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Ved at samle Materiale til mine 

Artikler om Gammelgaard og Var- 

nces, blev jeg opmcerksom paa, at der 

laa mere gemt og bevaret fra Livet i 

oeldre Dage paa Sundeved end andre 

Steder i dort Land, og dette gav mig 

Lyst til at gaa lidt videre end,til selve 

Varnces.

Selv om det er noget vanskeligt at 

samle paa en for mig nkendt Egn, har 

jeg dog faaet fat i en Del, men uden 

Hjoelp vilde det have voeret umuligt, 

og Hjoelpen har jeg faaet i rigeligt 

Maal af A. A n d r e s e n  i Stelle, 

N. L u d v i g s e n o g J .  L o r e n z e n  

i Stenderüp, I .  I v e r s e n  i Svej- 

rup samt enkelte andre, der ikke onstes 
noevnt, hvorfor jeg herved bringer 

disse Moend min bedste Tat.



F ra  Broagerland.

Svm bekendt er Sundeved en Halvo 

mellem Alssund og Nybol Nor, og 
mcllem denne sidste og Vemmingbund 

er der igen en Halvo i dobbelt For- 

stand, det er det saakaldte Broager

land.
At denne sra den jydske Halvo saa 

afskaarne Beliggenhed har sat sit 
Prreg paa Folket, er naturligl, og at 

der findes flere gemte Overleveringer 

fra oeldre Tider, er givet. Ogsaa det 

barnlige har bedre bevaret sin Op- 

rindelighed. En Ramse som: „Dynt 

aa Skjceld, der ligger Gammelgaf 

midt oemeld" maa dog ikke tages helt 

-ogstaveligt. Hvordan den skal tydes, 
er ikke saa lige til, da de tre ncevnte 

Byer ligger i en Trekant.



Navnet Broager lyder noget una- 

tnrligt, det er utcenkeligt, at der i 

Landnamstiden, den Tid, da de en- 

kelte Mcend og Slcegter tog Jord og 

bebyggede Landet, allerede skulde habe 

voeret eilten Broer oder Vandlvl» eller 

Stenbro, og lige saa lidt har der voeret 

Agrc. Det er Ting, som kommcr efter 

Bcbyggelsen.

Naar Byen inndlertid i Folkeinaa- 

let hedder Braaver, kan der vcere stör 

Sandsynlighed for, at bette er det 

rigtigste. Folkemaalet har i Regelen 

holdt .niere fast ved det oprindelige 

end de Skrivende, der i Regien Var 

indvandrede Embedsmcend, og som 

Studerende hlldet i deres latmske og 

tyske Uddannelse, fremmede for Folke

maalet og Folkets historiske Udvikling.

Vel er Tydningen af vore Sted-



navne et trosteslost Arbejde, da man 
oftest kun naar til Gisninger og Mu- 

ligheder. Men vil man tyde, da maa 

man söge til de oldnordiske Person- 

rmvne. Det er dog det naturligste, at 

den Mand eller Slcegt, der har anlagt 

Byen, har givet Byen Navn.

Naar Pastor Kok derfor noevner det 

oldnordiske Braa som muligt Navn 

paa den forste Nybygger, saa lyder det 

meget natnrligt og i hvert Fald ikke 

utcenkeligt.

Udpluk as Kirke-Regnstabsbogen, tryk! hos 

N. Sorensen, Aabenraa, 1863.

Enhver Boelsmand giver aarlig i 

Hofttiden Sogneprcesten en Hone.

Naar de Vokslys, som bruges i 

Kirken ved Altergang og Jordefcerd, 

er saavidt nedbrcendte, at de ikke kan 

benyttes lcengere, men at nye maa



anskaffes i deres Sked, beholder af de 

overblevne Stykker Sogneprcesten det 

ene og Degnen det andet.

Svinefedning paa Olden har Prce, 

sten ndelukkende i Pastorats-Skovene.

Ingen uden- Prcesten maa holde 

Dobetoj eller Kristentoj. Der haves 

fire til forflellige Priser: til 12 ly bst 

Skilling, 16, 24 og 32 Skilling, blandt 

hvilke alle Sognefolk kan vcelge eftLr 

Behag.

Ved Offer-Bryllupper faar Prcesten 
efter Soedvane Dagen i Forvejen et 

Stykke Oksekod af vilkaarlig Storrelse 

samt Tungen.

,For Brudekransen og Brudesmykke, 
som Prcesten maa  ̂holde i Beredstab, 

betales 1 Rigsdaler kour.; dog kun 

de af Menigheden, som Hörer under 

Lstksborg og Blansgaard, er forplig-
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tede til at tage bisse af Prcesten.

Sogneproesten har at betale aarlig 

til Diakonus: I  rede Penge 30 Rigs- 

daler kour., eir Vrimpel Smor, 4 lybsk 

Skilling samt fire Brod. I  Aaret 

t8l0 befaler Amtmand Linftotv 

Voelsmcendene i Stelle at hente Tor'v 

til Hovedprcesten i Egnen paa den 

anbei, Side af Hokkerup, og Boels- 
mamdene i Skodsbol at hente Torv 

sra Holebol.

Diakonus maa habe fn Svinefed- 

uing og Oldendrift püa Iller Mark.

Degnen har fri Grcesning til sine 

Faar paa Kirkegaarden.

Smeden i Stelle.

Ved Udskiftningen i 1778 fik By- 

smedcn som Vederlag for sin Groes- 

ningsret tildelt et Jordstykke, hvor- 

hos der oprettedes folgende Kontrakt:
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Med Forbehold af Livrighedens Stad- 
fcestelse er der oprettet folgende Over- 
enskomst mellem famtlige Bymcend 
og Bysmeden om Smedearbejdet:

Smeden forpligter sig til at lave alt 
Smedearbejde for Bonderue uden 
Vekostning, dog er folgende undtagne, 

nemlig Laase, Leer, Hakkelseknive og 

andre Knive samt alt Arbejde, hvor- 

til der bliver brugt File, soin jo egent- 
lig er Klejnsmedarbejde.

Smeden forpligter sig til at beslaa 

en Vogn for hver. Men hvein der 

fvrlanger Bagsko nnder deres Hefte, 

da maa säadant soerlig betales.

Hvorimod hvert Boel overlader til 

Smeden Skceppe Land indlagt til 

Hans eget Jord, samt til hver Jul 6 

Skoepper Byg.
Det forbydes Smeden at indhegne 

Smedelandet til fit eget Landeri,
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inen derimod afnicerke det med Grcen- 
sestene.

Hvis Bymoendene klager oder 

Smedearbejdet og Avrigheden finder 

Klagen begründet, saa staar det dem 

frit at tage Smedelandet tilbage og 

tage sig en anden Smed.

Det maa endnu tilfojes, at Jern og 

Kal skal Bonderne betale, og ved 

Hestebeslag sender Bonden tidlig om 

Morgenen en Karl til at troekke Boel- 

gen samt slaa for, naar Smeden laver 
Sko og smeder Stoenger ud til Som. 

Ligeledes naar der leegges Plovjern 

paa, faar Smeden ogsaa en Karl til

Hj-rlp-
I  begge Tilfoelde skal Karlen have 

Brod og Brcendevin med, baade til sig 

selv og Smeden, samt lidt Trcekul til 

at fyre op med.
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Paa Helligtrekongers Dag leverede 
Bonderne deres Byg. Om Aftenen 

fit de Kvitteringen. Smeden trak- 

terede da rned Kaffe og Punch. Siden 

spilledes der Kort, og til Slutning gav 

det Smorrebrod og Snaps.

Gam le Byskikke i Skelle.

(Tildels meddelt ns A. Andresen.)

Naar Bonderne i Stelle skulde sam- 

les oi» Byens Anliggender hed det 

altid at man skulde til „Ga'es" det er 

Gadestoenne, saa de har for Haft disse 

Bystoevner päa Gaden. Teuere blev 
de altid holdt i Kroen.

De Gamle har sortalt, ät naar der 

skulde asstemmes om en vigtig Sag, 

saa skulde.de, der stemte for Sagen 

lcegge hojre Haands Tommelfinger 
paa Bordkanten, saa Var det nemlig 

forst bindende.
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Byen bestaar af 24 hele Gaarde, 
hvoraf den ene, en ode Gaard, ved 

Fcellessi'abets Ophoevelse, blev udlagt 

til de 9 Kaadnere, der for havde den 

i Faillesskab.

Af de gamle Bopladser, hvor de 11 
lldflyttergaarde havde ligget, blev der 

udlagt 10 Husmandslodder samt 

Hus og Have til 21 Jnderster. De 

betalte ingen Kobesum af dette ud- 

lagte Land, men derimod blev der fast- 

sat en aarlig Afgift, soni tilfaldt 
Byen, det vil sige samtlige Bonder, og

Med Forbehold af Avrighedens 

Stadfirstelse er der oprettet folgende 
Kaadnerc paa det odc Boel. Denne 

aarlige Afgift paa 9 Mark af hver 

Tonde Land kaldtes Grnndhyre og 
skulde betales hvert Aar om Mor- 

tensdag.
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Afgiften af de gamle Bopladser og 

Gadclandet kaldtes Gadepenge og 

fkulde belales ved St. Hansdag.

T il at opkrceve alt dette dar der 2 

Fortalsmcend, den ene fra selbe Byen 
og den anden fra Udflyttergaardene. 

Denne Bestilling gik paa Omgang. 

Opkrcevningen skete i Kroen i For- 

sonimeren efter Saatiden og oben paa 

holdtes et Gilde, der kaldtes Plovol. 

Hvein der ikke modte til det fastsatte 

Klokkeslet, skulde Kode i Forhold til 

Bentetiden og fuldstoendig Udeblivelse 

blev en storre Bode. Der blev drukket 

Kaffe med Krydderboller og derefter 

Kaffepuncher. Kaffen og Kagerne be

talte enhver for sig, men Brcendevin 

og Tobak blev kobt for de indkomne 
Penge.

Saa blev der forhandlet om Byens
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Anliggender, siden spilledes Kort med 

en Omgang Kaffepünch af og til. 

Kunde de indbetalte Penge ikke slaa 

til, opkrcevede man noget mere, lige- 

ledes bevilgede man en lille Sum til 

Karlenes Plovol. Ingen maatte gaa 

dort for Fortalsmanden havde hoevet 
Lavet.

Karlenes Plovol holdtes nogle Da- 

ge derefter, der var ligeledes to For- 
talsmoend, som skiftede hvert Aar, dog 

ikke efter Rad, men i Regelen af de 

celdste Karle. Det var ikke en Pligt at 

mode, men de fleste modte, selv de der 

nylig var konfirmerede.

Her gik det strengere til med at 

overholde de vedtagne Regler, Bo- 

derne bestod ikke i Penge, men at drit

te en Snaps for hver Overtrwdelse.

Hver Karl flulde medbringe en.
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„Mdebnfk", det er en Büket med 

mindst 9 Slags Blomster i, ellers fit 

de en Bode. De Karle, som modle 

forste Gang, skulde dritte enSnaps til 

Velkomst. Og ingen maatte forlade 

Selflabet, seid midlertidig, uden at 

sporge Fortalsmcendene om Forlov. 
Den eneste fornuftige Bestemmelse de 

havde, var, at ingen maatte bande. 

Men Straffen herfor var den samme 

som ved de andre Forseelser, og den 

var ikke meget fornustig.

Forovrigt blev der drukket Kaffe 

med Böller og Puncher for foelles Reg- 
ning; det folger af sig selv, at det blev 

Drikkegilder, og at en Del blev fulde.

Da Realbyrderne blev aflost 1885, 

blev Grundhyren ogGadepengene og- 

saa aflost, og heldigvis gjorde dette 

Ende paa Drikkegilderne.
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Om Aftenen, efter at Karlene havde 

bjerget sig noget Mellemmad et eller 
andet Sted i Byen, kom Pigerne og 

saa Var der Dans. Der var paa den 

Tid ikke megen Standsforskel mellem 

de unge Bönderborn og Tjenestefolk, 

de morede sig med hverandre, som 

runden af en Rod.

Dog kan dette noeppe siges at have 

vceretTilfoeldet, naar det gjaldtGifter- 
maal. Man giftede sig helft med Bys- 

born og ikke ssceldent med temmelig 

ncere Slvegtninge. I  Omegnen sagde 
man oste „di Skeldinger er old der 

egen", hvilket skal betegne, at der var 

godt Sammenhold mellem dem udad- 

til, hvad den ene vilde vcere med til, 

vilde den anden ogsaa, og omvendt. 

Men det skulde ogsaa betegne, at der 

var noget hjemmefsdningsagtigt ved
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mange af dem. Byens afsides Belig- 
genhed, som en mindre Halvo paa- 

hcengt den stvrre, künde nok med tid- 

ligere Tidecs Samfcerdselsmidler for 

L!je give Anledning til denrre Omtale.

Bomwrker i Skelle.

(Meddelt af A nd re se  n.)

I  celdre Tid havöe enhver Bonde 

her i Byen sit saakaldte Bomoerke eller 

Hnsmcerke, som var stedfcestet til 

Gaarden og ikke fulgte med Manden, 

naar Han flyttede andet Sted hen.

Dette Moerke brugtes flere Steder, 

navnlig naar Manden ikke var saa 

skriftkyndig, at Han künde skrive sit 

Navn. Jsoer fik det Anvendelse ved 

samtlige Underskrifter af Byens fcelles 

Säger. Det blev brugt til Moerke paa 

Kornsoekke ved Siden af Mandens 

Navn, ogsaa paa Floeger, som bandtes
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paa Faarene. Dog anvendtes det iscer 

paa Haandvcerkstoj som Spader, 

Skovle og paa Ting, som laantes ud 

til de störe Gilder: Gryder, Fade, 

Votier osv.

Siden 1850 er Bomcerkerne gaaet 

af Brug. En Mand, H. H. Nissen har 

dog gjort saa megen Wre af sit Hus- 

moerke: en stör Nsgle, at Han har 

formet det som Blomsterbed i sin 

Groesploene.

Her folger 21 Bomoerker fra Byen 

Stelle:



Johan X  

Jorgen ^  

Jens 

Andreas 

Jakob 

Christian 

Hans ^  

Jorgen ^  

Jakob / I  

Hans

Peter / A ,  

Hans Chr.

Jakob

Andreas ^  

Christian 

Christian ^

Jversen. 

Christensen. 

Rasmussen. 

Thomson jun. 

Tychsen, 

Tychsen. -  

Asmusson. 

Petersen. 

Jakobsen. 

Christeuse». 

U n i ersen. 

Andresen. 

Jalvbsen jun. 

Thomson sen, 

Christensen. 

Gregerson.
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Andreas Andersen.

Peter A  »diesen.

Jörgen Hansen

Andreas Andersen sen.

Hans Jörgen — Hattesen.

Bomcerkernes Betydmng er: P lov - 

stav, Trefork, Knibtang, Dobbelt-V, 

Natmaalskors, Natmaalskors, Nögle, 

Gaasefod, Hestesko, Snitbcenk, Trefod, 

halvt Timeglas, dobbelt 4-Tal, Vvg- 

stavet Z, et Anker, dobbelt Anker, dob

belt Timeglas, et G las, dobbelt H s - ' 

krog, Sporehjul og Trefod.



- 21

Marknaom  sra Stelle samt Navne paa 

Gravhoji. Ndflyttergaarde og Veje..

(Mcddeii as Ä. A n d r e  sen.)

Gr a v h s j f ! :  Skrcellehsj, Sohsj, 

Troehoj, Stenr.ffel og Nlvehsj.

N d f l >) l t e c g a a r d e: Langkjoer, 
Maaling, Nsjhus, Vorre, Molskov, 

Stcnskjoer, Skrcekkehsj og Faskhoj.

V e j e :  Vigsfort, Langsefeltsfort, 

Langsebcltfort, Jllerfort, Tvarig, 

Bandstedbcekfort, Gammelgabsort.

M a r k n a v n e :  Sletager, Asnis- 

kjcer, Primaager, Tvoerbygge, Krast- 

dal, Gammeldam, Kragebyge, Gron- 

holm, Gammelmose, Onslyk, Hven- 

inose, Ganimelfcerrebro, Ssnderroj, 

Norroj, Kragesand, Kukmas, Borres- 

hoved, Nohre, Vilkjoer, Borreager, 

Borregab, Asselkjcer, Hvalpehjorne, 

Strygtvorn, Grimmesros, Horsrs-
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inose, Langsefelt, Grsfthsj, Grod- 

bjerg, Kakkbjerg, Dcemningsbjerg, 

Kokkesbro, oe Grav, Langballe, 

Mslhy, Bredroj, Borrod, Smedkjcer, 

Elmstub, Erresmose, Rojum, Källe- 

kjcer, Langserk, Syverroj, Bathy, 

Brndbrsd, Nodepcel, Tangager, 

Broendkjcer, Folkobbel, Brnnhjerg, 

Brandsnces, Bromaj, Holbesager, 

Borreager, Kathy, Vigsmaj, Esgeroj, 

Lysbrod, Silleroj, Kjellingballe, Jge- 

mos, Pcelborre, Fredsholm.

Ord og Udtryk as Folkemaalet paa 

Droagerland.

(Dels ester Claus Dnus 1886 og dels nied̂  
dolt nf A. Andresen.)

Dct er meget forstaacligt, at mange 

Sprogrester fra celdre Tid har - holdt 

sig bedst paa en saa afsides liggende 

Halos som Broagerland. Her brnges



da ogsaa i Folkemaalet en Moengde 

for andre Sonderjyder ncesten nfor- 

staaelige Ord og Vendinger.

I  det folgende gengives en Del af 

saadanne Ord og Vendinger: 

ce voekket —  hvadsomhelst; 

moje —  underligt; 

jons —  nylig; 

fejt —  meget;

en fej Karl —  en dygtig Karl;

Han figger —  iler;

Han er it jnsgsk —  frcek; 

loj —  dovn; 
vildler —  behageligere; 

i Iller er moj vildler; 

skojen —  graadig; 

raj ^  snart;

Skagfolds —  Kornneg, hveranden 

Gang Top og Rod;



Ml Flcej (Flcege) —  Husmoerke til at 
binde paa Kreaturer; 

Kroffellad —  Hjoelpelad ved Sten-

lvftning;

Byge —  Storvafl i Aflelud;

Tarrflild Redflab til Vaflens.Ud-

bankiring;
en Maall —  Regnbyge;

et Lejl —  Trwbeholder til V l i
Marken;

aa fik op —  med Fastelavns Ris; 

Fülle ^  Fristed ved Leg;

Skydgrod —  Skorgrod eller Hostgrvd; 

en Rampe —  Mellemmadkasse as
Trce;

en Skrav —  en stsrre Treben; - 

eir Skrik —  en mindre Treben; 

en Rostag —  Plovstav ved en Hjul-
plov;

en Herle —  en Bsgeplanke som Kru
ges ved Bagning;



en Bejt —  alle Brod af en Bagning 

en Smiddel —  en Smule;

Sildring —  en, hvis Underskort hoen 

ger nedenfor Overskortet; 

at knofre —  ryste af Kulde; 

et Kubbes —  et Borneboeger; 

hskke —  flytte; 

at spo sig —  at flynde sig; 

et Orrevrag —  et vanstabt Husdyr;: 

hovsom —  taalelig:

Ovsel —  Udvoekst:

Helleting —  Leddegigt;

Fsygt --- do.;

at vcerres —  voere stroebso.m; 

tikorte —  morsom; 

en Mulle —  en Moengde; 

et Skrup —  et kort Stykke Vej; 

at blive snoppe —  beskvemnret; 

stakke —  kort;

Teger —  Toekkereb;
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J-vvetut —  Hastvcerk;

at forskojte en —  overraste en ved ond

Gerning;

at dojsle —  drive omkring; 

afklares —  nfhores til Konfirmation; 

bej op —  blive konfirmeret; 

en Trat —  en uklogtig Person; 

at kvovne —  kvoelc; 

vvle stör —  meget stör; 

et Varp —  den halve Ager; 

en Grik —  lille skarp Fordybning; 

dinte —  overgiven uartig;

Hitd —  Stcenge oder Stalden;

Hjold —  Stcenge oder en Lo; 

skask —  koldt me,d starp Vind; 

cendsomt —  fremstridende; , 

ginte —  lystig overgivett;

Splllt —  klovede Troerodder; 

Gaardtroes —  gammelt Goerdsel til
Broendsel;
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en Hol —  en Hue;

et Format —  Kjvleliv til Kvinder;

en Stap —  en Strippe;

en Vrovl —  Honserede;

stind —  trind;

Sprok —  gamle Troegrene; 

tyt —  laste;

klyn —  do. med stcrrkere Fort;

Jomb —  gynge op og ned;

Maanael —  i Morgen aarle;

Hetdfag —  Plads paa Lostet noermest
Taget;

at bro —  sole Toj om Foraaret.

As Dagbogen.

Paa M s  og Sundeved findes ikle 

saa sjceldent Dagboger fra begge Kri- 

ge, som, om de end hovedsagelig dreier 

sig om selve Slcrgten og Gaardens 

Drift, dog hyppigt ogsaa indeholder 

Stof af mere almen Interesse.
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Blandt andre har den i 1869 af- 

dode Gaardejer Hans Kristian A n -  
dr e s en  paa Stelle Mark fort en 

Dagbog.helt fra 1847 til Slutningen 

af 1864, hvoraf her flal gengives nogle 
Uddrag:

1848.
Februar 26: Gudstjeneste, Anledning 

af Kong Chr. V I I I  Bisoettelse.

April 9: Slag öed Bov, hvor vore- 
Tropper flog Friskarerne.

'—  42.: Vaaben-Ovelse i Byen af de 
unge Karle.

—  24.: Jgen Vaaben-§)velse.

—  28.: kom de tyske Tropper her til 

Sognet.

Maj 1.: Jcevnedes de Skanser, som 

var opfort af de Danske.
Juni 5.: Atter et Feltslag, hvorved de 

Tyske tog Stilling paa Nybolmark
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og de Danske ved Dybbol Kirke.

1849.
Marts 12.: Begge vore Karle stak af 

til Als, da der Var Tale om at Ty- 

skerne bilde tage alle unge Karle til 
Soldat. De kom ikke tilbage for 

den 5. April.

April 3.: Nn begyndte Krigen igen; 

Danskerne msdte de Tyske ved 
Gra asten.

2Z. Maj til 16. Juli: Stadig Jndkvar- 

tering af de forstellige Forbunds- 
tropper.

Juli 31.: D a  den provisoriske Rege
ring gav Ordre til, at alle Karle 

stulde mode i Rendsborg, stygtede 

vore.

August 2.: Gjorde Oprorernes Gen- 

darmer et slemt Spektakkel ved 

Andr. Jorgensens Bryllup. De
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omringede Huset og udtrak en Del 

unge Karle, som de sorte med sig til 

Broager for at voere Soldat.
September 5.: Blev Farten til Als, 

som havde vceret spoerret siden 17. 

Marts, frigivet.

—  7.: Fik den tyske Husfoged Mutter

spack, Graaften, Ordre til at mode 
paa Dybbol Bakke med sit Gendar- 

merikorps og sammes Vaaben; men 
de kneb ud og drog alle til Graa- 

sten om Morgenen meget tidlig.

1850.

Juli 16.: De danske Tropper kom oven 

Foergen fra Als.

—  19.: Fik vi Ordre til at mode i 
Flensborg med 29 Vogne sra Skel- 

le. De blev borte i 13 Dage.

—  24. og 25,: Var det blodige Slag.
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ved Jfted. De Danske beholdt'Stil- 
lingen.

August 15.: Ordre til at mode i Flens- 

borg med 3 Vogne, som skulde aflo- 

ses hver 5. Dag. '
Resten af Aaret gaar med Krigs- 

korsler og Levering af Fourage, 

hvoraf vt leverede 15 Gange og 
modtog Betaling derfor i alt 105 

Mark Curant.

1851.
Juni 5.: Stör Folkefest paa Dybbol i 

Anledning af vor Sejr den 5. Juni 
1848 oder den preussiste Heer under 

General Wrangel.

1855.
Januar 28.: Habet fros til og blev 

ikke aaben i 13 Uger. Isen var saa 
stank, at den künde beere svoere Loes. 

Endnu saa sent som den 15. April
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maatte Gronlandsfarere ankre of> 

i Sonderborg i nogle Dage, for de 

künde fortscette Rejsen.

1858.
December: Paa Grund af Regnvejr 

var der kun faa i Kirke i Juleda- 

gene, og Proesten fik som Folge 
deraf mere i Offer end Provsten. 

Den almindelige Stemning er imod 
Provst Karstensen, fordi Han vilde 

have Roskilde Konvents Salmebog 

indfort i Stedet for den Evang. 
Salmebog. Menigheden er ikke 

mere kirkelig vakt endnu.

1863.
November 15.: dode Frederik V II.  

Da man derefter en Asten sejlede 

her forbi med Hans Lig, asbrcendte 
vi Blus ved Stranden.

December 11.: En Bro fra Rends-
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borg, der var opbrudt, kom i D a g  

til Sonderborg.

1864.
Februar 8.: Leverede v-i 8 Brod til 

Befolkningen i Graasten, da vor 

Arme havde opoedt alt for dem.

—  17.: Kom de preussiske Tropper til 
Broager; de tog Pastor Sch l ep-  

pegre l ,  Hussoged B y l o v  og 

Tingskriver H a n s e n  med, for st 

til Egernsund og siden til Flens- 
borg.

—  20.: Der kommer nogle Preussere 

her til Skelle for at söge efter Dan- 
ste og for at slaa alle Fiskernes 

Baade itu.
—  22.: Om Natten begyndte Fcegt- 

ningen ved Dybbol.

Marts 16.: Preusserne begynder at 

beskyde Dybbol fra Villersolt og



Gammelmark, 2 Gaarde pari Dynt 

Mark.

Det gaar nu hele M arts  M aa -  

ned ud med Kanonstydning og 

Krigscegter.

April 3.: Sonderborg skudt i Brand.
—  18.: Preusserne tager Dybbol 

Skanser. Jgen Jndkvartering og 
Wgtkorsel i en Hel Maaned.

Maj 1b.: Pinsedag dar vi til Kirke, 

som vi ikke havde vceret i 12 Uger. 

Den nye tyske Prcest, Hansen, proe- 

dikede nogenlunde. Han var for 
Krigen Prcest i Hjcerpsted. Blev 

saa efter Treaarskrigen afsat af den 
danske Regering. Han holdt saa 
Privatstole i et lille Ovnhus (Bak- 

hus) ved Petersborg i 14 Aar, ind- 
til Han nu 1864 blev Hovedprcest 

her.



Han dode i Broager 1882 og 

kaldtes Bakhusprcesten.

Juli 4.: Var den forste Dag, vi ikke 
saa Soldater siden 20. Februar.

Horavlen.

(Meddelt as A. Andersen.)

Horfroet blev saaet i den forste 

Halvdel af Maj i godt behandlet 

„Sodfoelled" (Gronjord) og i Jord 

med dybt Muldlag. Man skaffede sig 

Heist „Rigssro" (Rigafro). Paa Saa- 

dagen fik Mandfolkene kogte M g  til 

Mellemrnaden som Lsn for vel udsort 

Arbejde.

For at Horren künde faa en vr- 

dentlig Lcengde, Var det heldigt, o,n 

der i Voeksttrden kom joevnlig Regu, 

iscer for Blomstringen. Et smukkere 

Syn end en velgroet Horager, naar 

den sto5 i fuld Blomst med den dejlige
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blaa Farve, künde ncepve toenkes.

Horageren skulde stadig Inges og 

holdes ren for Ukrndt, der Var til 

stör Ulempe ved Horrens senere Be- 

handling. Som scedvanlig saaede vi 

gerne 6 Skcepper Fro, dertil kom Pi- 

gernes Del, idet de som en Del af de- 

res Lon havde Ret til at faa saaet 

hver en Skoeppe, der altid blev be

handlet paa samme Maade som Gaar

dens Hör.

Hostningen indtras lige for Korn- 

hosten. Den fandt Sted, for Hor- 

ren var fnldmoden; Horren blev 

blödere og konnere, naar den blev ru- 

sket i gron Tilstand.

Ved hele Horrens Behandling gjaldt 

det om at faa saa mange Hcender af 
Gaardens Mandskab i Arbejde som 

muligt.. Og derfor gaves det gerne i
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„Skovt" (Akkord), og for Overarbej- 

de betaltes Overpenge.

Det ruskede Hör blev bandet i 

Ktüpper og bragt ind i Loen for at 

„refes", d. v. s. „Knoflerne" (Frokaps- 

lerne) reves af, hvortil brugtes en 

„Horrefer" en stcerk Jernkam. Der 

künde anbrmges 2 af den Slags, en 

i hver Side af Loen. Man tog nu 

Haandsuld efter Hoandfuld og rev 

„Knoslerne" af, og den resede Hör 

bandtes op i „Styger", mindre Bnnd- 

ter, der kaftedes udenfor. Nefningen 

blev ogsaa givet i „Skovt" efter Antal 

Knipper. Ved Refningen af Pigernes 

Hör var det Skik, at Pigerne gav 

Tvebakker til Kaffen.

Efter endt Refning blev Horren 

lagt i „Rode", kortes ud til et dybt 

Bandhul, hvor den lagdes i en sam-
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menhoengende Dynge, Broedder med 

Stenvcegt blev lagt ovenpaa, saaledes 

at al Hör kom ander Band. Hensigten 

var at faa „Skceven", den inderste 

stive Stcengel, til at blive stör, halv- 

raaden, saa den senere künde fjernes 

fra „Taven", den egentlige Har.

Harren laa i en 8— 14 Dage i Ban

det, indtil den dar nok. Saa toges 

den op, og kartes hen paa en Eng 

sor at bredes ud saa Stcenglen 

künde blive mere stör, og tillige for 

at Taven künde bleges; det Var Pi- 

genes Arbejde at brede Harren ud i 

Räder paa Engen.

Hvorloenge det skulde ligge paa 

Biegen, var afhcengigt af Vejret, lige- 

som ogsaa Harrens Godhed var af- 

hcengig af, at den havde faaet nok og 

ikke formeget paa Biegen, og da der
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til at asgore bette, krcevedes godt 

Kendjkab, saa maatte ofte baade Ko

nen og den gamle Aftcegtskone tages 

med paa Naab. Saa blev endelig 

Horren bundet op, og kort ind paa et 

tort Sted.

Naar Hosten var endt, blev der ta

get fat paa „Braadningen" eller at 

faa „Skceven", Stcengelen, los sra 

„Taveil", bette skete paa folgende 

Maadc: Man havde i Noerheden af 

Gaarden en „Braadkule", en aflang 

firkantet muret Beholder, Bunden laa 

noget ander Iordfladen, og Bekiolde- 

cea oar muret op over Jorden i 

Brysthojde, men aaben foroven. Oder 

Beholderen lagdes to Jernstoenger 

paa längs og ovenpaa dem igen Hor- 

ren i et tykt Lag. Saa fyredes der
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sorneden for at faa ak Fugtighed fjer- 

net,
Endelig havde man 3 ä 4 „Braad- 

der", hvorpaa Herren brodes itu, saa 

Skoeverne faldt fra. Jo bedre Her

ren vor bleven torret, des bedre gik 

Arbejdct. En paalidelig Mand maat- 

te derfor passe Torringen og holde Jl- 

den vedlige.

Bed Braadningen tog man en 

Haandsuld Hör, holdt den fast med 

venstre Haand og brngte Braadden 

med hojre, men for at intet skulde 

gaa til Spilde, skulde det jcevnlig 

„tippes op". Naar en „Lok", en 

Haandsuld, Var foerdig, snoedes den 

lidt sammen og lagdes i Knipper, der 

hver skulde indeholde 40 „Lokker". 

Mau vidste, hvormange Knipper en
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Mand künde braade paa en Dag, og 
nd over bette betaltes Overpenge.

Nu blev Horren lagt hen til sent 

paa Efteraaret, saa skulde den „ska- 

ges". Dette var indendors Arbejde, 

og blev besorget af Pigerne ved Hjcelp 

af Husmandsköner/og det foregik al- 

tid i en Lo, hvor Stovet künde troekke 
bort. Man sab paa en Stol ved en 

„Skagefod", et opretstaaende Broet 

med et Trin forneden til at scette Fo- 

den paa. Med venstre Haand hvldt 

man Lokkens ene Ende over Skage- 

foden, mens man med hojre Haand 

svingede „Skagetrceet", et fladt Styk- 

kc Trce med skarpe Kanter, 1 Men 

langt, 6 Tommer bredt og ^  Tomme 

tykt og med et kort Haandtag. Med 

Skagetrceet slog man nu Slag i Slag  

paa de endnu vedhoengende Skcever
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Lok efter Lok, Knippe ester Knippe, og 

flittig maatte der tippes op, ellers 

gav det formegen Blaar. Der skulde 

tre Overgange til, den forste kaldte 

man at „stampe", den anden at „fka- 

ge efter", den fidfte at „renskage", og 

uu var Horren foerdig til Salg.

Det egentlige Udbytte af renskaget 

Hoc var i Negelen 6 ä 7 Lispund efter 

hver Skceppe Udscrd. >

Nu er Horren i dens Avl og Be

handlung kun en Saga, alt dette Hö

rer Historien til. Siden Rodfrugt- 

dyrkningen er indfort, Passer den ikke 

längere i Landbruget. Rodfrugt- 

dyrkningen tager nu den Tid, som 
for anvendtes til Horavl.

Og de folkelige Bencevnelfer fom: 

Knoffer, Refer, Styger, Rode, Skag- 

fols, Skagebrcet, Skagetroeet, Braad-
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kulen, Braader o. s. v. Hörer NU alt- 

sammen Fvrtiden til.

Endnu skal kun ncevnes, at for 

Herren künde spindes, skulde den 

hegles. Men selv Ordene hegle, spin- 

de, voeve er i egentlig Betydning nce- 

sten helt forsvunden, klln har vi dem i 

Billedsproget: at blive gennemheglet, 

at spinde en Ende og at voeve i en Ta

le eller Prcediken, voeve Vadmel o. s. v.

Bryllupsskikke paa Broagerland og i 
Sundeved.

(Meddelt dels as A. Andresen i Skeke, I.
Jversen i Svejriip og Fru Cakesen i 

Lerskov.)

Omtrent fire Uger for Kaasten eller 

Brylluppet skulde vcere, holdt det 

imge Brudepar Lovensol eller Tro- 

lvvelse, som var et mindre Gilde, hvor- 

til kun de ncrrmefte Slcegtninge og 

Nabofolk bkev indbudte.
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Gamle H e l 0 a d e r u s  fortoeller,, 

at paa Hans Tid skete Trolovelsen 

med Opredning af Brudeseng om Fre- 

dagen for Bryllnppet, der altid hold- 

tes om Sondagen.

„AI Vrujfolk" fkulde forst til Prce- 

sten for at blive indfkreven som Tro- 

lvvede, for at der siden künde „kyn- 

des", lyses tik Wgteskab for dem fra 

Proedikestolen 3 Sondage i Trcek for 

Bryllnppet. Gildet endte i Regien 

med en Dans.
I  god Tid for Bryllnppet sknlde 

Brudesmykkersken og Brudgomsfore- 

re» „byes", bydes.

Og Ugcdagen for Bryllnppet blev 

der „bojn te Kaast". Det sknlde 

helft besorges af en Ugift og allerhelst 

af Brüdens eller Brudgommens Bro- 

der, ellers den »oermeste Slcegtnmg,
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Her var Ungkarl. Han var altid ri- 

dende og fvrsynet med cn Liste over 

dem, der skulde indbydes, og hvorpaa 

alle fornodne Anmoerkninger var op- 

teguet.
" Flere Steder brugtes en lang Jnd- 

dydelsestale, og det gjaldt om at for- 

rettc denne rigtig, hvorfor Bydesven- 

den blev godt indovet med Hensyn til 

Ordlyden. Denne lod saaledes:

„W  stuld hjels fraa N. N. aa ce

Vruj, om I  vild vcer saa goj aa kom 
te Kaast ce D av  aal D av  ve N. N., aa

om I  vil hjels Jer Born aa jert andt 

Folk (Tjenestefolk) te aasse aa kom."

Aftoegtsfolk maalte indbydes scer- 
skilt.

Naar der blev indbudt 80 g. 100 

„S.tej," Famrlier, maalte det regnes 

sor en stör Kaast. Ved Forberedelsen
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regnede man i Regien 3 Personer fra 

hnert Sted.
sHer tillader jeg mig at indskyde en 

Bemcerkning om Ordet „Kauft", 

svin man forgceves ssger en Forkla- 
ring paa i vore danfle Ordbsger. Det 

er et gammelt Ord, som findes i vore 

gamle danfke Love, blandt andet i 

Frederik I l 's  aabne Brev af 1586 

laldes Bryllup Kaast.f

Et Par Uger fvr Brylluppet skulde 

Brüden ud at bede Krudpiger og 

Dcekpiger. Krndpigerne eller Brude- 

pigerne skulde, hvis det Var muligt, 

vcere Brudeparrets Sostre, en paa 

hver Side, og Dcekpigerne enten Ven- 

inder eller Nabopiger, og af dem Var 

der gerne fire.

I  Bryllupsgaarden, i Regle« den 

Gaard, hvor det unge Par fkulde soette



Bo, dar derTravlhed stere Dage forud 

sor Gildet med at göre rent, pudse op 

baade inde i Huset og uden om G aar

den, göre P lad s i Loerne og iV o gn -  

porten til Gcesterne.

To Dage for Bryllupsdagen hold- 

tes den saakaldte F  l oe sk e a f t en, 

Flceskhotte, eller B r u d e s e n g s -  

a f t e n .  Forst om Eftermiddagen 

kom alle Opvartere til Kaffe, Krud- 

pigerne og Dcekpigerne maatte give 

Mode tidligere paa Dagen, for at 

samle Dcekketoj m. m. til Laans i 

Byen. Krudpigerne laante Kaffekan- 

der, Flodepotter, Köpper, Solvspise- 

skeer til Brudestuen, Testeer, Lysekcer- 

ter, Lysesakse, Knive, Gafler m. m. 

Dcekpigerne laante Tallerkener, Troe- 

spiseskeer, Bordduge m. m.

Tokonen eller Opvasterkonen, som
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Var lejet laante Fade, Buldkedler 

(storre Grubekedler af Kobber) Gryd- 

skeer m. m. Ved dettevar Skrikmage- 

ren behjoelpelig; Han blev ogsaa ind- 

budt og skulde skaffe Borde, Bcenke. En 

Del laantes i Nabolaget. Egentlig 

holdt Han selv Oplag af Skrikker og 

Slraver baade til BoeNke og Borde, 

hvorpaa der saa lagdes Brcedder. 

Han laante Sejl til at „llej op mce", 

d. v. s. spcende ud paa Hjolden over 

Loen og Hilden oder Vognporten.

Her paa Egnen, hvor baade Hör- 

avl og Husflid horte hjemme, var der 

jo Lcerred og Sejl nok, iscer hvor man 

dyrkede Raps, der havde man Raps- 

sejl til at bekloede Rapsvognen med; 

og man havde Sejl til at torre Horfi o 

og Uld paa. Men i de Byer, hvor 

dette ikke var Tilfoeldet, tog man
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Bleer (Lagener) til bette Brug, som 

Bordpigerne stzede satnrnen, og hvis 

det traf sig, at en Ble dar morkere end 

sine straalende hvide Orngivelser, saa 

künde det nok ved Bordet give Anled- 

ning til Udraah: „Se, der er nok en 

graa Sky paa Himlen", hvilket ikke 

var behageligt fvr Bleens Ejerinde.

Paa Brndesengsdagen msdte ogsaa 

S k a f f e r e n ,  den Mand, der var 

lejet til at ordne hele Anretningen, og 

sorn i Forening med Kogekonen be

stem te, hvor meget der skulde kabeL ind 

og bringes til Veje af Spi.se- og Drik-. 

kevarer.

Skafferen var i Regten en besternt 

Mand i Byen, der hayde den nedven- 

dige Myndighed i sin Nptrcedeu, hvad 

der godt künde behsves for at faa det
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hcle i den tilborlige Orden med det 

frivillige Mandskabs Hjcelp.

Dagen for Brudesengsdagen inodte 

Kogekonen for at bage eir Masse Hve- 

dekager, ligesom der blev brygget en 

Brygning godt O l samt slagtet en god 

fed Ko.

Äaar saaledes alting var for-

beredt künde Oppasserne päa B r u 

d e s e n g s d a g e n  modtages til 

Kaffe inde i en af Stuerne, og efter at 

have drukket Kaffe med en Kaffepunch 

begyndte man paa Arbejdet. E n  as 

Loerne skulde nu „opklejes" og „fkrik- 

kes op", d. v. s. bescettes med Borde 

og Boenke til de vorige Goester, som 

kom henimod Asten. Dette Var jo 

Mcendenes S a g  ligesom at save 

Brcende til at begynde med, skrikke op 

i Stuerne og grave Kogekulen, en



Grav i Lcesiden af Gaarden, Men 

bred, 'l Alen dyb, og saa lang, at der 

var Plads til 5 Buldkedler. Ved hver 

af Siderne lagdes en flad Jernstang, 

der laantes hos Smeden, til at scrtte 

de 5 Buldkedler paa. Her kogtes al 

Maden til Hovedgildet.

For at Kogekonen med samt hendes 

udvalgte Hjcelpere künde bjerge sig i 

Regnvejr eller stoerk Solflin, blev der 

ved Kogekulen rejst et Telt forsynet 

med Borde og Boenke.

Den allernoermeste Skoegt havde for 

flere Dage siden bragt adskillige „Be
ster" (Skinker), som nu var bleven 

kogt og stod rede til Brug.

Saa henimod Asten msdte de sv- 

rige Mcend af Bydelaget, og tillige de 

llnge, der var indbudte, med „Bester" 

eller Pengegaver. Brüdgommen tog
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selv imod Skinkerne, og ved Faderens, 

Svigerfaderens eller en anden Sloegt- 
nings Hjcrlp blev de vejet og bogssrt. 
Dette stete selvfolgelig i et afsides 

Rum, og det blev gjort, for at den 

unge Mand ved senere Bryllupper 

^unde göre Gengoeld efter samme For- 

hokd i vedkommende Familier.

I  Henhold ti-l foranftaaende maajeg 

nu indskyde- en Bemcerkning:

I  Sundeved sinder man ikke sjcel- 

den i de gamle Skoegtsgaarde Regn- 

sk-aber oder Gaardens Indtoegter og 

Udgifter, saaledes ogsaa Mandens 

Kaast-Regnskab, hvor alle, baade Gi- 

vende og Modtagende, er ncevnt ved 

,fulde Navn og Bosted, Aar og Dag 

samt Voegten af Skinkerne. En Mmid, 

som Sloegten ikke onsker ncevnt, havde 

Bryllup i Slgtningen af Trediverne,



og af 180 Jndbudte blev der givet 73 

Boster samt i Brudegave 750 Mark i 

nuvcerende Mont. Hans Bryllup 

med Hans anden Hustru 10 Aar senere 

Var lidt mindre; der Var 110 Jnd

budte, og der blev givet 53 Stinket- 

samt 434 Mark. Samme Mand har 

i Lobet af 36 Aar voeret indbudt til 

176 Bryllupper, og til diKse har Han 

ydet 104 Skinker og i Brudegaver 

757 Mark.
Saa igen tilbage til vor „Floeske- 

aften".
Efterhaanden som Goesterne modte, 

kom de ind til Kaffe med Tvebakker og 

Kaffeprmche. Naar det saa antoges, 

at alle vare komne, blev der budt kogt 

Skinke med Hvedebrod og Smor samt 

Snaps og siden Rodvin. Nu blev oer 

udbragt S.kaaler for Brudefolket, syn-
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gende og med Hurra, men ingen Taler 

holdtes, og ind imellem blev der sun- 

get en gammel Vise. Siden hoevedes 

Bürdet med „vor Selskabs Skaal".
Naar Bordet var hoevet og Loen 

ryddet, begyndte Dausen, og det var 

ingen Hindring, om Lergulvet var 

lidt tungt at danse paa, det var man 

vant til; naar der blot ikke var for 

störe Hüller. Blev det for varmt 

„smed man ce Kjyvl", Frakken, men 

„ce Kvindfolk" krmde ikke saadan käste

af sill-
Paa Brudesengsaftenen eller, som 

den stadig kaldtes, „oe Floestaften" var 

der knn to Spillemcend, og Dausen 

var fri, Brudeparret betalte Musikken. 

Derimod maatte man paa den egent- 

lige Bryllupsdag betale for hver 

Dans en Hamborger Skilling, senere
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hen i Tiden flog man en Handel med 

Spillemanden for hele Aftenen.

Hele Natten blev der til Dausen 

opvartet inde i Stuerne med Kaffe og 

Kaffepunche, og hen tzaa Natten med 

kogt Stinke. Ofte holdt man ud til 

den lyse Morgen.

Til Aftapning af Bin og Broende- 

vin, soni blev lederet i Ankere, var der 

ansat to Vintappere, enten Naboer 

eller Sloegtninge, som havde et scer- 

skilt kille Rum til denne Forretning. 

Her maatte Oppasserne hente de fyld- 

te Flasker, efterhaanden som de blev 

tomme. Hos disse Mcend künde man 

ogsaa faa en enkelt Cigar, men ellers 

stod der Tobak paa Wordene til 

scelles Brug.
Dagen efter kom blot Oppasserne, 

der modte til Middag, nu stulde de ov-



rige Voerelser gores i Stand til den 

egentlige „Kaastdav". Der skulde sa- 

ves Broende nok til hele Kogningen, 

knuses Tvebakker til alle de mange 

„Klumper" (Böller). Tvebakkerne 

blev fyldt i en ren, stoerk Soek og 

tcerskede paa Logulvet ined Plesle.

Bydesvenden skulde male Sennep; 

det gao rode og rindende Djne. Ko- 

nerne hjalp Kogekonen med at skrabe 

Kod til Kodklumper, broende Kaffe- 

bonner, slaa Sukker i Stykker og 

knoekke Sukker til Kaffe og Te, og 

Dirkpigerne havde travlt med at 

pynte op med Blomster og Gront, 

samt med at rive Peberrod.

Slagteren modte ogsaa sor under 

Skafferens Vejledning at hugge Ko- 
det i Passende Stykker.

Naar Oppasserne hen paa Ester-
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middagen havde nydt deres Kaffe og 

var gaaet hjem, kom Pigerne fra 

Nabolaget og de noermeste Slccgt- 

ninge med „Skikkend", der bestod af 

Smor, W g og en Pot sod Moelk. At 

de oĝ saa blev bevcertede, er en Selv- 

folge.

Endelig oprandt Bry > lapS » - --
g en, og da modte efter Kogekoner/ieS 

Ordre Oppasser-Konerne om M.,rge- 

nen i god Tid for at lave Böller til 

Suppen saa nu bleu der travlt ude 

ved Kogekulen.

Omtrent midt paa Formiddagen 

kom B r u d e s m y k k e r s k e n  kören

de for at faa Brüden smykket.

Lidt efter kom „ce Broggumsfsrer" 

tikligemed alle dem, der skulde med til 

Kirke.

Naar Brüden Var finykket, drak man.



Kaffe i Fcellesskab og et Glas Vln 

ovenpaa, og saa paa Vognene til Kir

ke. Forst körte de 4 Spillemoend, saa 

Brüden med Brudesmykkersken samt 

Bydesvenden; derefter Brudgommen 

med Brudgomsforeren samt en ung 

Karl, der tilligemed Bydesvenden skul- 

de betjene Brüden ved hele Bryllups- 

fcerden; de kaldtes Brudetroekkere. 
Sidst körte „ce Fa'ere", Brudeparrets 

Fcedre, og hvis de Var dode, saa et 

Par andre Moend af Slcegten. Bru

deparrets 'Modre Var ikke med til 

Kirke, de skulde blive hjemme for at til- 

se alt.

Af og til paa Vejen til Kirken blce- 
ste Spillemoendene et Stykke. Fra 

Kirkegaardsporten og op til Kirken 

gik Spillemoendene foran og bloeste; 

saa kom Brüden med en Brudetroekker
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Paa hver Side, derefter Brudesmykker- 

k̂en, saa Brudgommen med Fsreren 

Paa venstre Eide, og siden Krudpiger 

og tilsidst Foedrene.

Ester Vielsen gik det i samme Or

den tilbage til Vognene oz hjem til 

Bryllnpsgaarden.
Nu kom Resten as Goesrerne, der 

blev modtaget med Spil, og naar man 

antog, at alle Var modte, blev de „soet" 

til Bords af Skasferen med Hjoelp af 

Brudeparrets Foedre, og det blev noje 

overholdt at det skete i Forhold til 

Slcegtskabet, Moendene vedBrudgoms- 

siden og Kvinderne ved Brudesiden.

Naar det ikle Var altsor koldt, var 

„ce Brujstue" i Loen, ellers i „oe Pis- 

sel". Her skulde hele Familien sidde 

og saa mange as de udenby? Goester 

som muligt. Stnerne inde blev for-



beholdt Konerne, ellers var alt til fri 

Afbenyttelse; enhver künde sogePlads, 

hvor Han önskede.

Naar Goesterne var „sart", kom 

S u p p e n ,  paa Bordet, og hertil 

maatte alle Oppassere i Mang. M a 

den skulde jo hentes ved Kogekulen, 

svm ofte knnde vcere temmelig langt 

Porte. Skafferen satte selo al Maden 

paa Bordet. Altid under Musik tilhver 

Ret i de forskellige Voerelsec. Ester 

Suppen kom der Ksd med Peöerrod 

og Hvedebrod, samt et enkelt GlaS 
Bin.

Nu gik man fra Bordet et Par T i

mer og sa,r alting efter baade i 

Bryllupsgaarden og alle Nabogaurde. 

De mange nysgerrige Moend og Kvin- 

der tog sig den Frihed at efterse alt 

indtil den mindste Smaating Alt



blev vejet og sammenlignet. --- Men 

Naboerne vidste ogsaa Besked, de-hav- 

de i Regien deres Säger i Orden, saa 

der ikke blev altfor mange nedsoettende 

Bemcerkninger.

Ester at de mange Oppassere havde 

taget af Wordene, og Tokonen havde 

vafket op, blev der dcekket paany af 

Dcekpigerne og S k i nk e s a t  paa Bor- 

dene. Enhver ssgte sin Plads igen vg 

nvd Flcesket med Snaps, Ol eller Bin.

Saa forlod man igen Bordet, og nu 

dcekkedes til S t e g e  n. Det maa her 

bemoerkes, at Stegen blev stegt hos den 

ncermeste Bager, og hentedes paa 

Vogn til fastsatte Tid. Nu maatte 

Gcesterne igen hurtig til Bords, hvil- 

ket tilkendegaves ved et MusiPykke. 

Der blev udbragt Skaaler med Sang, 

aldrig med Taler, ester „ce Brujsolks"
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Skaal fulgte Rangspersoners, Fami- 

liens' samt Bestillingsmoendenes. Og 

saa blev der sunget Selflabssange^ 

Dritteviser samt ,qamle Koerligheds- 

viser; efter Krigen oste Foedrelands- 

sange, Krigs- og Soldaterviser.

Nu gik „ce Kop" rundt. Spilleman- 

den og Jordemoderen gik selv med 

ho er sin Kop. Jordemoderen modte 

selv uindbuden til hvert Bryllup. 

Bydesvenden gik med en Tallerken til 

Kogekonen. As og til spilledes et 

Stykke over Bordet, siden hoevedes 

Bordet ved at synge og dritte „vor 

Sebskabs Skaal".

T il Slutning blev der doekket til 

det sidste Maaltid, nemlig R i s e  

g r o d  med Sm sr i og sodt s3l eller 

Ungvin til.

Saa blev Bordene og de forreste
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Bcenke sat udenfor og Loerne gjort 

rede til Dausen.

Jmidlertid satte Brudeparret med 

Brudesmykkerften samt Brudgomsfo- 

reren sig til Bords i en af Stuerne og 

blev opvartet af Krudpigerne med 

Kaffe, samtidig künde man begynde 

„a a g i G ja  v", hvortil der blev op- 

fordret, ved at Spillemanden blceste et 

bestemt Signal. Naar Brudeparret 

ved Haandtryk havde taklet for hver 

enkelt Gave, fik Vedkommende et Glas 

Bin. Ester at dette var tilendebragt, 

gemtes Gaverne, der mestendels be- 

stod af Penge i lukkede Sudler med 

Giverens Navn. Dette bessrqedes af 

Forceldrene eller andre noere Sloegt- 

ninge.

Det var nu paa Tide at toenke paa 

B r u d e d a n s e n ,  som helft ftulde



voere en Sekstur, en Kontra,  ̂Ottetnr 

med en lille sindig Vals og Polka bag- 

efter.

Skafferen traadte forst Dausen med 

Brüden og overgav hende til Brud- 

gommen. Forinden Brudeparret dan-- 

sede Brudgomsforeren med Brude- 

smykkersken og dertil Brudetroekkerne 

med Krudtzigerne, ialt 4 Par. Det 

gjaldt scerlig om, at denne Dans blev 

udfort poent og regelret, da Bekom

mende blev stcerk dadlet eller rost af de 

mange tilstedevcerende Tilflnere.

Alt som Dansen gik, blev der enten 

i den ene eller i en af Stuerne hele 

Natten igennem budt Kaffe og Kaffe- 

pnncher, og der blev overalt sunget og 

holdt Lojer.

Siden langt ud paa Natten, fsr



man tog hjem, gav det S k i n k e  med 

Snaps, Bin og Kaffe.

Et saadant Gilde trak ofte ud helt 

til den lyse Morgenstund, inden de 

sidste Gcester tog hjem, der blev druk- 

ket slet ilke saa lidt ved et Bryllup. At 

mange af Mcrndene blev lystige, er en 

Selvfvlge, men blev en entelt Mand 

drukket under Bordet, saa blev dette 

anset sor en Skam.

Ssndagen efter Brylluppet fluide 

det unge Par i Kirke, de faa Indbudte, 

Bestillingsmoend og den ncere Sloegt, 

holdt saa om Eftermiddagen „Kaast- 

hale" eller „Knaagdav", d. v. s. Ende 

paa Bildet. Dagen efter modte alle 

Oppassere og Doekpiger til Middag 

paa Resten af Gildemaden, og saa blev 

alt det Laante lederet tilbage.

Nu er alt forandret, det sidste Bryl-
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lup, som blev fejret paa denne Maade, 

holdtes i Sommeren 1866.

Fra Stenderup.

Det er meget paafaldende, at der 

allerede i 1613 komm er Klage fra 

Stenderup ovex ode Gaarde, noget, 

som ferst bliver almindeligt 50 Aar 

senere, efterSvenskekrigen,Polakkernes 

Grusomheder, men dog iscrr ester den 

droebende Blodgang 1659. Aarsagen 

til denne tidligere Affolkning kendes 
ikke.

Byens Klage grunder sig paa neden- 

'staaende Tingsvidne, som er ordret af- 

skrevet, kun Stavernaaden er gjort 

mere forstaaeligt sor Nutidsloesere:
Zeg Peder Wggirdsen, tilforordnede Her- 

redsfoged over Nhbel Herredsting udt 

Sundeved, dertil og v! her tilkaldte Tols»
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Mamd as samme Herreo, som er: Knud Pe- 

dersen iSkrannisgaaro, LauritzDuus's, Pe- 

der Nasmus's i Avenüsl, Christen Jorgen- 

sen i Snogbcek, Jörgen Christensen i Ulle» 

rnp, Mads Niels's i Sottrup, Peder JenS's- 

Hans Andersen i Bians, Thge Jsrgensei. i 

SLelle, Peder Bundtzen i Gammelg^o, 

Lyge Anders's i Molmark og Nis Thamsen 

i Nagebol, kjender og gjore alle vitterligt.

Ester som vi as begge Forkaldsmcend i 

LLenderuP for nogen Tid siden ere opkrawet 

med Naboernes Samtykke at bese Nogen. 

deres Gaarde, hvilte og udi nogle Aar Ha

uer lodet ligge ode, og saa Maade gjore 

Usred udi samme deres By, som alle 

Grandejere klage paa. Hvilken Lejlighev 

vi besogt Hader, og inden Nhbol Ting vores- 

Dom her paa ydermere as os have oesket og 

begjceret.

Ti kunne vi her om ikke andet thy og.



finde, end hvor gammel Hcevd bor at blive 

ved Magt, ,uden saa er Köngen, Herren og 

gode Mcend som Lodsejere ville give igjen 

op, og samdroegtigen forligge. Alt paa Rei

tens Vegne. Tll Vidnesbyrd uuder min 

soin er Herredssogdens Sckritr her under- 

trykt.

Givet paa Nybol Ting 
den 4. Dag Marts Anno 1613.

Ester de forefundne Papirer har 

Stenderup i en Aarrcekke ligget i en 

lang, vedvarende Strid med de om- 

givende Byer om Skel, Hegn og 

Fredning.

I  enkelte af disse Dokrunenter er 

Aarstallet anfsrt med romerske Tal, 

saaledes er 1557 betegnet med 

XV. l. VII.
Med enkelte äf Nabobyerne er der 

LIevet sluttet Forlig. Af et saadant



— 69 —

Forligsdokmnent med Dybbol fra 

1618 anfores lidt af Slutningen: 
„Oveustaaende Forlig mellem Dybbsl og 

Stenderup om Hegn skal Herester staa ufor- 

krccnket, og hvem as begge Parker, baade 

fsdte og ufoote eller deres Efterkommere, 

sordristcr sig herimod at gjore, skal give i 

Brode Tredive Nigsdaler og os Forligs- 

mcend to Tender Nostokker L)l."

Folgende er mig meddelt as N. 

L u d v i g s e n  paa „Tavhav", det 

er det garnle Navn paa Hans Gaard, 

og staminer fra en Mark midt i Byen 

der tilhorer Gaarden, sorn hedder 

„Tavhavpold" og var Byens gamle 

Grandested.

I  Aaret 1844 har den davcerende 

Ejer af Gaarden Tavhav, Peter 

Jversen, optegnet folgende:
Gaarden Tavhav er den 23. Juni 1565
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-af Dronning Dorthea paa Koldinghus givet 

IN Klosteret i Sonderborg og horte siden tN 

St. Jsrgens Hospital.

Den oeldste Besidder af Bolet, som der 

vides Navn paa, er Mikkel Lorenzen. De 

svenske Krigere, der körn her den 19̂ . August 

1657, borttog fra den davcerende Ejer 

Hefte samt ogsaa Sonnen Nis Lorenzen. 

Faderen fulgte mcd til Byens Grcense, men 

de mishandlede den gamle Mand saa gru- 

ligt, saa Han kom hjem med 7 Stik i Laaret. 

Sonnen vilde Svensterne beholde, men 8 

Dage verester flygtede Han sra dem og wm 

HZem igen. Faderen blev glad, men dode as 

sine Saar den 29. August.

En Plads i den ostliqe Ende as 

Stenderup By, hvor 3 Veje stsder 

sammen, ncevnes endnu altid som 

„ce Brujseng". Overleverinqen paa-
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staar, at Navnet stammer fra, at en 

Brudefoerd fra Torremosegaard paa 

Vej til Nybol Kirke voeltede der med 

Brüden.

En Mark der tilhorer N. Ludvigser- 

kaldes „Tranbrynd". I  det nord- 
vestlige Hjsrne findes en Mose med eil 

kille Forhojning, der kaldes „Ma- 

tros-Mos". Sagnet fortceller, at her 

i celdre Tid er nedmanet en Makros, 

som havde gjort Mytteri.
X

I  Kresten L o r e n z e n s  Toft er 

der en Stente, der kaldes „Ulstoet". 

Der fortLlles, at en ung Pige engang 

i gamle Dage er blevet overfaldet af 

en kllv her; men hnn havde et Tonde- 

baand i Skörtet, som Ulven gav sig 

til at gnave i. Da Pigen mcerkede
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det, sprang hun oven ud af Sksrtet 

og slap paa denne Maade bort sra 

Ulven, der beholdt Sksrtet.

I  Stampagerfvrt ligger en stör 

Kampesten. Der fortcelles, at paa 

denne, sad Kong Volmar altid, naar 

Han nted sine Joegere holdt Hvil og 

spiste sin Mellernmad.
X-

Der inenes, at Navnet „Tavhav" 

ftamnier sra den Tid, da Stcevningen 

til Grande stete ved en „Tav", 

Grandepind, Budstikke, der bares sra 

Nabo til Nabo, og ved den sidste blev

stukket op i Taget over Dsren.
*

Pladsen, hvor den nuvoerende Fri- 

menighedskirke ligger, har altid voeret 

kalbt „oe Kirkebjerg". Sagnet sor-



— 73 —

torller, at da Sognekirken blev bygget 

og skulde ligge paa Kirkebjerg, künde 

Byggemcendene aldrig komme videre, 

da Nisserne hver Nat nedbrod, hvad 

der var bygget om Dagen, og bar Ste- 

nene ned til den Plads, hvor Sogne

kirken nn ligger. Det endte saa med, 

at man nodsagedes til at bygge 

der. Nu ligger Frimenighedskirken 

paa „ce Kirkebjerg" uforstyrret af 

Nisser og Troldtoj.

Ramser,

som beugtes ved Lodlrmkinng, meddclt af 
I. Lorenzen.

Rundt om i en groen, Neis,
Doee groer msie godt grsent GreiA 
Jen, to, tre, fire, fem, sejs.

X-

Ele nrele nreur 
klek klak klem 
stek stak vEk.
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Jkkede nikkede sukkede se,
Aasel daafel dumme rie
Koktens Brot
Hungersnot
Bis du alleregen dot.

Namser sra Broagerland.

Hans fraa Blans,
Han red ad Nies 
aa kojt en Pies,
Han red ad Tender 
aa slov en sonder;
Han red ad Lcek 
aa ladt en bestreik;
Han red ad Affenraa 
aa ladt en beslaa; 
saa red Han hjem 
aa scek a oe Klem.

Ride rüde Ranke 
störe Hest aa blanke 
sraa ce Mol aa te oe Kol, 
der var ingen ander ind 
end lild Pcer aa Pind, 
na to gammel flirren Kvind; 
di sad aa kogt en Grod,
Len var hverken sur eller sod,
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Len var hverken haard eller blöd.
ÄE tov en Stik,
«  vild i doer Grod aa slik.
D i tov en tcend Brand, 
na slov moe aa min saar Hand 
M  gor dem en vcer Skaj 
oe stak Jld aa Hus aa Laj.
De. brcend,
-oe rcend
op i Köngens Kalgaard,
dcer er Bord aa Boenke,
doer er Bin aa stcenke
doer er Preng, der kytter Buld,
dcer er Pigger, der spinder Guld,
doer er Notter, der sloer aa ce Trom,
doer er Mos, der danser om.
«Snoroni, snorom, snorom.

El Straaj i oe Glas, 
de sejer Ras, 
tre Rotter aa jen Mus, 
de sejer Rasmus.

En Stavver i oe Mog, 
de sejer Jog, 
tre Nogger rundtom, 
de sejer Jogom (Jokum).
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Naar man Hörer Gsgen forste 

Gang, flal man flge:

„Kukkuk i « Klsv,
hvor manne Aar maa öc lov."

Aige saa mange Gange sonr den 

derefter kukker, saa mange Aar flal 

man leve.

I  Broager levede fsr Midien af 

forrige Aarhnndrede 9 Skroeddere, de 

hedte: Kis, Krog, Kryk, —  Spetter,

Lcerk, Fnt, —  Thomson, This aa 
Lild-Gut,

Lav vi flrsv 3 Krykker (1777) 
blov aald ce Mark i Lykker;

eller
da blov ald Verden delt i Lej og Lykker,
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Fra Felsted Sogn.

Alt det esterfolgende er mig meddelt as 

I .  Jverse-n, Svejrup. Sine Asskrifter af de 

ganrle Dokumenter har Han velvillig over

ladt mig til Asbenyttelse, ligesom Han og- 

saa har sendt mig en Del as sine Optegnelser 

oni Bh- og Folkeskikke, Sagn, Marknavne og 

Ordsprog, hvorsor jeg her siger Ham min 

l-edste Tak.

Sogneoidne am Uhrc.

I  det Herrens Aar 1504 Sondagen 

for de 12 Apostlers Dage, er kommen 

en Bondemand kalbet Thomas Jensen 

paa Felsted Kirkegaard og har spurgt 

min hele Menighed, hvem der siger, at 

det er Ham vitterligt, at Scermarken 

kalbet Uhre beliggende i Stensvang, 

har voeret Hans og Hans Forfcedres? 

De svarede som Bonder og Jnderster
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samdrcegtelig, sigende paa deres fände 

Ord, at de ikke ved eller af Foroeldre 

har Hort and et, end at den foran- 

skrevne Scermark har vceret brugt af 

Ham og Hans Forgaengere igennem 

Hundrede Aar i rolig Besiddelse.

Paa disse foranstrevne Ord, har 

Thomas Jensen bedt min Menighed 

til Felsted om et Sognevidne, som Han 

cerlig og redelig har faaet af otte fodte 

Mcend, saaledes kaldede nemlig: Pe

ter Hakensen, Chresten Tyksen, Tho

mas Mättesen, Peter Mikkelsen, Nis 

Tyksen, Johan Rossen, Jes Hakensen, 

Nis Christensen. Disse foranstrevne 

otte er gaaede ind, og har raadfsrt sig 

med Hinanden. Atter endroegtig ind- 

kommen paa Feksted Kirkegaard, har 

de vidnet, svoergende ved deres Helge- 

ner, at alle Punkter og Artikler er
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gaaede, og passerede, saasom ovenfor 

staar flrevet.

Udtog af en Kontrakt.

Aar 1640 har Nis Küdeman fra 

Felsted Norballe folgt til Andreas 

Jorgensen sra Varnces et Stykke Land 

i Felsted Skov, fra Varnces Vej til 
Boelkcn 6 Skp. Land, for 120 Mark 

lybsk. Han fkal dam derpaa bygge 4 
Fag Hus af Egetrce for 40 Mark.

Soelgeren forbeholder sig Genkobs- 

ret.
Undertegnet med 3 Husmmrker.

Forlig  fra 1654.

Vitterligen voere alle og enhver som 

denne Fordrag loese eller höre loese, at 

eftersom imellem Peder Toysen og 

Rasmus Lauritzen benabare, er 

kommen en Misforstand af Vrede og
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Haftighed, som desvcerre mangen 

kan tilfalde imellem hverandre, og 

eftersom den e»e saavel som den ari

den intet andet ved eller kan beskylde 

som Wre og godt, og de Ord, som er 

kalt ikke saa ilde ment, som de er op- 

tagne paa begge Sider af Jvrighed og 

Hastighed. Saa have Sjoelesorgeren 

med andre underbencevnte cerlige 

Dannemcend, fordi de er gode cerlige 

Kristne og benabarde udi et Gaards- 

rnm tilsammen, at forlige dem igen sig 

foretagen: Alt hvas Ord der Var talt 

af Jvrighed skal vcere dodt og intet/ 

— nedgravet i Jorden, ingen cerlige 

Mennester at taale eller oprye dem i 

nogen Maade, mens hermed venligen 

forliget. Og hvo denne Fordragt op- 

rydder skal give Ovrigheden 20 Rigs- 

daler, Kirken 4, Sjoelesorgeren 2 og
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de oerlige Dannemoend en Tonde 

tyst Vl.
Gud give dem og os alle samtligen 

Fred og Sundhed. T il hdermere 

Stadscestning habe vi og de med os 

denne Fordragt med vores Hoender og 

brugelige Husmoerker underskreven og 

bekräftiget.

Felsted tredje Pinsedag Aar 1654 
»nderskrevet med Novne og HusmErker.

Kontrakt.

Anno 1681 den 22. Februar har 

Herredsfoged Mickel Thaysen til 

Buskmose og Sandemoendene Jens 

Christensen af Stobboek og Hans As- 

mussen fra Hostrup tinglcest en Kon

trakt, ' hvorefter Morten Hansen fra 

Norballe Felsted, oberlader sin Ssn- 

neson Hans Nissen sit Arvekaad med
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Hus, Land, 3 Plougbester, 2 Koer, og 

det forhaandenvcerende Boskab, med 

llndtagelse af 2 Kister, paa den Betin- 

gelse at Hans Nissen skal betale Gcel- 

den hos Avrigheden, Kirken og Peter 

Küster i Felsted; samt ved de Gamles 

Dod betale til Hans egne Sodskende 

og Sosterborn en samlet Sum af 20 

Rigsdaler til Deling. Desuden skal 

Hans Nissen svare til Morten Hansen 

og Kone folgende Aftoegt: En Ko frit 

i Foder og Groes, 24 Skcep Nug, 24 

Skcep Malt, 12 Skcep Boghvede- 

gryn, 12 Skcep Havre, et fedt Svin og. 

4 fede Gces aarlig.

Han skal indrette dem et lille Sove- 

kammer bag Piseldoren, med en lille 

Skorsten eller Kakkelovn; sorge for 

deres Bekloedning, naar de ikke kan
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selv, og endelig ved Doden lade dem 

cerlig kristelig begrave.

ilndertegnet:

Morten Hansen. Hans Nissen.

Derefter tingloest og underskreven 

med 3 Bomcerker.

Skiste og D r lin g  i Notballe.

Tingdagen den 30. Jannar 1683 

bekcndtgor Herredsfoged Ernst Möller 
til Buskmose med Sandemcendene 

Jens Christensen fra Stobboek og 

Hans Asmussen fra Hostrup, at paa 

Tinge er modt de 3 upartifle Herreds- 

mcend Peter Jessen af Felsted, Ätzer 

Lorenzen og Peter Lassen af Nor- 

balle, som har foretaget Skiste efter 

den forrige Aar afdode Nis Marten

sen i Norballe paa folgende Maade: 

Efter Faderens sidste Vilje, flal den
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oeldste Son Hans haue Bedstefaderens 

Kaad, Datieren Anne stal beholde det 

halve Boel og i det hele have en Bro- 

derpart af Arven. Hans stal for- 

nden Bedstefaderens Kaad have det 

halve af Boelets Grund i Skov og 

Mark, hvorimod Anne beholder halt) 

Boelets Bygninger, 2 smaa Tofter, 

Kaalhave og Gaardsrum til Arv og 

Eje. De stal vcere halvt om Skatter 

og Laster, undtagen naar Bonder og 

Kaadnere sammen stal forrette deres 

fyrstelige Tjeneste. Derimod stal de 

vcere halvt om Spoendtfenesten. Bro- 

drene Peter og Jes Nissen stal have 

hver 40 Mark og hver en lille Kvie. 

Pengene bliver staaende rentefrit et 

Aar.

Af de 5 Plovbester faar Hans 2 og 

Anne 3, hvorsor hun stal betale Her
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redsfogdens Lon med 2 Daler. 4 

Koer og 4 Aarskalve er delt mellem 

Hans og Anne ved Lodtrcrkning. Af 

4 Svin har de faaet hver 2. De 3 for- 

haandenvcerende 3-aarige Kvier vil de 

grcesse i Fcellesskab, og ved Salget 

dele Pengene. Af Vogntoj og Jern- 

toj har hver faaet sin Del. En lille 

Stabelkiste har Hans faaet, Anne be- 

holder en Kornkiste, 1 Kvcern, 1 Dejg- 

trug og det togrme Troevcerk som fin- 

des ved Siedet.

Gcrssene deles sorst om Mikkelsdag. 

Det lange Bord i Piselen, Ploven og 

Harven, ialt vnrderet til 2 Daler, har 

Skiftemcendene sat til deres egen Lon 

og Tcering.

Af Gceld findes:

Peter Degn i Felsted en Obligation 

paa 16 Mark, hvorfor en lille Ager i



Stensvang er sat i Pant, desuden til 

forflellige 112 Mark, ialt 128 Mark. 

Naar Per Degn har bragt Gsdningen 

ud paa Ageren i Stensvang, vil de 

begge indlsse den, og iovrigt voere 

halvt om Gcelden.

Enken Botele Nissens Aftoegt er 

aarlig 12 Skoep Rüg, 12 Skoep Malt, 

6 Skcep Boghvedegryn, 6 Skcep 

Havre, et sedt Svln og 2 fede GoeS. 

En Aftcegtsko skal de groesse i Foelles- 

skab og Anne skal fodre den om Vin- 

teren.

Anne skal lade Moderen begrave og 

have hendes Efterladenskaber.

Wreserkloering.

Tingdagen den 12. November 1689 

har Herman Lehn, Herredsfoged for 

Lundtoft Herred tingloest en Erklce-
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-ring og Besked ifolge hvilken Hans 

Börsen og Nis Möller i Felstedskov 

giver en Wreserklcering, og gor Af- 

bigt til Peter Hansen, Ejer af Krus- 

mollen, for Bagtalelse. Paa Peter 

Hansens Vegne sremtraadte Jorge» 

Möller som Klager.

Sandeinoendene var Nis Jepsen fra 

Hokkerup og Asmus Thoysen fra 

Skovbol.

As Tum bol Bykronike.

Om vore Efterkommere vil vide,, 

hvorledes det har voeret i vore Dage, 

da vil vi give dem det striftlig. Forst 

i Aaret 1714 i Grev Carl Ahlefeldts 

Tid fik vi Kontrakt om, hvad Arbejde 

vi skulde göre, 6 Skcep Land sknlde 

hvert Boel ploje. Men Byen var til 

den Tid 14 Boel; nu blev der 3 Boel



nedlagt, saa blev der knn IlBoel igen. 

Disse maatte nn ikke alene ploje men 

ogsaa betale kongelige og forskellige 

Skalier samt til Kirken og KirkensBe- 

tjente sor de 3 Boel, saaloenge Verden 

staar. -

. I  Aaret 1721 fik vi en cmden Kon

trakt om, hvad de t 1 Boel skulde göre,, 

og som lyder paa daglig Fortjenefte. 

I  Aaret 1724 blev salig Grev Carls 

Gods altsammen folgt, vi 11 Boel og 

fire Kaadnere her i Byen, 5̂ /2 Boel 

og fein Kaadnere i Kvoers samt Gron- 

groft Stamgard altsammen lobt af 

sal. Kancelliraad Panlsen for 16,000 

Rdlr.

Saa fordvde Panlsen fra os og 

Hans Wgtemage; siden blev hnn tro- 

lovet med en anden Herre ved Navn 

Seidelin. Han folgte hele Godset
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Grongroft i Aaret 1756 til Detlef Io - 

han Peter for 38,000 Rdtr.

Og Hans Petersen Ejer af Lade- 

gaard og Gammelgaard var Lyvens- 

mand for samme Detlef Johan Peter. 

Men Lovensmanden maatte selv be- 

tale ald den Kobeskilling, som Gron

groft Gods kostede, faa blev Han Herre 

over hele Godset.

Siden adstilte Han det hele, baade 

Bonder og Kaadnere. Dog beholdt 

Han i Kvoers Boel, 5 Kaadnere, 

2 Skove og 4 Kodier til Ladegaard. 

Her i Byen folgte Han 2 Boel til Ju- 

stitsraad Kock paa Skovbolgaard. 

Sna Var vi knn 9 Boel her i Byen 

famt 4 Kaadnere, vi blev ved Grsn- 

groft.

Siden vilde Han have, at vi 9 Boel 

skulde göre, hvad Han lod befale, men
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dette blev os alt for svart, saa maatte 

vi söge Retten med Ham t Slesvig, det 

blev til Forlig 1758.

I  Aaret 1759 folgte Han vi 9 Boel 

og 4 Kaadnere med Stamgaarden til 

Asmus Boysen. 1760 fik Hans Pe- 

tersens Son Andreas Petersen, svm da 

var Ejer af Ladegaard, vi 9 Boel as 

A. Boysen paa Grongroft. Saa  flul- 

de vi göre Hovtjeneste til Ladegaard, 

og göre alt som Han lod befale, saa 

denne Hovtjeneste blev os utaalelig, 

saa matte vi anden Gang söge Retten 

i Slesvig 1762. Det blev en haard 

Strid, dog hjalp Gud os, saa den fik 

en god Ende. '

Da Han mcerkede, at Bonderne bilde 

anlcegge Sag mod Ham, reifte Han til 

Slesvig og indbod alle Advokater og 

Raadsherrer til et flot Gilde, men til
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itt Uheld glemte Han at indbyde en 

gammel Advokat A. Haack, som saa 

antog Bondernes Sag, og Forliget fra 

1758 blev nu tgen kendt for gyldig. 

Om nögen vilde vide hvad bette ko- 

stede, da mäatte vi Bonder betale 600 

Rdlr., men for Andreas Petersen ko- 

stede det endnu mere. Om samme 

Kapt..Andreas Petersen fortoelles der 

mange Htftorter. Engang yceddede harr 

med en aiiden om hvem der hurtigst 

künde fortoere 100 Rigsdaler, Han 

vandt Voeddemaalet ved at spise en 

100 Dalers Seddel paa Smorrebrod.

En anden Gang vilde Han foerges 

over til Sonderborg, men da det gik 

Ham for langsomt takte Han Taalmo- 

digheden og satte med Heften ud af 

Fcergen og svommede over.

Andre. Petersen beholdt os saa ind-
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til vi skrev 1765, saa vilde Han scelge- 

os selb ald den Frihed Han havde Haft 

over os. V i beslnttede os dertil, men 

maatte skaffe tvende Lovensmoend, og 

dertil fik vi da disse velfornemme 

Moend Ebbe Hinrichsen paa Buskmvse 

og Hans Jepsen af Ningences, disse 

gjorde fuld Kobslutning for os, og 

blev enig msd Ham om 9000 Nigsda- 

ler, de 5000 at betale 1766 og de 

5000 i Aarek 1767.

Nedenstaaende

Fortegnelse og Vurdcring over Beswtning 

og Bohave

fra 1. Oktober 1754 paa et halvt Boel 

i Tombol er i flere Henseender baade 

lcererig og tiltroekkende, idet man ser, 

hvad en Halvgaard indeholder paa 

den Tid, samt ogsaa ser man den
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Tids smaa Priser, som er opfort efter 

davoerende brugelige Kourant Bereg- 

nmg. (1 Skilling —  7^2 Pg., 1 Rigs- 

daler ä 48 Sk. —  3,60 Mk.)

Nigsd. Sk.

2 sorte Koer . . . . . . .  12 —
1 r-sd og 1 graa Ko . . . . . 12 —
2 sorte do.................. . . .  12 —
Z toaarige Kvier . . . . . .  9 —
2 smaa Knlve . . 1 —

1 brnn Hoppe 8 Aar . . . . .  11 —
1 do. do. 11 Aar . . . .  9 —
1 fort Vallak 7 Par . . . . .  11 —
1 brun Hoppe 5 Aar . . . . .  8 —
1 sort 2-Aars Hoppefsl . . . .  6 —
5 gamle Faar . . . . . .  5 —
3 Lam a 2 Mark . . . 2 —
2 unge Svin . . . . . . .  2 16
12 Gces ä 12 Skilling . . . . 3 —
2 Vogne med Tilböhsr . . . .  12 —
1 8o. do. . . .  6 —

'Plov og Harve 1 32
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1 Bul og 3 Hacmdskscr . . . .  30
1 Krumokse, 3 Bor, 1 Sav . . .  25-
2 Huggejem, 1 S a v .... 16
1 Sloede ........................ 40
2 Hjulokser ....................  16
2 Grave og 1 Torvespade . . .  12
1 Groes og 1 Lyngle.... 24
3 Mog og 2 Hoforke.............. 32
2 Lekroge ........................  L
2 Torveborer, 4 Torveforke . . 24>

1. Hakkelsekiste ................. 32

1 Hel og )<l-Skcppe Maal . . .  10
1 Vandspand ....................  5
Kvcern og BageLrug.............. 7 —

Smorkoerne ....................  16>
1 Kaa lbotte ...................... 8
1 GrynLonde, 3 Botter . . . .  14
7 Mcelkebotter ................  21
1 Monde, 4 LNboegere . . . .  30
1 Kornkiste........................ 2 —
1 Kobberkedel L 13 Pund . . .  4 3 »
3 Messingkedler, 1 Jerngryde . . 2 40
Jldtang, Skovl, 2 Kedelhanker, 1
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Jernlampe . . . . . . .  14
2 Aster as Eg . . . . . .  . 11 —
1 do. af F y r .........  32
1 rodmalet.Stab..................... 11 32
1 gammelt Fyrreskab.. 14
1 do. as Eg . 20
1>>d'o. as F y r .........  14
1' Ege Skuffebord.................  2 —
4 lave Trcestole................. . 1Ä
2 S e n g e ............................... 25 —
1 gammel do.......................  1 16
2 Senge ikke vurderet . . . .
Forfletligt   1 27

Jalt 192 31 

Af foran ncevnte Genstande ejer Gods-
herskabet:

Nigsd. Sk.
4 as de bedste Koer ,............ 25 —
4 af de bedste Hefte . . . . .  39 —
2 Vogne ........................ 2 —
Plov og H a r v e .................  1 32

Madsens Goeld: 77 32
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Nlgsd. Sk.
Herskabei ............................. 8 —
Jver Jepsen i Svejrup . . . .  6 —
Peter Petersen i Tombol . . .  1 6
Jens Juhler i Nsrballe 2 —
Johan Jensen i Nsrballe 1 10
Felsted Klrke . . . . . . .  1 —
Botille Thomses ..................—  16
Hans Juhler, Tombsl —  24
Ljenestepigen .................. 2
For Vurdering og Skiste . . .  4 32

Goelden ialt 104 26

Nlgsd. Sk.
Ovenstaaende Vurderingssum . 192 31
Herimod Gjceld .................  104 26
.Forrnne til D e . lin g ..............88 5

Astcegt paa soranstaaende Halvboel:

1) Astcegtsbolig l Vognskuret, 1 Tsnde 
Rüg, 1 Tsnde Byg, 1 Tsnde Boghve- 
de, en slagtet sed Gaas, 7 Lces Torv.

2) en i Bescetningen as Aftoegtssolkene 

valgt Ko frit i Foder og Gr'ces.
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Skalen i Bovrup.

Den 15. Marts 1772, har Hertug 

F r e d e  r i k  C h r i s t i a n  af Augu- 

stenborg og Justitsraad Kock i Aa- 

benraa givet folgende Befaling:

Bornene stal gaa beständig i Skole 

fra deres 7.— 13. Aar. Skolelcerer 

Peter P e t e r s e n  fra Lert skal habe 

Fribolig og 12 Skcep Land, og «ar

tig 24 Skilling og 4 Brod af hvert 

Barn eller for hvert Brod 1 ^  Skil

ling.

Af de Born, som ikke regelmoessig 

besoger Skalen, faar Skoleloereren 1 

Skilling ugentlig og 2 Brod halvaar- 
lig.

Endelig for hvert af samtlige 

Born en Julegave efter Forceldrenes 
Vilje og Formne.
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By og Gildeflikke i Felsted Sogn.
Smeden

Var selvskreven Dyrlcege, gik ogsaa 

stundom saa vidt i Lcegekunsten, at 

hau trak Toender ud paa Folk. Ved 

Byjordenes Udstiftning fit Han Land 

udlagt til et Par Koer; derfor skulde 

Han holde Bondernes Redskaber ved- 

lige —  Hestebeslag osv., men Bonden 

skulde selv levere Kul, Jern og —  

Broendevin samt troekkeBoelgen. Sme- 

dien var et yndet Samlingssted, der 

vankede Brcendevin, Vittigheder og 

Nyt.

I  Traasbol fik Smeden af hver 

Bonde to Skoepper Byg. T il Gen- 

goeld gjorde Han et Gilde, som kaldtes 

„Smejol", det blev i Regelen meget 

fugtigt, da Smeden tillige var Kro- 

mand.
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Ved Barncfodsler

hentedes soruden Jordemoderen nogle 

Koner i Nabolaget til Hjcelp. Naar 

Fodselen lykkelig var overstaaet, ind- 

fandb der sig flere Koner, og saa blev 

M  drukket Mjod, Brcendevin, og 

lcrngere op imod vor Tid Kaffe og 

Punch. Konerne blev i Regien tem- 

melig rasende, saa det var ikke godl 

Mode sor enlige Mandfolk, som de 

overfaldt, flog Hatten as, og stundom 

forsogte at rive Kloederne af Kröppen.

En Nat havde minBedstemoder voe- 

ret med, imidlertid var der faldet 

Sporsne. Noeste Morgen kom Na- 

boen Pastor H o ck op til hende og 

sagde: „Naa Madam Jversen, De 

har nok ikke vceret rigtig sikker paa Be- 

nene i Nat".
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„Hvoras ved Prcesten det?"

„ Io  Madam Jversen, jeg har fulgt 

de res Spor i Sneen,"

SErol.

I  de störe Byer Var Bydelaget til 

Begravelse delt i flere, i de mindre 

Byer dar der kun et Nabolag. En- 

hver Mand i Läget havde Forpligtel- 

ser til at yde Hjcelp ved Begravelsen, 

saasom Ringning, Jndbydelse til LEr- 

ol, Opvartning ved Gildet, samt beere 

Liget ud af Huset til Vognen, og fra 

Vognen til Graven. Hvem der ikke 

efterkom disse Bestemmelser, hjem- 

faldt til Bode.

I  Tombol var det fordum Skik at 

betale ev Daler til Kirken for Brug 

af Ligbaaren og Liglagener.

Dagen for Begravelsen samledes
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Kvinderne i  Lighuset t i l  „Kistlceg", 

der dog noermest bestod i  et Kaffegilde. 

I  M orkningen kom Mcendene.

N aar saa paa Begravelsesdagen 

Liget var baaret ud af Huset, maatte 

Opvartningspigerne straks tage L ig 

skammelen og Lagenerne dort, da der 

ellers snart igen vilde komme L ig i  

Huset.

Saasnart Liget var scenket i G ra 

uen, samledes Folget i Kirken t i l  L ig - 

prcediken. Jm id le rtid  uddelte Degnen 

en D e l Kobbermonter af en Pose t i l  

hele Folget, som de saa efter Proedike- 

nen igen ofrede paa A lte re t baade t i l  

Praest og Degn sor saa atter at van- 

dre i Posen. Denne Skik blev i Aa- 

rene 1820— 30 afflaffet af Pastor 

Hock. M en Proesten var snild nok t i l  

at saa dette O ffer forvandlet t i l  et r ig -
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t ig t Offer t i l  Prcestens og Degnens 

egne Lommer, og som saadan beftaar 

det endnu.

W  Pind

gik paa Omgang mellem Bonderne i  

Felsted, Norballe. Hvem der havde 

Pinden, skulde give H usly t i l  alle T ig - 

gere og lose Folk,- som i  rigelig  

Mcengde kom om Astenen ad Lande- 

vejen. De sogte helft Husly i  Sm ug- 

kroer og andre Hüller og gik nodig ef- 

ter P inden, hvor Vcert og Voertinde 

ikke dar deres Jcevnlige, som i  de 

smaa Hüller. Her fortoeredc de om 

Astenen sammen med Husets Bebo- 

«re, hvad de havde sammentigget. 

F ra  1760 lejede Sognet en S t o d -  

d e r k o n g e  eller P r a k k e  r  s ö 

ge d for 40 M ark K u ran t om Aaret, 

Han maatte vcere en haandfast og mo-
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big M and, forsynet med en forsvarlig 

Stok t i l  at jage bisse lose Folk tilbagc 

oder Sognets Groenser.

Braaborg.

(Lu lys S tribe  i M uld jorden, der 

forer fra  Told  siedet Braaborg ved 

Bovrup Bcek hen t i l  den gamle Lands« 

vej t i l  Sonderborg, kaldes endnu 

„V o lle  Daaes V e j".

Braaborg er fra  gammel T id  be- 

rygtet fo r Spogeri, der kom Gengan- 

gerc derfra heit hen t i l  Felsted.

Drusvaj

oar i gammel T id  et Vadested paa Aa- 
benraa - Sonderborg Landevej mellem 

Sve jrup  og Felsted. Her spoger det.

I  forrige T ibe r har rim e ligv is  F a 
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m ilien v. U ck hast Bosted her i Ncer- 

hedeu. D er findes S por af et Vo ld- 

sted.

Mogvoj

har i gammel T id  voeret et dybt vg 

bundlost Vadested paa Landevejen 

mellen» Felsled og Toinbo l, hvor B an

det fra  Mogelmose lober ober Vejen. 

Den nuvcerende B ro  kaldes Mogvas- 

bro.
W  Tingsti

gaar sra Svejrup over Tum bol, Fel- 

sted, Hostrup og Stubboek M arker ad 

Urnehoved til.  S p o r af den, samt 

S tenter i Stengcerderne findes endnu. 

W  Prakkersti

gik fra Skovbol ned over Groevling- 

bjergene, gennem Syvmandsskoven og 

Hostrupskov t i l  S tranden, og längs



—  1V5 —

denne t i l  Aabenraa. I  Folkemaalet 

kaldes Byen „S ko fe l"; i 1783 ncevnes 

den „Schussel". Byens N avn har ikke 

uoget med Skov at göre, men man 

suges andetsteds.

Slyngstrn.

J n d t i l  forst i forrige Aarhundrede 

laa der en stör Kampesten paa Tum - 

bslNvrm ark. DenkaldtesSlyngstenen, 

fv rd i den var slynget af en Koempe- 

kvinde paa A ls  efter en utro E lfte r. 

Under Farten var den gaaet i  2 S tyk- 

ker, hvoraf det ene salbt paa Dybbol- 

bjerg, det andet havnede her. Navnet 

er fra  gammel T id  stedfcestet t i l  et P a r 

Gaarde paa T um bsl Nsrmark.

Selve Stenen blev klovet og an- 

vendt t i l  Kvoernsten i en O liem olle i 

Flensborg.
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W  Bsddelkrog.

E t Grundstykle paa Ssgaardsmark, 

som grcenser ind t i l  Felsted Sogn, kal- 

des „ce Bsddelkrog" og et Vandhul 

derved „oe Nakkerdam".

Greven paa Ssgaard maa her have 

Haft sin egen Skarpretter med Bosted 

i den sde Afkrog.

Ordsprog.

Gaonnmcil er bedst.

Ven der ceder Grejs om Sommer, skal tyg 
Halm om Vinter.

Var dcr for di Sledsk, di Buldrend bidder it.

Cn Guldloggel lllkker old Laas op.

Ven der gjemmer te ce Nal, 
gjemmer te ce Kat.
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Aa spink aa spar, 
kan loeng var.

*

Nus aa Bus, 
grr toin Hus.

Hund aa Dreng 
kan hovs lceng.

W  Kuen kan bcer ud i ce Forkloe, aalt hvad 
ce Mand kan ksr hjem mce sier Hoest.

Den der er sod i sm Tnel, 
hce Fanden i. ce Hael.

Legn hce kort Ben.

Hvor ce Skorstens R sg  gcer emod ce Voer, der 
rajer ce Mand, hdor den goe rnoe ce Voer, ce 

Kuen.

Nipdrik aa Svatgjceld skal en vaer s« sor.
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Gamle Navne paa Bakker.

Bygbjerg, Foldbjerg, Tastebjerg, 

Hyholdt, B runhy, Kirkebjerg, Tevek- 

hy, Hellehy, Hovbjerg, Rcevebjerg, 

Knceklelhy, Taarnhy, Lindbjerg, Og- 

gelbjerg, Tullesbjerg, Transbjerg. 

Dambjerg, Kjobjerg, Kvosthy, Tobbe- 

sten, Brcekbjerg.

Mrre om Uhre.

D er er ved bette Sognevidne flere 

Mcerkeligheder. D et ses straks, at det 

stammer fra  ssr Reformationen, da 

Noevningerne svoerger ved deres Hel- 

gener.

Endvidere dette, at Jordsm on eller 

G rand stykke tilsvoerges en M and, som 

Ejendom vedKirkencevn. Saavid tm an 

kan se er dette modstridende de datie

rende Love. I  Jydske Lov, som gja ldt
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her, findes intet, der kan give Ret 

de rtil. Jydske Lov I I I  69: „T ro ld om  

vcerges ved Ncevn i Kirkesogn".

Og fra  1559 er der en kirkelig Be

stemmelse: „ In g e n  Sogneproest skal 

udgive eller besegle noget Sognevidne 

uden aleneste Skudsm aal". Altsaa 

kun for rent personlige T in g  maa der 

ndstedes Sognevidne.

Disse personlige Skudsmaal, der 

udftedtes paa Kirkestoevne t i l  Folk, som 

fly tte r t i l  fjernere Egne, er ikke saa 

sjceldne.
Om Aarsagen t i l  Forholdet med 

Ilh re  kan der kun Hades Form odnin- 

ger, dels at Ejendomsretten ikke be- 

stredes, og dels at Folk her havde 

vanskelig ved at finde Retten, enten 

hos Godsejere eller de forskellige 

Amtshuse, og der Var langt t i l  S les-
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vig og Kobenhavn; idet hele meget 

uregelmcessige Retsforhold.

Om Retssproget, der baade paa 

Amtshusene og Godskontorerne vor 

tyft, mens derimod Kirkesproget var 

danfl, kan have nogen Betydning^ 

derom tun  Formodninger.

Slutning.

Saa kom v i da t i l  Ende med dette 

kille Forsog paa Jndsam ling af gam- 

le M inde r i  Snndeved. Det synes, at 

Jndsamlingen af Folkeminder her ikke 

er tilendebragt, ja  noeppe ordentlig be- 

gyndt, og at der her er en stör og r ig  

M ark  at samle paa. D et var at onske, 

at en yngre stedkendt M and eller 

Kvinde, helft en indfodt Sundevedbo 

vilde tage fat. Her er en Moengde 

hengemt i  Folkeminder og gamle
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Skrifte r.

T iderne oendres, mange gamle 

Skikke er gaaet eller gaar as B rug, og 

de gamle P ap ire r ender, paa G rund 

af Nybygninger og nye Bostaber, t i l-  

sidst paa Lostet i  en gammel Kasse t i l  

Fode for M u s  og R otier. Den opvok- 

sende Ungdom synes rundhaandet med 

at laste det gamle dort.

M en det burde ikke ske. De burde 

saaledes ikke glemme de gamle B o -  

m < e r k e r  eller H u s m c e r k e r ,  men 

bevare dem, hvad der vel bedst künde 

ske ved at lade dem lave af Je rn  eller 

andet M e ta l og soette eller sastgore 

dem over Dören eller Porten  paa den 

Gaard, hvor de Hörer hjemme.

Og F o l k e m a a l e t  med de 

mange, gemte gamle nordiske O rd .



Jngensteds i vo rt Land er Moders- 

inaalet saa godt bevaret som her.

Skont fremmed og ukendt faar man 

det Jndtryk, at her ftndes en flit t ig  og 

sparsommelig Bondestand, og man v i l  

vanskelig blandt disse danske Bonder 

finde en eneste af de saakaldte „K na ld- 

proprietcerer", ja nceppe S to f dertil.

Naar I .  L. K n u d s e n ,  Jakob 

Knudsens Fader, der var Lcerer i 

Rodding i Dansk, Gudelcere, Sagn- 

historie og Sang, udtalte om Sunde- 

vedboerne, at disse flinkeFolk ikke r ig - 

tig  var modtagelige for det, Han havde 

at byde: Bragesnak og Koempeviser, 

men derimod var dygtige Regne- 

mestre; giv dem M atem atik og T a l, 

saa er de der, de ligefrem svoelger i  

T a l —  saa fik man efter dette en Fo-
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leise af, at de ikke havde stör Modtage- 

lighed for det digterifle, var noget 

torre. Og uden at have mindste 

Kendstab tilF o lk  der eller tilSundeved^ 

hvor jeg a ldrig  havde voeret, levede 

jeg i denne T ro , at der m u ligv is  var 

lid t om det med Tvrheden.

M en saa en Dag for mange A a r 

siden fik v i i  M ollen  Huset fu ld t a f 

Fremmede. D et var Sangforeningen 

sra Ullerup. De sang saa dejligt, saa 

dejlig t, saa jeg kun en Gang for har 

voeret saaledes henrevet af Sang —  

det var, da jeg horte de svenskeStuden- 

ter synge i  Roskilde Domkirke. Ulle- 

rupSangforening er stiftet1868, er a lt- 

saa 46 A a r gammel, der er Folk der- 

ib landt, som har voeret med helt sra 

Forstningen af og synger endnu.



T a l og Toner synes öfter bette jo 

ncesten soin Modscetninger, men der 

maa mellem dem vcere et inderlig t 

Sloegtskab.

Desvoerre og noesten for sent er jeg 

bleven g jort opmoerksom paa, at F e l

sted Sogn ikke Hörer t i l  Sundeved. 

S om  Fremmed bürde jeg habe sogt 

fuld Klarhed over den T in g  i  Tide, 

iscer da jeg mcerker, at Sundeved ikke 

er saa grisk efter at forstorre fit Om- 

raade, og frasiger sig al E robrings- 

trang. Sundeved er altsaa det gamle 

N ybo l Herred, de fein Sogne: B  r  o- 

a g e r ,  D y b b o l ,  N y b o l ,  S o t -  

t r u p  og U I l e r u p  - dette og ikke 

rnere.

D a  man som for er sagt, her 

i  Sundeved holder saa güdt fast paa



Folkemaalet, saa v i l  v i slntte nied 

Provst Karstensen:

Jkke t i l Hove stedes mer jeg turde,
Noeppe hos Bonden man mig undte Ro, 
Haardhed jeg led, og vaanded mig jeg gjorde, 
Naar man mig stsdte og traadte mig med

Sko.

Bonden min Ven 
Blev dog igen

Groed med mig i Stilhed mangen Asten hen.
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