hier thut in geistiger und materiellen Be
ziehung Secours vor allen Dingen Noth. Was ist
aber von unsern sogenannten Patrioten bisher in
diser Beziehung geschehen?! Nichts, muss ich
leider sagen. Kaum dass nur einmal ein Aufsatz
für die Lyna in Jahr und Tag eingesandt wird.12
Das ist traurig und sicherlich sehr zu bekla
gen, wenn man bedenkt wie sehr und mit wel
chen enormen Mitteln die Dänen uns gegenüber
wirken.
Verzeihen Ew. Durchlaucht diese, vielleicht
zu warme Ergiessung meines Herzens. Aber ich
kann diesen Gegenstand niemals berühren,
ohne von tiefem, und ich glaube sagen zu kön
nen, von gerechten Schmerze ergriffen zu wer
den. Es thut mir wehe, in dem Patriotismus mei
ner Landsleute und gleichgesinnten Freunde
eine so wunde, und wie es scheint, leider unheil
bare Stelle zu finden.
Und dennoch ist die Lyna trotz ihrer bisheri
gen Dürftigkeit ein in Amt und Stadt gern ge
lesenes Blatt, so dass jeder besser gesinnte so
wohl im eigentlichen Bürger-, als Bauernstände
dessen ferneres Nichterscheinen sicherlich im
höchsten Grade beklagen würde, weil hiedurch
unfehlbar der Dannevirke überall Thür und
Thor geöffnet werden würde. Die diesjährige
Abnahme der Abonnentenzahl hat wiederum
südlichhin und nicht sowohl in unserer unmit
telbaren Umgegend stattgefunden. Die höchst
geringe Minderzahl von in Stadt und Amt abgesetzen Exemplaren rührt daher, dass im letz
ten Jahre sich Mehrere um ein Exemplar ver
einigt haben, während sie im ersten Anlauf
ihres Patriotismus ein Seperatexemplar hielten.
Die eigentlichen Verhältnisse der Lyna sind ja
fast allen Lesern derselben unbekannt, und da
das Blatt fortbesteht, meinen sie wol, es könne
in dieser Beziehung vielleicht eine kleine Ein
schränkung in den Jahresdepenzen stattfinden.13
Im Obigen habe ich mir nun erlaubt, Ew.
Durchlaucht ausfürlich meine auf Thatsachen
begründete Ansicht von der Lyna zu entwi

ckeln.14 Für die Weitläufigkeit und Offenheit
mit der solches geschehen [ist], finde ich nur
eine Entschuldigung in der überaus huldvollen
Begegnung, die mir von Seiten Ew. Durchlaucht
bei meiner Anwesenheit auf Gravenstein zu
Theil wurde, und welche ich stets hochzuschät
zen wissen werde.
Genehmigen Ew. Durchlaucht den Ausdruck
meiner Unwandelbaren Ergebenheit, mit der
ich ersterbe
Ew. Hochfürstl. Durchlaucht,
unterhänigster
Dr. Marcus

Hadersleben den 24ten Juli [ i8]47Lieber Petersen!15

Unserer Verabredung gemäss zeigte ich Dir bald
nach unserer letzten Unterredung an, wie der
Redacteur Schultz gern bereitwillig sey, von
Michaelis16 an die Lyna ganz dänisch erscheinen
zu lassen, falls solches für nothwendig erachtet
werden sollte. Deinen Brief vom i7ten Juni
konnte ich nicht früher beantworten, theils weil
Gottfriedsen noch immer krank darnieder lag,
theils weil ein anderer Freund, dessen Meinung
ich gar zu gerne zu vernehmen wünschte, durch
mehrfache Reisen fast fortwährend von hier
fern gehalten wurde. Jetzt erst, nach dem es mir
möglich geworden, die Meinungen der hiesigen
in Betracht kommenden Freunde genauer zu er
fahren, bin ich in den Stand gesetzt, definitiv
auf deine letzten beiden Schreiben zu antwor
ten.17
Wir sind nicht der Ansicht, dass für den Au
genblick mit dem Redacteur zu wechseln sey,
und zwar weil wir nicht wissen, ob wir einen
bessern werden erhalten können, namentlich
einen, der der dänischen und deutschen Spra
che in gleichem Grade mächtig sey, ferner weil
es sehr problematisch ist, ob der Herausgeber
der Lyna, der Buchdrucker Seneberg, dem das
Blatt ohnehin nicht sehr am Herzen zu liegen
scheint, sich mit einem neuen Redacteur wieder
einlassen werde; endlich aber auch weil es bei
dem bestehenden, horribeln Presszwange hie-
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selbst selbst dem gewandtesten Redacteur für
den Augenblick und die nächste Zukunft un
möglich seyn dürfte, entschiedenere Artikel
durchzubringen. Auch ist man hier nicht der
Ansicht, dass das deutsche Element in sprach
licher Beziehung gänzlich in der Lyna für den
Augenblick aufgegeben werden dürfte, wo die
Regierung mit dem Plane umgeht, unsere Ge
lehrtenschule in ein dänisches Bildungsinstitut
umzuformen, welcher Plan bei der hiesigen gan
zen Bürgerschaft eine grosse Missstimmung
hervorgerufen hat18. Der von uns besprochene
Plan hinsichtlich der Lyna würde, käme er zur
Ausführung, nur dazu beitragen, die Regierung
in ihrem Vorhaben zu stärken.19
Soll das Blatt mehr Interesse erwecken, so sind
vor allen Dingen materielle und intellektuelle
Kräfte nöthig, wie solche schon seit Jahren drin
gend nöthig gewesen sind. An solchen hat es
nur aber leider stets gefehlt, und unsere gleich
gesinnten Freunde sind einzig und allein schuld
daran, wenn es der Lyna bisher nicht hat gelin
gen wollen, sich in weitere Kreise hin zu verbrei
ten. Unsere dringende Bitte geht also dahin, von
nun an dem Blatte mit Kraft und Geschick un
ter die Arme zu greifen, und wir dürfen alsdann
hoffen, ein weiteres Terrain gewinnen zu kön
nen.
Indem ich Dir obiges als die Ansicht der hie
sigen eingeweihteren Freunde mitzutheilen
nicht verfehle, verbleibe ich wie immer

dein alter Freund
Marcus

In Eile!!!

Pastor Petersen i Notmark til dr. Marcus i Ha
derslev den 28. juli 1847 (som svar på ovenstå
ende brev dat. 24. juli 1847).
(Afskrift i hertugen af Augustenborgs arkiv,
her efter uddrag hos C. F. Wegener: Om Her
tugen af Augustenborgs Forhold til det holsten
ske Oprør. Kbh. 1849, s. 196).
Es geht ... aus Deinem Briefe hervor, dass
Du die sprachliche Concession, laut Schreiben
vom i4ten Juni eingeräumt, wieder zurück
nimmst.20 Unter diesen Umständen wirst Du es
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natürlich finden, wenn die der Lyna zugesicher
te materielle Unterstützung ... zurückgezogen
wird, und geschieht dies hiemit, so jedoch, dass
eine spätere bestimmte Entscheidung Vorbehal
ten wird ... Soll die Lyna unsere Sache nutzen,
muss sie ein Volksblatt werden. Dies wird sie
aber nur, wenn sie in der Sprache des Volkes
redet, die einmal in Nordschleswig dänisch
ist ... Nicht indem wir die sprachliche Form
ängstlich festhalten, sondern indem wir in der
Zunge Nordschleswigs reden für und von un
serm theuren S. H. fördern wir dessen Sache.
Wie gern wir es thäten, wir können doch nicht
läugnen, dass in Nordschleswig die Sprache des
Volkes ein dänisches Patois ist. Das Volk ge
winnt aber nur der, welcher seine Zunge re
det ..

Hadersleben den 2Öten September 1847.

Durchlauchtigster Herzog
Gnädigster Fürst und Herr!
Ein Ereigniss eben so unerwartet als unberechen
bar in seinen Folgen macht es mir zur Pflicht,
mich schriftlich an Ew.Hochfürstl. Durchlaucht
zu wenden.
Am Tage nach meiner Rückkehr von Augu
stenburg wurde mir die höchst betrübende
Nachricht gebracht, dass der Herausgeber der
„Lyna“ sein Privilegium an den Redacteur der
„Dannevirke“ für 5000 Rthlr Court, unter der
Hand verkauft habe, und zwar unter Garantie
des Pastor Boisen in Wonsbek, des Agenten
Bruhn in Aaroesund und des hiesigen Dingbo
ten Schmidt.21 Das Privilegium soll zu Neujahr
an den Käufer übertragen werden, und mithin
wird die „Lyna“ alsdann eingehen. Dass die
Regierung hinsichtlich der Uebertragung des
Privilegiums keine Schwierigkeiten machen wer
de, ist leicht voraus zu sehen, zumal wenn, wie
man sich jetzt hier erzählt, der Plan zum obigen
Kaufe bereits diesen Sommer auf Foehr mit
dem Redacteur der „Dannevirke“ besprochen
seyn soll.22
Wie sehr wir Alle hier am Orte indess durch
obiges Ereigniss betroffen worden sind, werden

Ew. Durchlaucht um so leichter ermessen kön
nen, als ich versichern darf, dass Niemand hier
von einem solchen Kaufe eine Ahndung(I) ha
ben konnte, und das ganze Geschäft überhaupt
in grösster Heimlichkeit betrieben worden ist.
Wohl kannten wir den Mangel an Interesse, wel
chen der Herausgeber der „Lyna“ stets für sein
Blatt an den Tag gelegt hatte, denn Gelder
werb war ihm die Haupttriebfeder, dass dersel
be aber einen solchen Handel abschliessen wer
de, ohne vorher nur Jemand in der Stadt davon
zu sagen, dass freilich konnten wir nicht erwar
ten.23
So ist denn nun wieder eins unserer öffentli
chen Organe zu Grabe geläutet worden, und
nach meiner unvergreiflichen Meinung ist für
den Augenblick nichts Anderes zu thun übrig,
als jetzt alle Kräfte zur Hebung des Tonderschen
Wochenblattes24 aufzubieten, um derselbe wo
möglich zum Localblatte derjenigen Städte und
Districte zu erheben, welche an der „Dannevir
ke“ keine Gefallen finden, denn an ein neues
Privilegium zur Herausgabe eines eigenen Local
blattes für Hadersleben dürfte unter bewandten
Umstände hieher nicht zu denken seyn, zumal
da mit dem Blatte ja auch das Privilegium zur
Anlegung einer zweiten Druckerei hier am Orte
jetzt nachgesucht werden müsste.
Indem ich es für meine Pflicht halte, Ew.
Durchlaucht so fort von dem Verfallenen in
Kenntniss zu setzen, kann ich zugleich nicht um
hin, Hoch denenselben meinen tief gefühlten
Dank abzustatten für die gnädige Aufnahme,
die mir stets von Ew. Hochfürstl. Durchlaucht
zu Theil geworden ist
unterthänigst
Dr. Marcus.
KILDER
Lyna 1840—1847, Dannevirke 1838—48.
Oversigt over Marcus’ forfatterskab samt biografiske op
lysninger i Eduard Alberti: Lexicon der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen und Eutinischen Schriftsteller von
1829 bis Mitte 1866, bd. 2, Kiel 1868, s. 11—13, samt sam
me: Lexicon . . . etc. von 1866 bis 1882, bd. 2, Kiel 1886,
s. 8. Det er uden tvivl Marcus selv, der har hovedansvaret
for de biografiske oplysninger, der er givet om ham, i
hvert fald i første del, mens anden del først udkom efter
hans død 1875.

Rigsarkivet, Tyske Kancelli, Indenrigske Afdeling.
Afdeling C nr. 6x IV c II, læg: Dr. J. A. Marcus fra
Haderslev. Akter vedrørende undersøgelser af slesv. embedsmænd etc. oprøret 1848. Indeholder bl. a. en indbe
retning af borgmester Lassen om martsdagene 1848, der i
dansk oversættelse er udgivet af mig i Sønderjysk Måneds
skrift 1971 s. 422—24, samt referat af forhør over dr. Mar
cus i Nyborg i maj 1848, jfr. note 40,
sst. nr. 61 IV b I, læg: Haderslev by og østeramt. Akter
etc. Indeholder bl. a. garver Göhlmanns beretning om
martsdagene 1848, der i dansk oversættelse er udgivet af
mig i Sønderjysk Månedsskrift 1971 s. 416—20, jfr. note 40.
Breve fra dr. Marcus til hertugen af Augustenborg, i
Landesarchiv Schleswig-Holsteins, Abt. 22 (Herzoglich
Schl.-Holst. Hausarchiv), III C 61 (ialt otte breve til her
tugen og et brev fra dr. Marcus til pastor Petersen i Not
mark, også i dette arkiv; fire af disse er gengivet s. 36 ff).
Den slesvig-holstensk patriotiske Forenings forhandlings
protokol, i Haderslev lokalhistoriske Arkiv.
Bürgerverein zu Hadersleben, Hauptprotokol og Direk
tionsprotokol, venligst udlånt af Borgerforeningen i Ha
derslev.
Herudover er benyttet den i noterne anførte litteratur
m. V.

NOTER OG HENVISNINGER
i „Das Deutschtum in Hadesrleben von 1840—50“, trykt
i Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holsteini
sche Geschichte, bd. 61, s. 218—95, og bd. 64, s. 79
-158.
2 H. V. Gregersen i Sønderjysk Månedsskrift 1959, s.
34—36, samt i register til Laurids Skaus brevveksling
med politiske venner i København, 1966, s. 715.
3 En lang række af de personalhistoriske oplysninger,
der er meddelt her og i det følgende, samt oplysninger
om Marcus’ forfatterskab stammer fra Alberti: Lexi
con ... etc. (jfr. Kilder ovenfor). Der henvises her ge
nerelt til dette værk.
4 Lor. Hinrichsen: Die Schleswiger Domschule im neun
zehnten Jahrhundert, bd. 1, Schleswig 1902, s. 18 f.
5 Hinrichsen a. a. bd. 2, s. 9.
6 Georg Beseler: Erlebtes und Erstrebtes. Berlin 1884,
s. 4 f., her efter Hinrichsen a. a. bd. 2, s. 15 f.
7 Hinrichsen bd. 2, s. 21.
8 Th. O. Achelis: Matrikel der schleswigschen Studen
ten 1517—1864, Kbh. 1966—67, nr. 8885.
9 Se nærmere herom i Sønderjyllands Historie, bd. 4,
s. 96 ff.
xo Pfaffs Mittheilungen, Neue Folge, årg. 1839, hefte x og
2, side 32—52. Lautrup (side 8) omtaler s. 164 en
skarlagenfeber-epidemi i Haderslev i x8x8, der åben
bart har ført mange dødsfald med sig. Emnerne for
Marcus’ afhandlinger i Pfaffs Mittheilungen fremgår
af oversigten over hans forfatterskab i Albertis Lexi
con.
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II Pfaffs Mittheilungen, Neue Folge, årg. 1838, hefte 7
og 8, s. 76—98.
12 Lautrup a. a. s. 164 ff.
13 Olav Christensen: Haderslev Amtssygehus i Gram
1860—1960, Haderslev i960, s. 7 f.
14 Lautrup a. a. s. 94, Lyna 6. febr. 1842 og 27. febr. 1847.
Olav Christensen: Gammel Haderslev Børnehave 1863
—1963, Haderslev 1963, s. 3.
15 Lyna 31. aug. 1844, 10. jan. 1846, 27. febr. 1847, 12.
maj 1847.
16 Pastor Lautrup var selv aktiv i bestræbelserne på at
hjælpe byens fattige. Han var således som nævnt for
mand for asylet. De „Wohlthätigkeits-Anstalten“, som
Marcus refererer til, er omtalt i bogen s. 97—122. Dette
afsnit omhandler bl. a. Hertug Hans Hospitalet, en lang
række legater samt Maria Margaretha Iversens store
gaver fra 1840. Også asylet er omtalt i bogen (s. 94
-97)17 Herredsfoged O. Kier havde hindret ophængningen af
en mindetavle for sprogreskriptet af 1840 i Gram her
reds tinghus.

18 Først ved byens 600-års jubilæum i 1892 rejstes et så
dant mindesmærke, en obelisk i sort poleret marmor.
Den står idag i det lille anlæg ved Skibbrogade vest
for den nuværende toldbod.
19 Oplysningerne om Marcus’ giftermål og børn er hentet
fra Haderslev Vor Frue sogns kirkebøger i Landsarki
vet i Åbenrå. Købmand Johan Simonsen: Th. O.
Achelis: Bürgerbuch der Stadt Hadersleben. Haders
lev 1938, nr. 1179. En anden søn af Johan S. var Si
mon S. (1811—88), der var præst, O. Arends: Gejstlig
heden i Slesvig og Holsten, bd. 2, Kbh. 1932, s. 272.
19a Der synes ikke at være bragt en sådan illustration i
„Scenen und Geschichten aus Schleswig-Holstein“, i
hvert fald findes en sådan hverken i det eksemplar af
værket, som findes i Statsbiblioteket i Århus, eller i
det, der findes i Det sønderjyske Landsbibliotek i
Åbenrå. Det her reproducerede stik er derimod hen
tet fra Magazin for Natur- og Menneskekundskab, red.
af J. P. Bøttiger, ny række nr. 12, 24. marts 1847, og er
stukket af A. Hansen. I den tekst der her knyttes til bil
ledet, hedder det bl. a.: „Bagved Møllens Hovedbyg
ning ligger Slotsbjerget, hvorpaa den gamle Borg stod,
og længere til højre, heelt i Baggrunden, seer man
Bygningerne af Tøminggaard dukke frem.“ Denne pas
sus findes ordret oversat til tysk i Marcus’ kommentar,
og der kan derfor næppe være tvivl om, at Marcus
har sit stik fra Magazinet og altså havde tænkt sig
at bringe det i tilknytning til sin afhandling om Tørning i 1848. At Marcus’ tekst ikke passer helt til bil
ledet (Tørninggårds bygninger ses ikke på billedet)
skyldes altså i lige så høj grad dette danske forlæg.
20 Det kan her tilføjes, at Marcus også på anden måde
ydede et — måske mere uskyldigt — bidrag til folkets
oplysning. Han er nemlig (iflg. Alberti) forfatter til en
række artikler i Lyna, om hundegalskab (1842 nr. 19
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og 20), om termometret (1844 nr. 66) og om daguer
reotypi (1844 nr. 73, 74 og 92). Artiklerne om hunde
galskab har uden tvivl haft deres baggrund i, at denne
sygdom netop på denne tid havde vist sig forskellige
steder i Danmark, hvorfor myndighederne indskærpede
et tidligere patent af 1807 angående hundegalskab og
opfordrede befolkningen til at dræbe enhver hund, der
viste tegn på at være angrebet.
Kort Fremstilling... s. 114.
P. C. Koch beretter om sprængningen i Dannevirke
26. marts 1842, se „Selskabet Harmonien 1799—1849—
1949“, Haderslev 1949, s. 77ft.
Bürgerverein zu Hadersleben, Hauptprotokol, s. 40.
sst. s. 49.
sst. s. 59, 62, 65, 70, 126, 171, 181.
Det var forøvrigt ved denne fest, at „Schleswig-Hol
stein meerumschlungen“ blev sunget første gang of
fentligt i Haderslev. Lyna skriver den 31. august: „Den
først ved Sangfesten i Slesvig foredragne smukke Sang
„Wanke nicht mein Vaterland“, hvormed Concerten
sluttedes, vandt saa stort Bifald at den forlangtes da
capo.“
Liedertafels banner viste det slesvig-holstenske lands
våben (Lyna 30. okt. 1844), det holstenske nældeblad
og de slesvigske løver.
Om dette møde set i en større sammenhæng, se Søn
derjyllands Historie, bd. 4, s. 310.
Itzehoer Wochenblatt nr. 17 1844 (26. april), Beilage
sp. 8, Lyna 1844 nr. 34—35.
Jfr. P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede, bd. 7, Kø
benhavn 1922, s. 87L Foreningen blev da også opfattet
endog som en farlig konkurrent til Den slesvigske For
ening, se således H. V. Gregersen: Laurids Skaus brev
veksling med politiske venner i København, 1966, s.
148.
Dannevirke omtaler denne højtidelighed og siger at
det var „Byens Slesvig-holstenere“ (23. sept. 1846).
Bürgerverein zu Hadersleben, Hauptprotokol, s. 15 9E
I sammenhæng hermed skal sikkert også ses Marcus’
forslag på generalforsamlingen 23. jan. 1847 om opret
telse af filialforeninger i andre af hertugdømmets køb
stæder, hvor mange af foreningens medlemmer var
hjemmehørende. De har naturligvis ikke kunnet del
tage i møderne i Haderslev, og man har på denne må
de ment at kunne aktivisere dem.
Bürgerverein zu Hadersleben, Hauptprotokol, s. 184L

35 Man må formode, at en stor del af Borgerforeningens
medlemmer havde stemmeret til valg til stænderfor
samlingen (de tilhørte for en stor del den højere mid
delklasse). Med Borgerforeningens støtte ville der der
for også være gode chancer for at få Bremer valgt: der
var kun 183 stemmeberettigede ved valget, heraf stem
te 139. 84 stemmer faldt på Bremer, kancellisekretær
Claussen fra Slesvig, men født i Haderslev, fik 80
og de to lokale kandidater, rådmand J. C. Holm og
købmand Juhl fik hver 53 stemmer (hver vælger afgav
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2 stemmer), P. Kragh i Zeitschrift der Gesellschaft für
schl.-holst. Geschichte, bd. 6x, s. 275.
P. Kragh a. st. s. 271.
Først den 24. nov. offentliggjorde Koch meddelelsen
i Dvk., jfr. Bladet Dannevirke 1838—1938, s. 160, og
Selskabet Harmonien 1799—1849—1949, s. 54!.
Wegener, anf. arb. s. 97 med note 198.
H. V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling med po
litiske venner i København. 1966, s. I7if.
Marcus blev arresteret den 29. marts, se s. 33, og
under hans internering bl. a. på Nyborg rådhus, blev
der holdt forhør over ham den 23. maj. Referatet her
af, en beretning af garver Göhlmann, der også var ar
resteret, samt en indberetning fra borgmester Lassen
om begivenhederne i Haderslev 24—27. marts udgør
de tre hovedkilder til den følgende gennemgang af
den rolle Marcus spillede i disse martsdages begiven
heder, jfr. nærmere under „Kilder“. — Der er her søgt
givet en sammenhængende skildring og oplysningerne
hertil er hentet snart fra den ene, snart fra den an
den kilde for at få så detaljeret en kronologisk skil
dring som muligt. De tre kilder er ganske vist af ret
forskellig art, men de kildekritiske problemer ved be
nyttelsen af dem er næppe så væsentlige, at det får
konsekvenser for deres troværdighed. Det vil derfor
ikke ved notehenvisninger blive oplyst, hvornår den
ene, den anden eller den tredje kilde er benyttet. Kun
denne generelle henvisning være hermed givet. — P.
Kragh giver i sin disputats (s. 80—86) en skildring af
begivenhederne i Haderslev i marts 1848, der delvis
bygger på de samme kilder som skildringen her. Den
stemmer i hovedtrækkene overens med den her givne
skildring, men adskiller sig dog i nogen grad i sine vur
deringer. Også hos Kragh er Marcus hovedpersonen.
Om disse begivenheder, se Sønderjyllands Historie bd.
4, s. 341—46. Om mødet i Rendsborg beretter Danne
virke 22. marts 1848, men mod dets stærkt agitatoriske
referat vender Göhlmann sig i sin beretning, jfr. Søn
derjysk Månedsskrift 1971 s. 418.

42 Koch skriver i Dannevirke, at dette skete allerede kl.
15. I det pågældende nummer af Dannevirke (25.
marts) er første spalte blank. Jfr. Sønderjysk Måneds
skrift 1971, s. 423 note 30.
43 Proklamationen er gengivet i facsimile i Sønderjyl
lands Historie bd. 4 s. 347. Det er heri der bl. a. tales
om „den ufri hertug“.
44 Der synes at være en vis uoverensstemmelse mellem
de forskellige beretninger m. h. t. tidspunkterne for
nattens begivenheder. P. C. Koch meddeler i Dvk.
27. marts 1848, at forseglingen af hans presse skete
kl. 2. Ifølge Lassens beretning var klokken henimod
fire, da Marcus mødte op med de to skrivelser fra
Åbenrå, og ifølge Göhlmann befandt denne sig da
endnu hos borgmesteren og forhandlede om forsegling
af Kochs presse. Der er dog næppe tvivl om, at Lassens
tidsangivelse er for sen. Hans udsagn skal nok forstås

derhen, at klokken var henimod fire, da man nåede til
enighed om at udsætte sagen til næste morgen kl. 9.
Marcus er mødt op hos borgmesteren tidligere, og der
er sikkert gået et par timer med Hargens’ forhandlin
ger i Borgerforeningen og de øvrige forhandlinger om
udsættelsen.
45 Jvf. G. Japsen i Sønderjyske Årbøger i960 s. 187, hvor
det fremføres, at man fra Åbenrå bevidst søgte at på
virke udviklingen i Haderslev ved advokat Nissens
sendefærd hertil.
46 I sit lille værk „Meine Erlebnisse in dänischer Gefan
genschaft“, hvis første sider gengives side 33 f, siger
Marcus direkte „at mennesker som Laurids Skau og
Krüger fra Bevtoft havde til hensigt at overfalde byen
og begå vilde excesser mod de tysksindede“ (s. 6).

NOTER TIL BREVENE

i P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede, bd. 7, Kbh.
1922, s. 107. Lauridsen giver her og på de følgende
sider en skildring af Lynas vanskeligheder og Kochs
arbejde for erhvervelsen af bladet og Senebergs tryk
keri.
2 P. Lauridsen a. a. bd. 8 s. i84f.
3 P. Lauridsen a. a. bd. 7, s. 109.
4 Der er tale om, at hertugen af Augustenborg har til
budt skriftlige bidrag til Lyna. Der er ikke tale om øko
nomiske bidrag i denne forbindelse.
5 Dette brev er ikke bevaret.
6 Overalt i helstaten gjaldt på denne tid den bestemmel
se, at aviser o. 1. ikke kunne udsendes før den stedlige
politimyndighed havde gennemgået hvert enkelt num
mer. I Haderslev var borgmester G. F. Lassen tillige
politimester og skulle altså som sådan foretage denne
censur. Han kunne i forbindelse hermed kræve artik
ler o. 1. udeladt, evt. beslaglægge hele numre. Dette
var sket og skete også i den følgende tid både for Lyna
og for Dannevirke. Oftest var det dog, som det frem
går her, kun småting, der krævedes ændret for at et
nummer kunne udsendes. Det er åbenbart sådanne
småændringer Marcus har bedt hertugen om tilladelse
til at foretage for ikke at sinke bladets regelmæssige
udsendelse ved først skriftligt at skulle indhente her
tugens tilladelse til sådanne ændringer eller udeladel
ser af ord eller sætninger. Hertugen har åbenbart ta
get denne anmodning meget unådigt op.
7 Lyna 1845 nr. 2 (4. jan.) blev beslaglagt af censuren
på grund af „En simpel Beretning over de scandaløse
Optrin, der her fandt Sted om Aftenen den 2. Jan.“,
som det hedder i Lynas omtale af beslaglæggelsen i
det følgende nummer af bladet (nr. 3, 8. jan.). Der er
tale om begivenhederne i Borgerforeningen den 2.
jan. med de tumulter, hvori P. Hiort Lorenzen var
involveret og som førte til hans eksklusion af Bor
gerforeningen (se s. 23). Lyna kalder andet steds be
slaglæggelsen for „overdreven Censurtvang“ og ind

43

8

9

10

ri

12

13

14

15

16
17
18

19
20
21

44

klagede sagen for den slesvig-holstenske regering. Det
pågældende nummer blev dog næppe frigivet, da der
intet eksemplar kendes heraf.
Hertugen af Augustenborg havde betalt Lynas under
skud for 1845 på 286 rdl. cour. C. F. Wegener: Om
Hertugen af Augustenborgs Forhold til det holstenske
Oprør, s. 188, note 330. Her findes et uddrag af dette
brev trykt.
Substitut, erstatning. Som tillæg til Lynas hoveddel,
der var skrevet på dansk, udsendtes et tillæg på tysk.
Der tænkes på Lynas overgang fra tysk til dansk sprog,
mens konrektor Volquardsen var redaktør.
Modsætningen til Dannevirke træder i dette afsnit
frem på slående vis. P. C. Koch var sædvanligvis sær
deles velunderrettet om ,,verdens“-begivenhederne
gennem de uden- og indenlandske blade han havde til
sin rådighed.
Marcus’ vurdering af Lynas betydning og indflydelse i
hertugdømmet synes noget overdreven, men der må
tænkes på, hvor få slesvig-holstensksindede blade eller
aviser der udsendtes i hertugdømmet Slesvig; udover
Lyna drejede det sig kun om Sønderborg Ugeblad, der
ligesom Lyna i væsentlig grad blev finansieret af her
tugen af Augustenborg, jfr. Wegener a. a. s. 98f. De
„store“ slesvig-holstenske organer, såsom „Kieler Correspondenzblatt“, „Itzehoer Wochenblatt“ og „Alto
naer Mercur“ hørte hjemme syd for Ejderen. Man har
i Sydslesvig uden tvivl foretrukket disse blade fremfor
de mere lokale nordslesvigske.
P. Lauridsen anfører i „Da Sønderjylland vågnede“,
bd. 7 s. 108, at abonnenttallet var 215, formodentlig
her i 1847. Til sammenligning kan anføres, at Danne
virkes abonnenttal i 1842 var 705 (Bladet Dannevirke
1838—1938, Haderslev 1938, s. 49). Det var næppe min
dre i 1847.
Jvf. indledningen til brevene, hvor der redegøres for
uenigheden mellem hertugen og dr. Marcus angående
redaktionen af Lyna.
Friedrich Petersen, f. 1807, d. 1859 i Saarbrücken,
præst i Uge 1838, i Notmark på Als 1846 (susp. 1848),
i Ullerup på Sundeved 1849—50, præst ved den sles
vig-holstenske armé 1850—51. Udgav 1856 „Erlebnisse
eines Schleswiger Predigers in den Friedens- und
Kriegsjahren 1848—1850. Ein Beitrag zur Beurtheilung der Dänischen kirchlichen und nationalen Zu
stände“.
29. September.
Hvem der tænkes på er uvist.
19. maj 1847 var der udstedt kongeligt reskript om
omdannelse af latinskolen i Haderslev til en dansk
lærd skole, jvf. M. Favrholdt: Haderslev Latinskoles
historie 1567—1967. Haderslev 1966, s. 154L
Der tænkes på udgivelsen af Lyna udelukkende på
dansk, jvf. indledningen.
Jvf. indledningen til brevene.
Boisen, Carl Christian, f. 1804, d. 1866 i Ribe, præst

i Vonsbæk 1844—48 og 1850. Han var blandt initiativ
tagerne til oprettelsen af et dansk lærerseminarium i
Vonsbæk, jvf. P. Lauridsen a. a. bd. 7, s. 104.
Schmidt, Jens Andersen, f. 1788 i Vejen, d. 1870 i Ha
derslev, brændevinsbrænder, tingmand og kirkeforstan
der, borger i Haderslev 18/2 1830.
Bruun, Hans Christian Hansen, f. 1800, d. 1871 i Arøsund, 1828 agent, 1833 ejer af Arøsund, 1834—66 post
mester og transportforvalter i Arøsund.
22 Allerede under Christian 8.s sommerophold på Før
sommeren 1846 havde Koch forhandlet med kongen
herom, jvf. Kochs i indledningen citerede brev.
23 Marcus’ negative vurdering af bogtrykker Heinrich Seneberg stemmer nøje overens med den korte karakte
ristik der gives af ham af M. Favrholdt i Selskabet Har
monien 1700—1849—1949, s. 54. Seneberg kaldes her
kort og godt opportunistisk og materialistisk.
24 „Wöchentliches Tondersches Intelligenzblatt“ begynd
te at udkomme i 1812, i 1840’erne udviklede det sig i
stærk slesvig-holstensk retning, jvf. Tønder gennem
Tiderne, red. af M. Mackeprang, Tønder 1943, s. 217 f.

PERSONREGISTER

Kun personer fra Haderslev eller med klar tilknytning til
Haderslev og som har kunnet identificeres er medtaget.
Personer nævnt i brevene er kun medtaget for så vidt de
er omtalt i selve afhandlingen.
Bonnichsen, Andreas Peter, f. Vedsted 1813, d. Had.
1870, jernstøber, borger 1841 2/9, 21, 23, 26, 28, 32
Bremer, Jürgen, f. Adelby 1804, d. Flensborg 1874, overog landsretsadvokat, medlem af den provisoriske rege
ring 1848, 15, 25 ff
Bungartz, Andreas, sadelmager, borger 1807 6/8, 18
Bungartz, Johann Gottfried, f. Had. 1807, sadelmagerme
ster, borger 1835 26/11, 20 ff, 23, 28, 32
Bungartz, Johann Christoph, f. Had. 1814, d. Had. 1871,
sadelmager, borger 1838 21/6, 21
Christiansen, Paul, f. Had. 1807, d. New York 1893, mu
rermester, dep. borger 1843—50, 23
Claussen, Georg Friedrich, f. Toftlund 1806, d. Had. 1890,
kancellisekretær ved overretten på Gottorp 1829—64,
12, 28
Claussen, Peter, f. Had., kleinsmedemester, borger 1837
16/2, 22
Drewitz, Friedrich Christian, f. Had. 1794, d. 1878, klein
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EFTERSKRIFT

Efter udarbejdelsen af mit manuskript er jeg i „Erindrin
ger fra Sønderjylland“ (København 1919) af Dannevirkes
redaktør 1868—77, H. R. Hiort-Lorenzen, Peter Hiort Lo
renzens søn, stødt på et par interessante passager, der ka
ster yderligere lys over dr. Marcus og hans virke i Haders
lev. H. R. Hiort-Lorenzen skriver s. 4. bl. a.: „Min ældste
Erindring om min Faders offentlige Virksomhed gaaer
tilbage til 1838, da der ved hans Hjemkomst fra Stænder
ne blev bragt ham et Fanetog med en Tale af Dr. Marcus
for hans Virksomhed der.“ I afhandlingen her stammer
den tidligste efterretning om Marcus’ politiske virksomhed
fra begyndelsen af 1841 (se s. 11). Af den her citerede
passage kan man imidlertid formode, at Marcus allerede
1838 har spillet en ledende rolle indenfor den liberale be
vægelse i Haderslev, siden det er ham der holder takke
talen til P. Hiort Lorenzen.
H. R. Hiort-Lorenzen skriver endvidere s. 6 om fade
rens omgangskreds, at med den tyske embedsstand var
han uden forbindelse. „Kun de, der var liberale som han,
kom hjemme, f. Ex. Borgmester Lindenhan, Conrector
Vollquartzfl], Pastor Lautrup og Dr. Marcus, derimod
ikke Lindenhans Eftermand Schrader, som var Absolutist.
Denne Omgang ophørte helt 1842.“ Denne bemærkning
kan måske virke overraskende, men P. Hiort Lorenzens
sag var jo den samme som dr. Marcus’: kampen for en fri
forfatning. Det var derfor naturligt at Marcus og Hiort
Lorenzen også omgikkes privat. Desto mere tragisk kan
man måske føle den splittelse som det nationale spørgs
mål, først og fremmest sprogspørgsmålet førte med sig.
Det politiske fjendskab, som må være opstået mellem de
to mænd, kommer endvidere til udtryk i Marcus’ angreb
på Hiort Lorenzen, som er omtalt s. 12. Men måske er det
tidligere venskab mellem de to mænd alligevel årsag til,
at Marcus ikke er med blandt dem, der krævede Hiort
Lorenzens eksklusion af Borgerforeningen 1845 (se s. 23).

HENRIK FANGEL

45

De danske afslaae Angrebet paa Haderslev den 29. Juni 1848

UDDRAG AF
GODSINSPEKTØR ROSENQVISTS
REJSEMINDER FRA 1848
Godsinspektør Magnus Rosenqvist (1786-1863),
der havde været inspektør på forskellige god
ser i Skåne, senest på godset Löberöd hos grev
Jacob De la Gardie, og som sluttede sin løbe
bane som forpagter på gården Marianelund, fo
retog i 1848 en rejse i Danmark for at besøge
sin søn Gustaf. Denne var i august 1847 blevet
sat i skole i Christiansfeld, men skulle nu flyttes
til Fyn for som 17-årig for alvor at begynde sin
uddannelse som landmand hos godsejer Niels
Erik Hofman Bang, der på sit gods Hofmansgave
havde oprettet et landvæsensinstitut.
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Rosenqvist efterlod ved sin død et manuskript
med titlen „Mina Minnen“, som blandt andet
rummer omtalen af denne rejse, og dette af
snit har en efterkommer af Rosenqvist, kunst
historikeren Anders Billow (1890-1964), der
var redaktør i „Svenska turistföreningen“, i an
ledning af, at han i 1929 deltog i det skandinavi
ske museumsforbunds møde i Danmark, udgivet
i en lille pjece: Resa genom Danmark 1848. Ur
„Mina Minnen“. Stockholm 1929, 36 sider.
Redaktør Billow skriver indledende, at den
62-årige iagttager med en selvlærd, politisk in

teresseret mands hele uforknythed ytrer sig om
verdensbegivenhederne i dette mærkelige år, så'
ledes som han havde set dem fra den svenske
horisont. Ved skildringen af oplevelserne under
den korte, men en smule eventyrlige Danmarksrejse har han heller ikke undladt at meddele sin
egen uforgribelige mening om, hvad han havde
iagttaget. Selv om redaktør Billow bemærker, at
disse private optegnelser næppe kunne byde en
udenforstående læser mere end nogle notitser af
kulturhistorisk interesse, må vi mene, at de i alt
fald fortjener at blive kendt i Haderslev og Chri
stiansfeld, og redaktionen har derfor fundet det
rimeligt at optrykke de afsnit, som omfatter rej
sen fra Kolding og videre til Hamborg.
Selv om de ikke bringer ret meget nyt i for
hold til tidligere fremdragne erindringer fra
denne tid, så mener vi dog, at de på en god måde
supplerer, hvad der i sin tid er trykt i H.-S.,
så meget mere som alle oplysninger, der har kun
net kontrolleres, stemmer overens med tidligere
offentliggjorte beretninger. Men lad Rosenqvist
selv tage ordet, og vi lader ham gøre det på sit
svenske modersmål og uden at rette i hans ret
skrivning:
„I det nyss lemnade Middelfart sågo vi första
spåren af kriget, der hade nemligen tvenne hus
blifvit nedskjutne af Tyskarnes batterier, place
rade på motsatta sidan om Lilla Belt; vid
Sno [g] höj rådde en viss oordning, inga vagnar
voro uppbudade att emottaga och föra paketer
och passagerare till Kolding, wår annars tranquille Conducteur hade nog ämat bli ond ty
han drog till med en skäligen uttrycksfull dansk
ed, men hejdade sig genast yttrande i faderlig
ton: “Jag får väl ursäkta dessa felaktige, ty de
arma stackarna ha nyligen haft fienden här och
som jag ser, vänta de honom snart åter eftersom
här arbetas på skansborgar och uppkastas jord
vallar“. Efter ett par timmars väntan anlände
vagnar körde af, som vanligt drängar med röda
rockar samt försedda med posthorn och vi tå
gade till Kolding dit vi hade endast 1V2 til 2 mil.
- Seland har i allmänhet - den del deraf som vi
sågo - mycken likhet med södra Skåne, såväl
till jordens kultur som allmogens byggnadssätt.
Fyen syntes mig ändå mera fruktbar och bättre

cultiverad, men på både desse öar ligga ännu
stora byar tillsammans: om enskiften tycks man
således icke ha det fördelaktiga begrepp som i
Sverige gjort sig gällande. Den lilla del af Jut
land som vi passerade var vacker och fruktbar;
Slesvig hvaruti vi snart inträdde, gaf härutinnan
icke efter, men var, som jag ej tyckte om, belastad
med en mängd lefvande häckar, hvilka korsade
hvarandra i åkerfälten och stängde för det mästa, utsikten från vägen. Wägame1 voro öfverallt
förträfflige, oberoende af rägn ty de äro sten
hårda och underhållas väl, liknande den nya
vägbiten som för ett par år sedan blifvit anlagd
vid Lund. Från Snoghöj hade vi i sällskap en
äldre man hvilken med sin famille flygtadt un
dan för Tyskarne från Slesvig till Fyen, och reste
nu ensam hem för att se om sin öfvergifna gård.
Han politiserade mycket, var ej illa underrättad
om ställningar och förhållanden, berömde Sven
skarne och visste rätt väl - i motsats till många
andra Danskar - att Sverige icke kunde “med
Svärdet“, som orden föllo, blanda sig i striden
så länge Tyskland ej angrep det gamla Danska
området. Han påstod att Fyen och Jutland ej
allenast önskade men trodde säkert att Dan
mark skulle, innan långt till, förena sig med
Sverige på ungefärl. lika sätt som Norrige gjort
det, dock mera frivilligt, under Oscars2 spira.
För Danmarks Konung3 hade han ej synnerligt
förtroende ehuru han var, som han yttrade sig:
“en nätt man“. På samma vagn åkte ock en tulltjensteman hvars tålamod jag beundrade, ty
han led af andelig tortyr under de hundratals
frågor, i alla möjeliga riktningar, som vår rörlige
vän Wåhlin4 ställde på honom. Tullmannen
höll dock profvet, besvarade alla frågor, dock
många med: “det ved jej icke“. I Kolding, dit vi
anlände tidigt på förmiddagen, togo vi afsked af
vår Conducteur; hans figur står ännu klar och
tydlig för min inre åskådning, likaså hans ton,
min och blick vid skillsmässan: allt antydde ett
djupt beklagande deröfver att vi nu förlorade
hans mägtiga protection.
Så väl vid det lilla vackra stället Snoghöj som
vid den härligt belägna Staden Kolding med sin
stora ruin till Slott, syntes på åtskillige vidtagne
åtgärder, såsom ock på Innevånames bekymrade
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anleten, att man snart nog väntade Danska ar
meen på reträtt och den Tyska efter. Breda re
trättvägar voro utstakade och förskansningar
för att uppehålla fienden, uppkastade på många
ställen. På postcontoret syntes någon oordning
ha inträngt sig, dock fingo vi efter någon väntan
en extra postvagn och en halfsofvande kusk, som
efter flerfaldiga väckelser, förde oss till Christi
ansfeld. Denna lilla stad är snarare att anse
som ett stort landtställe, ty trädgårder och plan
teringar smyga sig mellan husen och sjelfva gatorne, till antalet tvenne, utgöra alléer. Wärdshuset, der vi stego ur vagnen, utgjorde Danske
Generalen Hedemans5 högqvarter och var så
upptaget af folk, att man ej utan svårighet kunde
armbåga sig ditin: att der få logi eller mat var
omöjligt. Man fick ej ens svar då man frågade
derefter, bara en nekande ruskning på hufvudet
eller en lyftning på Axlame, som antydde: „hu
ru kan ni fråga så dumt“. Uti alla andra hus i
Staden stod det til på samma vis, och vännen
Wåhlin, som annars var outröttelig att göra
frågor, ledsnade sluteligen därvid. Jag uppsökte
emellertid det hus der jag skulle finna min son
och sedan jag för en ung man, som der anträffa
des, nämnt mitt namn, gissade han sig till resten
och bad mig dröja i ett rum tills han återkomme; Strax derefter inträdde han med Gustaf6
och denne visste ej hvem han skulle råka för
rän han stod framför sin fader. - Nordström,7
som snart infann sig, för att råka Gustaf, gaf det
besked att vi troligen fingo logera på gatan - om
annars det kunde tillåtas oss - så vida ej denna,
för så mycket fromhet kända, Stad hade någon
barmhertighetsinrättning för sådane resande,
som ej kunde för kontant betalning bli herbergerade.8 Ordinarie Chefen för läroinrättningen,
Pastor Roentgen,9 som lärer uppenbart visat
sympatier för Tyskarne, hade under nu varande
Danska herreväldet rest undan, “för Judarnes
rädslas skull“. Men en annan prest, Hesselberg,10
som vicarierade, uppgjorde jag om Gustafs ange
lägenheter. Wi åto middag hos Lärarne och er
bjödos “spisning“ hos dem under vårt vistande i
Staden, samt, i nödfall äfven logis, men jag ville
naturligtvis ogerna begagna hvarken det ena el
ler det andra, hälst man redan omtalat huru
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trångbodde de voro i anseende til 100 mans inqvartering, af hvilka en del profanerade sjelfa
“Salen“, - der detsamma som Kyrkan. Under
min promenad med Gustaf i trädgården utsåg
jag ett litet lusthus till herberge ifall något bättre
ej kunde fås. Men den raske och outtröttlige
Nordström, som åter varit ute och speijat, hade
anträffat en tysk bagare, boende mitt emot högqvarteret, hvars fru lofvat oss ett vindsrum, och
ville hon äfven förse oss med nödtorftig föda.
Hon ansåg sig så mycket häldre vara förpligtad
vara främlingame till tjenst som de voro Sven
skar och hon född i Norrige. Wi voro, mente
hon, landsmän och sådant är i främmande land
detsamma som slägtförbindelse; också bemöttes
vi af detta aktningsvärda folk såsom om vi varit
deras anförvanter och efter en lång skillsmässa
från dem på besök. Hos bagare Schurman,11
som sjelf hade 2ne medhjelpare arbetande i sitt
bageri, röjdes ett ljust förstånd och något mer
än vanlig bildning; hans fru, ehuru född i Nor
rige,12 hade njutit sin uppfostran i Christians
feld och troligen der inhemtat den älskvärda
fromhet och vänlighet som uppenbarade sig i
hela hennes väsende. Naturen sjelf hade kanske
tilldelat henne den raskhet och lätthet hvarmed
hon skötte de husmoderliga göromålen i för
ening med den modersvård hon egnade sitt 6
månader gamla barn.13 Glädje och tillfredsstäl
lelse lyste ur hennes ögon då, vid afresan, hon
trodde sig ha besegrat vår enträgenhet att få
med penningar gälda den oss visade gästfrihet,
hvaremot hon syntes modfälld och till en viss
grad olycklig då jag satte henne i nödvändig
het att som ett minne af de Svenske vänneme
emottaga en present. (En liten silfverpiese köpt
för tillfället, af några Riksdalers värde). Hon
hänsköt saken till mannens afgörande, och han
yttrade, småleende: “Din oegennytta, min Gum
ma, får ej urarta till ohöflighet emot Dina
Landsmän“. Något nöjdare syntes hon nu, men
yttrade: “Ohöflig vill och kan jag ej vara, men
tycker dock, att våra Svenska vänner kunde för
unnat oss det nöjet att visa dem, så gott vi
förmådde, en smula gästfrihet utan att för den
samma påtruga oss betalning“. Jag försökte över
tyga henne att jag ganska väl nu fann att hen

nes beteende mot oss härlett sig endast och alle
nast från hjertats välvilliga godhet och att såle
des den först erbjudne betalningen kunde sårat
hennes känsla; men jag frågade om hon ej trod
de att också vi kunde känna oss misslynta om
hon vägrade, eller ock med motvilja emottoge
ett ringa vedermäle af vår tacksamhet. Detta ar
gument syntes verka, ty hon återfick strax sitt
glada lynne och med en blick på oss, som ut
tryckte förnöjelse och tacksamhet, gömde hon
den lilla presenten.
Det syntes klart att dessa makar voro snarare
fattige än hvad man kallar välmående, också
hade de endast 1I/2 år varit bosatte och troligen
egt intet eller obetydligt förlag till bagerirörelsen;
men om Gudsfruktan och arbetsamhet samt
menniskokärlek kunna göra ett hus rikt, så skal
säkerl. deras blifva det; skulle dock den Allvise
finna fattigdomen för dem nyttigast, så skola de
icke sakna den inre, verkliga rikedomen, - den
som skapar menniskans timmeliga sällhet och
eviga lycksalighet.
Danska Konungens Gardes Regemente - lån
ga personer med ofanteliga björnskinnsmössor utgjorde Stadens värn och posterade vid Gene
ralens qvarter. Regementets musik, bestående af
circa 30 Instrumenter lät höra sig under några
lummiga trän, på en gräsplan, hvilken omslöt en
stor reservoir med klart vatten, midt ute i Sta
den. De harmoniska tonerne accompagnerades
af kanonskott, hörda från Hadersleben, der just
då på aftonen den 29de, Tyskames friskaror bör
jade attackera Danskarnes förskansningar.14 En
timme sednare - då musiken upphört - inkommo 3ne vagnar lastade med 9 sårade danske sol
dater. Vår reskamrat Wåhlin föreslog nu att
resa till Haderslev för att på nära håll se hur
det går till i krig, och då jag undanbad mig detta
nöje och Nordström just icke heller syntes hå
gad derför, begav sig Wåhlin ensam åstad, till
fots, glömde kappan och snusdosan i allmänna
rummet i Wärdshuset, - käppen hade han glömt
i Odense, - Nattsäcken i Ringsted och penningarne i Lieutnant Nordenankars15 resväska, hvil
ken denne bar om halsen. Wår vän kom icke
tillbaka om aftonen hvadan vi började frukta
att han oförmodat kommit i möte med någon

tysk kula, som ej haft den höfligheten att vika
på sidan för Svensken, eller i lindrigaste fall
glömt sig sjelf qvar vid Danskarnas förmodade
reträtt och således fallit i tysk fångenskap. Utan
att vidare grubbla herpå begåfvo vi oss till sängs
och som vi ej sofvit natten förut njöto vi god
sömn och hvila till klockan 5 på morgonen då
jag steg upp och från vindskupan tog högkvarte
ret i ögonsikte. Till min förundran saknades de
der långa gardisterne med sina björnskinnsmös
sor och packning; allt var tyst och stilla, både i
och utanför högqvarteret, som en graf, och så
långt jag kunde se åt gatan upptäckte jag intet
enda menniskobarn. Wid någon rörelse på vin
den öppnade jag dörren och såg vår snabba
värdinna komma från ett litet förrådsrum. Efter
en vänlig “godmorgon““ beklagade hon att vi ej
fått nattro. “Jo visst ha vi det“, försäkrade jag.
“Nå det gläder mig mycket“, genmälte hon, “ty
vi som bo dernere ha ej fått sofva en blund“.
“Nå hvarför icke?“ “Ack, Ni vet således ej att
Danskarne i natt begifvit sig bort härifrån, hvarendaste käft, ja till och med de sjuke och sårade;
och att vi väntat Tyskarne vart ögonblick, hvilka
icke än äro i Staden inryckte. Man säger att friskarorne skola först infinna sig.“ “Hva för slag,
skola de plundra?“ “Jag kan väl aldrig tro att
det går så illa, ty förra gångerne Tyskarne varit
här ha de uppfört sig honett, men då var fri
skaran icke med.“ “Men bevars ha Danskame
ej gjort motstånd?“ “Jo något vid Hadersleben,
men de som voro der ha fnaskat sig av, som jag
sagt, i natt och hele Danska arméen lärer väl
redan vid detta laget sprungit öfver gränsen in
i Jutland, der den är säker, ty dit våga inte Tyskarne gå af fruktan för våra landsmänner, Sven
skar och Norrskar, hvilka snart skulle expediera
dem.“
Wi packade våra nattsäckar, gömde dem i
värdfolkets rum och ärnade försvara oss för fickplundring i det längsta. Gustaf, som emellertid
tillkommit, gick til Pastor Hesselberg att förfråga
sig rörande vår säkerhet; denne inställde sig
straxt i vårt logis, försäkrade sig bestämt känna
att den der fruktade friskaren icke kommo till
Christiansfeld, men om vi som främlingar, än
dock trodde oss ha något att befara, egde vi att
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nu genast i hans hus inqvartera oss, vi skulle
der, mente han, finna fullkomlig säkerhet. Detta
anbud begagnade vi icke. Längre fram på mor
gonen såg man en trupp ridande jägare rekognosera Staden, (sades vara en fricorps) framtittande vid alla hörn kring husen, med korta
skjutgevär på arm, färdiga att lägga an och ge
fyr. Småningom samlade de sig några stycken,
på åtskilliga ställen, en eller två höllo hästame,
andra gingo in i husen, förmodl. för att efterse
om fiender voro gömde; eller qvarglömde. De
måtte ha råkat vänner, ty jag såg flera utkom
ma tuggande på långa smörgåsar. En dylik väl
klädd frijägare inträdde till vår bagare, hälsade
fryntligt, såg sig omkring, besökte ock bagare
boden hvarest fru Schurman räckte honom en
smörgås den han tackande emottog och gick. En
timma sednare intågade en mängd krigare af
alla vapen, inqvarterades dels i Staden, dels
lägrande sig derutanför. Wår värd fick till gäster
7 stycken preussiska soldater, hvilka intogo vår
lilla vindskammare, tycktes vara gamla bekanta
med wärdfolket, ty de skakade händer med
dem, och Bagaren hälsade dem: “Wälkomne
åter“. Om detta var hans hjärtas mening vet
jag väl icke - jag skulle tro att han helst vore
qvitt både tysk och dansk inqvartering - men att
den förra i allmänhet häldre emottogs än den
sednare, derom är jag skäligen öfvertygad. In
gendera delen, hvarken tyskar eller dansker,
hade för sed att betala för sitt vivre, men tyskarne voro tacksamma: en dygd som man icke ville
tillerkänna danskarne. På postkontoret antydde
man oss, att återvägen åt Kolding och Fyen vore
stängd, i anseende till det förändrade läge ar
meerne sedan i går intagit; och at vi således, om
vi ej ville bli kvar tills vidare, nödgades ta hem
vägen genom Slesvig och Holstein till Ham
burg och vidare till Lybeck, hvarifrån ofelbart
gingo Ångfartyg till Köpenhamn och till Malmö.
“Nå, då få vi 3ne gånger längre resa hem än vi
haft hit och dessutom ha vi högst angeläget att
komma till Fyen.“ “Jaså. Båda då upp Svenska
Armeen, som ligger på Fyen, låt den i förening
med den Danska drifva Tyskarna tilbaka åt sö
der, då, men ej annars kan ni resa hem samma
väg som ni kommit hit.“ “Ödmjuka tjenare!
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Tack, Herr Postmästare, för god upplysning!“
Med en af de många deligenser, som transpor
terat tyska notabiliteter från Hadersleben till
Christiansfeld fingo vi bakskjuts, Gustaf följde
oss till förstnämnde ställe hvarest vi tillsammans
med honom tillbringade ett dygn. Under denna,
1V2 mils, resa sågo vi en stor del, om ej hela
tyska armeen, bestående, som det sades, sam
manlagt med de troppar hvilka redan voro ute
och förbi Christiansfeld, av 25.000 man: allt
ungt och hurtigt folk, väl klätt och beväpnat. I
Hadersleben på ett wärdshus som vi togo in,
träffades reskamraten Wåhlin frisk och sund,
sysselsatt att uppteckna hvad han sett af den
stora affairen aftonen förut, i hvilken ej mindre
än två danskar blifvit dödsskjutne och 8 eller 9
sårade.16 Wi beskådade gemensamt slagfältet,
vid en bro17 straxt invid Staden, der förskansningar varit uppkastade, 2ne hus af danskarne sjelfva
antände och förstörde emedan de för försvarsanstalteme legat i vägen, åtskillige med kanon
kulor genomskjutne wäggar och tak, synnerligast
på ett hus beläget vid bron, der Danskarne lärer
ha försökt att försvara passagen. I Hadersleben
hade vi nöjet, ansikte mot ansikte, skåda en ej så
ringa del af de beryktade friskarome, hvilka
ströfvade kring gatorne rökande på cigarrer eller
korta pipnubbar. Hvad som skulle utmärka dem
som krigare var en uppstående tuppfjäder, fästad
på ena sidan af hufvudbonaden, vanligast en
rundkullig hatt med breda brätten. De buro ock
sidogevär af olika modeller, voro grymt skäggige
och för det mesta beklädde med skäligen ruskiga
bluser: deras utseende öfverhufvud taget, var
visserligen icke egnat att ingifva förtroende. Här i denna friskare stad tog jag afsked af min
son, som till fots begaf sig åter till Christiansfeld
för att, så fort passagen blefve frie, resa till sin
nya bestämmelse på Fyen. Samma dag den iste
Julii på eftmid. blef postlägenhet till Alltona,
hvilken vi begagnade och passerade om aftonen
Apenrade, der den otäcke Christian tyranns byst
visade sig til häst på Stadens torg;18 vidare ge
nomreste vi om natten Flensburg der jag gjorde
mina betraktelser, jemförande detta Flensburg
med Flensburg i Malmö. “Ja“, anmärkte Nord
ström, “de 2ne Flensburgama kunna i verklig-

heten icke behandlas på lika sätt“, och så steg
han ur vagnen... Än vidare passerade vi sta
den Slesvig och anlände om morgonen den 2dre
Julii till det väl befästade Rensburg der den Slesvig-Holsteinska provisoriska Regeringen och den
så bekant blefne Hertigen af Augustenburg,
med repet om halsen, residera. Efter ett ganska
kort uppehåll åkte vi till Jämbangården,19 ett
stycke ut om staden och så bar det af på Järn
banan till Altona,20 13 mil på 4 timmar. Jag
tänkte på olikheterna här i werlden: I det kära
Skåne behöfves, vissa årstider, 13 timmar för 4
mil. Wid Järnvägens slut höllo tjogtals täckta enspännarevagnar erbjudande sin tjenst åt de re
sande; vi begagnade en dylik till Hotel de Bellevy, vid Esplanaden i Hamburg, der Wåhlin
någon gång förr hade bott och befunnit sig väl:
så gjorde ock vi.

NOTER OG HENVISNINGER
i Må være den gamle landevej, idet chausseen (kunst
vejen, som den kaldtes), den nuværende hovedvej io
fra Kolding til Haderslev, først blev anlagt 1853—55.
2 Oscar i, konge af Sverige og Norge 1844—59.
3 Frederik 7, der havde besteget tronen 20. januar 1848.
4 Wåhlin var fra Kalmar og var på rejse i Danmark for
at følge krigens hændelser, som man ved afrejsen fra
København formodede foregik ved Christiansfeld.
5 General H. C. G. F. Hedemann (1792—1859).
6 E. G. Rosenqvist fra Lund var optaget på skolen i Chri
stiansfeld 1847. Sønderjyske Arbøger 1944, s. 105.
7 Rosenqvists svigersøn, gift med datteren Christina, var
inspektør og havde opholdt sig to år i Tyskland. Hans
efterkommer Emma Nordstrom var gift med kaptaj
nen Paco Billow og mor til udgiveren af det lille hæf
te, Anders Billow.

8 Gæstgiveriet var oprettet i 1773 og flere gange udvidet,
senest blev det udvidet i 1854, da det blev indrettet
til hotel (Brødremenighedens Hotel), men var som
nævnt i 1848 belagt med militær.
9 Philip Jacob Roentgen (1777—1855), tysk præst i Chri
stiansfeld 1827, leder af kostskolen 1832—51.
10 Peter Nyborg Hesselberg (1804—59) lærer ved skolen i
Christiansfeld 1834—40, dansk præst og medinspektør
1846, skoleleder 1851.
ir Johan Gottlieb Schürmann, født i Triebel, Ober Lau
sitz, 22. juni 1808, død Christiansfeld 8. september
1879, gift Christiansfeld 3. februar 1847 med den i
note 12 omtalte.
12 Kaja Sophie Boysen, født Frederikshald, Norge, 10.
juni 1821, død Christiansfeld 6. maj 1888, flere børn,
bl. a. den i note 13 omtalte datter.
13 Sophie Henriette, født Christiansfeld 22. dec. 1847.
14 Kampen 29. juni 1848 ved Sønderbro skildres udførligt
i H.-S. 1948, s. 23 ff.
15 Nordenankar var løjtnant ved Kronobergs regiment og
havde været med på den første del af rejsen fra Kø
benhavn til Fyn, hvor han skulle slutte sig til det
svenske hovedkvarter.
16 I den i note 14 nævnte træfning ved Sønderbro faldt
der ganske rigtigt to danske, jvf. skildringen i H.-S.
1948.
17 Sønderbro.
18 En forveksling med statuen af landsprivilegiemes gi
ver, konge-hertugen Christian 1, der af det slesvigholstenske bystyre i Åbenrå i 1846 var blevet rejst på et
fundament i den ottekantede brønd på Torvet som en
demonstration mod Christian 8’s åbne brev af 8. juli
1846. Statuen fik i folkemunde navnet „æ pottemand“.
19 Jernbanestationen lå syd for Rendsborg lige foran
fæstningens porte, men sporet var videreført gennem
den sydlige del af fæstningen til Øvre Ejder.
20 Den 18. september 1844 åbnedes den første jernbane i
det danske monarki fra Altona til Kiel. Den fik navnet
Christian den Ottendes Østersø Jernbane og blev året
efter forbundet med en sidelinje fra Neumünster til
Rendsborg.

OLAV CHRISTENSEN

Roager kirke set fra nordøst. Tegnet af V. Koch 1887 efter Heinrich Hansen

CHARITAS BISCHOFFS ERINDRINGER
FRA ROAGER
(AF BOGEN: BILDER AUS MEINEM LEBEN)
Oversat af Betty Nielsen, født Davidsen

Med autorisation fra G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung. K.G. Köln og Berlin

Forord

Charitas Bischoffs erindringer: „Bilder aus mei
nem Leben“ har aldrig været oversat til dansk,
og da bogen ikke kan skaffes mere, fik jeg den
tanke at oversætte den del af bogen, som hand
ler om tiden i Roager i Nordslesvig, hvor Chari
tas Bischoff var præstefrue fra 1874-1891, så
stoffet ikke skulle gå tabt.
Forfatterindens skildringer af gammel dansk
bondekultur er af stor kulturhistorisk værdi.
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Præsentation af forfatterinden.

Charitas Bischoff blev født i Siebenlehn i Sach
sen i 1848. Hendes pigenavn var Dietrich, og
hendes far og mor var begge naturforskere og
ofte på rejse, enten sammen eller hver for sig. Al
lerede inden skoletiden blev Charitas for en rin
ge betaling anbragt hos fremmede, når forældre
ne var borte, og hun havde det ikke altid godt
og længtes hjem, så hendes barndom var ikke
nogen dans på roser.

Efter konfirmationsalderen kom der lysere ti
der for Charitas, idet hendes mor rejste ro år
til Australien for handelshuset Godeffroy i
Hamborg og således fik råd til at give hende en
uddannelse.
Charitas fik ophold hos fabrikant, dr. Meyer
og familie i Hamborg, og her fandt hun et hjem,
som kom til at betyde meget for hende, og dr.
Meyers blev hendes venner for livet. Charitas
blev uddannet til børnehavelærerinde, og som
et led i denne uddannelse kom hun i år til Ei
senach, hvor en af Tysklands første børnehaver
fandtes. Derefter var hun 4 år i Wolfenbüttel
og endelig 2 år i London. Da Charitas var 23 år
gammel, kom hun tilbage til Tyskland og tog
ophold hos familien Meyer, der imens var flyt
tet til Kiel og boede i Villa „Forsteck“. Den
fransk-tyske krig var på den tid afsluttet; det var
i 1871. Fru dr. Meyer sørgede for, at Charitas
kom til at undervise nogle børn og voksne på
et hospital, og hos familien Meyer traf hun flere
interessante mennesker, bl. a. Klaus Groth, en
plattysk digter, frk. Roquette, en veninde til fru
dr. Meyer, og endelig cand. teol. Bischoff, der på
dette tidspunkt var huslærer for dr. Meyers søn
Hans. Charitas blev gode venner med den unge
teolog, der fortalte hende, at han agtede at tage
på det danske præsteseminarium i Haderslev
for senere at få et embede i det dansktalende
Nordslesvig. Efter en tid blev de forlovet, og
cand. teol. Bischoff blev hjælpepræst i Kap
pel og senere i Hanved, begge steder hos en
præst, der var syg. Ordinationen fandt sted i
Slesvig domkirke.
Ved den tid kom moderen tilbage fra Au
stralien. Der var stor gensynsglæde; men mode
ren var skuffet over, at hendes datter havde
forlovet sig med en præst og ikke med en na
turforsker.
Mens pastor Bischoff var hjælpepræst i Han
ved, blev de unge gift, og brylluppet stod hos
dr. Meyers i Kiel.
Deres første hjem havde de i Hanved; men
allerede i foråret 1874 fik pastor Bischoff em
bede i Roager, hvor han havde sin præsteger
ning i 17 år.
Pastor Bischoff var den første tyske præst, der

efter 1864 flyttede ind i den gamle danske præ
stegård. Fru Charitas Bischoff skrev artikler til
„Kieler Zeitung“, og disse bidrag indlemmede
hun siden i sin bog: „Bilder aus meinem Leben“,
der udkom i 1912. En ny udgave blev trykt i
1929. Hendes skrivemåde er livligt fortællende,
og hendes skildringer af befolkningens gamle
skikke, som hun kom til at værdsætte, har stor
kulturhistorisk værdi.
I 1891 flyttede præstefamilien til Rendsborg.
Efter 3 års forløb omkom pastor Bischoff ved en
tragisk ulykke. Han skulle med hestekøretøj til
en begravelse på den anden side af Kielerkanalen og skulle benytte en lille primitiv færge. He
stene blev sky, sprængte afspærringen og rev
hele køretøjet med sig ned i dybet, og pastor Bi
schoff druknede.
Efter nogen tids forløb flyttede fru Bischoff
med sine to døtre og sin søn til Hamborg, og
hun skrev senere en bog om sin mor: „Amalie
Dietrich.“
Den ældste datter, der hed Charitas lige som
sin mor og var gift med tandlæge Lindemann i
Altona, rejste i 1920 til Roager og stemte dansk.
Hun syntes, at der i 1864 var begået en uret imod
Nordslesvigs dansksindede befolkning, og hun
ville være med til at gøre denne uret god igen.
Charitas Lindemann skriver i et brev, at hun
har følt, at det var lidelse og unatur for hendes
hjemegn at stå under fremmed herredømme.
Den dansksindede befolknings ærefrygt for den
underfulde opfyldelse af dets kæreste ønske det var ikke politik - det var gudstjeneste.
Hun sendte sin søn til Roager for at lære
landbrug, og senere kom han på Ryslinge høj
skole for at lære dansk kultur at kende. Efter
sin mands død i sommeren 1922 tilbragte hun
selv vinteren 1923-24 på Ryslinge højskole sam
men med sin unge datter. I foråret 1924 mod
tog hun et tilbud om at overtage en stilling som
plejemor for vanskelige drenge på „Holsteins
minde“. Her virkede hun til sin død i 1937. Den
omtalte datter blev gift her i landet og bor her
stadig, medens sønnen tog til Island og på sine
gamle dage vendte tilbage til Danmark, hvor
han er død for få år siden. Vi giver nu Charitas
Bischoff ordet.
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Nordslesvig.

Min forlovede ønskede omsider at få sit eget
hjem. Men da den syge præst stadig boede i præ
stegården, lejede han et lille hus i Hanved; der
til flyttede vi efter brylluppet, som i al stilfær
dighed blev fejret på „Forsteck“.* Da vi ved
vor ankomst kørte gennem landsbyen, så vi, at
folk havde illumineret. Foran døren til vort
beskedne hjem havde man rejst en æresport,
som var omviklet med brogede høstblomster.
Læreren holdt en tale, i hvilken han udtalte
håbet om, at vi ville blive hos dem i lang tid. Ef
ter talen blev vi inviteret til et festmåltid, som
menigheden havde bestilt til os på landsby
kroen.
Det var meget venligt. Jeg havde håbet, at
menigheden ville modtage deres præst på den
måde. Vi var begge dybt rørt og taknemmelige.
Jeg for min part håbede lige som menigheden,
at vi måtte blive rigtig længe sammen.
Bønderne her talte plattysk med hinanden.
Men der hørte også to landsbyer til sognet,
hvor der blev talt dansk; men det havde ingen
betydning for mig.
Bønderne viste også senerehen et meget ven
ligt sindelag, og når de kunne gøre os en tjene
ste, var de parat. De kørte forbi vort lille hus
med deres læssede tørvevogne, og næsten daglig
standsede nogle af dem og spurgte troskyldigt:
„Nå, fru pastor, skal vi også tage noget med
til Dem fra Flensborg?“ På den måde var den
dårlige forbindelse med byen mindre følelig, og
jo længere tid der gik, des mere sikker blev jeg
på, at jeg måtte betragte dette som mit varige
hjem.
Men efter syv måneders forløb blev jeg væk
ket af denne drøm. En dag kom min mand til
bage fra Flensborg i stærk sindsbevægelse. Han
fortalte: „Jeg har truffet generalsuperintenden
**
ten
på banegården. Jeg skal ansøge om at få
* „Haus Forsteck“ er dr. Meyers villa.

** I den evangeliske kirke i Tyskland kaldes den kirke
lige tilsynsmand, der visiterer menigehederne i et
større distrikt, generalsuperintendent. I Danmark bru
ger man titlen biskop.
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en fast stilling; her skal præsteembedet besæt
tes på anden måde.“
„Har du ikke sagt til ham, at folk gerne vil
beholde os her?“
„Hvor ofte har jeg ikke sagt til dig, at det ikke
går! Du er blevet så sikker, men helt uden grund.
Embedet er alt for stort til sådan en ung præst.“
„Kan du så selv bestemme, hvor du gerne vil
være?“
„Nej, hvad tænker du på? Jeg er jo uddannet
med henblik på Nordslesvig; derhen skal jeg
nu i det mindste i fem år.“
Jeg sukkede, og min mand vedblev: „Det var
sådan: Da jeg hilste på generalsuperintendenten,
sagde han: „Nå, til at begynde med indsender
De Deres ansøgning. Kender De Roager?“ „Ja,
det er kirken med de to tårne.“ „De tænker på
Broager; men jeg mener Roager. De ved tilsyne
ladende ikke, hvor det ligger.“
„Nej, Deres højærværdighed.“
„Nå, så rejs blot derhen, når De har sendt
Deres ansøgning afsted. Det ligger så tæt ved
grænsen, at grænsepælen findes i sognet. Tæt
ved den danske by Ribe“.“
Min mand gjorde begge dele. Han søgte em
bedet og rejste til vort fremtidige sogn. Jeg imødeså hans tilbagekomst med spænding; men han
var meget fåmælt; jeg måtte spørge ham om alt.
„Hvordan er der så dér?“
„Nøgent,“ sagde han.
„Og præstegården?“
„Den er gammel og faldefærdig. I de sidste
tre år har der ikke boet nogen præst dér; embe
det er blevet passet af en nabopræst. Nogle stuer
og det meget rummelige køkken bliver beboet af
unge forpagterfolk; af den grund bliver den
plads, vi får, meget begrænset. Værelserne, som
bliver tilovers til os, er i en meget dårlig forfat
ning, tapeterne hænger i store laser ned fra væg
gene, ingen steder er der en kakkelovn eller et
komfur; det må vi selv anskaffe altsammen.
Da jeg gav udtryk for min forundring der
over, sagde min mand: „Efter loven, som gæl
der i Tørninglen, må præsten, der får embe
det, selv indløse præstegårdens bygninger. Ved
hvert embedsskifte finder der altså en tvungen
handel sted.“

„Men hvis der ser sådan ud, kan vi da slet
ikke flytte ind? Har du så ikke bedt forpagterens
kone om at gøre rent inden tiden eller leje nogen
til det på vor regning, for at vi dog kan stille
sagerne på plads?“
„Jeg har spurgt hende om det; hun sagde, at
hun ikke havde noget at gøre med vore væ
relser.“
Kort tid derefter pakkede vi vore sager, lod
flyttevognen køre afsted og blev endnu en dag
i præstegården hos den syge præst. Samme dag
aflagde vi nogle afskedsbesøg. Så rejste vi. Ved jernbanen mødtes vi med vor veninde,
frøken Roquette, som fru dr. Meyer elskværdig
overlod os nogle dage, for at hun kunne hjælpe
os. Til Tønder gik det fint med toget. Herfra
benyttede vi postvognen til Skærbæk; det va
rede fire timer. Her bøjede vor vej af i østlig
retning, mens postvognen fortsatte ad den snor
lige vej til Ribe. Vi lejede en åben vogn, hvor
vi fik os anbragt sammen med vor lille tjeneste
pige.
Om ca. to timer kunne vi være i Roager, sagde
man til os.
Tæt indsvøbt i vore pelse - det var i den vid
underlige maj måned - kørte vi ad den sandede
vej langsomt mod vort mål. Den umådelige slet
te strækker sig foran os i bløde, bølgeformede
linier og giver det søgende blik det bedst tæn
kelige udsyn i alle retninger. Sandelig, det er
et ejendommeligt stykke land, vi ser for vore
øjne. Landevejen foran os fremtræder som et lyst
bånd på baggrund af det bløde mørkt farvede
tæppe. Her og der har man revet huller i det
mørke tæppe; så kommer det gule sand til syne.
Over det hele hviler der en tungsindig alvor.
Vort søgende blik falder på sort mosejord; dér,
hvor man har gravet tørv, har der i den flade
fordybning dannet sig vandpytter, som himlen
dog ikke spejler sig i, da deres vandoverflade er
dækket med en lilla, mat metalglinsende hinde.
Som blinde øjne lå disse vandpytter der, omgivet
af slanke, stive siv, som stædig og urokkelig holdt
stand mod blæsten. Over det hele ligger der et
tungt skydække. „Og jorden var øde og tom,“
sukker det inden i mig. I det samme vender min
mand sig hen imod mig og peger tavs, som om

han havde gættet mine tanker, tilbage imod vest.
Åh, hvilket syn! - Undrende ser øjet, hvordan
en strålende gylden stribe skubber sig ind imel
lem den sorte mur af skyer og jordens mørke
overflade. Denne overflod af purpurrød solglans
sænker sig i havet, således at den mørke hori
sonts synsrand imod vest bliver oplyst og for
gyldt.
Min mand ser i tavshed spørgende på mig; jeg
nikker til ham; jeg vil med fortrøstning se frem
tiden i møde, thi også om dette fremmedartede
land gælder ordene: „Guds ånd svævede over
vandene.“
Brev fra frøken Roquette.

Kirkeby, Roager sogn,

Nordslesvig, den 15. maj 1874.
Kære fru doktor!

Jeg præsenterer mig for Dem med et skævt
ansigt. Min kind er så hævet, at jeg tror, den må
briste. Det er ikke til at undre sig over. Den
skarpe vestenvind, som suser over heden, og de
ubehagelige forhold, som hersker her i huset, fø
rer sådan noget med sig. De kan slet ikke fore
stille Dem, hvilke anstrengende dage vi har
haft. Charitas var så udkørt, at hun er gået i
seng i eftermiddag, og jeg lå i sengen i formid
dags. Sådan tilbragte vi den første søndag i
Nordslesvig. Med undtagelse af den lille tjene
stepige er vi alene, for præsten er i nabosognet,
hvor indsættelsesmiddagen finder sted, fordi
præsten dér har passet embedet her i tre år.
Men den kirkelige højtidelighed var i kirken
her. Det var sikkert svært for Charitas, at hun
ikke kunne være til stede, da hendes mand blev
indsat i sit nye embede; men hun ville ikke lade
mig være alene „i et fremmed land“, som hun
sagde, tilmed da jeg ikke var rask. Folk skal nok
tænke: „Det er nogle kønne mennesker, først
lægger den ene sig til sengs, og så den anden.“
Men jeg vil prøve at fortælle i den rigtige ræk
kefølge.
Efter en endeløs køretur gennem en egn, som
i virkeligheden ikke er nogen egn, og som har
et så alvorligt præg, at man bliver ganske depri
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meret, fik vi øje på den blytækkede gotiske*
kirke, der ligger på en jævnt skrånende bakke.
Præsten havde for kort tid siden set den indven
dig. Han sagde, at den er bygget omkring 1630
af gråbrødrene.** På den anden side af vejen
over for kirken ligger kroen. Man kan kende
den på den rummelige kørestald, gennem hvil
ken man kan se et uendeligt stykke af himlen
og jorden.
Ved kirken bøjede vi af fra hovedvejen og kør
te på en blød, støvet vej et lille stykke imod vest.
En gård, der var beskyttet imod vestenvinden af
mange træer, lå foran os. Præsten vendte sig hen
imod os og sagde bevæget: „Det er præstegår
den.“ Så var vi der, steg rask ned af vognen og
så os om på gårdspladsen. De må forestille Dem
en stor, hesteskoformet gårdsplads, der er omgi
vet af lange, lave stråtækkede bygninger. En
pragtfuld mødding danner baggrunden. Til trods
for, at vegetationen endnu er langt tilbage, træ
der man her overalt på frodigt blomstrende mæl
kebøtter. Til vor glæde så vi flyttevognen stå
parat, og mens vi holdt rådslagning om at pakke
ud, kom det unge forpagterpar ud af huset. Hvis
alle folk her er så statelige og kønne, vil Bi
schoffs leve iblandt en smuk menneskerace. Ko
nen er ligefrem en skønhed, en høj, slank blon
dine, med så regelmæssige træk og så finskåren
næse og sart teint, at jeg var helt overrasket.
Uvilkårligt gled mit blik fra forpagterens kone
hen til Charitas. Hvilken modsætning. Charitas
stod i sin pels så lille og hjælpeløs, medens den
anden med en streng og hovmodig mine så ned
på hende. Jeg tænkte: „Hvordan vil det gå hen
de her!“ Med den kone, som er så afvisende
over for hende, skal hun bo under ét tag. Hur
er den indfødte; hun vil betragte Charitas som
en person, der trænger sig ind her, og hvad der
gør sagen så vanskelig, er sproget, som Chari
tas ikke kan. Præsten er ærgerlig over, at hun
ikke har været flittigere. Nu står hun forlegen
og forstår intet, må have hvert ord oversat. Det
er en vanskelig samtale. Hun kan dog ikke altid
have sin mand med i snor. Jeg kan slet ikke for* Roager kirke er bygget i romansk stil med senere til
bygninger i gotisk stil. (Oversætteren)
** Roager kirke er fra middelalderen. (Oversætteren)
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stå noget; men derover sørger jeg ikke særlig
dybt. For mig er denne tid en meget interes
sant episode; jeg glæder mig allerede nu til at
kunne skildre den for vennerne i Kiel og min
bror Otto. Ja, Otto vil misunde mig. Hvis han
var her, ville han bruge denne egn som ramme
for en roman. Sandelig, meget er helt romantisk.
Vi gik nu alle fem ind i huset. Det var ikke
godt, alt hvad vi så der. Her skal tapetseres;
her skal anskaffes kakkelovn og komfur. Forøv
rigt har musene haft uindskrænket herredømme
her. Man skulle ikke tro, at et sådant forfald kan
ske i løbet af tre år.
Jeg spørger præsten, om der findes bager, slag
ter, læge og apoteker. Det er der ikke noget, der
hedder. Der findes ikke engang en rengørings
kone. Enhver gør det arbejde, han skal have ud
ført. Hvor får vi kakkelovne, tapeter, kød og brød
fra? Alt sammen i den danske by Ribe. Nej, her
ville jeg ikke gerne føre hus! For at kunne holde
det ud her, må man have ungdom og kærlig
hed. Begge dele er Gud ske lov til stede; men
svært bliver det nu alligevel.
Åh, det var altsammen så tungt og vanskeligt,
slet ikke nogen venlig modtagelse. Forpagterens
syntes, at det var for sent at pakke ud i dag. Der
for satte vi os modfaldent op i vognen igen og
kørte til kroen, hvor vi tilbragte natten. Værten
og hans kone forstår og taler en smule tysk.
Vi traskede rundt og kedede os og opdagede,
at der er en høkerbutik ved kroen. Vi så os om
kring derinde og undrede os over alt det, man
kunne få her. Foruden petroleum, sæbe og den
slags gode sager var der også brogede blomster
til hatte, presset fløjl, fernis og perlekranse at
få. Gid man også havde kunnet få brød og kød.
Den næste morgen vandrede vi hen til præ
stegården. Vognmanden var i færd med at læsse
af; men han bad om, at præsten ville skaffe
hjælp. Der kom nogle mænd. De stak prøvende
deres stok ind i vognen og kiggede selv nysger
rig ind i den. Men da de blev bedt om at hjæl
pe, brummede de noget. Præsten sagde, at de
havde sagt, at de ikke ville læsse af, for de øn
skede ingen tysk præst. Da jeg udtrykte min
harme over det, sagde han: „Vi må huske på, at
vi ganske vist befinder os på tysk jord, men skal
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leve blandt en dansksindet befolkning.“ Forelø
big kunne vi kun stille det nødvendigste frem.
Der skulle først skures og tapetseres. Det før
ste gjorde den lille tjenestepige, som vi havde
bragt med, og som heldigvis kan tale dansk. Vi
kørte alle tre til Ribe. Jeg ville ikke have troet, at
jeg i min levetid ville komme til Danmark.
Efter at vi havde ladt den sidste bondegård i
Roager sogn bag os, kom vi til en pæl med et
skilt, hvorpå der stod: „Toldgrænse“. Der lå
med kort afstand den tyske og den danske told.
Turen var meget mere interessant, end jeg
havde tænkt. Til begge sider af vejen var der
høje, fantastisk formede, forrevne klitter. Midt i
denne ensomhed ligger en fuldstændig forfalden
og elendig hedekro. Det er den uhyggeligste,
eventyrligste bule, som man kan forestille sig.
Man manglede blot den pjaltede sigøjner, som
ville kræve pengene eller livet af os. Men vi kom
dog helt uantastet igennem disse nordiske
Abruzzer.
Længe før man når Ribe, ser man Ribe dom
kirkes herlige romantiske bygningsværk. Præsten
fortalte, at de danske konger tidligere blev kro
net her. Selve byen er lille. Præsten fortalte os,
at der på et gadehjørne stod: „Gråbrødregade.“
Der har munkene, som har bygget disse gotiske*
kirker, altså boet. Der er en hel del interessante
ting at lægge mærke til. Det morede mig, når
jeg kunne læse, hvad der stod på husenes skilte.
Der står karetmager, snedker, jeg gættede på
Schneider, men præsten sagde, at det betød
„Tischler“.
Idet vi gik gennem gaderne og rådslog, fulgte
drengene os. De råbte: Tyskere, tyskere, tysk
pak. Men i forretningerne var de meget høflige
og imødekommende. Men hvor måtte vi købe
meget. Hvor er alt dog besværligt og dyrt. Nu
skal vi igen have en ekstra vogn for at hente kak
kelovne og komfur, og alt skal igennem tolden.
Da vi kom hjem, var det brændende spørgsmål:
Hvad skal vi gøre af pølserne? Vi mangler et
madskab, og musene er så ugenerte, at de løber
omkring ved højlys dag. Hvorledes kan de også
vide, at andre herrer har taget huset i besiddelse.
* Ribe domkirke er — som de fleste kirker på egnen. —
bygget i romansk stil. (Oversætteren)

Man må ikke være bange. På loftet er der under
tiden pludselig sådan et spektakel, at man tror,
at onde ånder driver deres spil deroppe.
Præsten, som er meget praktisk anlagt, kom
med hammer og en sømkasse og slog søm i de
lave loftsbjælker. Og der hænger nu vor proviant
i dagligstuen for øjnene af os.
Charitas kogte i dag en kødsuppe hos forpag
teren, da vort komfur ikke er stillet op endnu.
Jeg hengav mig til det glædelige håb at få noget
varmt at spise i denne kulde. Jeg havde netop
klædt mig på, da Charitas kom med suppeterri
nen. I det øjeblik styrter præsten i fuld fart
over gårdspladsen. Han så ganske mærkelig ud,
da han endnu havde præstekjolen på. Charitas
blev helt bleg af skræk. Hun satte terrinen fra
sig og spurgte med rystende stemme: „Hvad er
der sket?“
Pølserne, pølserne! råbte han åndeløs, rev
dem i en fart ned og kastede dem i skødet på
mig. „Væk med dem, men hurtigt! De er her
straks.“
Uvilkårligt skyndte jeg mig bort og kastede
dem ind i værelset ved siden af på en bunke af
forskellige ting, som endnu lå der hulter til bul
ter. Så gik jeg igen nysgerrig ind i stuen. Netop
som jeg går ind ad den ene dør, åbnes yderdø
ren, og to herrer træder ind. Den ene af dem
bærer en kårde, den anden er i præstekjole med
en bred pibekrave. Præsten præsenterer: Hr.
landråd von Rosen fra Haderslev og hr. provst
Andresen fra Bevtoft. Provsten er en påfaldende
smuk mand, hvis sølvgrå krøller giver ham et
værdigt udseende. Begge herrer så sig forbavset
omkring, og landråden sagde: „Her ser det slemt
ud endnu; men det kan jo blive godt. Al begyn
delse er vanskelig.“
Efter at de to herrer havde sagt nogle trøsten
de ord, gik alle tre herrer. Og vor suppe? Nå,
den var imens blevet slemt afkølet.
Nu kan jeg høre, at Charitas kommer. Vi vil
endnu engang gå gennem den store have. Hvis
den kommer under kyndig pleje, kan der blive
noget dejligt ud af den; men nu ser den ud, som
om Tomerose havde sovet i den. Alt er tilgroet
og blevet til et vildnis. Gangene er groet helt til
med græs, frugttræerne har vildskud, og stam-
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meme er fulde af mos og slyngplanter. På bu
skene hænger der totter af fåreuld. Forpagteren
har vist ladet fårene græsse i haven. Overalt er
der ukrudt; det giver arbejde. Jeg forestiller mig,
hvordan det vil være, hvis børn tumler sig her;
for dem kunne denne store, vilde have blive et
paradis. Bagtil går den over i en smuk lille skov,
hvor et utal af krager holder til. Henimod aften
er der en sådan skrigen, at jeg altid tænker, at
David Copperfield gerne måtte få halvdelen til
sin tomme kragerede. Der er de, og hvor de
skriger!

Mange hilsener fra kragereden i Roager.
Deres trofaste Emilie Roquette.
Al begyndelse er vanskelig.

Frøken Roquette var rejst igen, efter at vi havde
indrettet os nogenlunde.
Først efter hendes afrejse skete det store un
der, hvorefter vi stadig forventningsfuldt havde
holdt udkig. Trods blæsten og kulden, som her
skede i dagene, der var gået forud, strålede ha
ven en skønne søndag morgen med en fortryllen
de blomsterpragt. Naturen bar helligdagsprydel
se, og hvor feststemte følte vi os, da vi slog ind
på vejen til Guds hus, mens kirkeklokkerne rin
gede. Lærken hævede sig jublende op i luften fra
de grønne marker.
Ved de nøgne grave på kirkegården stod
mænd og kvinder, som ved vor tilsynekomst
hilste høfligt og sammen med os gik ind i kir
ken.
Befolkningen er kirkelig; derved ændrer heller
ikke den „tyske“ præst noget.
Intet orgel. - Degnen synger for, og menig
heden stemmer i. Danske salmer - danske me
lodier - en dansk prædiken.
Prædikenen forstod jeg ikke, og alligevel var
jeg dybt bevæget. Mindet om lignende følelser
dukkede op; det var dengang i den lille engel
ske landsbykirke i Harpole, hvor jeg dengang
også havde følt mig så fremmed og rodløs. Den
gang kunne jeg dog forstå sproget, og jeg var fri,
jeg kunne gå, hvis jeg ikke syntes om den en
somme tilværelse. Nu var det anderledes. Jeg
vidste, at min mand var forpligtet til at blive
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fem år i Nordslesvig. Fem år bundet til en be
folkning, som ikke ville vide af os, og hvis sprog
og skikke var ukendt for mig. Alt forekom mig
så fremmed. Stod min mand ikke der og talte et
sprog, som jeg ikke kunne følge ham i? Ville det
være muligt for mig at famle mig igennem disse
ejendommelige opgaver? I bedste fald ville min
udtryksmåde blive stammende. Ville der være
et eller andet område, hvor menigheden og jeg
kunne finde hinanden? Her i kirken var det, der
forenede os - bandt os sammen. Men selv med
det ville det gå langsomt fremad. Også for me
nigheden, forekom det mig, måtte det være
svært at gå til deres præst med deres bekymrin
ger og nød, da han jo ikke var en af deres egne.
En beklemmende, vag følelse af angst hvilede
over mig.
Mit blik faldt på en iøjnefaldende, blåmalet
niche, i hvilken Moses, primitivt udskåret i træ,
stod med lovens tavler. Figuren var overmalet
med hvid maling. Hvem kunne have skåret den?
Mon der endnu fandtes folk, som var interesse
ret i den slags? Her var der dog en slumrende
trang til kunstnerisk udfoldelse. Hvis et sådant
menneske boede i sognet, måtte man kunne
komme i kontakt med ham; han ville have fan
tasi, for han søgte efter forståelse med omver
denen igennem fremstillingen af kunstværket,
som han så for sit indre øje. Et menneske, der
havde sans for kunst, ville lade politikken ligge,
mente jeg. Religion og kunst spurgte vel ikke ef
ter dansk eller tysk. Ak, kun en tilknytning! Et
eller andet, man kunne være fælles om. At man
ikke skulle stå alene! - Nu lyste min mand vel
signelsen med danske ord af et tysk hjerte, hvil
ken delthed! - Ville denne velsignelse have kraft
til inderligt at forene hjorden og hyrden?
Hvilken lang ensom søndag! Vi var ikke en
gang fortrolig med vort hjem i snævreste for
stand, med vort hus og vor have. I blomsterprag
ten vandrede vi omkring som fremmede. Over
os strålende skønhed, nedenunder os vanrøgt,
ukrudt, frodige brændenælder og stolt Henrik
(chenopodium bonus Henricus). Vild kørvel
ragede op over det hele med fine hvide skærme,
der bredte et hemmelighedsfuldt, sart slør over
vildnisset.

Fra den blomsterfyldte have droges vi til ud
sigtspunktet, der lå på en høj, hvorfra man kun
ne se langt ud i det fjerne. Vi spejdede - holdt
udkig - efter mennesker. Den mørke prik, som
kom ned ad bakken, var et menneske. Den strå
lende sol skinnede på skjortebrystet; men os ved
kom den fremmede mand ikke. Men nu skulle det blive til alvor med at lære
noget. Jeg tog „Den lille Dansker“ frem; foran
i bogen havde min mand skrevet ordene: „Ud
holdenhed fører til målet“!, og han havde sat
et stort udråbstegn bag ved dem.
Jeg lærte talemåder; men jeg ville gerne læse
fortællinger i sammenhæng. „Det, som jeg har“,
sagde min mand, „det er for vanskeligt for dig.
Måske senere engang“. Da jeg engang hentede
noget i butikken, spurgte jeg købmanden, om
han ikke havde en bog til mig. Hans ansigt strå
lede af glæde, og han sagde ivrigt: „De vil lære
dansk? Jeg har jo det danske folkebibliotek. Her
skal De se“!
Det var, hvad jeg søgte. Udvendig var bøgerne
ikke i nogen god forfatning; de var plettet, der
manglede blade, nogle sider var revet ud; hvad
gjorde det, der blev mere end nok tilbage til mig.
Det varede ikke længe, førend jeg blev fuldstæn
dig opslugt af Ingemanns romaner. Jeg så i ån
den, hvordan den smukke dronning Dagmar
landede ved Ribe, og hvordan der blev holdt
takkegudstjeneste i domkirken. Jeg så, hvordan
Dannebrog faldt ned fra himlen til tegn på, at
Gud var med danskerne. En stor glæde kom
over mig, fordi jeg tilegnede mig denne ånde
lige rigdom. Købmanden havde glæde af min
iver, for jeg hentede efterhånden alle hans bø
ger.
Det var vanskeligere med at tale sproget, for
bønderne talte dialekt. Undertiden gav jeg mig
til at gætte; men jeg gættede tit forkert; det kun
ne jeg se på kvindernes forbavsede ansigter.
★

En dag var der smørlevering. Vi ventede at få
næsten 400 pund smør, som blev bragt os af
kvinderne.
Det skabte liv og røre! D-agen i forvejen blev
der bagt mange forskellige slags kager; der blev

ristet og malet kaffe, og sukkeret blev hugget i
stykker. Forpagterkonen tog sig af bagningen; det
kunne jeg ikke. Den følgende dag kom købman
den kørende ind på gårdspladsen; han medbrag
te et antal smørdritler og salt. Et stort bord, som
skulle bruges til at sortere og ælte smørret på,
stod parat i køkkenet. Min mand vejede og skrev
op. Jeg havde sprogligt forberedt mig på bedste
måde og kom frem med al min visdom. Der var
smukke, statelige skikkelser med kønne ansigter
imellem dem. De fleste så med ringeagt og lige
gyldighed ned på mig. Men her og der mødte
mit blik dog også et par øjne, som hvilede på
mig med deltagelse og medlidenhed. Ja med
medlidenhed, for jeg bejlede til deres kærlighed,
da jeg følte mig så fremmed og usikker imellem
dem. Og hvor meget trænger den ene kvinde
ikke til den anden. Jeg i hvert fald. Konerne
havde deres solide hjemmespundne og hjemmevævede kjoler på. På hovedet havde de yngre
hvide, rynkede stadshuer med brede bånd af
broget silke, som de havde bundet under hagen
i en flot sløjfe. Helt gamle koner bar derimod en
tætsluttende silkehue; ansigtet indrammedes af
en håndsbred blonde, der var stivet og rynket.
Da jeg havde forsynet dem alle, satte jeg mig
hen til dem. Den kone, der sad nærmest ved
mig, følte på min kjole og spurgte: „Er den købt
eller hjemmespundet“?
Jeg lo og sagde, at den naturligvis var købt.
Men jeg kunne da spinde? Jeg rystede på ho
vedet og sagde: „Nej, spinde kan jeg ikke“. Nu
blev eksaminationen overtaget af en anden, og
man spurgte mig, om jeg kunne væve, farve,
brygge øl, støbe lys, bage og malke. Og jeg dum
pede med glans til eksamen. Jeg kunne intet. Jeg
kunne ikke engang tale rigtig med dem, for jeg
måtte tænke mig om, og tiltrods derfor radbræk
kede jeg sproget. Idet hun trak på skuldrene,
sagde en af dem: „Hun er en lille stjamp“. De
andre lo og nikkede; men jeg kæmpede med tå
rerne. Jeg følte, at mit nederlag var komplet,
skønt jeg ikke var klar over, hvad „stjamp“ be
tød. Der kom stadig flere kvinder. De første
gik ud i haven og gjorde plads ved kaffebordet
til de sidst ankomne. Det var en anstrengende
dag, og jeg åndede lettet op, da vi var alene. Jeg
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hentede ordbogen. „Hvad? Så ivrig“? råbte min
mand. „Hvad søger du? Du kan jo spørge mig“.
Jeg tav og ledte efter bogstavet S. Jeg fandt ikke,
hvad jeg søgte og lukkede bogen i. „Nå“? sagde
min mand. „Äh“, sagde jeg modvillig, „jeg ledte
kun efter et ord. Hvad er en „stjamp“? brast det
ud af mig. „Stjamp“, sagde min mand langsomt,
„det vil du vist ikke finde. Det betyder - nå - en
dum gås, dosmer, fæhoved. Har de måske sagt
det om dig“? Nu hulkede jeg. Min mand tav
en stund, så sagde han tøvende: “De tænkte
naturligvis, at du ikke ville forstå det. Ordet fin
des ikke i skriftsproget“. Så fortsatte han efter
en pause: „Tag det ikke tungere, end det er
ment“. Jeg så forarget op. „Du indrømmer altså,
at de har ment det“, sagde jeg ophidset. „Natur
ligvis! De har ment det“. „Det, siger du uden
videre! Du mener det måske også“? „Naturlig
vis“, sagde min mand spottende, „derfor har jeg
taget dig. Det er jo så nemt at have en lille gås
til kone“. „Du er grusom. Du har ingen med
følelse med mig“. Min mand tog sin stol og trak
den hen ved siden af mig, så lagde han armen
omkring mig og spurgte: „Sig mig, har du fan
tasi“?
„Hvorledes“?
„Hvis du har, så sæt dig et par minutter ind
i de herboende bønderkoners tankegang. De vil
gerne se op til deres præstekone. Du har intet
af den kunnen og de færdigheder, som de fra
barnsben af er opdraget til. De er dygtige, og
dygtighed værdsætter de. Deres liv og al deres
interesse drejer sig om disse ting. Du kan ikke
engang tale med dem, og så venter du, at de
skal have respekt for dig. Hvor skal den komme
fra, når du ikke er i besiddelse af nogen af deres
færdigheder“?
„Gid vi var væk herfra! Gid de fem år, som
du skal være her, var forbi“!
„Har jeg nogensinde sagt, at vi vil flytte efter
fem års forløb“?
„Nej, men så kan du flytte“.
„Hvad har jeg skrevet i „Den lille Dansker“?
„Udholdenhed fører til målet“! De kender ikke
tyskerne! skal vi ikke vise dem, at vi også kan
være dygtige? Først og fremmest skal vi holde
ud. De skal se, at vi holder tappert ud på vor
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post, og at vi har i sinde at hjælpe dem efter vor
evne og styrke. Vi vil bejle til dem, som Jacob
bejlede til Rachel. Måske går det os, som det gik
ham. Vi vinder måske om nogle år deres agtelse.
Mon vi også vinder deres kærlighed? Men det
skal dog være vort mål! Om vi når målet, står
i Guds hånd“!
★

Vi ventede vort første barn. Denne begivenhed
optog mig meget, og vi forhørte os om, hvem vi
kunne henvende os til om hjælp til mig. Man
fortalte os: I den nærmeste landsby bor der en
gammel og en ung (jordemoder). Den gamle er
den mest pålidelige. Den unge er for et tidsrum
af et år blevet suspenderet af kredslægen, da fle
re kvinder er død af barselfeber for hende. Året
er ganske vist gået for nogen tid siden; men in
gen vil betro sig til hendes hjælp. Hvis det var
sådan, måtte det være den gamle. Efter nogen
tid siger min mand: „Skal vi ikke alligevel lade
den unge komme?“
„Den unge?“ sagde jeg forbavset, „men
„Ja, ja, jeg ved det; men tror du ikke, at hun
vil tage sig dobbelt så meget sammen efter de
triste erfaringer, hun har gjort. Hvis vi går for
med et godt eksempel og viser mod, så vil hun,
hvis det lykkes for hende her, igen komme på
mode, og det ville man da unde hende.“
Jeg bad Stine, den unge jordemoder, til kaffe,
og gjorde den behagelige opdagelse, at hun for
uden sin kunst også havde lært noget tysk i Kiel.
Om det var godt eller dårligt; jeg måtte affinde
mig med hende.
Det daglige brød gav mig meget at bestille.
Gentagne gange forsøgte jeg at bage; men det
ville ikke lykkes for mig på grund af tørveilden.
Det blev klæbrigt. Derfor var jeg glad, at der
engang om ugen kom en mand fra Høgsbro og
bragte mig hvedebrød. Men også det havde sine
vanskeligheder. Hvis han kom over heden i
brændende solskin, var brødet forvandlet til tve
bakker; kom han i regnvejr, var det gennem
blødt, og efter nogle dages forløb voksede der
et fint skæg på det, som jeg først måtte skære
bort, inden jeg satte det på bordet.
Efter nogen tids forløb havde vi mælkeleve-

ring. I Kirkeby var sagen ligetil. Pigerne bragte
mælken hjem til mig fra de forskellige gårde, og
jeg kunne i al gemytlighed lave min ost. Regle
mentet lød på, at al middagsmælken skulle leve
res os på en bestemt dag. I indtægtsprotokollen
stod der, at vi af den leverede mælk ville kunne
få nogle og firs pund ost.
Til sognet hørte der fire landsbyer. Til de
øvrige tre landsbyer gik jeg med min pige for på
en bestemt gård, hvor der i forvejen var sagt
besked, at tage imod mælken, som pigerne brag
te. Jeg gav den unge pige mjød, kager, salt, kom
men og en lille flaske med osteløbe med i kur
ven. Pigerne blev på den fremmede gård af mig
beværtet med mjød og kager. Da al mælken var
samlet, satte vi en stor grydefuld over ilden og
tilsatte noget af den opløste osteløbe. Den fik
mælken til at løbe sammen; vi pressede oste
massen og hældte den i et linnedstykke, der var
lagt ud over en form. Det hele blev presset godt,
og til sidst blev der lagt en stor, tung sten oven
på, og efter otte dages forløb kunne osten afhen
tes, da den nu var så fast, at den kunne trans
porteres. På den dag var bønderne meget gæstfri
imod os. Når arbejdet var gjort, blev vi inviteret
til at spise sammen med dem.
Alt gik godt, indtil jeg kom til den sidste
landsby. Det var første gang, det skete, at piger
ne i stedet for at komme med fyldte spande kun
kom med en hankekrukke fyldt med mælk. Jeg
spurgte bondekonen, om gårdene her var min
dre, da der leveredes forholdsvis lidt mælk her.
Bonden havde hørt mit spørgsmål, og han overfusede mig, skældte mig ud for „tysk pak“ og
sagde, at vi var en uforskammet bande. Vi skulle
sige tak, når de gav os, som de slet ikke havde
sendt bud efter, både mælk, smør og korn. Vi
kunne gå ad Hekkenfeldt til. Over for et sådant
raserianfald havde jeg ikke kunnet forsvare mig
eller værge mig på tysk, men endnu mindre på
dansk. Jeg var grædefærdig. Hvor gerne ville jeg
ikke have ladet det hele i stikken og være løbet
derfra; men jeg blev på min post og gjorde mit
arbejde færdig; så slæbte jeg mig dødsens be
drøvet og elendig tilpas hjem.
Om natten sendte vi forpagterens karl, Ole,
til lille Stine.

Brev fra frøken Roquette

Kirkeby, den 8. juli 1874.
Kære fru doktor!

Her er jeg igen. Vognen var som aftalt i Skær
bæk. Kusken, der, som jeg senere fik at vide, iøvrigt var smed, kom hen til mig, og idet han tog
den korte pibe ud af munden, sagde han en hel
del, hvoraf jeg kun forstod: „Pastor Bischoff“.
Det var jo også tilstrækkeligt. - Efter den næsten
to timer lange køretur holdt vognen omsider på
gårdspladsen. Strålende af lykke kom præsten
ud og tog imod min lykønskning i anledning af
hans nye værdighed. Jeg gik foreløbig med ham
ind i værelset ved siden af. Jeg måtte også gøre
mig lidt i stand efter den lange rejse. Så gik vi
sammen ind til Charitas. De kan tro, jeg blev
forbavset. I barselstuen sad der ikke færre end
fire af sognets bønderkoner, og Charitas selv
sidder op i sengen med glødende kinder og gør
sig umage med at underholde dem allesammen
på dansk. De kan tro, hun glædede sig over, at
jeg endelig kom. Hun pegede lykkelig og stolt
på den lille kurv ved siden af sin seng. Mens jeg
betragter den kønne lille pige, kommer der igen
en kone, og den uforsigtige præst lader også hen
de komme ind uden videre. Men da optrådte jeg
helt energisk og sagde til præsten, at han skulle
dog ikke lade folk komme ind straks; de havde
jo slet ikke den rigtige temperatur, så de med
det samme kunne få lov til at komme hen til
sengen. Jeg tog foreløbig konen med ind i værel
set ved siden af. Til beroligelse for mig gik de
andre koner nu også. Charitas så bønfaldende
på mig, som om hun søgte efter hjælp og sagde:
„Jeg beder Dem, vær dog endelig forsigtig! Åh,
vi glæder os netop så meget over, at isen på
grund af barnets fødsel foreløbig er brudt. Bar
net har gjort underværker! De kommer, og de
er slet ikke kølige og spydige.“
Da sagde præsten på sin tørre måde: „Hvor
for skulle de være spydige, denne gang har du jo
bestået eksamen.“
„Ja“, sagde Charitas lykkestrålende, „vil De
tænke Dem, alle synes, at den lille er så yndig,
og de fortæller mig, at der i over hundrede år
ikke er født et bam her i præstegården. I mange
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år har der boet enkemænd eller ungkarle her,
og den sidste præst, som kom hertil fra Køben
havn, bragte børn med“.
Præsten viste mig smilende adskillige sved
sketærter af butterdejg. Jeg slog hænderne sam
men og spurgte Charitas: „De har vel ikke spist
af dem?“
Hun lo og sagde: „De er da til mig! Jeg har
i den sidste tid måttet tage imod så meget, der
var ubehageligt og blev mig påtvungen, skal jeg
så ikke tage imod denne frivillige og kærkomne
gave?“
Præsten gav mig en svedsketærte og tog selv
en, og mens vi gik med dem, sagde han: „Man
ofrer ganske vist til Guderne; men nydelsen har
præsterne og levitterne.“
Charitas var stadig meget bekymret for, om
den sidste kone mon var fornærmet. Det var
kromandens kone. Hun forstod en smule tysk,
men måske kun så meget, at der kunne ske en
misforståelse. Hun påmindede mig om endelig
at være forsigtig, da beboerne var mistroiske og
let fornærmet.
„Ak Gud“! sagde hun, „vi vil håbe det bedste,
nu tog det netop sådan en god vending!“
Jeg formanede hende til, at hun skulle tage
det med ro, lægge sig ned og slet ikke tænke på
noget. Præsten er, skønt han er mandig, betænk
som og hjælpsom som en mor. Han tager selv
fat alle vegne, og det klæder ham.
Da vi havde ordnet alt, sagde vi til den lille
tjenestepige, at hun skulle sætte sig ind i værel
set ved siden af og kalde, hvis der var brug for
os. Vi gik ud i haven, som nu, da alt var grønt,
virkelig er meget smuk. Under et valnøddetræ
står der en bænk; på den satte vi os, og jeg lod
præsten fortælle. Alle slags uvant arbejde og op
gaver er i den sidste tid blevet lagt på Charitas;
det har også givet hende sindsbevægelser af for
skellig art, så han næsten har været bekymret
for, hvordan det ville gå hende.
Det er et held, at præsten er så rolig; sande
lig, de to supplerer hinanden glimrende, for
man kan ikke netop kalde Charitas en rolig na
tur. Hun føler hver smerte og hver glæde meget
intenst.
Jeg talte så om de politiske forhold her, han

62

sagde til mig: „De tror forhåbentlig om mig, at
jeg ikke irriterer nogen, da mit arbejde ikke lig
ger på det politiske felt. Men de skal heller ikke
irritere mig! Det kan jeg ikke finde mig i til trods
for, at jeg ønsker fred. De må ikke glemme, at
jeg er tysk embedsmand. Hvis jeg af den grund
ikke bliver afholdt, må vi bære det; men de skal
i det mindste respektere mit standpunkt.“
„Gør de da ikke det?“ spurgte jeg.
„Jeg har alligevel en hel del at slås med. Jeg
tåler ikke, at de lægger Dannebrog på barnevog
nen, når jeg bliver kaldt ud til dåb. Også ved
bryllupper sker det, at der bliver sunget ophid
sende sange, som f. eks. om „den giftige slange“,
der kommer til dem fra syd. Jeg har sagt til dem:
„Hvis de inviterer mig, kommer jeg for at dele
glæde og sorg med dem. Hvis de vil synge poli
tiske sange, tvinger de mig til at forlade deres
selskab. Og nu kommer det kære barn som
fredsstifter midt i alt det fjendtlige. Ville vi vel
for kort tid siden have troet, at de samme bøn
derkoner, som netop fornylig havde optrådt så
spydigt og overlegen, nu ville komme af egen fri
vilje med de bedste gaver, som man kan tænke
sig og hjælpe os?“
Så talte han om fru Dietrich.* Hun har villet
komme for at hjælpe; men netop i den anled
ning ville han ikke gerne have hende. Hun, som
hele livet igennem havde været så hård imod sig
selv, hun ville finde det latterligt at tage det
hensyn, som vi nu engang finder det påkrævet
i Europa. Vi må først selv sidde bedre fast i sad
len, inden vi optager vor usædvanlige mor i vort
hjem. Bønderne, som ikke kan tale med hende,
ville danne sig et helt forkert billede af hende,
og man kan jo ikke skrive på ryggen af hende,
hvad hun har ydet i livet.
Omtrent sådan talte han, så gik vi ind. Jeg
så endnu engang hen på højen imod øst; i ka
stanietræernes top sad gøgen og råbte utrættelig
sit kuk-kuk ud over den vide slette, som ville
den sige: „Kom, her er noget nyt at se!“

den 9. juli.
Så meget skrev jeg i aftes. I dag må jeg fatte mig
i korthed. Charitas har, - hvad jeg med det sam* Præstefruens mor.

me var bange for, - anstrengt sig for meget med
at tale dansk igår. Hun havde kuldegysninger
og har nu feber. Jeg ønskede naturligvis, at der
omgående blev sendt bud efter lægen; men præ
sten sagde meget nedslået: „Det var allerede
meget vanskeligt at opdrive en vogn til at hente
Dem i Skærbæk. Nu i høsletten har alle brug for
heste og vogne til den. og så -! En vildfremmed,
dansk læge? Skal vi ikke se det på lidt endnu?“
Altså, vi ser det på. Jeg var netop hos hende,
hun er helt apatisk, lukker slet ikke øjnene op.
At de også har vovet at binde an med Stine!
Men jeg har alligevel sendt pigen til hende, des
værre bor hun i nabolandsbyen.
Barnet volder os også bekymring! Det skriger,
det er sulten, og dog må vi ikke anstrenge mo
deren. Præsten overvejer at henvende sig til en
bondekone om hvem han ved, at hun har en
næsten et-årig dreng ved brystet.
Så, der er sørget for barnet. Konen er tjenst
villig. Hun lagde det tyske barn til sit danske
bryst. Ja, hvis det ikke giver splittelse?
Til at begynde med må vi vist være belavet
på en hel del skrigeri. Sådan en kone tager ikke
hensyn til, hvad hun spiser eller drikker. Sande
lig, man ved slet ikke, hvor godt man har det,
når man bor i byen. Her er det allerede vanske
ligt, når alting går i den vante gænge, men ak og
ve, når der indtræder usædvanlige forhold. Men
jeg må slutte. Vi skal jo også spise, og selv om
svedsketærte af butterdejg også er noget meget
godt, så kan man dog ikke leve udelukkende af
det. Bischoff beder mig hilse hjerteligt. Den lille
skal hedde Charitas. Fru Dietrich ønsker det,
fordi det er et navn, som igennem lang tid er
anvendt i familien Dietrich. Forhåbentlig vil det
snart gå godt her.
Med trofast hilsen
Emilie Roquette.

Det fremmede islæt i befolkningen.
Jeg har ofte tænkt på, at det i grunden ikke er
noget at rose dem for, når folk i Nordslesvig
viser gæstfrihed, thi i den store ensomhed var
det altid en særlig glæde, når der kom menne
sker og skabte mulighed for en tankeudveksling.

Hvilken glæde og hvilke impulser gav kirkeog skolevisitatserne os ikke! Vi havde amtsskole
konsulent Petersen fra Aabenraa. Han kom til
os som en fremmed, men inden længe fandt vi
hinanden. Hvor talte han animeret og muntert
om alt, efter at han ledsaget af min mand havde
inspiceret sognets to skoler.
Vi sad oppe under kastanietræerne.Jeg lyttede
med levende interesse til hans samtale, når han
talte om den nordslesvigske befolkning. Han
kendte den. Han talte om dens konservative
indstilling, dens faste bibeltro, dens kirkelighed
og dens absolutte ærlighed.
„Dag og nat kan De lade alle døre stå åben;
der bliver ikke stjålet noget fra Dem. Om grove
forbrydelser, som aviserne i de store byer dag
lig beretter om, vil de ingen steder høre tale.
Bønderne lader heller ingen sulte. Der findes
utvivlsomt fattige, som har det drøjt, men de vil
altid have det nødvendige til føde og klæder.
Selv om gårdene også ligger langt fra hinanden,
kender mennesker her alligevel hinanden bedre
end storbyfolk, som bor på samme etage.“
Jeg vendte hovedet, for oppe ved kirken så
man en støvsky, som kom henimod præstegår
den.
Amtsskolekonsulenten holdt op med at tale
og fulgte mit blik.
„Der kommer tilsyneladende noget meget
spændende,“ sagde han.
„Skomagerens ko,“ svarede jeg.
„Javist, - det er meget interessant.“
„Åh,“ sagde jeg leende. „Koen er en biting! Jeg
ser hver gang på det henrivende barn, som træk
ker koen. Ser De den yndefulde skikkelse? Den
lille Dagmar, skomagerens barn, er vist den
smukkeste pige i sognet. Hun ser slet ikke ud,
som om hun hørte til her; hun er så sirlig og
smidig. Koen følger villigt efter barnet, der har
en tynd kvist i hånden. Jeg glæder mig altid, når
hun kommer her forbi.“
Amtsskolekonsulenten klappede venligt min
mand på skulderen og spurgte leende: „Ser hun
alt i Nordslesvig i et så rosenrødt skær?“
Min mand løftede øjenbrynene og sagde: „Nå,
det må vi hellere lade være at undersøge så
nøje.“

63

„Hvad synes De så om skomagerens barn?“
„Hun er en udpræget sigøjnertype. Krøllet
mørkt hår, kulsorte øjne med lange øjenvipper
og en smidig lille skikkelse.“
„Der kommer hun!“ sagde jeg halvhøjt.
„Ja,“ sagde amtsskolekonsulenten, „det er en
sigøjnertype.“
„Sigøjnertype?“ sagde jeg forbavset, „her
iblandt denne nordiske befolkning, sigøjner?“
„Ja, det havde jeg helt glemt for lidt siden,
da jeg talte om den herboende befolkning. De
må da have lagt mærke til, at der her findes et
islæt af denne mørkøjede race. De adskiller sig
jo så påfaldende fra de lysøjede og blonde nord
boer. De adskiller sig vist også fra dem, hvad ka
rakteren angår. De indfødte bønder sætter ikke
megen pris på dem; de kalder dem tatere.
I fordums dage har de gjort den jyske og den
nordslesvigske hede usikker ned til Tønder imod
syd. Midt på heden byggede de sig primitive bo
liger og drog ud til landsbyerne som skærslibere
og kedelflikkere. Kvinderne fulgte mændene
som spåkvinder. Kulturens udbredelse har gjort
dem bosiddende, og de har giftet sig ind på små
ejendomme. De udøver et håndværk, men man
ge fortsætter deres ustadige levevis. Er der ikke
blevet Dem tilbudt sorte jydepotter, som nedpakket i lyng bliver fragtet gennem landet af
folk med mørke øjne? Der, hvor de bosatte sig,
fik de til at begynde med de mest ringeagtede
erhverv. De blev rakkere, steg op ad rangstigen
og blev landsbyslagtere, skorstensfejere og tækkemænd. Den lille Dagmars far har altså dre
vet det til at blive skomager.“
„Åh,“ sagde jeg, „dermed er hans virksomhed
langtfra udtømt! Når en ko skal kælve, henter
man skomageren. Når et kreatur er sygt, må han
give gode råd og hjælpe. For det meste kurerer
han ved at vise medfølelse. Hvor der er et
mandslig, må han barbere det. Han er i det hele
taget landsbyens frisør. Min mand får klippet
sit hår og skæg hos ham.“
„En alsidig begavet mand!“ sagde amtsskole
konsulenten.
I mellemtiden var månen stået op; i lavnin
gerne bryggede mosekonen. Ovre fra skomage
rens hørtes nu en harmonika.
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„Er han foruden alt det øvrige også musi
kalsk?“ spurgte vor gæst.
„Det er den forvoksede søn Peter. Faderen
har foræret ham en harmonika, og hver aften
hører vi danske folkesange. Kan De høre? Nu
synger de den vemodige drosselsang:“

To drosler sad på bøgekvist,
så gode venner var de vist.
Med sorg i sind de tavse sad,
thi ak! de skulle skilles ad.

Så sang de begge to en sang,
det sørgeligt i skoven klang.

Den ene sang: „Min hjertenskær!
vi ses i verden aldrig mer!“
Den anden sang: „Min hjertensven!
vi ses på jord ej mer igen!“

Den ene sang: „I fjerne bo
mit hjerte fanger aldrig ro!“
Den anden sang: „På fjerne vej
min hjertenskær jeg glemmer ej!“

En fløj til øst og en til vest:
„Nu har til brud jeg sorgen fæst!“
En fløj til vest og en til øst:
„Farvel, farvel! foruden trøst!“
Chr. Winther

Moderens besøg.

Jeg led meget af hovedpine og besvimelsesan
fald, og da kredslægen om sommeren kom i
skolen for at vaccinere børnene, gjorde jeg som
de andre, der havde gemt alle deres jammerkla
ger til denne dag.
Lægen kom med ned til os, og da han så,
at vi havde svamp i soveværelset, undrede han
sig ikke. Han undersøgte mig og konstaterede
blegsot i stærk grad, ordinerede piller og sagde,
at jeg skulle have ro. I denne tid besøgte min
mor os. Hun blev modtaget af os med alvorlige
bebrejdelser. Uanmeldt, i brændende solskin
kom hun til fods hertil fra Skærbæk med sin

Roager, tegnet 25. juli 1885 af feriedrengen Heini. Til højre i billedet ser man præsteparrets ældste dat
ter Charitas, som i 1920 stemte dansk. Feriedrengens rigtige navn var Friedli Heinecken, og han rejste se
nere ud som hedningemissionær.

Forfatterinden Charitas Bischoff.

rejsetaske og en plaid, der var bundet sammen
til en bylt. Hatten var gledet ned i nakken på
hende, selv var hun dækket af støv og helt op
løst på grund af heden og anstrengelserne.
„Du kommer til fods“! udbrød vi bebrejdende.
„Ak,“ sagde hun leende, „bare jeg havde væ
ret så fornuftig at blive på landevejen, så havde
der ikke været noget i vejen; men da jeg først
så kirketårnet, så tænkte jeg, at jeg ville skyde
genvej, og det har jeg ikke haft godt af.“
„Nå, du er gået gennem lyng og over den
skyggeløse slette.“
„Gør dog ikke så mange ophævelser over en
smule lyng, og at solen brænder, det har jeg lært
at kende på en helt anden måde. Det værste var
vandpytterne og grøfterne omkring markerne.“
„Men hvad gjorde du så?“
„Hvad skulle jeg gøre? Jeg kastede min taske
og min bylt over, så måtte jeg springe bagefter.
Men man er jo ikke så ung mere. Lemmerne
bliver stive.“
„Nå,“ sagde jeg vredt, „jeg er helt ude af mig
selv!“
„Vrøvl! Som om jeg ikke havde tilbagelagt
meget længere vejstrækninger.“
„Selv om du også kan gøre det for din egen
skyld, så kan du ikke gøre det for vor skyld!
Hvad tror du, folk vil sige om os? Fine folk hen
ter de med vognen, men den stakkels gamle
mor, hun kan gå vejen til fods.“
„Nå, så lad dem snakke! Hvem fornærmer
jeg, hvis jeg vil spare jer for besvær og udgifter?“
Hun var ikke til at overbevise.
„Har I egentlig altid blæst her? Også når det
ellers er meget varmt?“
Jeg nikkede. Men hverken blæst eller sol af
holdt hende fra at foretage alle mulige opdagel
ses strejftog. Interesseret fortalte hun mig, at
hun næsten fandt alpeflora her. Fra en dværg
pil bragte hun mig kviste med som bevis. Hvad
der især gjorde mig begejstret, var de fortryl
lende fine blomster af bukkeblad: Menyanthes
trifoliata.
Jeg huskede ikke nogen sinde at have set den
ne vidunderlige blomst.
„Uset og ikke beundret af nogen blomstrer
den helt i det skjulte,“ sagde hun grublende.

Så længe den blomstrede, bragte mor mig dag
lig en buket.
Da jeg skulle hvile meget, sad vi ofte sammen
i haven, idet vi havde barnevognen med den ro
lige, venlige Charitas ved siden af os, og i de
lange sommerdage talte vi meget om vor fjerne
hjemstavn og om fortiden. Vi levede helt i min
derne, og det bevægede mor dybt, når jeg for
talte hende om min barndom, om tider, som
hun ikke havde oplevet sammen med mig. Men
en del vidste hun bedre besked med og supple
rede det, som kun dunkelt og vagt havde pren
tet sig i min hukommelse. Ved den lejlighed for
talte hun også om sit eget omskiftelige liv. Hvor
drastisk og livfuldt skildrede hun ikke egne,
mennesker og sine følelser.
Disse hviledage var rige dage. De ansporede
mig og bevægede mig i min inderste sjæl. Helt
ind i mine drømme fulgte de billeder mig, som
min mor viste mig i den stille have. Hvor bræn
dende ønskede jeg at holde alt det fast, som vi
talte med hinanden om, før indtrykkene bleg
nede på grund af tidens gang.
Hun blev hos os i måneder, og først da den
kolde tåge sænkede sig over heden, og da stor
men peb om huset, tog hun igen til Hamborg.

Den første jul i Nordslesvig

Efter et barskt, stormfuldt efterår kom vinteren
tidligt med megen is og sne. Vi havde i tide skaf
fet juletræspynt, gaver og lys fra Ribe til jule
festen; men juletræet bestilte vi fjorten dage før
jul hos vognmanden, der en gang om ugen kørte
til Tønder. Men netop træet fik vi bare ikke; på
grund af sneen kom vognmanden ikke til Tøn
der. Da fik jeg nytte af de fire lysestager; jeg
tændte alle lysene og hentede forpagterens og
deres karl og pige. Ved denne første julefest blev
der for vore gæsters skyld talt dansk. Der blev
sunget danske julesalmer, og juleevangeliet blev
læst højt på dansk. Da vi begyndte at synge, våg
nede vort barn og udstødte frydeskrig såvel over
lysenes stråleglans som over sangen. Barnet var
vor største juleglæde. Den gamle karl Ole var
dybt rørt; han tørrede i smug sine fugtige øjne
med hænderne, der var blevet krumme af arbej
de. Han optrådte i skjorteærmer; men den bro
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gede skjorte var så ren, at man stadig tydeligt
kunne se folderne efter rulningen. At han havde
del i den beskedne uddeling af julegaver, kunne
han næppe fatte. Atter og atter gav han os hån
den og takkede. Så søgte han forlegen efter
noget i sin vestelomme, kom hen til mig og stak
den lille Charitas noget i hånden. Det var et
halvtreds-penning stykke.
„Men Ole,“ sagde jeg, „hvad skal barnet med
penge? hun putter alting i munden.“
Jeg rakte ham pengestykket; men han skub
bede forlegen min hånd til side og sagde troskyl
digt og bedende: „Til minde om Ole! Et lille
minde om Ole.“
Jeg ville ikke såre den gamle og gemte det.
Så spiste vi alle sammen risengrød med sukker
og kanel og med smørhullet i midten.
Da vore gæster var gået, talte vi om det patri
arkalske forhold, der råder mellem herskab og
tjenestefolk. Bønderne bliver tiltalt med „du“
og med fornavn af deres tjenestefolk. Hvis det
drejer sig om et herskab oppe i årene, siger tjene
stefolkene „far“ og „mor“. Når de taler om
konen, kalder de hende „madmor.“
Min mand fandt denne skik meget smuk. Han
ville ønske, at vort forhold til folk var sådan,
at de også ville sige „far“ og „mor“ til os. Som
ideal svævede for hans indre øje i den forbin
delse pastor Oberlin fra Steintal. Tanken fore
kom mig besynderlig, og jeg foreslog ham, at vi
til at begynde med skulle være far og mor for
vort barn.
Efter julefesten, da vejene igen blev farbare,
bragte postbudet os endnu en hel del ting, der
var en overraskelse for os. En pakke fra Klaus
Groth gjorde mig meget glad, og den gjorde mig
helt skamfuld. Der kom en hel pakke bøger,
Groths samlede værker! „Quickborn“ i luksus
bind, illustreret af Otto Speckter og med en
dedikation fra forfatterens hånd:

Ich weiss, wie’s hoch im Norden schaut:
Doch eigenes Heim ist immer traut,
Und eigner Herd und eigne Herd’
Ist mehr als grüne Buchen wert.
Klaus Groth und Frau Doris,
geb. Finke.
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Det var noget til de ensomme timer! Og netop
her udviklede jeg mig igennem mine omgivelser
til at forstå Groths forfatterskab. Fru Doris hav
de ikke blot skrevet sit navn. Der var gode og
nyttige ting, som hun havde fremstillet med sine
flittige hænder. Til „præsten i det høje Nord,“
som hun skrev, havde hun bagt brune kager, til
barnet havde hun syet en kjole og til mig havde
hun hæklet en varm hue.
Disse toner fra verden derude gav genklang
i vore taknemmelige hjerter.

Jes Lind
Møddingen var ingen pryd for vor gård. Vi over
vejede, om det ikke var bedre, hvis den kom til
at ligge bag ved stalden. Men hvem skulle fjerne
brolægningen og grave jorden? I stedet for mød
dingen skulle der være en pæn beplantning. På
vor forespørgsel anbefalede man Jes Lind til min
mand. Han gravede mergel og vidste, hvordan
man skulle bruge en spade, og da han ikke selv
havde en gård, arbejdede han for dagløn.
Jes Lind kom. Han var en stor firskåren mand
med lyseblå øjne. Man var klar over hans pro
fession, når man så hans grove hænder. Min
mand forklarede ham, hvordan han havde
tænkt sig det: Terrænet skulle ikke være helt
jævnt, men en smule bølgeformet. Jes nikkede,
lyttede opmærksomt og så interesseret på teg
ningen, som min mand løseligt ridsede op. Da
han spiste sammen med os, blev han efter nogle
dages forløb helt fortrolig med os. En gang, da
han havde spist morgenmad sammen med os,
var det mig påfaldende, at han i dag var forlegen
og besynderlig urolig. Han rømmede sig, ledte ef
ter noget i lommen på sin trøje, som lå på en stol,
men kom ikke til nogen afgørelse. Jeg tænkte:
Han har sikkert et eller andet dokument, måske
fra domstolene, som han ikke kan læse, fordi det
er skrevet på tysk.
„Kan vi hjælpe Dem på en eller anden måde,
Jes?“
Den store mand blev blussende rød, han
stammede forlegen, greb igen efter sin trøje, så
på os med en agtpågivende mine og tænkte sig
om.

„Nå, kom kun med det,“ sagde min mand,
„vil De helst tale med mig i enrum?“ Min mand
rejste sig. „Nej,“ sagde Jes, „nej, fruen må gerne
være til stede! Jeg ville kun vise Dem dette.“
Der var den lille pakke omsider! Han løsnede
varsomt silkepapiret og rakte os et relief skåret
i lyst træ. Det var et fint træskærerarbejde: „Sommeren.“ efter Thorvaldsen. Vi så forbavset
på hinanden, så udbrød min mand begejstret:
„Det er jo ganske pragtfuldt! Hvem har skåret
det?“
Jes’ ansigt strålede af lykke. Værdigt og be
skedent hviskede han: „Det har jeg lavet.“
„De, Jes?“ sagde min mand, „det er vel nok
et fint stykke arbejde! Det er sandelig lykkedes
godt for Dem. Så har De vel allerede skåret me
get i træ, for dette tyder på megen øvelse.“
Jes holdt hovedet på skrå og betragtede beta
get sit kunstværk, så sagde han: „Jeg begyndte
med at skære træskeer. De ved jo, hvor lange
aftnerne kan være om vinteren. Hvad skal så
dan en som jeg finde på? Spille kort med bøn
derne? Mange gør det. Jeg brød mig ikke om det.
Jeg ville så gerne skabe noget smukt. Jeg ud
smykkede skeerne, snittede blomster og blade på
skaftet. Jeg solgte skeerne til fine folk, nå f. eks.
i omegnens præstegårde: jeg har også været i
Ribe med dem, og der har jeg set sådanne ting
som disse, men ikke skåret i træ. I Ribe er der
en forretning, der kan man købe disse ting; der
findes fire af dem. Jeg har købt dem alle fire
og lavet dem efter i lindetræ. Og De synes det
er godt?“
„Glimrende!“, sagde min mand.
„Åh,“ sagde han, „så kan jeg vise Dem mere,
jeg har også skåret David, der spiller på harpe.
„Hvor har De da set det?“
„Det hænger jo i marmor i Ribe domkirke!
*
Har De slet ikke set det?“
Han fortalte os så, at han for sin opsparede
løn havde foretaget en rejse til København. Om
egnens præster havde fortalt ham, at Thorvald
sens museum fandtes der; det måtte han besøge.
Han havde opholdt sig der i lang tid, han havde
* Det drejer sig om H. E. Freunds mindetavle over
Brorson (oversætteren).

også været i Frue kirke, hvor Kristus står sam
men med apostlene. Det havde altsammen væ
ret så vidunderligt; men ellers — de høje huse!
Skulle man have troet, at der fandtes så me
gen idealisme i denne grøftegraver.
Jeg bad ham om at låne mig relieffet i nogen
tid.
Jeg pakkede det ind og sendte det til dr. Mey
ers på Forsteck og skrev desuden et brev.
Det varede en tid, inden pakken kom tilbage.
Fru dr. skrev: „Brevet og indholdet har inter
esseret os meget, og vi har drøftet, om den unge
mand ikke skulle have en uddannelse. Vi vil
gerne hjælpe. Jeg har sendt relieffet til min bror,
billedhuggeren Robert Toberentz. Han er villig
til at overtage knøsens uddannelse. Tal med
ham og skriv til mig, hvad han siger til det.
Jeg var ovenud lykkelig og kunne næppe ven
te, til Jes kom for at spise. I ånden så jeg allerede
en kunstner som Hans Brüggemann for mig, og
jeg forestillede mig, hvordan hans kunstværk vil
le smykke en kirke. Der kom han. Jeg rakte ham
relieffet og meddelte ham mulighederne for et
studium hos en berømt kunstner. Hvor ville den
arme grøftegraver blive overvældet!
Da jeg tav, blev der en lang pause, så kom det
trevent og ubehjælpsomt: „Fruen mener det me
get godt med mig, ja, - også de andre fremmede
folk i Kiel. Jeg siger Dem tak! Ja, sandelig, - det
er nok værd at takke for! - Men jeg kan tænke
mig, hvordan det vil gå. - Ikke godt. - Åh, jeg
ser og hører jo alt.“ Han holdt sin store hånd
for ansigtet og så det for sit indre øje. Så fortsatte
han tøvende, som om han talte i søvne, og alt,
hvad han så i ånden, var som en drøm for ham:
„Den berømte mand siger, jeg har evner - men
ikke noget grundlag - jeg skal først glemme al
ting - og begynde helt forfra. - Jeg skal gøre nøj
agtig, som han vil have det, og som han bestem
mer. - Jeg skal arbejde efter hans hoved, - og
det kan jeg vel nok, når jeg skal grave et stykke
jord, - men -“ og han pegede på relieffet,
dog
ikke, når det drejer sig om en sag, som jeg hæn
ger ved med hele mit hjerte, så spekulerer jeg
dag og nat, og nu skal jeg tænke sådan, som han
dikterer mig! Sådan en fremmed mand, som
tænker på en helt anden måde end jeg, som ikke
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engang taler mit sprog! - Jeg måtte sige de gode
folk i Kiel tak, og hvis jeg ikke syntes om det, måt
te jeg ikke klage. De ville sige, at jeg var utak
nemmelig og stædig. Og jeg kunne ikke engang
spise mig mæt på min måde. Jeg skulle vel endda
gå op ad trapper, hvad jeg dog ikke er vant til. Om der ville blive en stor mand af mig? Hvem
ved det? Der i Berlin ville de fine herrer le ad
den danske bondekarl; men det kunne jeg ikke
tåle, og hvem ved, om jeg så ikke ville bruge
mine hænder på en helt anden måde? - Nej, jeg
bliver ikke et lykkeligt menneske dér, og hvis det
ikke går, så sender de mig tilbage, og her spotter
de over mig og siger, jeg havde bildt mig noget
ind. Og så ville glæden ved mit arbejde være
ødelagt for mig! Nej, nej, frue! De har ment det
meget godt; men jeg duer ikke til verden derude,
ikke til offentligheden. Verden er kold og ond!
Lad mig fortsætte på min måde. De siger selv,
at jeg har arbejdet mig op fra at skære skeer. Nu siger folk: „Se engang til Jes Lind, han er kun
grøftegraver; men hvor er han dygtig til at skære
i træ.“ Nej - se engang på de gamle kister, som
de har stående på gårdene, hele bibelske fortæl
linger har bønderne skåret ud i dem. Har de
måske været i Berlin eller København? De har
slet ikke tænkt på det! - Hovedsagen for mig er
vel dog, at jeg er lykkelig. Sådan som jeg har
det, er jeg lykkelig.“
Han var helt rød i hovedet, og jeg havde en
fornemmelse af, at han måtte føle det, som hav
de han feber. Han har ganske sikkert aldrig i
hele sit liv holdt sådan en lang tale.
Vi var alle tre tavse en stund; - det havde og
så bragt os ud af ligevægt. Men så gav min mand
Jes hånden og sagde: „Jeg tror også, vi lader det
blive ved det gamle.“
Anlægget med den ønskede, bølgeformede
flade var gjort færdig til vor fulde tilfredshed.
Min mand var travlt beskæftiget med beplant
ningen, da vor kirkeældste, Truels Beyer, henimod aften kom hen til os fra nabolandsbyen.
Truels var en høj, statelig mand, som på grund
af sin hæderlige karakter gjorde et sympatisk
indtryk.
„Nå?“ sagde min mand, „vil De tale med
mig? Så kan vi gå ind.“
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„Nej, nej, hvad jeg har at sige, må fruen gerne
høre.“
Han satte sig hos os på bænken, og da jeg så
på ham, syntes jeg, at der over hans ansigt var
et skær af glæde og alvor. Han sagde: „De ved
vel, hr. pastor, at en nær slægtning af mig bor
i Hamborg?“
„Vist så,“ sagde min mand, „hedder han ikke
Østergaard?“
Truels nikkede og fortsatte: „I sin ungdom
havde han ikke lyst til landbrug. Han tog til
Hamborg og blev købmand. Han og hans kone
er nu gamle; børn har de ikke, og ved De, hvad
han skriver til mig i dag? Kan De tænke Dem.
Han vil forære et orgel til vor kirke!“
Truels var stærkt bevæget og rejste sig, min
mand rejste sig ligeledes.
„Hvad? Vil han det?“ sagde min mand glad
og bevæget.
„Ja,“ vedblev Truels, „på betingelse af, at me
nigheden ved den lejlighed restaurerer kirken.“
„Nå, det vil den sikkert gå ind på med meget
stor glæde.“
„Det mener jeg også!“ sagde Truels, og efter
at han en tid havde drøftet alle arkitektoniske
forandringer med min mand, gik han.
„Sikken en glæde!“ sagde min mand, og til
føjede han med et lille smil „ved den lejlighed
forsvinder også på en helt naturlig måde F’et og
V-tallet fra pulpituret; for menigheden har det
stadig været et minde om den danske kong Fre
derik den V! - Ved denne restaurering,“ sagde
min mand eftertænksomt „kunne Jes Lind i
grunden tage del. Jeg vil engang tale med me
nighedsrådet og bede dem om at bevillige pen
gene. Jes kunne skære et smukt, stort krucifiks til
den istandsatte kirke. Det ville være en opgave
for ham, som han kunne lægge hele sin sjæl i!
Jeg vil bede ham komme, når jeg har talt med
de andre.“
Da Jes Lind kom, viste min mand ham et træ
snit: Michelangelos Kristus.
„Jes, har De mod til at skære et krucifiks til
vor kirke efter dette forbillede?“
Jes foldede hænderne, så længe på billedet, så
sagde han højtideligt: „Hr. pastor, Gud vil føre
min hånd! I hans navn vover jeg det!“

Da orglet blev indviet, hang der over opgan
gen til koret den smukt udskårne Kristus af Jes
Lind.
Line Jepsen
En pinefuld uro og længsel drev mig undertiden
ud af den fredelige og indhegnede have. Min
sjæl var famlende og søgende. Mine øjne hvi
lede tavs spørgende på de spredt liggende strå
tage. Hvordan levede menneskene?
De begivenheder, jeg tog del i, var bryllupper,
barnedåb og dødsfald. Til disse festligheder ind
bød de os; men jeg ville vide mere om dem, jeg
ville vide, om de måtte kæmpe med sig selv, om
de havde forståelse for uroen, for den tunge ned
slående følelse, som jeg led så meget under, for
di jeg her følte mig som værende i det frem
mede.
„Vi vil hjælpe dem efter vor evne,“ havde
min mand sagt; men hvordan kunne man kom
me i kontakt med dem? For min mand var det
lettere, han øvede sjælesorg over for dem, skønt
jeg syntes, at det også måtte være vanskeligt for
ham på grund af det fremmede sprog.
Havde jeg da overhovedet noget i mig, hvor
med jeg kunne tjene et andet menneske? Hos
skomagerens havde jeg set, at de bar det nyfødte
barn opret, så at hovedet, der var for tungt,
dinglede frem og tilbage. Jeg havde advaret dem.
Var Peter måske ikke allerede forvokset? Men
jeg var blevet koldt afvist, da jeg kom med mine
mange gode råd. De havde opdraget tilstrække
lig mange børn; de behøvede ikke mit råd, havde
konen sagt. Så havde jeg villet gøre min indfly
delse gældende ved sygesengene, så der skete
forandringer. Jeg havde til dette formål læst Flo
rence Nightingales engelske bog omhyggeligt
igennem. Da jeg krammede ud med min visdom,
var kvinderne fornærmet. Da jeg klagede over
mit nederlag til min mand, sagde han: „Hvad
nytter dine ord? Du har ingen tålmodighed! Du
vil så meget, og du farer uforsigtig frem. Vis dem
ved din livsførelse det, du vil belære dem om!
Du siger jo netop, at man ikke opdrager ved sine
ord, men ved sin opførsel, ved gerninger og ved
eksempel.“
„Nå!“ sagde jeg opbragt, „jeg skal først opdra

ge børn, før jeg må sige dem min mening om
det? Imens går der et menneskeliv. Så megen tid
har man dog ikke!“
„Her er du ikke i London, hvor tid er penge.
Du ved jo, hvad Pestalozzi siger: „Vær aktiv ind
adtil, men passiv udadtil.“ Hvis du dog blot ville
lære at være passiv udadtil. Folk har jo hidtil
klaret sig godt uden dig, tro dog ikke, at de træn
ger til dig. Vent, lad dem komme til dig, vær
ikke påtrængende overfor dem. Lær først deres
væsen at kende, de er jo gode, når politikken
ikke gør dem blinde.“
Altså skulle jeg være rolig og vente.
Jeg grundede længe, og jeg tænkte: Hvis jeg
blot beherskede sproget bedre, ville det også væ
re anderledes. Jeg kunne ikke glatte ud og af
runde. Det, jeg sagde, var kejtet og kantet. Der
ved blev jeg den fremmede og den uvidende for
dem.
Engang kom jeg fra møllen, som lå i naboby
en. Min vej førte mig forbi et højt liggende, en
somt lille hus. Det lå der så forladt og nøgent.
En vippehrønd, som ragede højt op i vejret, stod
ved sin højde slet ikke i forhold til det lave hus.
På sydsiden var der en lille kedelig have, på hvis
dige der voksede nogle forkrøblede hyldebuske,
der var i stadig kamp med nordvest vinden. De
så ud, som om de var på flugt. Kroget og krum
bøjet med nøgne grene mod vest stod de som
symbol på en stadig kamp.
Jeg trådte ind og befandt mig i et yderst rent
køkken. Fra stuen kom en temmelig gammel ko
ne. Hendes ansigt indrammedes af den hvide
hue med de brogede bånd. Hendes tiltalende
ansigt bar stadig spor af fordums skønhed. Jeg
sagde, hvem jeg var, og hun bad mig venligt om
at træde nærmere. Her som overalt var der pin
lig rent og ordentligt. Gulvene var hvidskuret
og strøet med sand.
Om hun boede her alene - så langt fra al
færdsel? Hun pegede på landevejen og sagde, at
det ikke var ensomt. Bønderne, der kørte til Ri
be, kom alle her forbi. Hun boede forøvrigt ikke
alene her. Ved siden af køkkenet var der et
kammer. Der boede Maren Spandet. Jeg ville
vel også aflægge hende et besøg. Maren var hen
des hushjælp og selskabsdame; men hun var
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ikke afhængig af hende, nej, hun var en flittig
kone, og hun blev også understøttet på anden
måde. Da hun mærkede, at jeg undertiden søgte
efter ordene, sagde hun, at jeg for hendes skyld
godt kunne tale tysk. Hun kunne forstå det; men
hun kunne ikke tale det mere, hun var kommet
helt ud af øvelse.
Jeg var ude af mig selv af henrykkelse!
Jeg kunne tale tysk, og jeg forholdt mig aldeles
ikke passiv.
Jeg ville vide, hvor hun havde lært tysk. Hun
fortalte, at hun i sin ungdom var kommet langt
omkring, helt til Åbenrå. Der havde hun tjent
hos en tysk apoteker, og dengang havde hun
kunnet tale flydende. Hun viste mig sit lille so
veværelse og sit tørverum. Derved kom vi til
Maren Spandets dør. Line Jepsen bankede på, og
vi trådte ind i et rum, der var så lille, at vi lod
døren stå åben for desuden at bruge pladsen i
køkkenet. Der var noget uvenligt over rummet.
Det lå mod nord, og gulvet var belagt med gule
sten. Ved væggen stod der en seng, en kommo
de, og i hjørnet en lille smal kakkelovn. Foran
vinduet sad der en høj, mager kone, hvis ansigt
var helt dækket af fregner. Hun rejste sig et øje
blik og gav mig hånden. Jeg bad hende om ikke
at lade sig forstyrre, for hun sad ved en kniplepude. Madam Jepsen satte køkkenstolen hen til
mig og lod mig være alene med Maren. Hun
kniplede, og jeg så interesseret til. Den brede,
flade pude var overtrukket med tykt, hårdt læ
der, de mange kniplepinde var prydet med bro
gede perler. Da jeg gjorde en bemærnkning om
det, sagde Maren, at det for størstedelens ved
kommende var gaver, mindegaver fra ungdoms
veninder. Da hun var ung, havde man foræret
hinanden en kniplepind.
Kniplepindene slog hårdt imod læderet, når
hun tilsyneladende helt vilkårligt kastede dem
imod hinanden. Og dog! Bag ved puden hang der
en strimmel af den færdige blonde. Da så jeg,
hvor planmæssig og bevidst kniplepindene blev
kastet, og hvilket fint og smukt mønster, der
hængte bag ved puden. Jeg var meget optaget af
det. Da jeg så op, lagde jeg mærke til en ejen
dommelig prydelse på den hvidkalkede væg.
Det var en indrammet toiletpude af lilla fløjl,
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hvorpå der med store og små hvide perler var
broderet en klase vindruer og et blad. Hvordan
havde konen fået fat på denne mærkelige væg
prydelse? Jeg spurgte hende. Flun lod de flittige
hænder hvile og fulgte mit blik, så tørrede hun
øjnene med forklædet og sagde bevæget: „Her
ren har taget alle mine kære fra mig. Jeg har kun
en søn tilbage. Han var for svagelig til at tjene
hos bønderne. Så satte jeg ham i lære hos en
skrædder. Han var en flink dreng og har fået en
god uddannelse; men nå - tjene hos prøjserne det ville han ikke. Så er han en skønne dag taget
til Amerika. Men han er en god søn for mig, han
lader mig ikke lide nød, sender mig altid så me
get, som jeg behøver. Ja, og kan De tænke Dem,
for nogle år siden har han sendt mig denne stads
og har desuden skrevet et enestående pænt brev
til mig, så pænt, at præsten ikke kunne have
gjort det bedre.“
Den gamles stemme svigtede; jeg måtte give
hende tid, så fortsatte hun: „Han skrev, at jeg
ikke skulle bruge kniplepuden så meget, jeg
skulle komme over til ham i Amerika, så vil
han sørge for, at jeg får en pæn hovedpude, den
skal være lige så pæn som den der!“ og hun pe
gede på den lilla fløjlspude.
„Jeg har glædet mig så meget,“ sagde hun hul
kende, „jeg har ladet den indramme i Ribe, så
har jeg den altid for mine øjne, og den tager in
gen skade, og andre kan også have glæde af at
se på den.“
„Men til Amerika vil De vel ikke?“
„Jo,“ sagde hun, „blot ikke med det samme,
man er jo ikke så hurtig parat. Men ser De, jeg
har det dårligt, jeg længes altid sådan.“
Jeg nikkede. „Ja,“ sagde jeg, „det kender jeg.“
Altså her i dette usle rum var der også et
menneske, som måtte slås med længselen. Det
grimme, magre ansigt var på grund af den stær
ke sindsbevægelse, som hun var grebet af, blevet
forklaret og tiltalende.
Jeg gik nu igen til madam Jepsen. Hun sad
ved spinderokken, men rejste sig og satte sig hen
til mig. Jeg var helt bevæget over mine ople
velser og bad indtrængende min nye bekendt om
at besøge os rigtig tit. Haven var så smuk, og jeg
skulle nok lave en god kop kaffe til hende. Ma-

dam Jepsen var meget venlig, men hun lovede
ikke noget. Jeg troede, at det var beskedenhed,
men jeg opdagede snart, at det var noget andet.
Jeg var så optaget af mine oplevelser, at jeg
gav min mand en lang, levende skildring af min
tur til møllen.
En dag kom min mand med en indbydelse fra
den gamle danske degn. Vi skulle fejre hans fød
selsdag. Hvor jeg glædede mig! Jeg ville synes
bedre om et fødselsdagsgilde end om de øvrige
fester, for jeg troede, at det ved denne lejlighed
ikke ville gå så stift til.
Lykkelig og bevæget klædte jeg mig på.
Vi kom derhen. Mændene sad i den ene stue,
kvinderne i den anden. I dag behøvede jeg ikke
at sidde øverst. Jeg kunne sætte mig, hvor jeg
ville. Hvor var det dejligt. Madam Jepsen sad
der allerede i sin blomstrede, sorte damaskkjole.
Ivrigt gik jeg hen til hende og hilste på hende.
Jeg trak en stol frem og satte mig hos hende. Jeg
bebrejdede hende, at hun slet ikke var kommet.
Men, hvad var dog det?
Hun sad der stiv og afvisende. Hun lod, som
om hun aldrig nogensinde havde set mig.
Hun så frem for sig på en så afvisende måde,
at jeg mærkede, at jeg fik tårer i øjnene. Jeg hav
de frihed til at vælge en plads, men hvad gav
nede det mig, når det ikke var muligt at få kon
takt. Jeg var skilt fra min mand, så jeg ikke en
gang kunne opfange et varmt blik fra ham. Det
havde jeg godt af. Hvorfor ville jeg ud mellem
mennesker? Selv om min mand måtte lade mig
være ene, så havde jeg alligevel alle mine tavse
venner, mine bøger, som ikke ville skuffe og for
nægte mig.
Da jeg gav udtryk for min forbavselse over
madam Jepsen, sagde min mand: „Hun har væ
ret bange for de andre. De skulle ikke se, at hun
har samkvem med den tyske præstefrue.“
Det var altså grunden. Den synlige horisont
var så vid, men den åndelige så snæver.
Famlende forsøg

Foruden vor lille Charitas kom der efter to års
forløb endnu en lille pige, som vi kaldte Käthe.
Denne gang kom min barndoms- og ungdoms
veninde Liesel Märkel fra skolen i Leuben for at

afløse mig og passe mig. Blandt mine gæster var
også denne gang kromandens kone. Hun bragte
mig lige som de andre en svedsketærte.
„Hvad har De mon tænkt om mig,“ sagde
hun meget reserveret, „at jeg for to år siden slet
ikke har foræret Dem noget?“
Jeg så rådvild på hende og overvejede, hvad
jeg skulle svare på det.
„Åh,“ sagde jeg omsider forlegen, „jeg kan da
slet ikke vente, at De skal forære mig noget. De
har jo besøgt mig, - det er fuldstændig nok.“
„Nej,“ sagde hun, „jeg kunne lige så godt
have foræret Dem noget som de andre; men jeg havde mine grunde!“
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til det, og
vi tav en stund; så sagde hun: „Ved De, den
gamle jomfru, som De dengang havde hos Dem,
hun har fornærmet mig dybt. Jeg kunne i lang
tid ikke overvinde mig selv til at komme i præ
stegården.“
Jeg var meget chokeret og spurgte: „Men hvad
har hun da gjort Dem?“
„Heldigvis forstår jeg tysk; jeg har - så sandt
som jeg sidder her, - hørt, hvordan hun har sagt
til hr. pastor: „Jeg må hellere tage konen med
ind i den anden stue. Hun har ingen tem-pera-tur!“ Det har hun virkelig sagt! Og det har
ærgret mig rædsomt! Det har intet menneske
nogensinde sagt om mig; nej, intet menneske!“
„Men, kære madam Karkau. Det er jo en mis
forståelse!“
„Det siger De nu for at hjælpe jomfruen. De
skal ikke gøre Dem nogen umage. Men når alt
kommer til alt, er De uskyldig. - Man må være
retfærdig, og man må også kunne tilgive. I dag
har jeg nu bragt en svedsketærte med til Dem.
Da jeg fortalte min mand om sagen, sagde
han: „Nå, der ser du! Hvad kan du forlange me
re. Konen tror, at man med vilje har fornærmet
hende, og hun tilgiver dig og giver dig gaver.“

En dag kom min mand til mig og sagde: „Mads har netop været her og spurgt, hvordan
det forholder sig med forpagtningskontrakten,
om vi ville forny den. Hvad mener du om det?“
„Nej!“ råbte jeg afgjort, „den skal under ingen
omstændigheder fornyes!“ Min mand så forbav
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set på mig, så vedblev jeg ivrigt: „Nej. - Vi må
være alene. Forpagterens og vi lever for tæt op
ad hinanden. Jeg kan ikke udfolde mig i konens
nærhed! Vi har alt for forskellige anskuelser. Jeg
er usikker over for hende. Hun optræder så selv
bevidst, hun ser ned på mig og fortæller mig
daglig, hvor megen synd
*
jeg begår.“
Min mand lo og sagde: „Det er jeg vel den
nærmeste til at bedømme. Men hvordan vil hun
overbevise dig om nogen synd?“
„Det er synd, at jeg bader børnene i koldt
vand, synd, at jeg kun giver dem noget at spise
med timers mellemrum. Hun har forarget sagt,
at jeg lod mine børn sulte ihjel. Tror du, at hun
kun siger det til mig? Med hvilken ringeagt ser
hun ned på alt, hvad jeg foretager mig!“
„Men hvad har du tænkt dig? Tror du, at du
kan få smør, mælk og æg fra en af gårdene?“
„Nej, det tror jeg ganske vist ikke. Jeg har
tænkt over det. Vi skal selv drive landbrug. Vi
skal lære at blive bønder.“
„Vi har jord nok. Jeg tror, vi kunne holde seks
til otte heste. Så havde vi hest og vogn, og du
kunne køre ud efter behag.“
Jeg så forskrækket på ham, og efter en pause
sagde jeg: „Da ikke på den måde. Skulle jeg med
mit ukendskab på dette område føre hushold
ning med danske karle og piger!? Så ville jeg
komme fra asken i ilden! Nej, vi vil begynde i
det små. Det må ikke vokse os over hovedet. Jeg
vil lære hvert arbejde fra grunden af, og jeg vil
selv kunne udføre det. Jeg vil ikke, at jeg i kvin
dernes øjne er en „stjamp.“ Så har vi de samme
interesser som bønderne, og jeg tror, at vi derved
vil kunne skaffe os respekt. Ved du, hvad den
gamle Ester har sagt fornylig, efter at hun havde
vist os sin stald? Præsten roser alting, selv den
gamle magre so! Sådan går det, hvis man ikke
forstår noget af det.“
„Har hun sagt det?“
Min mand så længe tankefuldt på mig, og
jeg sammensatte imens hele kvægbesætningen:
* På tysk bruges ordet „Sünde“ kun i religiøs betyd
ning, hvorimod man på dansk bruger ordet „synd“ i
mere udvidet betydning. Hverken Charitas eller pa
stor Bischoff synes at kende brugen af ordet „synd“
på dansk.
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„Nogle køer, ikke mere end to, nogle får og na
turligvis mange høns og ænder, da man ikke al
tid kan leve af flæsk.“
„Hm,“ sagde min mand, „jeg er bange for, at
vi vover os ud på et område, som vil volde os
megen uro og bekymring.“
„Du er naturligvis bange for, at jeg ikke kan
blive bondekone. Lad mig få lov til at prøve. Du
kan slet ikke forestille dig, hvordan jeg er til mo
de. Jeg ville gerne over hals og hoved styrte mig
ud i noget, som kræver hele min interesse. Der er
sådan en uro over mig. Tror du ikke, at hvis jeg
helt og fuldt gav mig i kast med noget, så fik jeg
det også ført ud i livet?
„Smør - ost?“
„Hvis jeg lærer at lave det lige så godt som en
rigtig bondekone?“
„Nå, jeg vil tænke over sagen.“
Da alt var anskaffet, bad jeg Maren Spandet
om at komme til os i fjorten dage for at give mig
undervisning i alting. Jeg gav mig ivrigt i lag med
mine nye opgaver. Jeg skummede fløde og kær
nede, æltede, lavede ost og overvågede fodrin
gen af kvæget. Jeg købte uld og et par karter; jeg
ville lære at karte og spinde. Jeg lærte det hem
meligt og forestillede mig, hvor glad overrasket
min mand ville blive, hvis jeg med stor sikker
hed og selvfølgelighed kunne dreje rokken. Vi
ville så ikke mere købe uld, jeg ville med det
samme stolte udtryk som bønderkonerne frem
vise de små børneskørter og strømper og sige:
, ,Hjemmespundet.‘ ‘
Den gode Maren lo ad min barnlige iver og
sagde hovedrystende: „Bare fruen ikke er for
gammel til det! Vi begynder på det i vor barn
dom, så sidder det fast!“
„For gammel! Skulle jeg være for gammel til
at lære at spinde?“ Der blev lånt en spinderok,
og jeg øvede mig i det store køkken. Børnene så
interesserede på det. Jeg havde taget det bestem
te løfte af dem, at de ikke skulle sige noget til
deres far. Jeg ville overraske ham.
Så kom den store dag, da jeg nok så flot kun
ne spinde en tråd. Jeg var revnefærdig af glæde
og stolthed.
„Så,“ sagde jeg ,„nu kan I bede far om at kom
me.“

Begge styrtede afsted og førte ham ind i tri'
umf.
Jeg gav min forestilling. Min mand så til med
et alvorligt ansigtsudtryk - men han lod mig ro
ligt spinde uden at sige et ord. Så holdt jeg om
sider op og spurgte usikkert: „Glæder du dig da
ikke over, at jeg kan spinde uden at kludre i
det?“
„Nej,“ sagde min mand lakonisk.
„Nej?“ udbrød jeg skuffet, „nej? Ak - og jeg
Jeg kunne ikke sige mere; men min mand sag
de: „Det har ingen værdi. Det er ikke mere, end
hvis du satte dig hen og lagde en kabale.“
Dermed gik han. Børnene så noget betuttet på
spinderokken og på mig. Men jeg tørrede mine
øjne og sagde til Maren: Bring blot spinderokken
tilbage til madam Jepsen og sig hende mange
tak.
Der gik nogen tid, så kom der igen en længsel
og uro over mig. - Hos degnen var der en dreng
fra København. Han lavede med begejstring al
le slags unyttige sager - løvsavsarbejde. Jeg så en
gang til, mens han arbejdede. Jeg så, hvordan
hans øjne lyste, hvordan hele hans sjæl var op
taget af det, han skabte. Han forærede mig et
par trådvindsler. „Hvor er drengen lykkelig,“
tænkte jeg, da jeg gik hjem, „han ser, at der
kommer noget ud af hans hænders arbejde. Der
er måske ingen, der har glæde af det undtagen
ham selv, men han er lykkelig ved at beskæftige
sig med et arbejde. Jeg vil igen foretage mig no
get, som kræver noget af mig, og som giver mig
virkelig glæde.“ Jeg fandt mine noder frem og
øvede mig. De lette øvelser gjorde mig glad. Mu
sikken levede i mig. Den plagede mig i mine
drømme. Det gale var blot, at musikken, som jeg
hørte inden i mig, absolut ikke ville ud i fing
rene. Men jeg ville gennemtvinge det. Det måtte
dog hjælpe, når man øvede meget. Jeg holdt ud
i lang tid. Jeg udmalede for mig, hvor vidt jeg
kunne være til jul. Engang spurgte jeg min mand
om han syntes, jeg gjorde fremskridt?
„Ikke særlig,“ sagde han.
„Synes du, det er en fornøjelse for dig, at jeg
øver?“ spurgte jeg spændt.
„Fornøjelse? Åh nej! Du er flittig og ivrig; men
du mangler talent.“

Tavs bar jeg mine noder væk. Hvis jeg ikke
glædede nogen med mit arbejde, så ville jeg op
give det. Men jeg var nedslået. Jeg følte mig en
som.
Landbruget stillede krav, som ofte oversteg
mine kræfter. I høhøsten var der brug for alle
hænder til at vende høet.
Jeg tog børnene med mig ud i engen og stil
lede mig i række med dem, der arbejdede. I be
gyndelsen gik det helt godt; men begge børnene
hang i mine skørter, og snart viste det sig, at jeg
ikke kunne holde trit med de andre. Det så dog
så let ud. Jeg ville ikke have troet, at riven kun
ne blive så tung.
„Bliv pænt i rækken!“ råbte min mand mun
tert.
Men jeg kunne ikke mere. Jeg var nær ved at
græde af overanstrengelse; men jeg måtte holde
ud. Jeg havde jo blæret mig, havde pralet sådan,
at jeg kunne overvinde alle vanskeligheder. Jeg
holdt ud; men alle lemmer gjorde ondt, og det
nedslående var, at mit arbejde slet ikke blev reg
net for noget. Man lagde kun mærke til det, når
jeg ikke kunne følge med.
Ved den tid var det, at jeg faldt besvimet om,
da jeg kærnede smør. Da holdt min mand en
lille tale for mig om aftenen.
„Hvis du blot ikke ville være så stædig! Du
tror, at verden går i stå, hvis du ikke gør alting
selv! Vis Dagmar, hvordan du vil have det. Giv
ordrer. Når du nu engang ikke har kræfterne,
så hold dig fra det!“
„Ved høsletten“---- begyndte jeg.
„Ja naturligvis, hvis du stiller dig ind i ræk
ken, må du også fremad.“
Så trak jeg mig nødtvungen tilbage fra det le
gemlige arbejde.
Min utilstrækkelighed på alle områder, hvor
jeg havde forsøgt mig, gav mig megen indre uro.
Hvis jeg - hvad der på grund af afstanden sjæl
dent skete - talte med andre præstekoner om
det, så de uforstående på mig, rystede på hove
det og kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne
falde til. Hvad ville jeg da! En så udmærket
mand. Sunde, nydelige børn og ingen nærings
sorger. Det var utaknemmeligt over for Gud og
mennesker. Jeg havde efter en sådan sammen
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komst en pinefuld skyldfølelse, og jeg beslut
tede, at jeg ikke mere ville tale om min ensom
hedsfølelse.

Et udsyn
Sommeren vil komme, og vinteren vil gå! Men
når vinteren var kommet for alvor, så var den
her, streng og langvarig. Korte, stormfulde da
ge og lange, lange aftener bragte den med sig.
Børnene blev lagt tidligt i seng, mens de end
nu var små. Den unge pige pakkede også snart
sit strikketøj sammen og så var vi alene.
Min mand røg sin lange pibe, han havde bø
ger foran sig og studerede. Kun sjældent faldt
der et ord mellem ham og mig. Jeg var beskæf
tiget med et håndarbejde, som fik mig til at ga
be. Tanker om mangt og meget kom og gik. Jeg
kom til at tænke på, at jeg engang havde læst et
eventyr: Rübezahls
*
kone trak daglig roer op af
haven; dem forvandlede hun til mennesker, som
hun kom sammen med i sin ensomhed. Hendes
vilje var almægtig, og af roerne kunne hun frem
trylle, hvem hun netop ønskede at have hos sig.
Det ville vel nok være dejligt! Jeg kendte til
strækkelig mange mennesker, som jeg kunne
ønske at have hos mig de mange, lange vinter
aftener.
Jeg hentede papir, pen og blæk. Jeg kiggede
eftertænksomt på pennen.
„Skal vi prøve at skabe mennesker?“ spurgte
jeg i tankerne. Hvis det lykkedes! Hvem ville jeg
gerne have hos mig? Jeg var hverken bundet til
tid eller sted, heller ikke til levende eller døde.
Skulle den muntre Rosa Lagoni engang igen gå
en tur med mig gennem min hjemstavn?
Der var hun med sit ansigt, der var indram
met af krøller. Jeg hørte hendes stemme, hendes
muntre latter. Det smittede. Jeg lo også helt sag
te. Vi talte hyggeligt med hinanden, mens vi
vandrede af sted. „Taler du stadig med dig selv
og fremtryller du en veninde, som svarer dig?“
spørger hun, „Ja,“ siger jeg, „altid når jeg er
alene og længes.“
På grund af vor passiar fløj aftentimerne af
* Rübezahl er i tysk folketro en bjergånd, sotn bor i
Fichtelgebirge (oversætteren).
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sted. Nu var det på tide at gå i seng. Jeg tog af
sked med Rosa, lukkede mit hæfte og ville stille
blækket bort. Min mand så op; derfor satte jeg
mig ned igen. Han så på uret og sagde: „Er
klokken allerede elleve? Det er jo sengetid.
Hvad har du bestilt hele aftenen?“ Idet han
kastede et flygtigt blik på blækhuset, sagde han:
„Nå, du har skrevet. Hvem har du skrevet til?“
Jeg trykkede hæftet imod mit bryst og sagde
undvigende og så ligegyldigt som muligt: „Ikke
til nogen.“
Jeg rejste mig og anbragte blækket og hæftet
på bordet ved siden af. Så tog jeg lyset, tændte
det og blev stående. „Vi skal i seng!“ sagde jeg.
Min mand vedblev at spørge med usædvanlig
stædighed.
„Du har ikke skrevet breve; men hvad har du
så skrevet?“
„Ah, kun en smule for mig selv - til tidsfor
driv.“
„Til tidsfordriv? Vil du ikke nok læse det for
mig?“
Jeg rystede på hovedet og sagde: „Åh, lad det
dog være! - Kom, lyset har allerede brændt i
lang tid.“
Min mand rejste sig og pustede lyset ud.
„Så, læs nu! Jeg må vel have lov til at høre,
hvad du har skrevet!“
Tøvende adlød jeg. Stammende begyndte jeg.
Min mand sidder overfor mig; hans ansigt er
uigennemtrængelig. Snart glemmer jeg ham og
mig selv. Jeg lever helt i fortiden, mit ansigt glø
der, min krop ryster, jeg læser helt dramatisk, og
endelig er jeg færdig. - Jeg vover ikke at se på
min mand. Vi er tavse en tid. Da ser jeg, at han
strækker armen ud, og jeg lægger uvilkårlig hån
den på hæftet. Det er min Rosa. Jeg har taget
hende frem fra min barndom. Hun tilhører mig!
Så siger min mand - han har stadig hånden
rakt frem imod mig: „Det må du gøre!“
Jeg springer op. Har jeg hørt rigtigt?
„Ja, det må du gøre!“
Jeg falder ham hulkende om halsen.
Så lykkelig har han aldrig gjort mig. - Jeg græ
der og jubler. Jeg kysser og klapper ham. Han
trækker mig ned på sofaen, ser på mig og siger
lidt forbavset: „Men hvad er der dog i vejen med

dig? Hvor kan det være, at det tager sådan på
dig?
„Åh, jeg er jo så lykkelig!“ siger jeg og lægger
mit hoved mod hans skulder.
„Blot fordi jeg siger: Det må du gøre?“
„Ja,“ siger jeg sagte, „jeg var så bange for, at
du ville spolere det for mig.“
„Er det muligt, at du ikke har følt min kær
lighed, når jeg modvirkede dig?“ siger han efter
en pause, og hans stemme lyder bedrøvet og for
undret: „Jeg syntes, at spinderok, smørdrittel, ja
endog musikken var vildspor. Der ligger dine
evner ikke. Hvorfor ville du efterligne bønder
konerne i det ydre? Du brugte tid og kræfter til
ting, som ikke bragte dig fremad. Det er rigtigt,
at du kan lære en hel del af en nordslesvigsk
bondekone; men det angår mere hendes karak
teregenskaber.“
„Åh,“ sagde jeg sukkende, „jeg kunne ganske
vist mærke på dig, at du ikke syntes om alt, som
jeg begyndte på; men du lod mig altid famle i
mørket. Hvorfor hjalp du mig ikke til at finde
den rette vej?“
„Jeg havde ikke kunnet vise dig den, du måtte
selv finde den. Hvad tror du da? Jeg er selv kun
et søgende menneske, jeg er ikke fuldkommen?“
„Du kan ikke gøre dig nogen forestilling om,
hvor deprimeret ensomheden gør mig de lange
vinteraftener, og hvordan det ser ud inden i mig.
Der er en pine og uro over mig, når de lange
aftener kommer. Åh, at man skal klare sig helt
uden mennesker! Mennesket udvikler sig dog
ved samkvem med andre mennesker. Du kan
ikke gøre dig nogen forestilling om mine følelser.
Du har stadig samkvem med menigheden. Der
består et forhold mellem dig og befolkningen.
Alle erfaringer, som du gør ved at øve sjælesorg
over for den enkelte, bruger du over for dem
alle. Du benytter dem til prædiken om søndagen
som opdragelsesmiddel for menigheden. Hvilket
arbejde og hvilke mål har du ikke med din stræ
ben! Det, man beskæftiger sig med, kommer
man til at holde af, og ethvert arbejde, som man
lægger hele sin sjæl i, udvikler og løfter en op
ad. Ser du, jeg ville også gerne finde noget at
interessere mig for og lægge min sjæl i. Det lam
mede mig, at du tog det fra mig, som jeg lagde

mig i selen for; det gjorde mig også bitter. Og jeg
gerådede i et sådant virvar af anklagende og
undskyldende tanker, at jeg slet ikke kunne fin
de ud af det mere. Det forekom mig, at vi
blev borte for hinanden. Jeg følte slet ikke mere
nogen glæde ved livet. Men nu! Hvis du giver
mig lov til at skrive; hvis du endda interesserer
dig for det, så skal du bare se - bliver jeg et helt
andet menneske. Jeg vil kun skrive om aftenen,
når børnene er i seng. Og må jeg læse det for
dig? Vil du hjælpe mig?“
„Det kan jeg vist ikke. Et sådant arbejde kan
vel kun een gøre. Men jeg vil glæde mig over
det!“
„Du kan alligevel hjælpe mig ved din bedøm
melse; du kan give mig forskellige praktiske råd,
så jeg muligvis når så vidt, at en avis tager nogle
små artikler.“
„Åh, tænk dog ikke på det! Skriv for mig, se
nere tager børnene del i det; det er det nemme
ste, naturligste og taknemmeligste publikum.
Tænk på, at du nu har fået ro i dit sind. Men
hvis der nu kommer en redaktør og siger: „Det
duer ikke, ingen vil læse sådan noget skidt,“ så
er jo også det sidste taget fra dig, som du helt og
fuldt ville være optaget af.“
„Men hvis nu redaktøren siger: „De har end
nu meget at lære; men De har evner, få dem ud
viklet!“ Kunne denne mulighed ikke også fore
ligge?“
„Din sjæl tager sig en tur på luftgyngen! For
lidt siden var du helt nede og vips tager du fly
veturen op i skyerne! Det kan vi tale om senere.
Men nu er det virkelig blevet tid til at gå i seng.
Kom, tænd lyset igen!“
„Åh, jeg er så glad! Du har gjort mig så lyk
kelig i aften.“
„Du også mig!“ Han stryger mig blidt over hå
ret og giver mig et kys.
Den næste dag glæder jeg mig til, at det skal
blive aften. Mens jeg arbejder, overvejer jeg, om
jeg skal vove at sende den lille artikel til redak
tøren af „Kieler Zeitung.“ Han kender mig fra
„Forsteck.“ Tør jeg vove det? Sådan spørger jeg
atter og atter mig selv. Om aftenen læser vi skit
sen endnu engang i fællesskab, så adresserer jeg
den med bankende hjerte til:
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Hr. Alexander Niepa,
chefredaktør af Kieler Zeitung,
Kiel.
I det medfølgende brev beder jeg om hans be
dømmelse.
Fra nu af ser jeg med spænding postbudets
komme i møde.
Så, et brev fra Kiel! Blot et brev, ikke noget
manuskript. Vi vil læse brevet sammen. I en fart
løber jeg ind i studereværelset.
„Et brev fra Kiel!“ råber jeg ophidset.
„Kun et brev?“
„Ja, uden manuskript!“ Og vi læser:
„Vi bringer Deres skitse en af de nærmeste
dage. Vil De ved lejlighed sende os skitser fra
bondelivet i Nordslesvig? Jeg vil gerne optage
dem.“
Og så bragte postbudet mig mit første hono
rar: Tredive mark!
Jeg spejdede ikke mere længselsfuldt efter
mennesker; jeg skabte selv, hvem jeg ville have
hos mig. Jeg velsignede ensomheden. Jeg var så
let og glad til mode, som havde jeg fået vinger.

Nørbys død og begravelse
En vinter ville vi en gang om ugen samle de
unge mænd hos os. Vi vil synge med dem; så vil
min mand tage sig af dem; de skal drikke the
sammen med os, vi vil hjælpe dem med tysk, så
de kan klare sig, når det gælder tyske forordnin
ger. Skønt min mand har bekendtgjort beslut
ningen, synes han alligevel, at jeg endnu engang
skal gå hen til de forskellige gårde og minde om,
at vi venter de unge i aften. Jeg kommer til sidst
til nogle meget flinke, venlige folk og spørger,
om Niels kan komme i aften. Konen sidder ved
spinderokken, bonden sidder ved vinduet; han
strikker på en lang, blå strømpe. De har ikke no
get imod vor indbydelse: hvorfor ikke, de unge
har vel allerede glemt meget af det, de lærte i
konfirmandtimerne, og lære noget tysk? Ja, de
har ikke noget at indvende derimod.
Bonden siger: „Han kan komme om lidt. Jeg
vil skære hakkelse for ham i dag.“
De unge kommer. Mange er det ikke.
Fire er der; men til min forbavselse mangler
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netop Niels. Faderen havde dog lovet det så be
stemt.
Næste formiddag sidder jeg i stuen i færd med
at lappe. Det banker på døren, og skomageren
træder ind. I dag indbyder han til begravelse.
I et monotont tonefald lirer han af sig:
„Karen Nørby, Jens Nørbys enke, beder mig
hilse og sige, at hendes mand, Jens Nørby, er
afgået ved døden. Hun beder om, at de vil vise
hende den ære at komme til begravelse på tors
dag kl. ro og senere til spisning.“
„Nørby?“ siger jeg, „hvilken Nørby da? I aftes
var jeg da hos en af det navn.“
„Det er ham.“
Jeg sprang forskrækket op og udbrød: „Det er
da ikke muligt.“
„For Gud er intet umuligt. Han ville skære
hakkelse for Niels.“ Jeg nikkede ivrigt. „Så er
han trådt forkert på loftet, er faldet gennem
lemmen og har brækket halsen.“
„Derfor kom Niels ikke!“
„Netop derfor ikke.“
Da min mand kom hjem, gik vi med hinanden
til hjemmet, hvor de havde sorg. Vi traf nabo
konerne i det rummelige køkken. Stine Køks
havde allerede overtaget kommandoen her. I
dagligstuen var der flere kvinder. De havde et
knitrende, hvidt, stift stof med brede udslåede
kanter imellem sig; de målte med et centimeter
mål, snakkede, drak kaffe, og en syede på ma
skine. Vi spurgte efter enken; dér kom hun alle
rede. Hun var fattet og resigneret. Hun tørrede
øjnene med forklædet og sagde: „Herren gav,
Herren tog. Hans Vilje ske.“
Vi trykkede hende deltagende i hånden.
„Kom med,“ sagde hun og førte os til den dø
des leje af strå, som var redt på gulvet i et kam
mer.
„Gud har skånet ham for en lang og svær
dødskamp. Ganske vist beder vi jo hver søndag:
Fri os for en brat og ubodfærdig død; men min
mand var en gudfrygtig mand; jeg kan vel håbe,
at han var beredt.“
På et blik fra min mand trak jeg mig tilbage
og gik ind i køkkenet.
Her havde Stine Køks den øverste ledelse.

Hun var en gammel kone med briller på den
brede næse. Da jeg henvendte mig til hende,
fremsatte hun sit program. „Indtil begravelsen,“
sagde hun, „har vi nok at gøre; vi skal støbe lys,
i morgen skal der brygges øl, i overmorgen skal
der bages, og madlavningen skal også forberedes.
Man må tænke sig godt om.“ Hun tog en pris
fra en snustobaksdåse af træ og fortsatte i et ens
formigt tonefald: „Det bliver en stor begravelse;
der kommer mange udensogns fra. Jeg bliver
nødt til at koge 5 til 7 skinker. Fruen og herr
pastor kommer vel også? Det er godt! Ja, jeg har
nu været kogekone i mere end halvtreds år, og
jeg har lavet mad ved mange bryllups- og begra
velsesgilder.“
Hun forlader mig og fordeler med stor sinds
ligevægt de forskellige gøremål.
„Kom,“ siger hun til den lamme Anna Greth,
„du har jo ikke så let ved at stå, du kan male
sennepen.“ Hun henter et stenfad, som har en
rund bund, hælder sennepskom i det og henter
en tung jemkugle, som nu af Anna Greth bliver
rullet frem og tilbage på knæene. Blot langsomt,
helt langsomt, formaner Stine. Du har ikke
travlt; men det ved du jo. Jeg rører den selv i
bagefter. Vi tager afsked og kommer først igen
til begravelsen.
I storstuen er liget højtidsfuldt lagt på båre.
Til begge sider står der bænke til de nærmeste
pårørende, som tæt tilsløret har taget plads. Det
øvrige talrige følge sidder og står, som det falder
bedst. Ved den dødes hoved brænder to tykke
alterlys, som enken skænker til kirken. Hun har
ladet landsbymaleren male to blikskilte. De er
fastgjort til lysene med en lang sløjfe af sørge
flor. På det ene står afdødes navn, på det andet
fødsels- og dødsdag.
Præst og degn træder hen til kisten; sidst
nævnte istemmer en begravelsessalme, som de
tilstedeværende synger med på; så holder præ
sten en kort tale. Der bliver atter sunget, og
mens der synges, tager de pårørende afsked med
den afdøde; de klapper hans ansigt og hænder.
Mange buksbom- og perlekranse smykker kisten,
som nu bliver lukket og båret hen til den simple
arbejdsvogn og stillet op på den. Enken sætter
sig op til kusken, og de mange vogne følger efter.

I kirken holder præsten den egentlige ligpræ
diken; ved graven bliver velsignelsen lyst over
den afdøde, og de sædvanlige tre skovlfulde jord
bliver kastet på kisten.
Følget vender tilbage til sørgehuset. I stor
stuen, hvor liget for lidt siden har stået, er der
imens blevet dækket et stort, hesteskoformet
bord. Det varer nogen tid, før man går til bords.
Mændene sidder så længe i dagligstuen og ryger;
enhver har en kaffepunch stående foran sig.
Kvinderne må selv om, hvor de vil være; de li
ster omkring og gemmer sig i køkkenet og i sove
værelset; de får en thepunch.
Når alting er i orden, kommer skafferne. Det
er bønder fra nabolaget, som har overtaget ser
veringen. For maven har de bundet store ser
vietter, der er foldet i en trekant, således at ser
vietternes snip sidder nøjagtig midt for.De opfor
drer hver enkelt til at tage plads. Mænd og kvin
der er skarpt adskilte. Præsten og hans kone sid
der i midten foroven; overfor dem har degnen
sin plads. Hos mændene går det forholdsvis hur
tigt at komme til sæde; men det er anderledes
hos kvinderne. Skafferne indbyder, den indbudte
kvinde gør sig kostbar: „Ah, det er da ikke min
tur endnu.“
Skafferen har stor tålmodighed; han prøver i
lang tid at overtale hende; tilsidst tager han fat
i hende og trækker hende et stykke fremad; un
dervejs gør hun stadig indvendinger, og den, der
overværer spillet, ånder lettet op, når der igen
sidder en ned.
Når alle omsider er samlet, byder degnen på
enkens vegne gæsterne velkommen, og nu kom
mer skafferne med de store suppeterriner og de
vældige skinker. Papirmanchetten ved benet er
ombundet med et sort bånd af sørgeflor. Her og
der står glas, hvori der er skænket hjemmebryg
get festøl, og der står store tallerkener med dej
ligt hjemmebagt franskbrød. - Degnen beder
bordbønnen. Hver gæst har to tallerkener foran
sig, den ene til den søde grynsuppe, den anden
til skinken. Man spiser begge dele samtidig. Ri
sengrød med smeltet smør, som fire er om at
spise af det samme fad, danner afslutningen på
måltidet.
Imellem hver ret tænder mændene deres pi-
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ber og ryger. Vandet løber i store perler ned ad
væggene. En tung, ubestemmelig luft fylder
rummet. Lugten af kistelak, buksbom og mados
blander sig med den tætte tobaksrøg. Efter at
risengrøden er spist, istemmer degnen „Nu tak
ker alle Gud.“ Teksten er oversat til dansk, alle
gæster synger med; han beder slutningsbønnen,
så holder han en lille tale. Først takker han på
enkens vegne forsamlingen for den hjertelige
deltagelse og for hjælpen ved forberedelserne til
begravelsen.
Så gør han en pause, og derefter takker han
på gæsternes vegne for det gode traktement,
nævner endnu engang, hvilken brav mand, der
i dag er stedt til hvile, og takker enken for al tro
fasthed, som hun har vist afdøde i ægteskabet.
Til slut beder han alle tilstedeværende om igen
at indfinde sig fuldtallig til kaffe og aftensmad.
Den næste formiddag kommer jeg ind i stude
reværelset.
„Nåh?“ siger min mand, „har du det nu bed
re? Sikken et postyr du dog laver! Det var jo en
slem nat.“
„Har du tid?“ siger jeg, „jeg ville gerne tale
med dig om en hel del ting.“
„Ja, jeg har tid.“ Han sætter sig hos mig i so
faen.
„Jeg ville spørge dig,“ siger jeg med usikker
stemme „om jeg absolut skal overvære disse fest
ligheder? Du gennemgår det hver gang sammen
med mig, hvordan det går mig bagefter.
Det er dog en stor usandhed, at jeg siger tak
for noget, som jeg imødeser med angst, og hvor
for jeg bagefter må lide sådan. På grund af sørge
højtideligheden er jeg sjælelig meget bevæget, og
så spisningen! Hvis jeg blot gavnede eet menne
ske derved. Hvorfor skal det være sådan! Jeg
sidder der foroven, ikke fordi man holder af
mig eller sætter pris på mig; men kun fordi det
er skik! En eller anden fra et andet sted sidder
ved siden af mig; jeg gør mig stor umage med
samtalen.
Den nærmeste familie får jeg ikke at se. Kan
man så ikke først og fremmest sige, at jeg her
bruger mine kræfter på et forkert sted? Sig ende
lig til mig, at jeg ikke mere behøver at gå til disse
fester!“
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Min mand tier en stund, så siger han: „Jeg er
dog ikke ligeglad med, hvordan du bliver be
dømt i menigheden! Naturligvis vil de udlægge
det som hovmod og overlegenhed, eller de tror,
at det, de byder dig, ikke er godt nok for dig.“
„Du ved, at jeg hver dag kunne spise suppe
med gryn, men ikke under disse forhold! Og jeg
egner mig dog virkelig ikke til at sidde til pynt!
Åh, alle disse ceremonier! Må jeg ikke bryde
med dem? Det forekommer mig altsammen for
benet og unaturligt. Allerede manden, der ind
byder til begravelse! Jeg ville have troet, at han
ville have været rystet på grund af den bratte
ulykke; men han aflirer sin vise. Man må næsten
tro, at al følelse går til grunde i ceremonier!“
„Jeg kan ikke tvinge dig. At du bliver syg, ser
jeg jo, altså bliv borte! Men jeg ville dog gerne
sætte et og andet i det rette lys.
De arver disse skikke og sædvaner ligesom de
res gårde; de befinder sig vel i disse nedarvede
former, de er deres rettigheder. Det forekom
mer dig, som om de derved mistede al naturlig
følelse., som om den ene var ligesom den anden.
Sådan er det dog ikke. Jeg synes også, du nu har
været her længe nok til at kunne se, at der i den
ne tilsyneladende ensformighed dog er en inter
essant mangfoldighed at finde. For at opdage
det, må man dog tale med dem enkeltvis. Du
kan dog ikke sige, at denne eller hin repræsen
terer sognets ånd. De er dog individer! Tænk på
Christiane, på skomageren, på Jes Lind og hvad
de nu allesammen hedder. Jeg sagde fornylig
til dig, at du kunne lære bedre ting af bønderkonerne end at spinde og kærne smør og den
slags. Du skal ikke efterligne dem i deres ydre
former; men se engang hvilken selvbeherskelse,
de er i besiddelse af. Du vil ikke have let ved at
finde en fortvivlet bondekone.
Hun finder sig ydmyg og from i sin skæbne.
Hvilken selvdisciplin. Selv om hjertet er nok så
beklemt, giver hun sig omgående i kast med sit
arbejde, går igang med det, som hun anser for
sin pligt. Det er dog en heltegerning, og det skal
du anerkende. I den henseende kan enhver lære
noget af hende. Tænk, hvis du blev ramt af en
lignende ulykke. Ville du så straks være i stand
til at tage dig sammen og sørge for alle disse

folk? Hun ville sikkert gerne have været i fred
med sin smerte; men vi har ikke hørt nogen
ørkesløs klage fra hende.“
„Åh,“ sagde jeg „hvad der i dette tilfælde
piner mig mest, har jeg slet ikke omtalt for dig
endnu.“
„Nåh?“
„Jeg kan slet ikke falde til ro, det står for mig,
som om jeg havde myrdet manden.“
Da min mand tav, fortsatte jeg tøvende.
„Jeg siger hele tiden til mig selv, var jeg ikke
kommet, så —“
„Du mener, at så var han ikke faldet gennem
lemmen.“
Jeg nikkede.
„Det tror du forhåbentlig ikke! - Skulle han,
hos hvem ingen spurv falder til jorden, uden
det er hans vilje, skulle han ved en sådan dybt
indgribende tildragelse lade den blinde tilfældig
hed råde?“
Vore børn

Vore to børn kunne ikke vokse op et dejligere
sted end i vor store have. Fra små af var de der
ude. Selv om vinteren kunne de, når vejret ikke
var alt for dårligt, tumle sig her af hjertens lyst
i læ af træerne.
Et bamdomsparadis var der givet dem i denne
have, som man kunne ønske det for ethvert
barn. Et barn af en fyrste kunne ikke have det
bedre. I haven blev der leget, undervist og ar
bejdet. De var begunstiget af lykken, så de kun
ne vokse op udelukkende under opsyn af for
ældrene, som havde tid og ro til alt. Hvor frit
kunne de ikke udvikle sig, og hvor alsidigt og rig
holdigt var materialet, som naturen frembød
som hjælpemiddel til opdragelsen. Hvor fortro
lig og intimt omgikkes de med planter og dyr.
Chary var henved tre år gammel, da hun i
den største ophidselse kom hen til mig og råbte:
„Mor, skynd dig at komme! Foran huset er alle
myrer blevet til engle! Kom, ellers flyver de
væk“.
En anden gang stod hun sammen med Käthe
oppe på højen og så tankefuldt ned på trætop
pene. „Se blot, Käthe,“ sagde hun, „hvad træ
erne fortæller hinanden. Se engang, den lille be

der sin far om noget; men han ryster på hove
det.“
Da de voksede til, blev undervisningen for det
meste givet i haven. De lærte meget af havear
bejdet, uden at ane,at de blev undervist.
Når de legede med hinanden, drog de blom
ster, træer og dyr med ind i deres leg, de personi
ficerede alting, og på den måde fremkom straks
de dejligste eventyr, som de selv havde den stør
ste glæde af.
Hvor interessant var ikke hver gæst, som kom
i præstegården. Med hvilken glæde hilste de på
„tante Agnes,“ privatlærerinden fra nabopræste
gården; hun syede så smukke dukkekjoler til
dem.
Der kom også gæster, som overnattede. Hvert
efterår kom klavérstemmeren, Herrnhuteren fra
Christiansfeld. Når han var færdig med at stem
me, fortalte han dem om sine vandringer og om
livet i andre præstegårde.
En dag blev min mand kort før spisetid kaldt
ud til en syg. Vi måtte rette an i en fart, og sko
magerens Dagmar, som havde tjent hos os i lang
tid, havde helt imod skik og brug afvist en om
vandrende håndværkssvend.
Da vi sad ved bordet, så Chary tankefuld på
sin tallerken, og da jeg formanede hende til at
spise, sagde hun bedrøvet: „Jeg kan ikke have
noget! Håndværkssvenden! Dagmar har sendt
ham væk.“
„Nå, så gå ud og hent ham igen,“ sagde jeg.
Efter en tids forløb kom hun grædende til
bage. Jeg blev forskrækket - kunne han have
gjort hende fortræd?
„Hvorfor græder du sådan. Var han ikke pæn
imod dig?“
Hun hulkede voldsommere og sagde: „Han
vil ikke mere komme hen til os!“
„Hvor traf du ham da?“
„Han sidder ude i landevejsgrøften og træk
ker sine strømper af, og de er helt i stykker. Du
kunne da give ham nogle, der var hele.“
„Nå,“ sagde jeg trøstende til hende, „vent blot,
der skal nok komme én en anden gang.“
Det var betydningsfulde dage, når der blev
afholdt visitats i kirken, så kom provsten eller
endog biskoppen. Børnene stod i deres søndags
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tøj sammen med os foran indkørslen for at hilse
på den høje gæst. Den næste dag var en stor
festdag, selv om det var en hverdag. For det me
ste var det smukt vejr, da visitatsen fandt sted
om sommeren. Der blev ringet med klokken,
og den lille kirke fyldtes af den andægtige me
nighed.
Med hvilken ærefrygt hørte børnene ved si
den af deres mor, hvordan først deres far holdt
en prædiken fra prædikestolen og så derefter bi
skoppen fra alteret. Da de kom meget sammen
med skomagerens børn, kunne de med tiden tale
og forstå dansk.
Hos andre kom de sjældent; men engang blev
de inviteret af lille Jakobs kone, Christiane Kaltoft. Familien var flyttet hertil fra Jylland, og de
talte en plat, fremmedartet dialekt, og jeg måtte
formane dem til at tale meget langsomt, og alli
gevel måtte jeg gøre mig umage for at forstå de
res dansk. Konen vakte min medfølelse, hun var
helt anderledes end de indfødte bønderkoner i
sognet. Hun var ganske vist heller ingen indfødt
bondekone, jeg ville snarere anse hende for at
være en efterkommer af sigøjnerne. Hun holdt
af skrigende farver, og hun havde stærke følel
ser, som hun ikke generede sig ved at vise. Deres
fattige hytte lå langt ude vest for landsbyen, midt
i den brune hede. De var forgældet til op over
skorstenen, og de arbejdede hårdt for at betale
renterne. Hendes mand blev kaldt „lille Jakob“
i modsætning til bonden Jakob. Konen længtes
meget, og det havde jeg forståelse for. Hun rum
mede mange modsætninger; til trods for at hun
ofte var deprimeret, var hun begavet med natur
ligt vid. De morsomme små rynker under de
forgrædte øjne så mærkelige ud i det lille spidse,
uskønne ansigt. Når hun fortalte mig, hvor be
væget hun blev, når stormen jagede skyerne
mod nord, rystede hendes lille, svage krop, og
det trak i hendes ansigt af smerte.
Da hun inviterede mig sammen med børnene,
havde hun hemmelighedsfuldt sagt til mig, at
jeg blot skulle komme engang en dejlig sommer
dag; hun ville også sørge for, at børnene morede
sig.
„Børn skal le engang imellem, det er deres
gode ret. Senere hen bliver livet alvorlig nok.
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Jeg laver derfor ofte løjer med vore børn. Da vi
bor ret højt, kan man også hos os udmærket se
solnedgangen. Når den i det fjerne synker ned i
havet, standser jeg altid en kort tid med arbej
det; det syn ser jeg på.“
Hun så altså på skyerne og solen!
Jeg var selv helt spændt på, hvilke løjer vore
børn mon skulle opleve hos Christiane, og så gik
vi en eftermiddag den lange vej gennem heden.
Undervejs plukkede vi lyngblomster, og jeg måt
te fortælle børnene H. C. Andersens eventyr om
„Store og lille Klaus.“ Det morede de sig meget
over, og de spurgte: „Har lille Jakob da heller
ingen hest, og må han låne en af store Jakob?“
„Sådan skal det nok være,“ sagde jeg.
Her var det lille hus, der lå så ensomt. Ved
husmuren sad der et lille barn. Et hyppejern
stod lænet mod muren. Ved barnets hoved var
der bundet et stort bundt kartoffeltoppe til hyppejernet. Jeg forstod, at det gav barnet den nød
vendige skygge. I hånden holdt den lille en ud
tjent træsko, hvorom der var viklet en blå klud
- en billig dukke!
Nogle større børn smuttede i en fart ind i tørvehuset, da vi kom. Fra dette sikre skjulested
kikkede de forbavset og nysgerrigt gennem
sprækken ved døren, der stod på klem.
Så kom Christiane leende fra tørvegravningen. Hendes korte, lille skørt nåede næppe over
knæene. På de sorte nøgne fødder havde hun
jernbeslåede, klodsede træsko. Ansigtet, armene,
hænderne, alt var lige så sort som fødderne. Om
hovedet havde hun på en malerisk måde bundet
et knaldrødt tørklæde.
„Ja, De træffer mig ved mit arbejde,“ sagde
hun leende, „men jeg går hen til pumpen og va
sker mig. Kom dog, Petrea, vær ikke så dum, giv
fruen og de små hånden, og kald så på far og sig,
at vi har besøg og vis dem så jeres legetøj!“
Mine to nærmede sig undseelig en lille klod
set trævogn.
„Ja, ja, tag den blot og kør en tur med duk
ken. Jakob har lavet vognen, han laver også alle
vore træsko og sætter jernbeslag på. Han er helt
dygtig og har et godt håndelag. Men kom nu
indenfor, jeg henter et glas mælk til jer, og når I
har drukket det, begynder forestillingen.“

Type fra Roager omkring år 1885

Smeden i Roager, der lejlighedsvis optrådte
som kusk for pastor Bischoff

„Forestilling?“ tænkte jeg, „hvad mon hun
har for?“
Mine børn kunne ikke lide at være i stuen,
de tog igen deres buketter og stillede sig sammen
med de andre børn udenfor.
Christiane kastede et ligegyldigt blik på lyng
blomsterne og sagde: „Plukker I sådanne blom
ster? Til næste år finder I ingen mere på vor
jord. Om efteråret sætter vi ild til vort stykke
hedejord, og så opdyrker vi den og sår boghvede
i den. Det giver arbejde nok, især da vi ingen
hest har, og Jakob må grave det hele med spa
den. - Men pas nu på!“
Hun hviskede nogle ord til Jakob; han gik hen
til en lille sidedør og åbnede den.
„Ho, ho!“ råbte de små Kaltofter og klappede
i deres snavsede hænder.
„Grisen! Grisen!“
De hvinede og hoppede af fornøjelse; men mi
ne børn trykkede sig ængsteligt ind til mig.
Ja, der var den! Hej, hvor den for omkring
huset. Den sprang som besat over møddingen og
pjaskede gennem den brune mødding. Kaltofts
børn stillede sig ved hushjørnet, og når den kom
til syne, jagede de den tilbage. Karen lo ad mine
to, stillede sig kæphøj hen og råbte: „Ha, jeg er
slet ikke —“
Så havde grisen i sit vanvittige jag væltet hen
de omkuld; hun lå med benene i vejret, og for
ældre og børn hvinede og hoppede af fornøjelse.
De kunne på en billig måde fremtrylle et
„Cirkus Renz“ med al dens spænding. Jeg tænk
te, at grisen nu var så udmattet, at den skulle
falde til ro. Men den var af en anden mening!
Den glædede sig over friheden og for som besat
ud i heden, og alle Kaltofts børn for bagefter.
Mine børn havde babyen i trækvognen og søg
te at beskytte den imod mulige angreb fra gri
sens side.
Da dyret omsider igen var lukket forsvarligt
inde, havde mine to nok af løjerne og ville se
solnedgangen fra vor have.

Lille Jakobs hest
Det ar efterår, vi havde komlevering.
På præstegårdens gårdsplads var der livlig

færdsel, hele gårdspladsen var fuld af vogne, og
i vor dagligstue sad bønderne og røg, og jeg
skænkede deres nationaldrik for dem: Kaffe
punch. De afregnede med min mand og talte
desuden indbyrdes om, hvad der var sket af nyt
i landsbyen.
En af dem ser ud af vinduet og siger til min
mand: „Har De lille Jakob til at hjælpe Dem, hr.
pastor?“
„Ja, han har tilbudt sig, han ville gerne tjene
noget. Det er ikke noget let arbejde for ham at
læsse de fyldte komsække af vognene dagen
igennem.“
„Hvem køber så Deres kom?“
„Byg og rug kommer udensogns, havren ville
lille Jakob gerne have.“
Bønderne tager piberne ud af munden og ser
forbavset på min mand.
„Vil lille Jakob købe havren? Hvad tænker
han da på?“
„Det ved I måske slet ikke endnu! Lille Jakob
har jo i disse dage købt sig en hest,“ siger heste
handler Truelsen.
Efter denne meddelelse bakker de en tid lang
kraftigt på deres piber, så siger en af dem: „Lille
Jakob skal passe på. Der er til at begynde med
død en høne for ham, da han overtog stedet.
Det er ikke noget godt varsel. Hvorledes kan
manden købe sig en hest, når han ikke ejer no
get! Nå, der sker vist en ulykke. Hønen trækker
det bedste kvæg efter sig. Hvorfor kunne han
ikke blive ved med at grave! Han vil pløje som
en bonde. Nå, lad os nu se.“
En anden siger: „Som om sådan en som han
vidste, hvordan man skal behandle en hest! Han
må købe havren til den, sådan en lille mand!“
Hestehandler Truelsen, som er kommet langt
omkring, han er kommet helt til Hamborg med
sit kvæg, stryger en tændstik og siger med afbry
delser, mens han tænder pibesn. „Nå - så tosset
er det nu ikke! Hvis der ikke sker uheld, kan han
arbejde sig op. Jeg holder på oplysning! Det med
hønen er ren og skær overtro. Selv om der er
mange mennesker i Hamborg, tror ikke et eneste
af dem på sådan noget sludder.“
„Nå, Hamborg! - Den røverrede!
„Har du været der?“
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„Jeg betakker mig! Hvis det endda var Køben
havn!“
„Ja, København!“ siger de andre fulde af ære
frygt, „derhen ville man gerne rejse engang. At
se kongen, ja, det ville være noget! Men Ham
borg? Hvem der ikke har det behov, må hellere
lade være med at tage derhen.“

„Var det den mellemste?“ spørger jeg fuld af
deltagelse.
De to ser gennem tårer uforstående på mig;
endelig siger Christiane hulkende: „Lise - er vor hest!“
Vi kan ikke straks sætte os ind i situationen.
Indtil midnat måtte vi tage os af dem, inden
de to igen begav sig ud på deres vandring i
sneen.
Den næste aften skrev jeg en artikel og sendte
den til avisen i Kiel. Da det gratis eksemplar
kom, puttede jeg det i en konvolut og skrev des
uden et brev til doktor Meyer, Forsteck, og bad
om, at læsningen af denne artikel måtte blive
betalt med guld, selv om den ikke var det værd.
Avisen sendte tredive mark, og den samme
sum modtog jeg fra Forsteck; med dem gik jeg,
da sneen var smeltet, til lille Jakob og foreslog,
at han skulle anse denne lille sum som et fond
til en efterfølger af Lise.

Så kom vinteren igen. Det sneede kraftigt. Stor
men susede med en frygtelig hylen gennem skor
stenen. Den ruskede i de lave vinduer, den ry
stede som i raseri den gamle stråtækkede præ
stegård, så det knirkede og knagede i alle sam
menføjninger. Og udenfor voksede snemasser
ne, de dækkede næsten vinduerne. Endnu tid
ligere end ellers måtte vi tænde lampen. Ingen
steder var man i sikkerhed for den gennemtræn
gende storm. Bekymret spurgte vi os selv: „Bare
taget ikke bliver revet af!“
Hvor er aftenen lang! Vi har skubbet bordet
hen til kakkelovnen, gysende lytter vi ud i mør
ket. Man har ondt af dem, der er nødt til at
Den store dreng
være ude i nat! Klokken er næsten ti, vi gør
anstalter til at gå i seng. Hvad var det?
Der var afgjort noget på færde! Hele butikken
Lyder der ikke fodtrin? - Tungt, langsomt ar var fuld af kvinder! Jeg kunne næppe få plads.
bejder der noget sig gennem den dybe sne.
I dag kunne man ikke mærke noget til den sæd
„Gud ske lov, at du er hos mig,“ siger jeg ry vanlige tilbageholdenhed; de var bragt helt ud
stende, „ellers ville jeg være bange for, at man af fatning. Hvad var der sket? Da jeg en tid hav
bragte dig herhen.“ På grund af stormen åbner vi de lyttet, fandt jeg ud af det. „Gammelgaard,“
kun modvillig døren og lytter ængsteligt. Uden som i årevis havde været ubeboet og ligget delvis
for står to tilhyllede skikkelser!
i ruiner, skulle rives ned, og der skulle opføres et
„Du skal da forhåbentlig ikke til en syg i det bageri på pladsen. En ung mand fra Skærbæk
vejr!“ siger jeg sukkende. De to går i deres tunge havde mod til at åbne sin forretning her. Man
træsko ind i køkkenet. De har været i sneen til drøftede ivrigt, om han kunne klare sig.
armene, en mand og en kone. Jeg tager konens
Og der blev samtidig meddelt en nyhed mere:
tørklæde af hovedet på hende.
Hver tredie uge, sagde man, ville der køre en
„Christiane!“ råber jeg forskrækket.
slagter gennem egnen, han kom helt fra Gram.
Også manden har et tørklæde om, som han Altså havde man udsigt til at få brød og kød.
nu tager af, Jakob! De stamper med fødderne for Sikken et fremskridt! Ganske vist gik det bedre
at befri sig for sneen. Vi lader dem komme ind for mig med bagningen; men jeg ville dog stadig
og sætter stole hen til kakkelovnen. Begges an hellere handle med manden fra Høgsbro, end
sigter er opsvulmet af gråd.
jeg selv ville tage risikoen. Det var en spænden
„Sig os, hvad er der sket?“
de begivenhed for hele sognet, at der skulle
En hulken er svaret. På vort gentagne spørgs bygges et hus. Jeg kom til at tænke på Klaus
mål siger Jakob stammende: „Lise - er - død! Groth’s „Trine,“ hvor det også var dagens begi
Jeg har været i Ribe i det vejr; men det var for venhed, at der skulle bygges et hus.
sent!“
Da vi blev gode kunder hos bageren, var han
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villig til at gøre os en tjeneste. Vi spurgte, om
han også ville sælge os mælk.
Der blev aftalt en daglig mængde, og vi opgav
landbruget.
Græsset, som voksede i vor have, forærede vi
Jakob og Christiane, som derfor daglig kom hos
os med deres le og trillebør. Så hørte jeg om de
res gøren og laden. Christiane fortalte, at hun
skulle af sted klokken fire om morgenen for at
luge andre folks marker, mens Jakob var be
skæftiget med at grave tørv.
„Og hvad gør De af børnene så længe?“ spurg
te jeg.
„Først lader jeg dem sove. Når jeg kommer
hjem, giver jeg dem mad, og så lader jeg dem
komme ud. Men for at de ikke skal falde i mer
gelgraven, tøjrer jeg dem i et reb - akkurat som
fårene. Det kan de holde ud, de er i den friske
luft og kan bevæge sig omkring, så langt som tøj
ret når!“
Så slog hun græs. Men jeg gik til min mand
og rådførte mig med ham. Han sagde: „Der kan
du se! Hvis man blot har tålmodighed, bliver
alting godt med tiden. Er dette ikke meget bedre,
end hvis du ville forklare kvinderne dine ansku
elser om opdragelse?“
Jeg gik nu hen til Christiane og sagde til hen
de, at hun måtte sende sine børn hen til os. Vi
ville tage os af dem, og hun kunne hente dem
igen om aftenen.
Nu havde vi en børnehave.
For vore børn var det en udsøgt fornøjelse. De
vaskede de mindste, gav dem mad, og med de
større legede de danske sanglege. De små Kaltofts kendte bedst spottevisen om munkene, hvis
indhold går helt tilbage til middelalderen.
Den lyder sådan:
Munken går i enge, de lange sommerdage;
hvad gør han der så længe, åh ja, åh ja, åh ja.
Han plukker af de roser, han samler af de bær
og af de krusemynter alt til sin hjertenskær.
Og munken breder ud sin kappe så blå,
og beder skønjomfru at knæle derpå.
:,: Kom, falde ri------ :,:
Og se, hvor lystigt de danser de to,
som om de havde stjålet både strømper og sko,
:,: Kom, falde ri------ :,:

Først rettede vi os efter, hvad de små gæster
kunne, lidt efter lidt lærte vi dem vore børns
sysler og lege. Ivrigst var alle, når frugten skulle
plukkes. På de dejlige efterårsdage var arbejdet
en fornøjelse; men når stormen eller regnen hav
de revet alting ned, var arbejdet usundt og be
sværligt.
Da det blev vinter, opholdt vi os indendørs. I
de lange vinteraftener lavede børnene håndar
bejder, og vi hjalp dem. De Frøbelarbejder, som
de havde lavet, måtte de selv klistre sammen.
Om sommeren havde vi presset blomster; de
blev nu ordnet i små buketter og forarbejdet til
lampeskærme. Fra tid til anden læste jeg mine
egne selvskrevne artikler højt, og vi forberedte
i fællesskab den næste lille fortælling. Mit publi
kum gik meget strengt i rette med mig; men det
var lykkelige tider.
Chary havde talent for at tegne, og ved lej
lighed havde jeg sendt hendes små tegninger til
fru dr. Meyer, som altid viste megen interesse
for dem.
En dag fik jeg et brev med følgende indhold:
Kære Charitas!
I dag kommer jeg til dig med en bøn. I Ham
borg har jeg lært en dreng at kende; han har
været syg i lang tid. Nu er han kommet sig så
meget, at han er oppe igen, men han er meget
svag, og jeg ville gerne hjælpe ham til et ophold
på landet i temmelig lang tid. Forældrene er fat
tige og kan ikke gøre noget for barnet. Nu fore
spørger jeg hos jer, om I vil modtage Heiny og
beholde ham i nogle uger. Hvad I gør imod ham,
vil han gengælde jer i rigt mål.
Han er et venligt, elskværdigt barn, og jeg er
overbevist om, at han vil vinde dit hjerte helt
og fuldt. Da han også er meget glad for at tegne,
tror jeg, at Chary og han kan tegne sammen af
hjertens lyst. Lægen siger, at han skal drikke me
gen mælk. Vil du sørge for, at han får den. Så
snart jeg har fået svar, meddeler jeg jer hans an
komst. Din mand er vist så venlig at hente ham
i Skærbæk.
Med hjertelig hilsen
Marie Meyer.
Det var børnene meget optaget af. Jeg selv gjorde
en hel del forberedelser. Stuen, der lå imod vest,
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var ikke tapetseret. Jeg måtte stryge den over
med kalkvand. Jeg hældte noget rød farve i det.
Nu fik den en skrap lyserød farve. Børnene hav
de alle mulige planer. Det var alt for spænden
de, at der kom en dreng til os. De kendte kun
skomagerens pukkelryggede Peter, som spillede
så smukke vemodige sange på harmonika. Hvad
kunne de gøre for at modtage Heiny på værdig
måde? De ville stille en bænk og et bord op i
deres have. Der ville de sidde sammen med ham
og lege. De løb ind i laden og hentede materi
alet. Min mand gav dem stængerne og brædder
ne, men ramme ned og slå søm i ville de selv.
Omsider stod der også noget, som lignede det,
som de havde tænkt sig! Nu ville de gerne have
vandfarve af deres mor.
„Det går ikke.“ sagde jeg, „det må gøres med
oliefarve, og den har jeg ikke.“
Der var ikke noget at stille op for mig. Bord
og bænk lyste lyserødt. „Godt, gør jeres erfaringer!“ sagde jeg.
Så kom omsider vognen, som man havde imø
deset med længsel. Først så man skuffede ansig
ter. Han var jo lige så stor som deres mor! Og de
havde ønsket sig en lille dreng, som de kunne
forkæle; men han var allerede fyldt femten år!
Han var høj og ranglet - med et indfaldent
bryst - og bleg. Han havde venlige blå øjne og
rødblondt hår. Hans øjenbryn og vipper så ud,
som om man med en let håndbevægelse havde
strøet guldstøv over dem. Hans hudfarve var
gennemsigtig og sart. Genert og reserveret stod
de begge over for den fremmede skikkelse. Efter
maden førte de gæsten ud i deres have og bad
ham om at sætte sig på den lyserøde bænk. Hvis
de rykkede sammen, kunne een mere få plads
ved siden af ham. De ville sidde skiftevis. Så -!
Et højt skrig fra tre struber. Heiny og Käthe lå
sprællende i en stikkelsbærbusk. Jeg samlede
dem op og trøstede dem.
„Se nu på din blå kjole! Har jeg ikke sagt til
jer, at det ville smitte af?“
Men det var slut med at være reserveret.
Heiny hentede kassen med hammer og søm,
og nu kom der orden i sagerne. Ja, det var en
dejlig legekammerat. Han havde et godt hånde
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lag! Hvad kunne han ikke snitte til dukkestuen.
Hvor kunne han fortælle!
Og han havde en malerkasse med sig; ved
hjælp af den kunne han male for dem, hvad de
ønskede sig. Dagen var altid for kort. Han var
parat til at være med i enhver leg, og hvor var
sommerdagene dejligt lange. Om formiddagen
drog de med deres klapstole ud i marken og ud
på heden. Heiny og Chary havde deres skitsebog
og blyant med, den lille Käthe satte sig bag ved
dem og holdt den gule parasol af kaliko* over
dem begge.
Først ved måltiderne indfandt de sig igen og
var sultne. På min forespørgsel hos bageren, om
vi kunne få mere mælk, fik jeg afslag.
Hvad skulle jeg gøre ved Heiny? Han skulle
jo drikke megen mælk.
Jeg tænkte en tid over sagen, så sagde jeg:
„Ved du, hvad vi vil gøre, Heiny? Når jeg om
eftermiddagen er færdig med mit arbejde, går vi
allesammen fra den ene gård til den anden. Jeg
går med jer. Du tegner bønderne. For hvert bil
lede giver de dig et glas mælk eller mere, efter
som de værdsætter din kunst. Tid har vi nok af;
du tegner også hver gang et billede i din skitse
bog.
Og allerede den følgende dag foretog vi fire
vor kunstrejse. Det gik, som jeg havde tænkt
mig. Bønderne morede sig over portrætmaleriet,
og mange fortalte mig omstændeligt, at de havde
været i Ribe for at få lavet billeder af sig selv,
men der havde man gjort det på en helt anden
måde.
Da de så, hvor svag drengen så ud, tog de det
ikke så nøje med et glas mælk, bevares. Han
skulle blot drikke rigelig.
Jeg overtog kunstkritikerens rolle.
Det var en fornøjelig, lykkelig tid, og Heiny
kom kendeligt til kræfter ved at drikke den
nordslesvigske mælk.
Da sommeren var forbi, rejste Heiny hjem
igen. Børnene savnede ham meget. Til minde
om disse fornøjelige sommeruger, overlod han os
adskillige af sine tegninger.
* Kaliko er et af bomuld vævet stof.

Den lille dreng
Den store Heiny kom ikke igen.
I stedet for ham kom der næste år som jule
gave en anden dreng. Denne gang var det en
helt lille en - og han blev.
Skønt han var lille, forandrede han de bestå
ende forhold og vendte op og ned på dem, ikke
straks - men i løbet af nogle år.
Og ingen havde endda troet på muligheden af
hans komme til trods for, at han havde meldt
sin ankomst. Stine rystede på hovedet og ville
ikke påtage sig noget ansvar. Nej, slet ikke! Hun
henviste os til lægen i Ribe. Han sagde: „Et
bam kommer der ikke; men for at kvindens liv
i det mindste kan reddes, vil jeg selv rejse med
hende til en klinik i København.“
Det var meget menneskekærligt; min mand
takkede, men afslog tilbudet.
„Vi vil blive i vort fædreland med vor nød.“
Der kom en læge fra Kiel, og sammen med
ham og vort ældste bam rejste jeg i begyndelsen
af november til Kiel.
Kort før jul blev den lille dreng født.
I julen har en præst særlig meget at gøre i sin
menighed, og selv om min mand havde kun
net komme, så holdt lægens beslutning ham i
dette tilfælde borte. Således gik det til, at jeg
måtte tilbringe højtiden sammen med mit æld
ste og yngste barn langt borte fra hjemmet, men
alligevel taknemmelig og lykkelig.
Chary boede først på Forsteck; men da Mey
ers tog ophold i Hamborg om vinteren, var
Klaus Groth så venlig at invitere hende hjem til
sig.
Så sent som i marts vendte vi tilbage til præ
stegården med vor julepakke. Først nu kunne
min mand døbe sin søn. Efter vor faderlige ven,
doktor Meyer, fik han navnet Adolf. Søstrene
fandt et kælenavn til den lille bror; de kaldte
ham: Addi. Min mand syntes, at han ville gøre
mig en glæde, da jeg havde bragt en så velkom
men julegave med til ham. Han ville forære mig
et ur. Men jeg var ikke tilfreds med det.
Hvad jeg da ønskede mig? spurgte min mand
forbavset.

Jeg ønskede mig intet mindre, end at han ville
søge bort. Jeg mindede ham om den sidste tunge
tid, om den svære afsked fra hjemmet, om de
vågne nætter fulde af angst både før og efter.
Han mindede mig om mange års uforstyrret
lykke. Men jeg holdt fast ved mit ønske. Det,
som var vor lykke, nemlig børnene, ville vi jo
tage med os. Drengen skulle om nogle år i sko
le, så ville det være godt, om vi kom til en by,
hvor der var et gymnasium.
Min mand gav sit samtykke, og fra den tid
af studerede jeg ivrigt alle meddelelser om le
dige embeder, som Statstidende og aviserne
bragte.
Efter sytten års ophold i Nordslesvig holdt
min mand sin afskedsprædiken for menigheden
i Roager. Kirken var fyldt til trængsel. Velsig
nelsen var lyst; men ingen forlod sin plads. Først
efter at vi var gået fra bænk til bænk og havde
taget afsked med hver enkelt, skiltes folk. Men
mange kom næste dag til præstegården for at
se os endnu engang og for at fortælle os, hvor
nødig de så os rejse. En bragte en høne, en anden
en flaske fløde, en tredie en snes æg; men alle
havde et venligt ord til os og gjorde nu ved
deres venlighed vor afrejse, som jeg havde læng
tes så meget efter, svær for mig.

Gennem den mørke dal

Hvor brændende havde jeg ønsket, at min mand
måtte blive valgt ved besættelsen af præstembe
det i Rendsborg, og hvor varm var min tak, da
mit ønske virkelig gik i opfyldelse.
Med hvilken følelse af lykke gik jeg gennem
gaderne i byen, som fra nu af skulle være mit
hjemsted, og fra hvilken jeg aldrig mere ville
bort.
Da jeg gik gennem den gamle rådhusport, fo
rekom det mig, som om der bag den gamle bue
åbnede sig en ny skøn verden. Min gang var let,
når jeg gik gennem gaderne og overalt mødte
venlige blikke. Man mødte os med kærlighed og
tillid, uden at vi endnu havde haft tid eller lej
lighed til at gøre os fortjent til disse kostelige go
der. Jeg var dybt bevæget. Jeg lagde planer for
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fremtiden. Dette var opfyldelsen af min læng
sel. Gid jeg kunne fastholde livet længe, længe!
Min mor besøgte os i den hensigt at blive rig
tig længe hos os. Sammen med os var hun glad
over forandringen. Allerede efter otte dages for
løb blev hun syg, og efter yderligere otte dage
døde hun.
Hendes død kastede den første skygge over
vor lykke.

„Wenn der Geist soll auferstehn,
Muss die Form in Stücke gehn.“
Mindet om hende levede i min sjæl.
Kun i tre år fik vi lov til at glæde os over vort
nye hjem. Så blev vi ramt af et slag, som pludse
lig gjorde hele livet mørkt og koldt for os.

Min mand havde en begravelse på landet, på
den anden side af Kejser Wilhelm-kanalen.
Den sjette januar var en usædvanlig kold dag.
Da vognen kom ud på færgen, blev hestene sky,
sandsynligvis på grund af det glatte føre. De
brød igennem den tynde afspærringskæde og rev
vognen med ned i dybet.
På skrivebordet lå teksten til ligprædikenen,
som min mand ville have holdt. Han holdt den
nu for os, - for mig og mine børn og for menig
heden. Teksten lød:
„Kommt, wir wollen wieder zum Herm:
denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch hei
len; er hat uns geschlagen, er wird uns auch ver
binden.“ (Hosea 6,r)*.
* På dansk: Kom, vi vil tilbage til Herren! Han sønder
rev, han vil og læge; han slog os, vil også forbinde.
(Hoseas 6, i)

SKOLEFORHOLD I GRÆNSELANDET
Når børnene i vore dage får den bedst tænke
lige undervisning i moderne skolebygninger og
bliver undervist på deres modersmål, synes vi,
at det er en selvfølge. Men man skal ikke gå
ret langt tilbage i tiden, før det var helt ander
ledes her i Sønderjylland. Da måtte danskta
lende børn gå i tyske skoler, og jeg har hørt for
tælle, at man nogen steder end ikke måtte tale
dansk i frikvarteret. Derfor skylder vi de men
nesker, der under fremmedherredømmet holdt
fast ved deres danskhed en stor tak, for det skyl
des dem, at Sønderjylland i 1920 vendte tilbage
til Danmark.
Som et eksempel på, hvordan det var i tiden
før 1920, når et barn fra landet skulle i en høj
ere skole, vil jeg omtale min far, Ditlev Andreas
Davidsen, der i 1883 blev født i Brede sogn på
Sønderjyllands vestkyst, hvor han voksede op i
et godt, dansk hjem.
Min far har fortalt, at han ikke kunne tale
tysk, da han kom i skole, da der blev talt sønder
jysk hjemme. En af de første dage sagde læreren
til ham: „Junge, du schwatzt.“ Min far vidste
ikke, hvad ordet „schwatzen“ betød; men da læ-

reren øjensynlig var vred, syntes far, at det var
bedst at sige „nej“, hvorefter han fik en lussing.
Da han var kommet hjem, spurgte han sin mor,
om hun vidste, hvad „schwatzen“ mon kunne
betyde, og hun sagde: „Nej, min dreng, men
spørg far, for han kan da noget tysk.“ Så ende
lig blev det opklaret, at far havde fået lussingen,
fordi han havde snakket i timen.
Da min far var 10 år gammel, blev det be
sluttet, at han skulle på latinskole; men da der
dengang ikke fandtes et gymnasium i Tønder,
talte min farfar, der var kirkeældste, med sog
nets præst, pastor Schmidt, om det. Præsten
havde en søn på samme alder som far. Fædrene
blev enige om, at de to drenge skulle forberedes
i præstegården til optagelsesprøve på Haderslev
latinskole; men kort tid efter flyttede præstefa
milien til Egen på Als, og min far flyttede med.
Begge drenge blev optaget, og min far kom der
efter i Haderslev til at bo i et pensionat, der lå
ved Stormklokken. Det var tidligt at skulle stå
på egne ben i n-års alderen, og lyspunkterne
var ferierne hjemme i Brede sammen med for
ældre og søskende. Mellem min far og hans tre
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år yngre bror var der et sjældent godt forhold, og
min farbror har fortalt, at han beundrede sin
storebror og bar hans kuffert til toget, når min
far skulle rejse tilbage til skolen efter en ferie,
og for sin ulejlighed modtog han 10 penning i
drikkepenge.
Min far har ikke fortalt meget om skolens læ
rere, og såvidt jeg har forstået, var de fleste af
dem sydfra og kunne ikke udtale de danske nav
ne, så min far hed „Da’fitzen“ med tryk på
anden stavelse, og afdøde kreditforeningsdirektør
Callø, der var min fars skolekammerat og gode
ven, blev kaldt „Callo“. Under disse forhold
kom der næppe noget hjerteligt forhold i stand
til lærerne. Derimod var forholdet til de tysk
sindede skolekammerater sædvanligvis godt.
Med drengene i folkeskolen var der ofte slags
mål, så det ikke altid var let at slippe helskin
det hjem. Selv om der næppe var et hjerteligt
forhold mellem lærerne og eleverne, tror jeg, at
min far har fået solide kundskaber i skolen.
Han kunne så meget latin, at man hele skoleti
den igennem kunne drøfte en vanskelig latinsk
tekst med ham. Når jeg som lille pige gik tur
med min far, genfortalte han Homers Iliade så
levende, at jeg syntes, det var noget af det mest
spændende, jeg nogensinde havde hørt.
Det var tanken, at min far skulle være stu
dent; men da min farfar døde, gik min far ud af
skolen som „Einjährig“ - svarende til realeks
amen. Han søgte ind ved det tyske retsvæsen,
men fik afslag. Min farmor talte med pastor
Schröder i Brede om det, og han tilbød at rejse
med min far til Kiel, for grunden til afslaget var
nok den, at min farfar havde været tillidsmand
for sprogforeningen. Præsten fra Brede mødte så
op i Oberlandesgericht med den unge mand, og
han sagde til dem i retten: „Her kommer jeg
med en ung mand fra et dansk hjem; men jeg
siger god for ham.“ Så blev min far antaget, og
først langt senere fik han at vide, at han i sine
papirer havde den anmærkning, at han ikke
måtte få ansættelse i Nordslesvig, hvor han på
grund af sin danske afstamning kunne være en
fare. Far fik nu ansættelse forskellige steder i
Holsten, bl. a. i Neustadt, hvor han traf min
mor, hvis far var lærer og organist og fremtræ
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dende mand i byens musikliv. Mine forældre
blev gift i 1909. Fra 1912-20 havde jeg mit hjem
i Schwarzenbek i Lauenborg. I 1920 rejste min
far hjem til Brede og stemte dansk, og han søgte
nu stillingen som tingbogfører i Haderslev. Til
hans store glæde blev han foretrukket blandt
mange ansøgere, og min far har gjort en betyd
ningsfuld indsats i forbindelse med indførelsen
af den danske tinglysningsordning i Sønderjyl
land. Senere blev min far tillige revisor i Søn
derjyllands Kreditforening, Hypoteklånefonden
i Tønder og Haderslev Bys Spare-og Laanekassse.
For min mor var det en stor forandring at
komme til et andet land; men da hun var meget
interesseret i sang og musik - og mindre i politik
- og da min far var meget taktfuld over for
hende, kom hun til at befinde sig godt i Dan
mark.
Min søster og jeg kom til at begynde med i
realskolen hos overlærer, fru Tørsleff, der var en
dygtig skoleleder, og vi måtte nu til at lære
dansk. Jeg var på dette tidspunkt 10 år gam
mel, og det var en stor forandring at komme
fra en tysk til en dansk skole. I Tyskland havde
jeg gået i en pigeskole i Bergedorf, og til at be
gynde med længtes jeg tilbage til mine veninder.
I Danmark var der fællesskole, og jeg husker, at
drengene ville drille, og at de sagde: „Sort og
hvidt er fugleskidt.“ Men det varede ikke læn
ge, før vi alle var gode kammerater, og sproget
fik jeg også lært. Fru Tørsleff sørgede for, at jeg
efter ca. Vi års forløb kom på Haderslev Kate
dralskole.
De er særlig gymnasietiden, der står tydelig
for mig. Vi var ikke så mange elever som nu og
blev rystet godt sammen, og vi havde et dejligt
kammeratskab. Jeg synes ikke, at jeg senere i li
vet har truffet ret mange mennesker, der er
kommet til at betyde mere for mig end mine
gamle skolekammerater, som jeg mindes med
stor glæde. Jeg sad igennem hele skoletiden ved
siden af Sigrid Nielsen, hvis mor var en dygtig
tysklærerinde på Katedralskolen, og hvis far var
den ansete skoleinspektør William Nielsen.
Når man tænker tilbage på skoletiden, må
indtrykkene blive subjektive, for man oplever
tingene forskelligt, og bedømmelsen af lærerne

bliver ikke ens. For mig at se var de lærere, der
kom til skolen ved genforeningen, meget dyg
tige i faglig henseende, og som mennesker ra
gede de højt op over gennemsnittet.
Rektor, dr. phil. Karl Mortensen var en per
sonlighed, der stod respekt om, og som vi så
op til. Vi havde ham i latin, og når han var kom
met til sæde efter at have klaget over det søn
derjyske klima, som førte gigt med sig, blev der
bestilt noget, og vi læste Cicero og Gallerkri
gene med stor energi. Han var en strålende sko
leleder, og i gymnasiet følte vi hans interesse for
den enkelte elev. På de nationale festdage sam
ledes vi i festsalen, hvor rektor holdt tale, og
der blev sunget, og derefter havde skolen fri.
Over for elever fra tyske hjem var rektor over
måde hensynsfuld, og han bekendtgjorde, at
anderledes tænkende ikke behøvede at deltage i
nationale fester, men kunne få fri med det sam
me. Rektor Mortensen var en lærd mand, og
hans store redelighed skaffede ham elevernes
agtelse.
Mens rektor var en høj mand, var lektor Rein
cke, som vi havde i tysk, en lille ilter mand med
et mørkt fuldskæg. Det var ikke til at undre sig
over, at han var så tynd, for han var i ustandse
lig bevægelse, når han gik rundt i klassen og un
derviste. Jeg husker en morsom episode i en
tysktime, da lektor Reincke uden at tænke over
det kom til at trykke på en kontakt, som viste
sig at være kontakten til skolens ringeapparat,
der fandtes i vor klasse. Der lød en gennem
trængende ringen, og lidt efter hørte man lø
bende skridt og glade stemmer ude på gangen,
selv om der kun var gået ca. halvdelen af timen.
Et lille øjeblik efter stak lektor Diemer, der var
indendørs inspektør, hovedet ind i klassen og
spurgte med en brøsig mine, hvem der tillod sig
at ringe på klokken på nuværende tidspunkt.
Lektor Reincke blev så befippet, at han ikke fik
sagt et eneste ord; men en af mine klassekam
merater svarede, at det var en flue, der havde
sat sig på knappen. Det kunne lektor Diemer
ikke stå for, og imens var lektor Reincke kommet
sig så meget, at han kunne give en forklaring.
Det var ikke nogen let opgave at undervise i tysk
så kort tid efter genforeningen, da en del ele

ver havde tysk som hjemmesprog; men vi har
aldrig oplevet, at lektor Reincke tog fejl, og hans
timer var bestemt ikke kedelige.
Lektor Diemer var også en af de lærere, de
gamle elever husker. Han underviste i dansk,
og han lagde stor vægt på en god udtale. Han
kunne sige: „Hvad står der over døren?“ og så
gav han selv svaret: „Der står: højt, klart og ty
deligt.“ Ingen af hans elever fik lov til at læse
mumlende med næsen i bogen. Da han var et
ordensmenneske, kunne han ikke lide, at man
havde glemt en bog hjemme. Så plejede han at
sige: „Hvad er en soldats første pligt?“ og der
efter: „at have lagt sine ting til rette om afte
nen.“ Når jeg nu så mange år efter som orga
nist pakker min mappe med noder, salmenum
re og briller lørdag aften, så sender jeg ham en
venlig tanke, for han har lært os ordenssans for
uden dansk, svensk og oldnordisk.
Lektor Ottosen underviste os i sang, og han gik
med iver op i undervisningen. En gang om ugen
havde vi fællessang, og så blev der indøvet kor
værker. Foruden skolekoret ledede lektor Otto
sen et kor af interesserede sangere i Haderslev,
og hans indsats for musikkulturen i Sønderjyl
land er velkendt. Vi havde også et skoleorkester,
som jeg var medlem af, og det var overmåde for
nøjelige lørdag eftermiddage, vi tilbragte sam
men i festsalen på den gamle katedralskole. Ved
festlige lejligheder bidrog orkestret til under
holdningen, og bagefter inviterede lektor Otto
sen orkestrets medlemmer på café, hvor vi havde
det hyggeligt sammen.
Flere lærere kunne med god grund nævnes;
men det fører nok for vidt. Et par unge lærere
kom senere til og bragte fornyelse; jeg tænker på
adjunkt Olrik og adjunkt Skov, som begge var
dygtige, og som vi satte pris på.
Efter den første time samledes hele skolen til
morgensang - vi kaldte den „lovsang“. Jeg min
des, at vi ofte sang salmen: „Udrundne er de
gamle dage.“ I denne salme er der et livssyn,
som åbenbart var rektors.
Vi havde ikke så mange skolefester; men sko
leballet var en begivenhed, vi glædede os til, og
vi morede os dejligt og drak sodavand, når mu
sikerne havde pause.
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Der var også diskussionsaftener på skolen. En
af kammeraterne talte om et bestemt emne, og
bagefter blev det diskuteret.
Det var en lykkelig tid, vi tilbragte i den gam
le smukke skolebygning med ordene: „Patriæ et
literis“ over hovedindgangen, og vi fik en bal

last med ud i livet, som vi er taknemmelige for.
Man kunne frit sige sin mening; men der kræve
des høflighed af os, og det blev forlangt, at man
passede sine pligter.
Vi havde frihed under ansvar.

BETTY NIELSEN

NEKROLOGER
Jørgen Emil Schau
9. 8. 1904 - 4. 9. 1969
Ved skoleårets begyndelse 1969 savnede vi alle
stærkt lektor Schau. Med bange anelser havde
vi hørt, at han netop på sin 65-års fødselsdag
havde følt sig alvorligt syg, efter at han sammen
med sin hustru havde tilbragt nogle dejlige uger
ved et badested i Pyrenæerne og en god tid på
Bornholm. Kort efter indlæggelsen på Byens Sy
gehus gled han over i bevidstløshed og efter godt
en halv snes dages forløb var hans sejge mod
standskraft over for døden nedbrudt. Det fore
kom os urimelig hårdt, at det skulle gå sådan, og
vi havde alle den inderligste medfølelse med
hans hustru og hans nærmeste, fordi der altid
var liv over ham i alt, hvad han gav sig af med,
han der var så virksom og som elskede at ar
bejde, enten det var i skolen eller i haven. Som
ven og som kollega var han strålende; man kun
ne være uenig med ham, og han lagde gerne selv
op til en diskussion, hvor han ikke gik af vejen
for at sætte tingene på spidsen. Svig var der ikke
i ham, og persons anseelse kendte han ikke.
Han var en festlig vært og glad for at omgås
mennesker, så alle der kom i hans og Rigborg

Schaus gæstfrie hjem, hyggede sig der. Vi var i
de senere år af og til bekymrede for ham, fordi
han ikke kendte til at skåne sig selv; men hans
natur var nu sådan, at han gik ind helt og hol
dent for den sag, der i hans øjne var værd at gå
ind for. Dette gælder ikke mindst hans optræ
den under besættelsen, hvor hans frygtløshed
gav sig iltre udtryk, der nærmede sig fanatisme.
Som jævnaldrende fagkollega har jeg personlig
meget at sige ham tak for, både fra vort daglige
samarbejde på skolen og fra de rejser, vi har væ
ret på sammen med elever enten hjemme eller
til Frankrig. Jeg ved, vi er mange, der vil værne
om en kæde af gode minder om Jørgen Emil
Schau.
Lektor Karlsson, der både har kendt Schau
længere end jeg og også stået ham nærmere,
skrev nogle mindeord i „Gymnasieskolen“, som
jeg tror mange gamle elever vil læse med stor in
teresse. Denne nekrolog, som også er optrykt i
Katedralskolens program 1970, s. 16, har føl
gende ordlyd:
„Den 4. september døde lektor Jørgen Emil
Schau. Han var netop kommet hjem fra en
udenlandsrejse, følte sig udhvilet og veltilpas og
glædede sig meget til at komme igang igen med
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skolearbejdet, da han - på sin 65-års fødselsdag
- pludsedig ramtes af en sygdom, der snart viste
sig at være af alvorlig art.
Jørgen Schau, der i 1928 blev cand. mag. med
engelsk som hovedfag og fransk som bifag, kom
efter fire års virksomhed ved Nykøbing F. Real
skole i august 1933 til Haderslev Katedralskole.
Her skabte han sig hurtigt en sikker position som
en meget dygtig lærer. Sin faglige viden uddy
bede han i årenes løb gennem flittig læsning og
ikke mindst gennem adskillige studierejser, der
oftest foretoges pr. cykel i sommerferien. Så sent
som i 1965 lod han sig i et halvt år udveksle
med en engelsk kollega ved en skole i nærheden
af London. Han trængte til, som han selv ud
trykte det, at oplades sprogligt, så han kunne
holde til pensionsalderen.
Schaus betydelige faglige sikkerhed i forbin
delse med en helt usædvanlig veloplagthed og
strålende humør gjorde hans timer alt andet
end kedelige. Der blev arbejdet, og der blev ar
bejdet med lyst. Litteraturhistorie interesserede
ikke Schau ret meget, og en æstetisk analyse af
litterære tekster brød han sig ikke om; derimod
lagde han overordentlig stor vægt på, at elever
ne kunne finde frem til mennesket bag teksten.
Clichéer var ham en pestilens, og blændende
præstationer havde han intet til overs for. Ud
præget individualist som han var - også i sit
samfundssyn - var det altid den enkeltes me
ning, han søgte at animere frem.
I en længere periode var Schau skolens meget
adrætte og ikke just stilfærdige ganginspektør. I
den egenskab vil han huskes også af de elever,
der ikke har kendt ham fra timerne.
I kollegernes kreds oplevede man Schau som
den altid engagerede. Hans vurdering af perso
ner og situationer kunne være præget af enkel
hed og af en vis tilbøjelighed til at forme para
dokser, men netop derfor blev han ofte det spil
levende midtpunkt. Han kunne være skarp, men
han var aldrig hård. Hans hjælpsomhed var
udstrakt, han skyede aldrig nogen ulejlighed, når
han kunne gøre andre en tjeneste. Han savnes
hårdt af elever og kolleger og vil huskes af man
ge som en værdifuld arbejdskraft og et meget
åbent, muntert og redeligt menneske.“
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Carl C. Lund
26. 8.1909 - 26. 2. 1971
Carl C. Lund vil næppe blive glemt af de men
nesker, han mødte på sin vej. Da han søgte em
bede i Haderslev i sin tid, var det til stor bekla
gelse for hans tidligere chef, rektor Christiansen
ved Århus Katedralskole. Men Lund var ikke
nogen robust type, og vi blev hurtigt klar over,
at det var hans sejge vilje og strenge pligtfølelse,
der holdt ham oppe. Den indsats han præsterede
i sin undervisning medførte i 1958 den store
anerkendelse, der lå i udnævnelsen til lektor 26
efter 13-14 års tjeneste i gymnasieskolen. For
flyttelsen til Rødovre Statsskole i 1959 skyldtes
foruden hensynet til børnenes uddannelse kraf
tig tilskyndelse fra rektor Ferlov; men den med
førte tillige en kraftig arbejdsforøgelse, bl. a. i
eksamenskommissionen for privatister. Tanken
om at vende tilbage til Haderslev var ikke frem
med for Lund, ja den var til tider stærkt frem
me i hans sind, men efterhånden som hans hel
bredstilstand forringedes, blev han klar over,
at han måtte blive hvor han var. For kollegerne
ved Rødovre Statsskole stod han som en me
get betydelig lærer og et menneske af karat. Det
fremgår af følgende mindeord, der af hans rek
tor blev meddelt „Gymnasieskolen“:
„Lektor Lund blev 61 år gammel, men han
havde i mange år været plaget af sygdom af for
skellig art. For 30 år siden, efter at han havde
taget embedseksamen, blev han ramt af tuber
kulose, og først i 1944 blev han ansat ved Ha
derslev Katedralskole. Han blev hurtigt estime
ret som en meget dygtig lærer. Han regnedes for
en af de bedste dansklærere i landet.
Han befandt sig også godt i det sønderjyske
milieu og udfoldede stor aktivitet i disse år.
Han blev tidligt censor ved skriftlig studenter
eksamen i dansk og skrev litteraturanmeldelser i
sønderjyske dagblade.
Han ville imidlertid gerne til København, og
da jeg opfordrede ham til at søge en stilling her
i 1959, tog han imod tilbudet.
Han fandt sig godt til rette, og hans elever
værdsatte ham som en umådelig samvittigheds
fuld lærer. Hans oprigtige kærlighed til sit fag

virkede smittende. Ikke så sjældent så man ham
komme ud af en klasse med noget strålende i
blikket, det var, når han syntes en time var lyk
kedes godt for ham; især var han glad, hvis en
elev havde ytret sin begejstring eller interesse for
det, der blev gennemgået.
I de senere år var lektor Lund påny ofte pla
get af sygdom. Næsten hvert år siden 1964 var
han borte i lange perioder og blev stadig sva
gere. Men han imponerede ved den næsten over
menneskelige energi, hvormed han gennemførte
sine timer så længe det var ham muligt.
Da han definitivt gav op før julen 1969, havde
han selv og vi andre håbet, at han kunne få
nogle gode år. Han havde glædet sig meget til
at få læst alt det, han måtte lægge til side for
stilebunkeme. Men det gik desværre langsomt
ned ad bakke, og han var meget forpint. For
godt en uge siden blev han indlagt på hospita
let, og i fredags sov han stille ind.“

Rødovre Statsskole, den 1. marts 1971.
Niels Ferlov.

Cathrine Christensen
il. 6. 1888 - 22. 12. 1971
Frk. Christensen var helt af den gamle skole,
og man havde til tider en fornemmelse af, at
hendes opfattelse af lærergerningen var bestemt
af hendes egen skolegang i en fjern tid i den
strenge Ribe Katedralskole. Efter at have bestået
IV klasses hovedeksamen bestemte hun sig for
seminarievejen og blev lærerinde fra Gedved i
1910. I de følgende år havde hun ansættelser
bl. a. i Holbæk og Roskilde. Fra sit hjem (vel
især fra moderen, født Windfeld) følte hun sig
stærkt knyttet til Sønderjylland, og det var der
for såre naturligt, at hun i 1920 søgte embede
ved Haderslev Katedralskole, hvis rektor, dr.
phil. Karl Mortensen kom fra Ribe og drog flere

Ribefamilier med sig, bl. a. familien Reincke,
hvortil frk. Christensen var knyttet ved gam
melt og prøvet venskab. Hun blev ansat som
mellemskolelærerinde med fagene dansk, tysk
og religion og fik tillige overdraget al pigegym
nastik på skolen. Rektor Mortensen havde ladet
skinne igennem, at han regnede med at få denne
stilling omdannet til et adjunktembede, men det
lykkedes ham ikke, og det måtte naturligvis ef
terlade en vis skuffelse hos frk. Christensen,
selvom hun ikke lod sig mærke dermed. Hun
var et menneske med temperament, og hvis hun
følte sig krænket på en eller anden måde, kunne
hendes sind flamme op. Dette kunne til tider
medføre sammenstød med omgivelserne. Man
ge af hendes tidligere elever vil nok kunne huske
situationer, hvor hendes stemme blev skarp og
der kom lynglimt i hendes øjne, men de fleste
forstod eller har senere forstået, at det skyldtes
hendes nidkærhed, hendes faglige ærgerrighed
og de store krav, hun stillede til sig selv og til
sine elever. Men langt de fleste husker hende
fra den daglige skoletilværelse, der var præget
af hendes naturlige venlighed og hjælpsomhed
og hendes sans for humor i hverdagens små til
dragelser. Det var med god grund rektor, dr.
phil. N. H. Jacobsen ved hendes afgang i 1959
sagde hende tak for 39 års dygtigt og samvittig
hedsfuldt virke i Haderslev Katedralskoles tje
neste og bl. a. også fremhævede hendes bestræ
belser for at give eleverne pli.
Vi, der kendte hende godt, vil altid mindes
hendes enestående gæstfrihed og hendes trofast
hed. Vi fulgte hende med medfølelse i de for
skellige faser i hendes otium, hvor hun ikke blev
skånet for sygdom og modgang. De sidste år til
bragte hun på et plejehjem i Vestjylland, hvor
hun efterhånden svækkedes så meget, at døden
måtte komme som en befrielse. Vi er mange, der
i stille vemod mindes Cathrine Christensen med
taknemmelighed.
M. FAVRHOLDT

KRONIK
VORT ÅRSSKRIFT
Stoffet i dette hæfte er som sædvanlig ordnet
kronologisk. Henrik Fangel, der nu er adjunkt
ved Åbenrå Statsskole, følger i sin faders spor
og har allerede, foruden bidrag til H.-S., skrevet
betydelige og grundige afhandlinger, bl. a. i
„Sønderjyske Årbøger“. Hans artikel om haderslevlægen dr. Marcus udfylder en lakune i slesvig-holstenismens historie, idet der hidtil ikke
har været historikere, der har koncentreret sig
om Marcus, en af sisvigholstenernes mest facet
terede skikkelser, den alsidige, socialt og politisk
stærkt interesserede læge, der oplevede slesvigholstenismens nederlag. Han rendte ikke fejgt
fra sit ansvar, som man har troet, men vendte
sidst i marts 48 tilbage til Haderslev efter at have
bragt sin familie i sikkerhed, og han bar sin
skæbne som en mand. For enhver, der interes
serer sig for vor bys og vor landsdels historie, er
denne afhandling fyldt med spændende stof.
Olav Christensen har fundet en svensk rejse
dagbog, skrevet af godsinspektør Rosenqvist, som
i krigsåret 1848 kom til at opholde sig i Chri
stiansfeld, netop da der kæmpedes i Haderslevs
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gader. Notaterne i rejsedagbogen har sin store
interesse ved at anslå stemningen og er iøvrigt
i overensstemmelse med oplysninger andetsteds
fra, så de har værdi som kontrol, sådan som
noteapparatet viser.

Derefter følger Betty Nielsens uddrag af Cha
ritas Bischoffs erindringer. Som præstefrue i
Arrild opdagede fru Betty Nielsen, f. Davidsen,
at hun kort efter 1864 i Roager havde haft en
forgænger, som i flere henseender var et men
neske ud over det almindelige, nemlig fru Cha
ritas Bischoff. Et lille spinkelt bymenneske i en
meget forfalden præstegård i et dansksindet
sogn, hvis befolkning hun til at begynde med
overhovedet ikke kunne komme i kontakt med,
fordi hun kun talte tysk, sådan møder vi Chari
tas, og vi kan ikke andet end gribes af beun
dring, når vi følger hendes rørende, til tider na
ive forsøg på at komme i kontakt med sognebør
nene. Men samtidig får vi en række kulturhi
storiske oplysninger om hverdagstilværelsen i et
lille fattigt nordslesvigsk sogn for ca. 100 år
siden og tillige en række personskildringer, der
i høj grad afspejler forfatterindens fine sjæle

liv. Disse erindringer er forlængst udsolgt i den
tyske udgave, men udgives altså nu delvis for
første gang på dansk.
Da fru Betty Nielsen var kommet i gang med
det store oversætter-arbejde, faldt det naturligt
at bede hende om selv at fortælle lidt om per
sonlige minder fra hendes skoletid i Haderslev,
og vi kan således glæde vore læsere med på den
ne måde at præsentere oversætterinden af fru
Charitas Bischoffs erindringer. - Vi kunne øn
ske, at også andre tidligere elever ville følge det
gode eksempel og fortælle lidt om Haderslev
Katedralskoles første år efter genforeningen.
I øvrigt vil det fremgå af hæftet, hvem der har
skrevet de forskellige nekrologer, ligesom kronik
stoffet er behandlet redaktionelt af de to sæd
vanlige medarbejdere.
Ligeledes har som sædvanlig Johannes Chr.
Nielsen stået for det kunstneriske udstyr og den
tekniske tilrettelæggelse af hæftet.

LÆRERKOLLEGIET
Først nogle mærkedage:
Lektor Knud Olrik fyldte 70 den 17. 1. 69,
lektor Finn Kristiansen 60 d. 28. 4. 69,
tidligere lektor i Haderslev, nuværende rek
tor i Thisted Ingvard Kortegaard 60 den
6. 6. 69,
lektor Poul Magelund 60 den 18. 6. 69,
tidligere lektor i Haderslev, nu afdøde Carl
C. Lund 60 den 28. 6. 69,
rektor Eigil Lassen 50 den 17. 11. 70,
lektor Aage Wielandt 60 den 25. 11. 70, og
lektor Henry H. Hansen 60 den 9. 11. 71
- som det vil ses en smuk buket af kendte nav
ne, alle med stærk tilknytning til vor skole.
H.-S.’s bedste lykønskninger til alle!
Skoleåret 69 begyndte med, at en mørk skygge
kastedes over kollegiet ved lektor J. E. Schau’s
død 4. september. Fra 2. 12. 68-22. 3. 69 havde
lektor Einar Hansen sygeorlov, fra 29. 1. 69 til
i. 12. 69 var adjunkt, frk. Bjerresø sygemeldt, og
endelig måtte lektor Henry Karlsson, der blev
syg under en ekskursion til Italien, have orlov
fra 27. 10. 69 til 3. 2. 70. I forvejen var lærer
situationen ugunstig, men det lykkedes at skaf

fe tilstrækkelig mange kvalificerede vikarer, så
skolens arbejde har kunnet gennemføres nogen
lunde efter planen. Seminarieadjunkt L. Johan'
sen fortsatte som årsvikar og yderligere fire af
statsseminariets lærere indvilligede i at tage års
vikariater, således lektorerne H. V. Gregersen,
S. Laugesen, Ole Schmidt og seminarieadjunkt
E. Mikkelsen. Fru Edith Graversen overtog
franskundervisningen i en enkelt klasse, pastor
Morsing, Øster Løgum, en enkelt religionstime.
Som løse vikarer hjalp lektor Olrik, stud. mag.
Karen Margrethe Skrøder Nielsen (st. 65) og
stud. mag. Eva Pingel samt nu afdøde vicefor
stander Riishøjgaard. Tidligere rektor, dr. phil.
N. H. Jacobsen gjorde sin gamle skole den store
tjeneste at gå i gang igen som timelærer med
ikke færre end 14 ugentlige timer i geografi.
Ved skoleårets slutning, pr. 31/7 70, trak lek
tor, frk. Tove Lasson Andersen sig tilbage fra
skolegerningen. Frk. Andersen er cand. mag. fra
1930 med fagene gymnastik, matematik, fysik,
kemi og astronomi. Efter en kortere ansættelse
ved Nørre Gymnasium kom hun i 1932 til Es
bjerg, hvorfra hun gjorde springet til lektor i
Haderslev i 1942. Det var den gang der fandtes
springavancementer i gymnasieskolen, men det
var alligevel i faget pigegymnastik noget ganske
usædvanligt. Frk. Andersen fortrød vist ikke at
have gjort springet. Hun vil nok af sine kolle
ger først og fremmest blive husket for sin djærve,
frimodige optræden og sine rappe replikker. I de
senere år havde frk. Andersen helt givet gym
nastikken fra sig for udelukkende at arbejde
med matematik i gymnasiets sproglige klasser
og i realklasserne.
★

Ved begyndelsen af skoleåret 1970/71 indtrådte
der en følelig lettelse i lærersituationen ved, at
adjunkt Franz Franzen, tidligere Roskilde, cand.
scient. Anne Lise Sejersbøl, cand. mag. Rein
hard Brose, lektor, dr. phil. K. Fischer og gym
nastiklærer A. Kampp Olsen knyttedes til sko
len. Oprettelsen af 4 ny matematiker- og 3 sprog
lige i g-klasser nødsagede skolen til påny at ty
til statsseminariet, hvor vi „lånte“ seminarie
adjunkt E. Skov samtidig med at vi beholdt se
minarieadjunkt L. Johansen, seminarieadjunkt
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E. Mikkelsen og seminarielektor Ole Schmidt
som timelærere. Fra civilforsvaret „lånte“ vi li
geledes en timelærer, nemlig cand. scient. Niel'
sen, indtil han i decbr. fik aftjent sin værnepligt.
En del af undervisningen i dansk, historie og
fransk blev klaret ved sammenlæsning, således
at to klasser bliver slået sammen. Af lokale
mæssige og af pædagogiske grunde er en sådan
ordning uønsket og bør kun igangsættes som nød
løsning. Vor tidligere rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsen hjalp påny skolen ved at påtage sig ro
ugentlige timer i geografi.
Ved udgangen af juni 1971 trak lektor W.
Buch sig tilbage efter næsten 40 års virke ved
skolen. Rektor E. Lassen omtaler i skolepro
grammet 1972 W. Buch således: „Han var gen
nem de mange år her på stedet i sig selv en in
stitution i skolen, han bidrog meget til at gøre
den kendt i byen og på egnen, og han bidrog i
høj grad til at give den særpræg. Han er en le
vende og interesseret fagmand, som holder af at
færdes i naturen og forstå og forklare fænome
nerne i den. Det kunne han gøre, sådan at hans
viden blev inspirerende og igangsættende for
andre. Han er en udadvendt og meddelsom
mand, der har kontakt med mange forskellige
mennesker, og hans flittige virksomhed har fået
indflydelse og betydning for mange kredse og in
stitutioner i landsdelen. Som lærer og som kol
lega har han betydet meget for skolen. Vi si
ger ham tak for de mange år.“
Skoleåret 1971/72 tilførte lærerkollegiet ny
og friske, til dels helt ubrugte lærerkræfter, nem
lig: adjunkt F. Dræby (fysik, matematik), adj.
J. Folden Jensen (biologi), lektor Sv. Poulsen
(dansk, religion), adj. K. Steenberg (fransk, re
ligion), adj. O. Stets (geografi). Lektor H. V.
Gregersen har haft samlæsning i historie (1. g);
fhv. stadsskoleinspektør L. S. Ravn, påtog sig
tyskundervisningen i to klasser indtil jul og blev
så afløst af cand. mag. B. Brose. løvrigt har sko
len stadig haft stor hjælp af statsseminariets læ
rere.

DRONNING INGRIDS BESØG
Når uddelingen af Ingridfondens legater i decbr.
69 foregik på vor skole, skyldtes det den praksis,
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at dronningen så vidt det lader sig gøre, hvert år
besøger en nybygget eller nyoprettet institution
indenfor skolevæsen eller børneforsorg, hvorved
mange mennesker fra Sønderjyllands forskellige
egne får lejlighed til at møde dronningen ved
sammenkomster, der former sig som et naturligt
samvær uden etikettestivhed eller kunstlet ned
ladenhed. De fleste, der har oplevet dronning
Ingrid ved en sådan lejlighed, har fået et stærkt
indtryk af at stå overfor en fornem kultiveret
personlighed, der med fin kvindelig værdighed,
men også med klog erfaring i enkle ligefremme
ord taler til sine medmennesker, her altså de
unge studerende fra forskelige uddannelsesom
råder tillige med disses pårørende og lærere.
I sin tale sagde dronningen, at hun glædede sig
over, at der fandtes mulighed for at sende unge
ud i det fremmede, fordi hun af egen erfaring
vidste, hvor meget det kan betyde for et men
neske at opleve andre folks tilværelse, at sætte
sig ind i andre folks traditioner og tænkemåde.
Jo bedre man er forberedt, og jo mere åben man
er, jo mere udbytte får man af at komme ud.
I fortsættelse af disse personlige ord overrakte
dronningen hver af de otte udvalgte legatet, der
skal bruges til et studieophold i udlandet efter
eget ønske. To af modtagerne har tilknytning
til Katedralskolen, nemlig kommuneassistent In
geborg Duus (R. 54), indstillet af kommunernes
administrationskursus, og Carl Lysbeck Hansen
fra Seggelund, elev i vor 3. mx (nu stud. med.).
Første afdeling foregik i festsalen, hvor dronnin
gens tale indrammedes på smukkeste vis af mu
sik udført af elever fra Haderslev kommunale
Musikskole under direktion af Jørn Lylloff. Af
vore egne elever spillede Ingrid v. Hoick (fløjte),
Marianne Brøgger (obo) og Annette v. Hoick
(confinuo) G. Ph. Telemanns trio; derefter op
trådte Marianne Brøgger og Ole Wierød med
Finn Høffdings Alvorlig Samtale og Mundhug
geri for obo og klarinet, og tilsidst fremførtes 1.
sats af A. Vivaldi’s cellokoncert i C-dur med
Annette v. Hoick som solist.
Som særligt indbudte var naturligvis de sted
lige honoratiores mødt op, som sig hør og bør,
endvidere lederne fra de forskellige skoler og
institutioner, hvorfra stipendiaterne var udvalgt,

Lektor Jørgen Emil Schau
I Haderslev fra 1933 til 1969

Lektor Carl Christian Lund
I Haderslev fra 1944 til 1959

Gymnasieoverlærer frk. Cathrine Christensen

Ansat ved skolen fra 1920 til 1959

og naturligvis også disses pårørende. Det fore
kom lidt underligt, at kun ret få af Katedralsko
lens elever var mødt op. Det antydes, at denne
optræden var foranlediget af, at de unge men
nesker følte sig krænkede over ikke også at være
indbudt til den efterfølgende reception i kan
tinen, hvilket faktisk udelukkedes af pladsfor
holdene.
I kantinen hilste dronningen på mange af de
tilstedeværende og talte især med stipendiater
ne og deres pårørende. Dronningens interesse
for, hvad der kommer ud af disse studierejser,
giver sig også udslag i, at hun giver sig tid til
at læse de rapporter, der ønskes indsendt efter
hjemkomsten - i mange tilfælde også meget
læseværdige beretninger. Hen mod receptionens
slutning takkde forstander Karlskov Jensen, Grå
sten Landbrugsskole, på alles vegne Hendes
Majestæt, og dermed var dette besøg forbi. Det
er blevet sagt, at kong Christian X aldrig kom på
skolen, fordi han af en eller anden grund tro
ede, at han havde været der - ingen fandt an
ledning til at korrigere. Frederik IX har som
kronprins i alle tilfælde nogle gange været gæst
i Rotary-klubben på „Harmonien“, men besøgte
aldrig skolen. Nu kan der ikke længere med føje
rettes kritik mod kongehuset for at gå vor dør
forbi efter denne kontante visit.

SKOLENS 50-ÅRS JUBILÆUM

Til forskel fra de tre andre statsgymnasier i
Nordslesvig, der jo virkelig kunne fejre mærke
dagen for 50 års dansk gymnasieundervisning,
fordi der i hvert tilfælde var tale om en nybe
gyndelse i 1920, kunne vi, da vi som sidste skole
i rækken den 7. sept. 1970 skulle fejre 50 års
dansk gymnasieundervisning i Haderslev hen
vise til, at vor skole allerede i 1967 havde holdt
400-års fødselsdag, og at den også i tidligere tid
havde haft dansk undervisningssprog, nemlig
fra 1850-64. Jubilæet i 1967 blev, som man vil
huske, fejret med festivitas som sig hør og bør:
stor fest om formiddagen i kasernens gymnastik
sal (for at skaffe plads til alle gæster, elever og
lærere), med frokost på „Harmonien“, med sko
lekomedie og skolebal sammesteds om aftenen,

med gaver i stor stil til skolens stipendiefonds
og med udgivelse af skolens historie. HaderslevSamfundets medlemmer var i høj grad med til
at skaffe mulighed for at udsende skolens hi
storie, og det var ligeledes for en stor del dem,
der stod bag jubilæumslegatet, der nu har en
kapital på 53.000 kr. På baggrund af dette store,
festlige jubilæum var der ikke nogen rimelighed
i at overdimensionere genforeningsjubilæet, men
naturligvis skulle det markeres på passende vis.
At lave en skoleskovtur, sådan som det i en
årrække var tradition, forekom ikke at være det
rette, da den form for festlighed ikke synes at
have interesse for nutidens ungdom. Men en
oplæsning i festsalen af kgl. skuespiller KjærulffSchmidt blev for os alle en yderst festlig optakt
til dagen, og det veloplagte publikum hyldede
da også den store kunstner med stærkt bifald.
Skolens elever fik derefter fri, mens en del sær
ligt indbudte samledes med lærerpersonalet i
kantinen, hvor der bl. a. blev talt af borgmester
H. C. Carstensen (r. 28) og af fru Ingeborg
Hoyer, f. Petersen (mlsk.eks. 28). Ved en lille
forfriskning var der god lejlighed til at snakke
om gamle dage med de ikke helt få gamle ele
ver blandt gæsterne. En morsom udstilling af
ting og sager til belysning af skolens tilværelse
siden genforeningen var arrangeret af adjunkt
Lillian Martinusen (r. 43) med hendes sædvan
lige sans for at sætte noget i gang. Der var teg
ninger, fotografier, udklip, elevarbejder, inventar
fra den gamle skole, alt sammen noget, der
kaldte mange morsomme minder frem og gav
anledning til munter passiar. Aftenen var først
og fremmest elevernes, idet der var arrangeret
bal i festsalen.
Man vil måske spørge om, hvad HaderslevSamfundets gave til skolen var. Det blev en me
get forsinket gave, der først kom frem i april
1972, da Olav Christensen og Magnus Favrholdt omsider fik udsendt den planlagte bog om
Haderslev Katedralskoles elever og lærere 19201970. Den indeholder op mod 4000 biografier og
nævner så vidt muligt alle, der har færdedes på
skolen i mindst et år i løbet af det halve århun
drede. Der er trykt så stort et oplag, at interesse
rede, der har forsømt at bestille bogen, kan købe
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den formedelst 45 kr. ved henvendelse til for
fatterne. Bogen fås ikke i boghandelen. Haderslev-bogen er den sidste af de sønderjyske stats
skolers jubilæumsboger, og nu foreligger der alt
så således en samlet oversigt over de 12-13.000
unge, der er dimitteret fra Nordslesvigs tre
statsskoler. Noget tilsvarende materiale fin
des af gode grunde ellers ikke for noget af
sluttet landområde. Vi tænker os, at disse jubi
læumsboger blandt andet vil kunne blive til gavn
for fremtidig personalhistorisk, skolehistorisk og
statistisk forskning. For Haderslev Statssemina
rium foreligger der også en lignende stat, der
udkom som festskrift i 1970. For alle, der er
nævnt i disse bøger, gælder det, at deres livs
bane ville have formet sig anderledes, hvis gen
foreningen ikke var kommet. Hvad der er kom
met ud af den danske skoles indsats i Nordsles
vig skal ikke drøftes her. I al beskedenhed har
de fleste skolefolk i landsdelen vel den tro, at
deres arbejde ikke har været nytteløst!

SKOLENS DAGLIGDAG

Der er nu ofret tilstrækkelig spalteplads på
usædvanlige tildragelser som dronningebesøg og
jubilæum. Hvordan former hverdagen sig? Det
må siges, at eleverne lidt efter lidt tilpasser sig
de nye omgivelser, er glade for de gode faglo
kaler og hygger sig i den dejlige kantine. Også
de nye ideer med større elevindflydelse begyn
der at præge eleverne, forøvrigt ikke altid i po
sitiv retning. Det er svært at give elever ret, når
de hævder, at skolen er deres. Det er den ikke;
den er heller ikke lærernes. Det er samfundet,
der stiller den til rådighed som arbejdsplads for
begge parter og for lærerne på betydeligt læn
gere åremål end for eleverne. Men givet er det,
at samarbejde mellem elever og lærere er en
nødvendighed, hvis en skole skal gå godt. Hos
os som mange andre steder har begyndelsen til
såkaldt skoledemokrati haft vanskeligheder,
især på grund af manglende tilslutning ved af
holdelse af elevforsamlinger og på grund af
manglende mødekultur, så møderne til tider i
for høj grad har mindet om Vidar-generalforsamlinger. Skoledemokrati i gymnasiet forud
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sætter en modenhed og indsigt, som kun gan
ske få unge evner at leve op til. Kontinuiteten i
skoledemokratiet vil således være i fare, også på
grund af en vanskelighed, der må regnes med,
nemlig den meget store tilgang af elever til gym
nasierne, så vi må oprette 6-8 ny 1. g-klasser
hvert år. De nye kender dårlig nok hinanden,
når de forlader skolen som studenter; hvordan
skal de nå at få fundet frem til de bedst eg
nede repræsentanter for de forskellige klasser
eller fag, inden deres gymnasietid er forbi? Ved
translokationen udskiftes ca. en trediedel af ele
verne hvert år, ikke en lille flok på 30-40 stk.
ud af en elevflok på 4-500, som i de gode gamle
dage; mange af dimittenderne i gamle dage hav
de været elever fra 1. mellem eller fra 3. mel
lem.
Det kan måske falde en 40- eller 25-års ju
bilar svært at gøre sig denne forskel klar. Den
gode og smukke tradition, der gik ud på, at een
af de nybagte studenter sagde tak til sin skole
og dens lærerstab, har tilsyneladende overlevet
sig selv. Derfor er det glædeligt at opleve, at ju
bilarer, der møder op, ofte langvejs fra, stadig
giver udtryk for taknemmelighed overfor det,
skolen søgte at give dem. I 1969 var det civilin
geniør, cand. mag. Kaj Rørbo og programleder,
redaktør Bjørn Svensson, der henholdsvis på 25års og 40-års jubilarernes vegne mindedes skole
tiden og bragte skolen deres tak. Ved transloka
tionen i 1970 var ikke færre end 16 af 21 nule
vende 40-års jubilarer samlede i Haderslev. På
deres vegne takkede lektor Rolf Rühl i smukke
ord den gamle skole. 25-års jubilarernes tals
mand var programsekretær ved radioen Regner
Ryelund, der sammen med overfysioterapeut
Anna Margrethe Gamst ligeledes havde fået
mobiliseret størsteparten af årgang 45. Tilsyne
ladende ganske spontant trådte derefter civilin
geniør Gunnar Egeskjold (st. 45) frem og rettede
en varm tak til fhv. rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsen for hans forstående holdning og hjælp
til de elever, der i sin tid var i Gestapos søge
lys. Nu i 25-året for befrielsen var det rimeligt,
at der fremkom en tak! Den var både ægte og
blev fremført med vægt.
I 1971 var det seminarielektor Erik Møli og

pastor Alfred Huus, der på årgang 46 og årgang
31’s vegne bragte skolen en hilsen og tak. Ved
translokationen 1972 havde 25-års jubilarerne
fordelt opgaverne sådan, at landsretssagfører
Hans Thyssen i gode, velvalgte ord tolkede år
gangens tak til den gamle skole, medens tand
læge Bent Jegsen optrådte som en fornøjelig og
myndig toastmaster ved en frokost, hvortil jubi
larerne havde indbudt lærerveteranerne efter
god gammel tradition. Jubilarerne fra 1932 hav
de foretrukket at mødes i København under pri
vate former.

Lis Skov
Anita Voss
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DIMITTENDERNE 1971 OG 1972

Da der jo i „Haderslev Katedralskoles elever og
lærere 1920-1970“ er medtaget alle dimittender
til og med 1970, vil vi her nøjes med at anføre
navnene på studenter og realister årgang 1971
samt årgang 1972.

Studentereksamen 1971:
sa.
Anne-Dorte Andersen
Gert Augustinus
k Hanne Bjerre
Erik Steen Boe
Susanne Dufresne
Jakob Engsig-Karup
Annette Fisker
Bente Gravgaard
Ellen Marie Ellehauge Hansen
Ole Toft Hansen
Hjørdis Hoffmeister
Marianne Honoré
Karin Jacobsen
Anne-Else Jensen
Annette Larsen
Kirsten Lund
Jørgen Mathiassen
k Carl Bernhard Mogensen
Conny Neumann
k Knud Erik Nissen
Kurt Rann
Carla Ritz
Anna Siersbæk

k
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f
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f
f
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sb.
Grethe Neumann Andersen
Erik Andresen
Anne Bruvik-Hansen
Ane Jakobsen
Birgit Jessen
Bente Johansen
Anne-Lisbeth Jørgensen
Anne Mette Krarup
Susanne Krassél Petersen
Jørgen Larsen
Vagn Lind
Tove Lindvang
Keld Mortensen
Ann-Dorte Nielsen
Hanne Nielsen
Poul Erik Niemann
Hans Jacob Petersen
Lici Rasmussen
Leif Raun
Kirsten Marie Schmidt
Jens Erik Sørensen
John de Taeje
Christel Work
mx.
Jørn Andersson
Else Fink
Kirsten Friis
Henrik Gram
Søren Gram
Jørn Grønvold
John Hansen
Karen Bryld Hansen
Kurt Wagtberg Hansen
Eva Braae Henriksen
Niels Jørgen Jensen
Flemming Juul-Dam
Truels Kjær
Erik Larsen
Helge Larsen
Niels Lyhne-Hansen
Karsten Mathiassen
Jørgen Meyer
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Karl Christian Nielsen
Bo Schon Petersen
Søren Schmidt
Peter Schøning
Jesper Troelsen
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my.
Johannes Andersen
Carl-Erik Boldt
Irene Carlsen
Karl Henrik Ganderup
Georg Gouliaev
John Boysen Hansen
Poul Erik Hansen
Kjestine Hesselberg
Christian Iversen
Henry Lei Jacobsen
Henning Juhl
Inger Nasser
Peter Nielsen
Søren Okholm-Hansen
Troels Rydahl Pedersen
Randi Petersen
Peter Rasmussen
Erik Ravn-Jensen
Carsten Thagaard
Svend Erik Thy
Erik Toft
Tom Tønnies
Ole Vaaming
Marius Wolf
Jørn Aarøe

DIMITTENDERNE 1972

Studentereksamen:
sa.
Harriet Brøgger
Alex Bødiker
Sonja Callesen
Jette Meyhoff Christensen
Kurt Christiansen
k Orla Dahl
Ingelise Heide-Jørgensen
Karen-Margrethe Jensen
Hanne Jørgensen
Per Husted Jørgensen
k Anne Mette Nielsen
Bodil Nissen
Gardi Nommesen
Lisbeth Pedersen
Conny Petersen
Joan Damgaard Petersen
Henrik Pors
Anker Simonsen
Jens Peter Tofte
Alice Varming

k
k

Realeksamen:

Ole Bjarup
John Christensen
Gunhild Clausen
Orla Faaborg
Ernst Terkel Hansen
Lone Kristensen
Annette Solon Madsen
Else Marie Nikolajsen
Anne Sørensen
Niels Karsten Sørensen
Hans-Otto Wildfang
Elisabeth Wæver
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sb.
Jørgen Bøgen
Steen Fog Christensen
Dorte Frisk
Ulla Gotfredsen
Gerda Bruhn Hansen
Else-Marie Hjort
Bjørn Hvidt-Pedersen
Elna Birgitte Jensen
Anne-Birte Kleemeyer
Birgit Lund
Kirsten Nebel
Ruth Nielsen
Hanne Ingomar Petersen
Birgit Putz
Anders Haugård Rasmussen
Maybritt Schack
Henrik Schultz-Petersen
Marianne Siersbæk
Ulla Trærup
Marianne Wildfang

sc.
Karen Marie Blok
Else Boisen
Metha Feddersen
Elin Fredsted
Vibeke Gonge
Jørgen Hoyer
Hans Jørgen Jessen
Tove Kjer
Mette Kold
Christian Lorentsen
Krista Svane Lund
Jessie Møller
Elisabeth Nielsen
Birgitte Pedersen
Flemming Pedersen
Eva Pors
Christine Skau
Erik Steffen
Margrethe Sørensen
Svend Wæver
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mx.
Christian Borst
Hanne Munkholm Christensen
Gunhild Dahl
Signe Danielsen
Niels-Erik Esmann
Henrik Faarvang
Erik Have
Niels Aage Koch Hertel
Nils-Peter Holm
Hans Dirk Jørgensen
Mogens Jørgensen
Ejgil Lauritzen
Vagn Lind
Lars Nielsen
Dorrit Rasmussen
Margit Smidemann
Svend Sommerlund
Carsten Staub
Poul Erik Sørensen
Erik Vilain
Hanne Wielandt
Inger Wildfang
Østergaard, John

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
n
f
f
f
n

my.
Margrethe Boisen
Troels Monrad Christensen
Erik Christiansen
Torben Dørflinger
Henning Enemark
Martin Ganderup
Lita Grønbæk
Jan Jørgensen
Kaj Kristensen
John Lassen
Lars Lorenzen
Inga Pia Malfilåtre
Leif Nielsen
Bjarne Petersen
Peter Petersen
Inger Merete Rasmussen
Elin Sondergaard
Brynhild Tophøj
Christian Vestergaard
Marianne Aarslev

n
n
f
f
f
f
n
n
n
n
f
f
f
n
f
n
f
f
n
f
n

mz.
Kirsten Boisen
Maj-Britt Christensen
Åge Monrad Christensen
Asmus Diederichsen
Erik Fink Eriksen
Svend Erik Frøslev
Carsten Hansen
Jepsen, Anette
Jørn Walsted Jørgensen
Niels Anton Koustrup
Søren Toksvig Larsen
Axel Lindberg
Ebbe Lund Nielsen
Lis Pedersen
Hanne Korsholm Petersen
Inge Warming Petersen
Poul Erik Ruhwald
Dagmar Skov
Marianne Bjerregaard Sørensen
Ole Wierød
Bent Wind
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Realeksamen:
Keld. Boysen
Helga Clausen
Lars Fogh
Inge Maarup Hansen
Kirsten Jensen
Erik Kramer
Helle Raunskov
Kent Rønne
Karin Schmidt

TILVÆRELSEN SOM GYMNASIAST

Som ved mange andre skoler sker der på vor
skole mangt og meget, så kun meget sløve eller
meget avancerede elever kan påstå, at det hele
er grå og trist ensformighed. Foruden selve skolearbejdet, der måske til tider for nogle kan
savne afveksling, er der f. eks. fællestimer med
indbudte foredragsholdere af mange slags;
sportskampe med forudgående træning; bold
spil; musikundervisning ud over skolens i den
kommunale musikskole; korprøver; opførelse af
Holberg-revy og skolekomedie; skolebal; møder
i de forskellige elevforeninger, politiske og andre;
„Vidar“ og „Vidars Ekko“; weekendture til
Hakalytten; rejser og ekskursioner. Mon ikke
rigeligt at styrte sig ud i, hvis man også skal leve
med i lidt privat selskabelighed eller dyrke nogle
hobbies i sin fritid. Næppe ret mange tænker
på alt dette som andet end selvfølgeligheder.
Således er udenlandsrejser for skoleelever ved
at blive betragtet som ganske normalt. Det kan
undre, at alle selvfølgelig har råd til det, og
mon ikke skolen ganske ubevidst udøver en
pression ved alt for mange rejsearrangementer.
En rejse gøres normalt ikke uden penge. Selv
en billigtur til nogle få hundrede kroner kan
virke belastende på et anspændt budget. Alli
gevel lykkes det som regel at få gjort alvor af
det, når en klasse eller en lærer har fået ideen
til en større rejse, der kan være af stor betyd
ning såvel fagligt som rent menneskeligt. Det er
efterhånden fast tradition med udvekslingsrej
se hvert andet år med et hold fortrinsvis af 2.
g’er til vor franske venskabsby. Det er nok en
skolerejse, men den foregår altid i sommerferien.
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I de senere år har lektor Faaborg og frue på
taget sig at lede turen til og i Frankrig, mens
Favrholdt har tilrettelagt program for franskmændenes ophold i Danmark. Udvekslingen
støttes i nogen grad økonomisk af de to ven
skabsbyer i henhold til aftaler, der går tilbage
til 1957.
Om Braine-turen i 1970 giver J. Faaborg føl
gende rapport (i skolens årsskrift 1971):
„Den 5. juli 1970 startede 24 elever fra gym
nasiet med adj. Faaborg og frue som ledere på
den efterhånden traditionelle udvekslingsrejse
til venskabsbyen Braine. Efter en veloverstået
togrejse blev vi i Laon modtaget af repræsentan
ter for Braine, for derefter at blive anbragt hos
vore familier, hvor vi skulle bo i de næste 14
dage. Programmet for opholdet var nogenlunde
som tidligere: officiel modtagelse på rådhuset,
kransenedlægning på den sønderjyske kirkegård,
besøg på virksomheder og gårde i byen og egnen,
udflugter til bl. a. Reims, Champagne, Chemin
des Dames, Foret de Compiegne samt en hel
dagsudflugt til Paris. Vore værtsfolk og mange
andre venner af Haderslev kappeeds om at vise
os, i hvor høj grad forbindelsen mellem de to
byer er levende, bl. a. ved at invitere os på bil
ture i omegnen eller til at tilbringe nogle timer
i deres hjem. Opholdet i Braine var dygtigt til
rettelagt af hr. og fru Stéphan og frk. Mamdy.
Sammen med en snes unge fra Braine og om
egn ledsagede de to sidstnævnte os efter to dej
lige uger i Frankrig tilbage til Haderslev.“
Men herudover er der grund til at nævne en
række andre ture.
Fra 16.-26. oktober 1969 var 3. mx med lektor
Karlsson og 3. my med lektor Wielandt på eks
kursion til Firenze og Rom med 2V2 dags ophold
førstnævnte sted, for at se på renæssancekunst,
og 4J/2 dage i Rom for at studere oldtidsminder
og barokkunst.
21.-30. marts 1970 var 2. nsa på ekskursion
til London med seminarielektor Ole Schmidt
og frue. Program: retssag i Old Baily; besøg i
Windsor og Eton College; skærtorsdag i West
minster Abbey til Maundy-ceremonien; langfre
dag i Royal Albert Hall, hvor Händels „Mes
sias“ fremførtes af Royal Choral Society. Og en

delig påskelørdag var der lejlighed til at over
være the Boat Race mellem Oxford og Cam
bridge.
15. oktober 1970 tog 3. sb med adjunkt Karen
Bjerresø og kunstpædagog Lillian Martinusen til
Firenze og Rom med omtrent samme program
som Italiensrejsen i 1969.
Englandsture er blevet populære i de senere
år. I 1971 fra 3.-10. april var lektor Finn Kri
stiansen og frue i London med 2. nsa. I 1972 i
påskeferien var 2. nsc på ekskursion under ledel
se af lektor Ole Schmidt og adjunkt Heramb
Christensen. Turen foregik med fly, arrangeret
af Tjæreborgrejser.
Alligevel er det indenlands-ekskursioneme,
der er det altovervejende, målene er: Køben
havn, Sydslesvig og længere og kortere dagture
i det hjemlige Nordslesvig. De udgør simpelt
hen en del af undervisningen og måske endda
den del, der huskes bedst. De rapporter, der ud
arbejdes af deltagerne, er til tider imponerende
ved deres udførlighed og viser klart, at det bety
der noget at komme ud i marken med klasserne.
Forudsætningen er god tilrettelægning, dygtig og
myndig ledelse og de rigtige fagmænd til at for
klare, hvad der er at se på (specialafdelinger i
Risø-værket eller på DTH).
På idrættens område har der i mange år gen
nem regions-stævner og ofte ved mere private
aftaler bestået et udmærket samarbejde imellem
landsdelens gymnasier inclusive Ribe og Duborgskolen; uden at prale kan det nok siges, at Ha
derslev Katedralskole har været ret godt place
ret ved de fleste stævner og næsten altid været
med til lands-finalen mellem de 10 bedste dan
ske gymnasier. Men derudover foregår der en
hel del internt med turneringer af forskellig
slags; volleyball er kommet godt med i de senere
år. Svømmehallen har sat vældig gang i kon
kurrencesvømningen, hvor også nogle af gym
nasiasterne er med.
Det storartede samarbejde, der i 1964 kom i
gang mellem Sønderjyllands Symfoniorkester og
gymnasiekorene i landsdelen suppleret med
Ribe, Kolding og Duborgskolen har betydet
meget for musikinteresse og musikforståelse.
Hver enkelt skoles kor arbejder selvstændigt

med indstudering af opgaverne, og der bliver
som regel kun mulighed for en enkelt fællesprø
ve med orkesteret før opførelsen. Det er ikke
små opgaver, de mange unge sangere går i lag
med: I 1969 Haydn: Paukemesse; i 1970 Händels
Dettinger Te Deum; i 1971 Dvorak’s Stabat Ma
ter og i 1972 Lars-Erik Larssons Förklädd Gud
(tekst af Hjalmar Gullberg). Mogens Wöldike
dirigerede koncerterne i 1969 og 1971, medens
organist Haakon Elmer stod for Händel-aftenen.
I 1972 var det kapelmester Johan Hye Knudsen,
der stod på podiet. Der gives normalt tre kon
certer vekslende mellem de syv gymnasiekors
hjembyer.
Derudover var Kolding og Haderslev atter i
1971/72 gået sammen om en spændende op
gave, denne gang Turcell’s opera „Dido og
Æneas“. Også denne præstation blev en stor
succes, og der er grund til at lykønske adjunkt
J. Heramb Christensen, der ledede opførelsen,
orkesteret (medlemmer af Symfoniorkestret og
suppleret med domorganist Prip) og - som cel
list - stud. mag. Niels Ravn Jensen (st. 70); de
dygtige unge sangere, såvel solister som kor, de
forskellige musiklærere, der havde slidt med
indstuderingen, men sandelig også de mange,
der stod bag og havde arbejdet med teknik, de
korationer, kostumer osv., fortjener stor tak. Operaen blev naturligvis også opført i Kolding,
her med Koldings solister og orkester, dirigeret
af adjunkt, frk. Karen Bjerre, Kolding.
Mens det altså har været muligt at finde læ
rere, der har ofret tid og kræfter på musikkens
område, har det været meget svært at få instruk
tører på det dramatiske område, hvor vi faktisk
er usædvanlig godt udstyret, hvad det tekniske
angår, med scenearrangementer, belysningsmu
ligheder osv., men det lykkedes alligevel i 69 at
få Soya’s „Petersen i dødsriget“ sat op. Som in
struktør virkede seminarieadjunkt E. Mikkelsen,
der er kendt for sin varme teaterinteresse.
I 1970 var det „Arsenik og gamle kniplinger“,
der dannede en fornøjelig optakt til skoleballet.
Instruktionen blev klaret udmærket af de tre
gymnasieelever Anne Bruvik-Hansen, Troels Rydahl og Niels Kristensen.
1971 opførtes under seminarieadjunkt E. Mik-
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kelsens instruktion to avancerede stykker: San
dro Key-Åberg: „Et tomt rum“ og Edward Al
bee: „Sandkassen“; godt spillet, men makaber
optakt til skolebal.
1972 havde man valgt en god gammel traver,
„Du kan ikke tage det med dig“ (af S. Kaufman
og Moss Hart), instrueret af lektor Sv. Poulsen.
Den kvikke fremførelse gav anledning til megen
lystighed.

stud,
-

polyt. Flemming Gabelgaard (st. 66)
med. Carl Lysbeck Hansen (st. 70)
polyt. Anton Petersen (st. 69)
polyt. Ebbe Sloth (st. 67)

ELEVRÅD
I 1967 indførtes elevråd til afløsning af præfekt
systemet, og følgende fem formænd har efter tur
skrevet vurderende redegørelser til det årlige
skoleprogram: Peter Lei, Torben Andersen, Leif
LEGATER
Raun, Ebbe Lund Nielsen og Ole Caspersen.
Da de to nedennævnte legater hovedsagelig er Hovedindtrykket er, at elevrådsarbejdet er til
tilvejebragt ved bidrag fra gamle elever og sko nytte og bør støttes i højere grad af eleverne.
lens gode venner, er det en kærkommen opgave Alle fem er klar over, at elevernes indflydelse er
at omtale dem her. Jubilæumslegatet af 1967 yderst begrænset, bl. a. af samarbejdsudvalget,
kan ligesom „Rektor, dr. phil. Karl Mortensen’s hvor der sidder 3 elever og 3 lærere samt rektor
legat stadig suppleres, hvis jubilarer eller andre som formand. Men man må ikke glemme, at
veldædige skulle nære ønske om at vise skolen elevinitiativ, der får støtte blot af een lærer i
kontant taknemmelighed til gavn for haders- dette udvalg altså vil kunne fremmes, hvis ikke
lev’ere under uddannelse.
økonomiske eller praktiske hindringer umulig
De to nævnte legater blev i perioden 1969-71 gør det. Forøvrigt var der i sin tid efter revolu
uddelt til følgende:
tionen i Tyskland november 1918 et elevråd ved
skolen, ligesom der var oprettet arbejder- og sol
Rektor, dr. phil. Karl Mortensen’s legat:
daterråd. Rådet skulle bl. a. påse, at alle mødte
(Hver portion på 300 kr.)
op med rødt bånd i knaphullet. Så meget for
dres
der da ikke i vore dage for at tækkes ele
1969: stud, odont. Ellen Mortensen (st. 63)
verne.
Ikke en gang spørgsmålet slips - ikke slips
- odont. Birgit Sandholdt (st. 62)
er blevet drøftet; frisindet har altså gode dage
1970: stud, scient. Jørgen Clausen (st. 67)
hos
os!
- jur. John Nielsen (st. 65)
„HAKALYTTEN“
1971: stud. mag. Aase Clausen Hansen (st. 64)
Benyttelsen har været god og de mange ny gym
- scient Lizzie Andersen (st. 70)
nasieklasser har været ivrige for at komme til
Sandersvig på weekend-ophold. Intet er bedre
Jubilæumslegatet
til at ryste eleverne sammen end sådanne ture.
uddeltes ligeledes ved translokationen
En vigtig forbedring er sket, idet der er opsat
med 500 kr. til hver:
vaske og installeret vand i vaskerummene. 1969: stud, polyt. Peter Rosenkilde (st. 65)
Driftsregnskabet for året 1971 balancerede med
med. vetr. Finn Jørgensen (st. 8382,20
65)
kr. og udviste en kassebeholdning på
odont. Poul Ryberg (st. 68) 6939,12 kr., så der er visse midler til rådighed,
mere. Jens Ole Bruun (st. 67) hvis en større reparation skulle blive nødven
- pharm. Gunnar Marek (st. 65)
dig. Bestyrelsen består af rektor Eigil Lassen,
1970: stud, polyt. Anton Petersen (st. 69)
formand; lektor Magelund, næstformand; lek
mag. Bodil Petersen (st. 67) tor E. Mathiassen, kasserer; advokat Hans Thys
odont. Edel Johansen (st. 65) sen, sekretær; lektor M. Favrholdt, repræsentant
odont. Poul Ryberg (st. 68) for H.-S.; bankdirektør Sv. Aa. Larsen og direk
tør Poul Wæver, forældrerepræsentanter, og en
jur. Jytte Paldrup (st. 65)
delig en elevrepræsentant udpeegt af elevrådet.
1971: stud, scient. Jørgen Clausen (st. 67)
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REGNSKAB

over modtagne tilskud til ,,De sønderjyske
statsskolers jubilæumsbog 1920-70“

Fra amter og købstæder:
Haderslev amt..............
Haderslev by................
Sønderborg amt............
Sønderborg by..............
Tønder amt..................
Tønder by ....................
Åbenrå amt..................
Åbenrå by ....................

5 307,10
2 000,00
3 930,50
2 243,90
3 213,40
75o,oo
3 706,80
i 500,00 22 651,70

Fra pengeinstitutter:
Andelsbanken, Handelsbanken og
Den danske Landmandsbank ...
Folkebanken for Als og
Sundeved.................. 1058,00
Gram Bank ..................
252,00
Gråsten Bank................ 1 492,00
Haderslev Bank............ 1142,00
Haderslev Creditbank ..
474,00
Banken for Jels og
Omegn ......................
206,00
Nordslesvigske Folke
bank .......................... 1486,00
Tønder Landmandsbank
696,00
Tønder og Omegns Bank
434,00
Åbenrå Kreditbank ....
586,00

Sparekassen Haderslev . 3 000,00
Sparekassen Sønderjyl
land ...................... 3 000,00
Agerskov Sparekasse ...
100,00
Nordborg Sparekasse ..
500,00
Tønder Sparekasse ....
300,00

Fordelingen af det samlede tilskud til de fire re
daktioner i forhold til antal biografier:
Haderslev (3720 biografier).......... 14 322,00
Sønderborg (3410 biografier) .... 13 128,50
Tønder (2329 biografier).............. 8 966,65
Åbenrå (2806 biografier) .............. 10 803,10
47 220,25

Af tipsmidler tildeltes hver af de fire elevsam
fund kr. 2 000,00, hvorfor der fra hvert sted er
afleveret revideret regnskab til undervisnings
ministeriet.
Jubilæumsfondens kasserer.
M. Favrholdt,
Ovenstående opstilling er gennemgået og fundet
i overensstemmelse med de foreliggende bilag.

8 000,00

Haderslev Katedralskole, den 27. sept. 1972.

]. B. Lorenzen (sign.)

HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB
for tiden 1. januar 1969 til 31. marts 1972
INDTÆGTER

Overført fra tidligere år:

Kassebeholdning ....
Sparekassebog..........
Postgiro ....................
Kontingent....................
Salg af årsskrifter..........
Portogodtgørelse ..........
Annoncer......................
Bidrag fra Haderslev by
6900,00
Andre bidrag................
Legat..............................
Renter............................

7 826,00

Renter: 28. 3. 1969..........
26,75
23. 3. 1970..........
788,02
31. 3. 1971..........
780,01
20. 3. 1972..........
389,30
i- 9- 1972..........
15,65 i 999,73
Samlet sum ........................................ 47 377,43

Herfra går udgifter til møder, porto
og telefon........................................

628,38
7,35
930,78 1566,51
.......... 12 800,00
..........
105,00
.......... 1212,00
.......... 4 37o,oo
.......... i 200,00
..........
106,00
.......... i 500,00
..........
167,19
Ialt kr. .. 23 026,70

UDGIFTER

Årsskriftet:

157,18

47 220,25

Papir og tryk 1967-68 .. 14 321,25
Clichéer, indbind, m. m. 2601,85 16.923,10
Porto og kontorartikler...................... 2 967,20

105

Rektor Brauneisers grav....................
Skolens 50-års jubilæum 1970..........
Flidspræmier ......................................
Repræsentation ..................................

15,00
500,00
68,85
823,40

21 297,55
Beholdning:
Kassebeholdning ................
668,28
Sparekassebog ....................
7,35
Postgiro .............................. 1053,521729,15
Ialt kr. .. 23 026,70
Haderslev, den 27. april 1972.

Olav Christensen.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne
knytte en varm tak til annoncørerne for den tro
fasthed, hvormed de år efter år har støttet H.-S.,
til bestyrelsen for Brødrene Broust’s legat og til
Haderslev kommunalbestyrelse for den støtte,
vi gennem årene har modtaget. Alt dette har
gjort, at vi har kunnet opretholde årsskriftets
udstyrsmæssige standard.

M. FAVRHOLDT

PERSONALIER
Med udsendelsen af jubilæumsskriftet „Haders
lev Katedralskoles elever og lærere 1920-1970“
har vi givet en samlet fortegnelse over alle ele
ver, der er udgået fra skolen med studenter- el
ler realeksamen, samt 356 andre elever. Vi har
derfor ment i årsskriftet foreløbig at kunne se
bort fra fuldstændige personalier over enkelte
årgange. I år og foreløbig også i de kommende
år bringer vi derfor kun væsentlige tilføjelser til
jubilæumsskriftets biografier og i første række
meddelelser om afdøde kammerater.
I det følgende bringes de første nekrologer og
supplerende oplysninger til fire dødsfald, som er
kommet til redaktionens kundskab; men da vi
givetvis kan overse sådanne meddelelser i dags
pressen og andet steds, vil vi være meget taknem
lige for, om medlemmer ville underrette os, når
de får oplysning om en gammel skolekammerats
død, så der ikke bliver alt for mange huller i vore
oplysninger. I fremtiden vil tilføjelser blive bragt
med henvisning til pågældendes nr. i jubilæums
bogen, der stadig kan fås ved henvendelse til un
dertegnede kasserer, Storegade 81 II, 6100 Ha
derslev, evtl. ved indsendelse af 45 kr. til Haderslev-Samfundets postgiro 2 67 53.
Student ns. 1923
40 Højlund-Carlsen, Helga Sofie Viuf, født
Horsens 21. marts 1905 (forældre rektor, dr.

phil. Karl Andreas Mortensen og Ella Louise
Viuf) gift Haderslev 18. juli 1933 med overlæge,
dr. med. Ajax Højlund-Carlsen, født Århus 3.
november 1905, død København 14. oktober
1966; død Frederiksberg Hospital 6. maj 1972.
Kirsten Jordt Jørgensen, født Busk Rasmus
sen (st. 1925, nr. 132), der nu bor i Brabrand,
skriver følgende mindeord om sin veninde:
Den 6. maj 1972 døde Helga Højlund-Carlsen
- rektor Karl Mortensens eneste datter - på Fre
deriksberg Hospital, hvor hun få uger før var
blevet indlagt for, som hun selv sagde, „at blive
trænet lidt op“.
Helga havde i mange år lidt af den langsomt
forløbende sygdom muskelsvind, som for nogle
år siden nødvendiggjorde en flytning fra hendes
dejlige hjem på Fuglebakken til Sofie Amaliegården, et udmærket nyopført plejehjem, hvor
hun fik en stue med sine egne møbler og hvor
hun nød en god og kærlig pleje.
I sygdommens første år udviste Helga en utro
lig energi over for den svaghed og usikkerhed,
som man længe ikke kendte årsagen til - hun
ville ikke give op. - Efterhånden som sygdom
men forværredes, viste hun sig også at være i be
siddelse af et usædvanligt tålmod, som der blev
hårdt brug for.
11966 havde hun således den store sorg at mi
ste sin mand, overlæge, dr. med. A. Højlund-
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Carlsen, og ikke længe derefter kom så den tun
ge erkendelse af, at nu var plejehjemmet den
eneste mulighed, hun havde tilbage, da hendes
tilstand var en sådan, at der måtte være hjælp
til rådighed alle døgnets timer. Det var en af de
meget få gange, jeg så modet svigte hos Helga,
ellers var hun altid tapper, når man kom på be
søg. En karakteristisk bemærkning de senere år
var: „Jeg skal lige have lidt luft, men ellers skal
jeg nok tie stille med beklagelser.“
Beskedenhed og fordringsløshed havde helt
fra barndommen været fremtrædende egenska
ber hos hende, egenskaber som gjorde det til en
glæde for andre at prøve på at hjælpe hende selvom jeg af og til i spøg måtte bede hende prø
ve på at lette det for sine omgivelser ved at være
lidt mere krævende.
Jeg husker Helga fra barndommen i Odense,
hvor vi boede på den samme vej. Hun var en
usædvanlig yndig lille pige, som legede stilfær
dige lege i haven, mens hun måske lidt læng
selsfuldt kiggede ud til os, der spillede bold på
vejen. Vi havde en fornemmelse af, at Tulle
Mortensen, som hun dengang kaldtes, altid var
ren og artig, og senere fik jeg bekræftet, at sådan
var hun virkelig. Hvad hun betød for sine for
ældre, ved alle som kendte hjemmet i Laurids
Skausgade. Og for mig, som boede der fra 1922
til 1925, var hun den fine og gode kammerat,
som altid talte pænt om andre mennesker og
som det var helt umuligt at komme op at skæn
des med.
Efter studentereksamen og et ophold i Eng
land uddannede hun sig dels på den Suhr’ske
Husmoderskole, dels på Teilmann’s Institut,
men kom dog på grund af sit ægteskab ikke til
at virke lang tid som fysioterapeut.
Helga havde sine sidste år den glæde at have
sine dygtige børn, tre sønner, boende i nærhe
den. Den ældste er 1. reservelæge på Amtssy
gehuset i Glostrup, den næste er kontorassistent
på Frederiksberg Bibliotek og den yngste er tand
læge i Hvidovre.
Student kl. 1926
176 Hansen, Claus Johannes, sognepræst, født
Højbogård, Grarup sogn, 29. august 1907 (for
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ældre gårdejer Hans Christian Hansen og Ka
ren Marie Nielsen), gift Nyker 29. december
1932 med organist Charitas Matthiesen, født
Alabama, USA, 17. april 1908; tog sin afsked
som sognepræst i Ørsted-Dåstrup 1970 og tog
på grund af sygdom ophold i Spanien, hvor han
døde i Malaga 1. juli 1971.
„Roskilde Dagblad“ bragte den 7. juli 1972
følgende nekrolog over Claus Johannes Hansen:
Den tidligere sognepræst i Ørsted-Dåstrup, C.
Johannes Hansen, er død i Spanien, hvor han
og hans hustru bosatte sig i efteråret 1970, efter
at Johannes Hansen havde taget afsked som sog
nepræst i Ørsted-Dåstrup. Her havde han virket
i 32 år.
Johannes Hansen blev kun 63 år og tog sin af
sked i 1970 på grund af sygdom. Hans største
problem var leddegigten, og ægteparret rejste
derfor til de varmere himmelstrøg.
De var glade for at bo i deres nye hus i en
lille landsby ved Malaga. C. Johannes Hansen
var født i Stenderup ved Haderslev og tog stu
dentereksamen fra Haderslev Katedralskole.
Han var således sønderjyde og oplevede den ty
ske tid og genforeningen. Hans far faldt i 1. ver
denskrig som tysk soldat i Frankrig for en sag,
der ikke var hans.
Dette kom stort set til at præge Johs. Hansens
stilling til det sønderjyske spørgsmål.
Han blev i 1932 gift med sin efterlevende hu
stru, datter af provst Max Matthiesen på Born
holm. Han begyndte sin præstegerning som
præst og lærer på Christiansø, hvor han virkede
i syv år. I 1938 kom ægteparret til Ørsted-Då
strup.
Johannes Hansen kom til at betyde meget for
sine to sogne, hvor han ydede et betydeligt ar
bejde. Han satte pris på at have kontakt med så
mange som muligt, og det skabte han ved flit
tige besøg i hjemmene. Specielt sognets ældre og
syge beboere kikkede han ind til med korte mel
lemrum, og dette blev der sat stor pris på.
Han underviste i aftenhøjskolen og blev sene
re leder af foredragsforeningen, som havde en
række store år, inden TV slog igennem. Præsteparret holdt faste symøder i præstegården, og
han var i en årrække formand for Ørsted-Då-

strup kommunes skolekommission. - Han efter
lader foruden hustru tre døtre og en søn.
Student ns. 1930
386 Rendal, Erik, dommer, født Holstebro 14.
december 1912 (forældre politimester Niels
Henrik Rendal og Ane Margrethe Busk), gift
Helsingør 1. marts 1949 med Lizzie Kirsten Pe
tersen, født Helsingør 31. maj 1925 (forældre
snedkermester Alex Einer Petersen og Emilie
Kirstine Hansen); død Svendborg 31. juli 1969.

Student kl. 1938
745 Kildeby, Knud, landsretssagfører, født Has
lev 18. september 1919 (forældre sognepræst,
senere højskoleforstander Hans Marius Madsen
Kildeby og Sigrid Elisabeth Nielson), gift Køben
havn 8. december 1943 med bankassistent Ade
line Anna Hansen, født Haderslev 21. decem
ber 1921 (forældre forretningsfører Viggo Han
sen og Jenny Marie Margrethe Nissen) = realist
1938 nr. 795.

Knud Kildeby døde i Give den 10. september
1972 og „Politiken“ skrev følgende nekrolog over
ham:
Landsretssagfører Knud Kildeby, Give, er ef
ter få måneders sygdom afgået ved døden.
Knud Kildeby var en af de få, der havde ta
get dansk eksamen som cand. jur. ved universi
tetet i Uppsala, idet han på grund af sin frem
ragende indsats i modstandskampen måtte flyg
te til Sverige.
Efter at være kommet hjem med den danske
brigade nedsatte Knud Kildeby sig i 1950 som
landsretssagfører i den gamle hedeby Give, hvor
han snart fik oparbejdet en af Midtjyllands stør
ste advokatvirksomheder.
Som udgået fra højskolemiljøet og med sit ret
linede væsen og sit muntre sind havde han me
get let ved at komme i forbindelse med befolk
ningen, der ikke kun betragtede ham som juri
disk rådgiver, men også som hjælpsom ven.
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