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Kursus for slægts- og lokalhistorikere
Historisk Samfund for Sønderjylland arrangerer i efteråret et kursus i slægts- og lokalhistorisk
arbejde. Det forudsættes, at deltagerne har noget kendskab til tysk, og for at få det fulde
udbytte af de praktiske øvelser vil det være formålstjenligt at have en sønderjysk slægt at
undersøge, enten ens egen, ægtefællens eller en god bekendts. Der vil også være mulighed
for at starte - eller fortsætte - lokalhistoriske studier.
Leder: arkivar, cand. mag. Lars N. Henningsen.
Tid: mandage fra 4. oktober til 13. december kl. 19.00-21.30 (i alt 30 timer).
Sted: Landsarkivet, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå.
Indskrivningsgebyr: 150 kr. pr. deltager. Deltagerantallet er begrænset.
Tilmelding snarest belejligt til Historisk Samfunds kontor, Haderslewej 45, 6200 Åbenrå, tlf.
(04) 62 46 83.

Den store egnsvandring d. 4. og 5. sept. 1982 til de augustenborgskebesiddelser
Turen starter på Sønderborg slot kl. 9.00, hvor der i den store sal vil blive givet en kort
introduktion om den augustenborgske hertugfamilie, dens slotte og palæer.
Fra Sønderborg køres over Rønhave, Kær og Ulkebøl til Augustenborg, hvor vi får en gen
nemgang af slotsanlæggets og flækkens historie.
Fra Augustenborg kører vi videre over Sebbelev, Ketting og Rumohrsgård til Frydendal Kro,
hvor middagen serveres.
Herefter fortsætter turen til Majbølgård, hvor vi bliver modtaget af proprietær Thomas Jes
sen. Efter et kort ophold på gården kører vi til Gråsten slot. På vejen mod Gråsten drikker
vi kaffe på Dybbøl Banke, hvor fhv. museumsdirektør Jørgen Paulsen, der leder turen, kort
fortæller om augustenborgernes besiddelser på fastlandet.
Turen forventes afsluttet i Gråsten ca. kl. 17.30, hvorefter busserne vender tilbage til deres
udgangspunkter.
Henvendelse ang. udflugten sker til Historisk Samfunds kontor, Haderslewej 45, 6200 Åben
rå, telefon (04) 62 46 83, kl. 9-12 og 12.30-16, dog ikke lørdage.

Statsbibliotekets tidsskriftslæsekredse er en cirkulationsservice omfattende udenlandske
tidsskrifter.
Mod at betale en afgift kan De i et år få samtlige numre af et tidsskrift tilsendt, efterhånden
som de udkommer.
Lånetiden er 7 dage. Derefter sender de hæftet videre til næste deltager.
Der medfølger etiketter med fortrykte adresser til videresendeisen.
De kan vælge mellem ca. 4.500 udenlandske tidsskrifter. Tilbudet gælder førende videnska
belige tidsskrifter inden for alle fagområder, men De kan også tegne Dem for populære og
mere hobbyprægede tidsskrifter.
Alle kan deltage i læsekredsene - privatpersoner, firmaer og institutioner overalt i Danmark.
Den årlige afgift for deltagelse varierer fra tidsskrift til tidsskrift, idet den beregnes i forhold
til abonnementsprisen. Mindstebeløbet er dog 25 kr.
Hertil kommer den tryksagsporto, De skal frankere med ved videresendeisen.
Katalog over Statsbibliotekets tidsskriftlæsekredse 1983 udkommer i efteråret 1982.
Nuværende læsekredsdeltagere får automatisk kataloget tilsendt. Nye interesserede kan
bestille det.
De kan rekvirere det på tlf. (06) 12 20 22, lokal 229, eller skrive til:
Statsbiblioteket. Tidsskriftlæsekredse. 8000 Århus C.

Haderslev Arkiv- og Museumsforening
Lørdag den 11/9 kl. 7.30 prc.: Udflugt til Ditmarsken. Tilmelding senest 6/9 1982. Haderslev
Museum, Dalgade 9, 6100 Haderslev, (04) 52 75 66.
Onsdag den 13/10 kl. 19.30: Cand mag. Richard Meyer-Heiselberg: »Hvad med fortiden?«
Mandag den 1/11 kl. 19.30: Rigsantikvar Olaf Olsen: »De første nordboere på Grønland«.
Onsdag den 24/11 kl. 19.30: Lektor Ove Hornby: »Danmark i Vestindien«.
Alle foredragene finder sted på Haderslev Museum.

Morten Kamphovener
AF ESKILD BRAM
Blandt de mange blomster, der blev rakt
Morten Kamphovener, mens han levede den næsten 93-årige døde fredfyldt i sit
hjem i Åbenrå søndag den 9. august 1982
- var et æresmedlemsskab af Historisk
Samfund for Sønderjylland. Det var første
gang, et sådant ridderslag faldt til en per
son uden for bestyrelsen, og det skete ved
en så festlig lejlighed, som da foreningen i
1972 fejrede sit 5O-års jubilæum på »Har
monien« i Haderslev. I øvrigt i samme sal,
hvor Frederik VII i sin tid svingede borger
madammerne, og hvor Kamphøvener som
ung var med til at feste for byens gode,
danske afstemningsresultat i 1920.

Det behøver ikke her at begrundes, hvor
for denne fortjente anerkendelse blev ydet.
Blot som et kuriosum skal det nævnes, at
Morten Kamphovener også var forenin
gens medlem nr. 1 i henseende til ancien
nitet. I 1972 var han nemlig den eneste
levende, der havde været med ved forenin
gens stiftelse på »Folkehjem« i 1922. Fra
senere år huskes han som næsten obligat
ordstyrer ved årsmøderne. Dog - det bli
vende er den skribentvirksomhed, som han
har udfoldet i Historisk Samfunds forskel
lige publikationer, og som forfatter af nog
le bogudgivelser. Morten Kamphovener
var - med et stort og nu sjældent brugt ord
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- polyhistor. I hvert fald skabte han læse
stof af virkelig alsidighed: reportager og
kronikker til aviserne og hvad der nu står
i reolerne af historisk, personalhistorisk og
litteraturhistorisk dokumentation.
Minder fra barndoms- og ungdomsårene
i Stepping skrev han inspireret om. Han
var til sin sidste dag optaget af den herrnhutiske vækkelse, han havde mødt. Han
havde siddet under den kendte vækkelses
prædikant fra Harboøre og Skanderup, pa
stor Carl Moe’s prædikestol og har givet en
redelig og korrigerende skildring af denne
som »helvedespræst« udskældte mand.
Kamphovener havde øre for dialekter og
har flere gange beskæftiget sig med det
særlige Tyrstrupmål. Med et smil kunne
han fortælle, at egnens folk udtalte hans
fornavn som Mo’aden og hilste hinanden
Go-ja’den.
Fra Steppingårene berettede Morten
Kamphovener ved sjældne lejligheder om
de følelser, der havde besjælet ham, når
han om aftenen besteg en høj for »at se til
Danmark«, som man sagde. I det fjerne lå
den før 1920 internationale jernbanesta
tion i Vamdrup med et lysskær over sig.
Her melder sig billedet af et forjættet land.
Dette land nåede han først ind i efter at
have deltaget i verdenskrigen 1914-18. Si
ne indtryk af frontlivet gengav han i roma
nen »Det slesvigske regiment« fra 1919, og
en halv snes år senere oversatte han i sam
arbejde med den tyske forfatter Erich Ma
ria Remarque fortsættelsen af bestselleren
»Intet nyt fra Vestfronten«, der på dansk
fik titlen »Tiden, der fulgte«. Der havde
været en del oversætterfejl i 1. del. »Seitengewehr«, der betyder bajonet, blev til »si
degevær«, hvad det så end er, og slaget ved
(floden) Somme indgik i bogen som et
»sommerslag«. Kamphovener fik sat skik
på de tyske militærudtryk.
Siden 1919 kom Morten Kamphovener
til at virke i grænselandet som en journalist
af navn. Han startede hos sin senere redak250

tørkollega A. Svensson ved dennes blad
»Danskeren« i Haderslev, var også ved
»Vestkysten« og en årrække ved H. P.
Hanssens »Hejmdal«. »Jydske Tidende«
skylder ham mest. Han trådte til i 1929
som den nye morgenavis’ redaktionssekre
tær, men fik i 1936 plads i redaktionsledel
sen, hvor Svensson skrev de politiske lede
re, mens Kamphovener, fra sin blivende
udkigspost i Åbenrå tog sig af den folkeligt-litterære og kommenterende side. Han
efterfulgte i 1945 Svensson som politisk
redaktør, faldt officielt for aldersgrænsen i
1961, men skrev fortsat jævnligt næsten li
ge til sin død. Det sidste, men ikke første,
bidrag handlede om Jomfru Fanny.
Skulle man trække alle Morten Kamp
hoveners litterære gangere af stalden, ville
det blive til mange. For Historisk Samfund
skrev han en biografi om den sønderjyske
fører J. N. H. Skrumsager, og efter at være
fyldt 80 år præsterede han det i egentligste
forstand vægtige dobbeltbind om de åbenråske borgerskaber 1686-1867. Efter 1945
redigerede han for et privat forlag 3-bindsværket »Sydslesvig gennem tiderne«. En
fin ting fra hans hånd er den lille bog
»Møllens Røst« om Hellevad vandmølle, så
vidt vides Sønderjyllands første møllehisto
rie.
I det folkelige og nationale arbejde gjor
de han med særlig glæde en indsats for
Sprogforeningen. Han var redaktør af dens
gamle almanak i årene 1954-69 og sad i en
snes år både i Sprogforeningens og »Folkehjem«s bestyrelse. Han fik som en hæders
bevisning sit portræt, udført af Franciska
Clausen, ophængt i den historiske billedsal
på »Folkehjem«,. som han længe før den tid
havde næret en særlig interesse for. En nyt
tig vejledning fra hans hånd fortæller om
galleriet.
Som privatmenneske spredte Kamp
hovener, der var en levende fortæller, for
nøjelse omkring sig. Mange drog nytte af
hans viden. Grænselandet fik i ham en god
og tro tjener.

Steen Steensen Blicher og
Sønderjylland
AF JENS LAMPE

Den 11.10.1982 er det 200 år siden, Steen
Steensen Blicher blev født i Vium.
1 den anledning skriver, Jens Lampe,
Brabrand, om digterens forhold til Søn
derjylland og sønderjyder.

Den 11. oktober er det 200 år siden, St. St.
Blicher fødtes i landsbyen Vium i Lysgård
herred, Viborg amt, hvor faderen Niels
Blicher var sognepræst. Hedens og Jyl

lands sanger vil blive mindet mange steder
og ved mange arrangementer, og han bør
også mindes i Sønderjylland, ikke blot for
di han lader hele det jyske land træde ind
i dansk litteratur og indleder hjemstavns
digtningen, men især fordi han tog initiati
vet til de store folkemøder på Himmelbjer
get, der snart efterfulgtes af lignende mø
der på Skamlingsbanken, og fordi han i
hele sin digteriske og folkelige virksomhed
og indsats var med til at nedbryde de skel,
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der fra gammel tid havde været mellem
Nørrejylland og Sønderjylland og som end
nu ikke er helt udslettet, hverken af øvrig
hedernes administration eller af almindeli
ge mennesker, hvilket man kan overbevise
sig om endnu den dag i dag, når man drøf
ter tingene med indfødte i Ribe eller Kol
ding eller i de otte sogne syd for Kolding,
som før 1864 var sønderjyske.
I et udkast til en kort levnedsskildring,1
som må være skrevet sommeren eller efter
året 1839, opridser Blicher sin målsætning:
»at gøre opmærksom på mangler og mis
brug, samt at vække folkeånden til et kraf
tigere liv og fremme fædrelandskærlighe
den på egoismens bekostning.« Samme
sted nævner han sit valgsprog: »Herre! Når
du nedbøjer mig, gør du mig stærk.« Og
nedbøjet blev han af økonomiske og ægte
skabelige sorger, sygdom, overdreven slad
der og bekymringer over børnene. Af Bli
chers ti børn, syv drenge og tre piger, blev
sønnen Niels Jørgen (f. 1821) indkaldt som
menig soldat i krigen 1848-50, hvor han fik
et fysisk og psykisk knæk, som han aldrig
forvandt. Han endte som drukkenbolt,
plattenslager og tigger.
Blicher var flere gange i sit liv i Sønder
jylland, gik positivt og stærkt ind for
danskhedens sag i denne landsdel og stod
i mange år i brevveksling med flere sønder
jyder, f.eks. Peter Hiort Lorenzen (17911845), Peter Christian Koch (1807-1880)
og Laurids Skau (1817-1864). Både til
Hiort Lorenzen og Koch skrev han hyldest
digte i 1840’erne. Han besøgte Sønderjyl
land første gang i 1838, da han gjorde for
studier til rejseskildringen »Vestlig Profil
af den Cimbriske Halvø fra Hamborg til
Skagen« med en understøttelse af fonden

»Ad usus publicus« på 300 rdlr.21 1844 var
han sammen med sønnen Theodor (182699)3 i Flensborg. Herom fortæller sønnen:
»Undervejs var der en herregård her og så
en præstegård der, hvor vi tog ind... I Ha
derslev overnattede vi hos redaktør P. Chr.
Koch, »Dannevirke«. Vi var også inde i et
værtshus, hvor værten var en tysker. Så
sagde far til mig: »Bestil dig lidt smørre
brød,« og jeg gik da ud i køkkenet, men
man jog mig straks ind. Så stod far op og
talte dem noget skarpt til. De skottede nu
alle til os, og Koch sagde: »Lad os gå, her
er ikke godt at være!« Året efter (1845)
kørte Blicher og sønnen Theodor sammen
med en præstekollega fra Dalbyneder i
hest og vogn til Skamlingsbankemødet, og
sønnen skriver herom: »Jeg kan huske,
hvordan folk jublede, da min far trådte
frem og talte.« Blicher begyndte med at
fremsige et mindedigt om den nylig afdøde
Peter Hiort Lorenzen, hvorefter han bragte
sønderjyderne en hjertelig og varm hilsen
og talte om den almindelige værnepligt og
folkevæbningen (hjemmeværnet), som han
gik ind for med glødende iver.
Desværre blev hans positive og venska
belige indstilling til sønderjyderne ikke al
tid gengældt med de samme følelser, hvil
ket blev en af hans livs mange skuffelser og
bestyrkede ham i hans livs (og digtnings)
grundtema: Ak! hvor forandret! Livet hol
der ikke sine løfter. Virkeligheden regner
ikke med ungdommens håb og kærlighe
dens drømme. Man må resignere overfor
tilværelsens ubarmhjertige kår. Han starte
de som romantiker, men blev med tiden
antiromantiker og realist.
Det var Blichers gode ven, redaktør Pe
ter Chr. Koch, som havde fået ideen til at

1. Mange af artiklens oplysninger stammer fra
Jeppe Aakjær: »Steen Steensen Blichers
Livs-Tragedie i Breve og Aktstykker«, Gyl
dendal, Kbhvn. 1903, genoptrykt 1964, bd.
I-III, især afsnittet »Blicher som Himmelbjergpræst« i bd. III, side 292-424.

2. Optegnelser af Evald Tang Kristensen.
3. Stykket »Elben og dens Bredder« blev over
sat til tysk: »Nordseebilder, Erinnerungen ei
ner Reise auf den Westküsten Holsteins,
Schleswigs und Jütlands von Hamburg bis
Skagen«, Kiel, 1841. Her findes en fortale
om Blichers betydning.
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oprette de danske lånebogsamlinger ud
over hele Sønderjylland, så grænseboerne
kunne stifte bekendtskab med dansk litte
ratur og få et andet og bedre syn på det
danske gennem saglig oplysning, især om
det »mørke Jylland«, som mange betragte
de som et underudviklet land. Af disse
samlingers skønlitterære bøger var B.S. Ingemanns romaner og Blichers noveller
dem, læserne satte mest pris på. »De havde
denne jævne, tilforladelige tone, der gjorde
dem let tilgængelige i alle kredse«, skriver
Troels Fink.4 »En landsbydegns dagbog«
var udkommet i 1824, derefter »Røver
stuen«, »Ak, hvor forandret«, »Hosekræm
meren«, »Præsten i Vejlby« og »Telse«
(med motiv fra ditmarskertogtet) og i
1830’erne »Juleferierne«, »Marie« og
»Himmelbjerget«, i 1840’erne »De tre hel
ligaftener« og »E Bindstouw«, en cyklus i
jysk dialekt af fortællinger, anekdoter og
viser, som Jeppe Aakjær har kaldt »det jy
ske nationalværk«. En af beretningerne
handler om Rasmus Owstrup, der blev
»tawn te di Håssens Hæjstfolk« og får til
delt hesten »Messingjens« (fra Mesing ved
Skanderborg), den bedste ved hele regi
mentet. En dag på vej til Frankrig i Napoleonstiden kommer dragonerne »te en bøj
dæruhd ved Obbenroe, å A fik mi kotier ve
en gårrmand.« Rasmus bliver snart forel
sket i gårdmandens datter, Helle. Ved
hjemkomsten fra Frankrig træffer han igen
Helle, og hun kommer med Rasmus hjem,
forklædt som dragon med ritmesterens vel
signelse. Messingjens bærer dem begge til
hans hjemsted i Jylland, hvor den får en
god alderdom og omsider stedes til hvile
under den gamle abild ved kålgårdsdiget.5

Langt de fleste og bedste noveller fore
går på hjemlig grund og hviler ofte på
sagn, lokal tradition eller på egne oplevel
ser og erfaringer. Kendt og afholdt blev
Blicher også ved at udgive en samling digte
i folkelig stil om mænd, hvis bedrifter han
ville indprente i folks minde, f.eks. digtene
om »Morten Borup« (1829) og »Søren Kanne« (1838). Endnu synges overalt i Dan
mark »Jyden han æ stærk og sej«, »Det er
hvidt herude«, »Mads Doss han war en kon
koltringsknæjt« og »Sig nærmer tiden, da
jeg må væk«.
Men ikke mindst gennem aviser, tids
skrifter og folkemøder søgte Blicher at få
det danske folk i tale. Ligesom Grundtvig
ville han være med til at vække den folke
lige samfølelse hos sine landsmænd. Den
midaldrende præst i Spentrup, som vist
sjældent samlede en fyldt kirke, samlede
tusinder af kvinder og mænd omkring sig
til stævnerne på Himmelbjerget (147 m),
den stejle bakke eller kol, som man også
kaldte den ved Julsø, som man (også Bli
cher) i mange år troede var Danmarks høj
este punkt, indtil en generalstabsmåling i
1847 viste, at det var Ejer Bavnehøj (171
m).
Af en brevveksling med P. Chr. Koch i
Haderslev 6 ses det, at det første møde
holdtes på Himmelbjerget sommeren 1838
for en mindre kreds af unge, især studen
ter. Blandt deltagerne var Hans Sveistrup,
som i 1861 blev sognepræst i Rødding og
Skrave og senere blev afsat af preusserne
og flyttet til Vejen. Samme år skrev Bli
cher til Koch, at han regner med at gøre
Himmelbjergmøderne til en årlig tradition.
Der skal ikke blot holdes taler og synges,
men
kunstnere som digtere og malere eller
4. Troels Fink: »Rids af Sønderjyllands Histo
billedhuggere
skal have lejlighed til at præ
rie«, Kbhvn. 1955, s. 137.
sentere
deres
nyeste arbejder, læse digte,
5. Harald Petersen: »Den historiske baggrund
for Blichers Messingjens-novelle i »Østjysk
Hjemstavn«, 35. årg., 1970, s. 135-141. Hel
le var i virkeligheden en fransk pige, Gabrielle.

6. Alle breve - ca. en snes - fra Blicher til
Koch findes på Det kgl. Bibliotek. De er fra
tidsrummet 1839-45.
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vise malerier og skulpturer o.a. Endvidere
agter Blicher at genoplive de olympiske le
ge i form af nordiske idræts- og gymnastikvæddelege. (Tanken blev som bekendt
først realiseret i Grækenland 1896 som den
moderne idræts fornemste og største styr
keprøve mellem nationerne). Mødet den 1.
august 1839 havde kun samlet en snes del
tagere. Året efter kom der 5-600 deltagere
af alle stænder og aldre. Det var blot en
skuffelse for Blicher, at P. Chr. Koch og
andre sønderjyder ikke kom. Festmødet i
1840 holdtes i skyggen af onde trusler, idet
ejeren af Himmelbjerget, Peder Nielsen,
der havde fået afslag på en ansøgning om
krobevilling for festdeltagerne, nu ville for
byde uvedkommende adgang til kollen.
Problemet løstes dog ved, at kong Chri
stian 8. året efter købte området for 1 000
rdlr., så Blicher atter kunne kalde til de
festligheder, der snart kom til at inspirere
de dansksindede sønderjyder med møller
H. J. Staal, Torning i Tyrstrup sogn i spid
sen til at købe Skamlingsbanken, Sønder
jyllands højeste punkt, 113 m, med det for
mål at afholde møder på banken, Højskamling. Her holdtes velbesøgte møder i årene
1843-59 og efter 1920. De fire mest berøm
te møder var nok de to første den 18. maj
1843, da fabrikant J. C. Drewsen overrakte
Peter Hiort Lorenzen et sølvdrikkehorn
»hamret af gode danske markstykker« for
hans indsats for modersmål og danskhed,
og mødet i 1844 med 6-7000 deltagere, da
en række nordiske og danske talere blev
holdt af Laurids Skau, Chr. Paulsen,
N.F.S. Grundtvig, Carl Ploug, Orla Lehmann og Mei'r Goldschmidt. »Aldrig har et
folkemøde på dansk grund givet vældigere
ekko!« skriver Vilh. la Cour i sin Dan
markshistorie fra 1942. Den 24. juni 1934
holdt »Det unge Grænseværn« et møde på
Skamlingsbanken med ca. 30 000 deltage
re. Hovedtalerne var redaktør Jacob Kro
nika, Flensborg, pastor Tønnesen, Norge
og forfatteren Gunnar Gunnarsson, Island.
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Meget stor tilslutning var der også til be
frielsesmødet i 1945, da bl.a. minister uden
portefeuille Aksel Larsen talte og friheds
kampens ofre mindedes.
Blichers Himmelbjergfest i 1841 var be
søgt af næsten dobbelt så mange deltagere
som året i forvejen, men talen til sønderjy
derne måtte Blicher stikke i lommen, for
de var atter udeblevet. Ved festen i 1844,
hvor der kom nogle enkelte byger, gjorde
den sønderjyske bonde Peter Christian
Lund fra Kjelstrup stærkest lykke som ta
ler, men også Peter Hiort-Lorenzen var til
stede og holdt en kort tale. Efterhånden
druknede festen i et kraftigt regnskyl, der
fik folk til at søge ly i restaurationsteltene,
hvor der også blev ret fugtigt. Blichers år
lige folkefester på Himmelbjerget blev på
en måde et sidestykke til Grundtvigs plan
om folkehøjskoler, hvoraf den i Rødding
netop åbnede i 1844. De har lige som fol
kefesterne forgrenet sig over hele landet og
været med til at give de unge livsoplysning,
dvs. en oplysning, der både betyder kund
skabsforøgelse og vækkelse til et personligt
rigere liv. Folkefesterne har også været
mønster for mange andre større og mindre
folkelige fester og stævner over hele landet,
ja, ideen har endog bredt sig til vore nabo
lande.
Efterhånden som Blicher ældedes, gik
det mere og mere ned ad bakke for ham, og
han blev et taknemligt offer for ondskabs
fuld sladder og bagtalelse, således at gamle
venner og beundrere diskret trak sig tilba
ge og ikke rigtigt ville kendes ved ham, end
ikke P. Chr. Koch i Haderslev. Blicher
konstaterede dette med dulgt bitterhed i et
brev til Koch med følgende vemodige ord:
»Jeg kan vel tænke mig årsagen. Men I
tænker alle sammen fejl om mig.... For
fædrelandet skal man sætte alt i vove; ej
alene gods og liv, men, når det gælder, en
dogså - ære. Min har jeg sat, eller ladet
sætte i pant, til indløsningsdagen kommer
- da vil jeg ikke længere miskendes.« Også

Faksimile-gengivelse af St. St.
Blichers »Jyden han æ stærk og
sej«, skrevet 1846.

festkomiteen for Himmelbjergsmøderne
måtte skille sig af med ham. I sin fortviv
lelse drog Blicher til København for at væ
re med i det store skandinaviske studenter
møde, men blev nægtet adgang med den
begrundelse, at han var fordrukken, luset
og ville prostituere sig. Det førte til, at
Laurids Skau skrev et harmfuldt brev til
Carl Ploug, som var medarrangør af stu
dentermødet, og gav udtryk for, at Oehlenschlåger prostituerede sig mere ved sin
forfængelighed end Blicher ved sin drikfæl
dighed. Den 27. juni 1847 fik han uden
ansøgning derom sin afsked »i nåde og pen
sion« og den 26. marts 1848 - før nådsensåret var udløbet - døde han.
Det blev en sønderjysk billed- og sten
huggermester, H. A. Klewing fra Flens
borg, som fik til opgave at hugge gravmin
det for Steen Steensen Blicher på Spentrup
kirkegård nord for Randers, hvortil der ef
ter flere års indsamling var samlet 351
rdlr. Stenen er af granit med poleret forsi
de, ca. 1,5 m høj. På den polerede forside
er udhugget en lyre omgivet af en laurbær
krans. Midt på stenen står med forgyldte
bogstaver:

Steen Steensen Blicher
* i Vium 11. Oktober 1782
t i Spentrup 26. Marts 1848
Dit Navn skal i fjerne Dage mindes,
og Fremtids Børn Dit Kvad forlyste
vil,
naar Ingen ved, at her Din Gravhøj
findes,
og Ingen af Din Slægt er mere til.

Blichers død blev overset af mange danske
aviser. End ikke »Dannevirke«, som ellers
altid havde været ham så kær, og som hav
de offentliggjort de fleste af hans kampar
tikler, havde ét ord at sige ved hans båre,
har Jeppe Aakjær iagttaget. Disse linjer er
et beskedent og ufyldestgørende forsøg på
at gøre lidt bod - post mortern. Hans grav
fik længe lov til at ligge upasset hen. Da
man to år efter hans død skulle rejse Klewings sten, vidste man knap nok, hvor den
var. Nu er der rejst mindestene over Bli
cher på Stænderpladsen og på Borgvold i
Viborg, på Himmelbjerget, i Vium, Lys
høj, Randers og ved hovedbiblioteket i
Mølleparken i Århus.
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En skolesag fra 1893-94
AF JES PETER CASPERSEN

Fhv. amtskontorchef, Jes Caspersen,
Åbenrå, har fundet den ene halvdel af en
knap hundrede år gammel korrespondan
ce i H. P. Hanssens arkiv.
Her er forfatterens farfars breve vedrø
rende en skolesag opbevaret. Selv om H.
P. Hanssens svar ikke eksisterer mere, gi
ver brevene sammen med en bevaret dag
bog og avisreferater af retsmøder et ud
mærket indtryk af tysk grundighed, når
det gjaldt håndhævelsen af tyske syns
punkter kontra danske.

For år tilbage fandt jeg hos en nu afdød
faster en af min farfars, Jes Peter Lassen
Caspersens, dagbøger - omfattende tids
rummet fra den 5. oktober 1887 til den 2.
juni 1897. Desværre er såvel forgængerne
som den (de) efterfølgende forsvundet.
Men den bevarede fortæller i korte notitser
om hverdagen for en bonde med en større
bedrift, Engholm i Skodborg, med en me
get udadvendt tilværelse og sans for at prø
ve nye ting - også inden for sit faglige om
råde. Han var således den første, der fik en
såmaskine i Skodborg. At han så ikke
spandt guld herpå, er en anden ting, men
den historie er jo hørt før.
Man følger årets gang med oplysning om
vejret og om udført arbejde på gården. Om
pløjning, harvning, såning, kornhøst, hjem
kørsel af roer og tærskning (med plejl, som
han ikke var bange for selv nu og da at
bruge). Derudover notitser om besøg hos
naboer og om disses genbesøg, og man får
derved et billede af omgangskredsen. Man
læser om rejser til markeder så langt som
til Hamborg, hvor han selv solgte sine krea
turer, og om priserne. Om deltagelse i mø
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der af forskellig art. Han var fra sin an
komst til Skodborg i 1881 og indtil sin død
den 29. 6. 1907, medlem af kommunerå
det, medlem af bestyrelser i Hesteforsik
ringen, Skrave mejeri, næstformand i
Skodborg Sparekasse fra dens oprettelse
og til han døde. Der står om besøg på fat
tiggården og om arbejdet som medlem af
skoleforstanderskabet. Endvidere var han
medlem af de tre nationale foreninger:
Sprogforeningen, Skoleforeningen og Væl
gerforeningen fra deres oprettelse til sin
død. Vælgerforeningen var han i mange år
tillidsmand for, og der findes i denne for
bindelse adskillige indberetninger blandt
andet vedrørende jordkampen til H. P.
Hanssen og I. H. Schmidt, Vojensgaard
(fra 1897 til 1903).
Alt i alt får man et billede af en velfor
muleret bonde med sine meningers mod og
evner til at udtrykke dem - og dette til
trods for, at han ikke havde haft anden
skolegang end den almindelige skole.
I denne dagbog har jeg endvidere fundet
nogle notater, dels om vandrelæreren Kas
per Jensen, der holdt skole i familiens
stuer, dels om en retssag, som han selv før
te såvel for amtsretten i Rødding som
landsretten i Flensborg. Jeg havde hørt om
den af min far, men fandt nu frem til ikke
alene retssagernes akter, men også til breve
i H. P. Hanssens arkiv, foruden fyldige avi
somtaler og referater i Flensborg Avis,
Hejmdal og Dannevirke.
Det viste sig at være en principsag om,
hvorvidt et barn inden sit fyldte 16. år med
rette kunne begæres udskrevet af den tyske
skole for at sendes på efterskole i Danmark
og til konfirmation der. Bag sagen stod så-

Jes Peter Lassen Caspersen og hustru.
vel Skoleforeningen som H. P. Hanssen
(med hvem farfar havde kontakt i sin egen
skab af tillidsmand i Vælgerforeningen).
Desværre har man ikke haft sans for at
bevare breve til farfar, så sagen kan alene
følges gennem det materiale, jeg har nævnt
ovenfor, hvortil kommer landrådsarkivet i
Haderslev, Skodborg Præstearkiv og Sko
leforeningens arkiv.
Det hele begynder med en ansøgning til
Skoleforeningen:
»Undertegnede andrager den ærede sko
lebestyrelse om at være mig behjælpelig
med at få min søn anbragt på en skole i
Danmark, hvor han til vinter samtidig kan
blive konfirmeret.
Sagen hænger således sammen. Min søn
var den 9. juni 15 år, og har således gået i
skole i rigeligt 8 år, og efter hvad der har
stået i Dannevirke er 8 år betingelsen.
(Han er godt begavet, så intet mangler i
den henseende). Efter min mening må jeg
kunne udmelde ham af den tyske skole, og
så er det både mig og ham meget om at
gjøre, at han kunne komme på en god skole

i Danmark, så han grundigt kunne få dansk
lært, og samtidig blive confirmeret hos en
god dansk præst...«
Skodborg, den 13. august 1893, J. P.
Caspersen.
Drengen blev herefter anbragt hos gård
ejer Hans Larsen i Højby, Nærå sogn ved
Odense, fra 1. nov. 1893.
Der må imidlertid være rejst tvivl om
adgangen til at udskrive barnet af skolen,
for den 17. sept. skriver farfar således til
H. P. Hanssen:

»Gode Ven.
Jeg ønskede dog i grunden at høre Deres
mening i skolesagen nok engang, da der jo
vel er fremkommet noget nyt fra kultus
ministeren desangående. Jeg ville jo nødig
give blind alarm. ... Nu er spørgsmålet,
som jeg ønsker besvaret, kan jeg med fuld
ret hos præsten forlange ham udskrevet af
skolen, da han jo har gået i skole i over 8.
år og er godt begavet?
...Med hilsen J. P. Caspersen«.
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anmeldelse. Men hvad nu? Skal jeg tage
ham hjem eller hvorledes?
Med hilsen J. P. Caspersen«.
Brevet har en efterskrift: »Præsten er
måske kommet undervejs med, at det var
vor datter, som refererede hans tale om
skattens mynt, og derfor vil han nu hævne
sig«. (Denne tale og hvad der derefter fulg
te er en anden og omfattende historie, som
det ikke her skal nævnes mere om, men
som giver et billede af den spændte situa
tion omkring landdagsvalget i november
1893).
Samme dag følger yderligere et brev:
»Gode ven. Amtsforstanderen har skre
vet et forkert formular. Da jeg havde det
andet afsendt, bad han mig om at få det
tilintetgjort. Dette gør De nok så og benyt
»Gode Ven.
ter dette her. Min søn er nu 15 år, 7 må
Nu ser det galt ud. Præsten har anført, neder og 8 dage, og hvorfor benytter præ
at min søn Laurits har forsømt skolen 16, sten skoleforsømmelserne 16 dage i decem
dage i december, samt at han har foreholdt ber, da han rejste den 1. november? Præ
mig, at det var lovstridigt at lade ham rejse sten har vist fået en skrue løs. Lad mig
til Danmark. Men det er jo som Gustav endelig høre snart fra Dem.
Johannsen siger: »Den Skodborg præst ly
J. P. Caspersen«
ver« (Gustav Johannsen var en god ven af
farfar fra den tid, han var forpagter af en Næste brev er dateret den 2. februar 1893:
fætters gård i Harreslev, Hanved sogn, før
»Gode Ven. På næstkommende torsdag
han kom til Skodborg). Den 29. oktober den 8.d.m. skal jeg møde på amtsretten til
var jeg hos præsten og forlangte ham ud forhandlingstermin i sagen. Nu ønsker jeg
meldt, og han gav mig den besked, at jeg at høre Deres forsvarsgrundlag, som jeg
havde blot at melde det til degnen, så skrev skal fremføre til mit forsvar i retten. Jeg er
han ham ud, og så var der ikke videre ved nu af amtsforstanderen blevet idømt mulkt
den ting at gøre, men han ville fortælle af 3 mk. for de 16 dage i dec.* Så var jeg
mig, at der gaves også en lov (det var ikke, sidste lørdag i Rødding og nedlagde protest
fordi han troede den kunne komme til an derimod. Nu følger her landrådens brev.
vendelse på min søn), som sagde, at når de (Laurits er naturligvis ikke kommet hjem,
kom tilbage og var konfirmerede i Dan og om mulkt er der jo slet ikke tale). Amts
mark, så kunne det blive forlangt, at de forstanderen har nu fået den savnede sko
atter skulle gå i skole efter konfirmationen, lelov. Jeg var hos ham i formiddags og læ
men ikke et ord talte han om, at det var ste og atter læste i disse paragraffer, men
lovstridigt, og den sidste oktober tog vi
ham ud af skolen. Men november måned *Jeg kan ikke rigtig finde ud af bødens størrel
taler præsten slet ikke om. Nu er der i dag se. I en leder i Hejmdal i marts 1894 siges det,
blevet taget protokol derover hos amtsfor at det er en daglig mulkt, men farfar skriver
standeren, hvor jeg har modsagt præstens selv om en mulkt på 10 mk for januar.

Der er herefter 6. januar 1894 skrevet en
indberetning fra præsten som skoleforstan
der til landråd Mauwe, om, at drengen har
forsømt skolen, hvorpå denne den 13. jan.
1894 svarer således:
»... hiernach ist gegen den Vater Casper
sen so lange mit Schulversäumnisstrafe
fortzugehen als sein Sohn, die Schule nicht
bezucht...
Abschrift dieser Verfügung habe ich
den Herrn Amtsvorsteher mit dem ersu
chen mitgeteilt gegen Caspersen hohe
Strafen festzusetzen ...«
Og hermed begynder så sagen, og herom
fortæller et brev til H. P. Hanssen dateret
den 17. januar 1894:
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Brødrene Laurits (t.v.) og Otto Caspersen. Fo
to: L. N. Christensen, Apotekergade 310, Ha
derslev.

jeg kunne naturligvis ingen bestemt me
ning få ud deraf, og amtsforstanderen hel
ler ikke. Nu skal vi så se, hvad resultat
amtsretten kommer til«.
På bagsiden af brevet er gengivet amts
forstanderens attestation om overlevering
af landrådens svar på Caspersens klage til
ham af 22. januar og tilføjet af min farfar:
»Amtsforstanderen har talt med landråden
om sagen, og forklaret ham, at der kunne
jo slet ikke være tale om mulkt, da han var
udmeldt efter præstens anvisning. Landrå
den siger heller intet ...«
Den 9. februar skriver min farfar:
»Kjære ven
I går var jeg så i Rødding, hvor sagen
skulle forhandles, men der faldt ingen
dom, da præsten og degnen skulle forhøres
den 19. ds. Jeg rejser naturligvis også til
Rødding for at overvære deres forhør. Nu
får vi høre, hvorledes dette kommer til at
lyde. Degnen har i dag i elevers påhør for
talt, at tre dage før Laurits blev udmeldt af
skolen, havde præsten sagt til ham, at nu
rejste Laurits nok bort. Jeg kan jo nok brin
ge ham tilbage igen, men det er forbunden
med så vidtløftige omstændigheder, så jeg
tror nok, jeg lader ham rejse, og degnen
har jo slet ikke ført ham i forsømmelsesli
sten før nu i januar, da præsten pludselig
kom i tanker om, at han skulle ansættes til
forsømmelse for december. Skulle det nu
være tilfældet, at degnen den 19. ikke skul
le fortælle det, så vil jeg fortælle det der.
Nu får vi se. Jeg skal nok forsvare sagen
godt og intet glemme.
Med hilsen J. P. Caspersen«
Skodborg den 19. februar 1894.
»Gode ven
I dag har slaget stået. Præsten beedige-

de jo sit udsagn - han ville ikke vide af, at
han havde givet mig lov til at tage ham ud
af skolen. Det havde han egentlig heller
ikke sådan direkte, som jeg sagde, men han
havde henvist mig til at gå til degnen, og
lade ham gøre det - og altså var han ind
forstået dermed, og havde intet derimod,
hvilket også præsten tilstod, men påberåb
te sig på, at han heller ikke vidste andet,
indtil landrådens brev oplyste ham derom.
Og jeg havde så lov til at fremkomme med
alt, hvad jeg vidste at forsvare mig med og
glemte heller intet, men holdt fast på, at
drengen var lovligt udmeldt af skolen til 1.
nov. Og da han var 15 år og 5 måneder
gammel, og confirmationen var grænsen
for skolepligtens ophør og kunne finde
sted, når vedkommende var 15 år og under
1 måned før, så kunne der jo slet ikke være
tale om længere skolepligtforsømmelse, da
han endnu var gået et semester længere til
skole, og derefter var lovlig udmeldt hos
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skoleinspektøren, som intet fandt derimod,
så var jeg bestemt på at være i min fulde
ret, men dog blev jeg dømt til at betale
mulkten, og det er jeg overbevist om: Vor
sag var afgjort, inden jeg kom til Rødding,
thi såsnart præsten havde fået tilsigelsen,
rejste han straks til Rødding, for at gøre sig
bekendt med amtsforstanderen og amts
dommeren, og der var 2 af de stærkeste
tyske bisiddere tilkaldt, som vi har. Og så
tillod jeg mig, da amtsdommeren havde
læst i lovbogen, at sige, at den lov var me
get for gammel, thi jeg kunne se, at det var
med de her gammeldags bogstaver. Det
var jo den gamle danske lov. (Lov af 24.
august 1814. J.C.) Men så gjorde præsten
mig opmærksom på, at det var den eneste
gjældende lov - vi havde ingen anden lov,
hvilket jeg bestred til det yderste. Jeg hen
viste til den samlede skolelovs paragraffer
for de nyerhvervede landsdele, hvor der
henvistes til, når børnene havde almindeli
ge gode skolekundskaber, så kunne confirmationen finde sted med 15 år og ikke 16
år, som jeg blev dømt efter, og hvad min
søn angår, så er han en af de bedste i sko
len.
Nu har jeg forlangt en udskrift af dom
men, og når den kommer, skal jeg straks
tilsende Dem den. Men nu er jeg atter ble
vet idømt 10 mk. mulkt for januar. Jeg
gjorde jo straks indsigelse derimod. Nu kan
jo intet foretages inden dommen kommer.
Så vil De nok sørge for sagens fremme, thi
jeg kan så nødig være hjemmefra. Efter
hvad jeg nu i dag har fået refereret fra
pålidelig kilde, så tror jeg nok hele slænget
- vores amtsforstander særlig iberegnet er skyldig i det hele, og præsten derimod
står temmelig ene. Han havde ladet det
passere, når det ikke var kommet fra landråden, og det tror jeg bestemt, vores amts
forstander har gjort.
Med hilsen J. P. Caspersen«
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Skodborg, den 1. marts 1894

Kjære ven.
Nu er dommen kommen, men hvad an
går det, at pastor Weilandt har foreholdt
mig det ulovlige i at tage min søn ud af
skolen eller udtrykkelig at have henvist på
det ulovlige heri, det er lutter løgn, og det
sagde præsten heller ikke den dag i Rød
ding, men undskyldte sig med, at han hav
de ikke vidst bedre, indtil landrådens skri
velse indtraf. Degnen blev jo heller ikke
afhørt i Rødding. Han sagde til min kone
og mig, at han ville aflægge ed på, at præ
sten havde sagt til ham, at han ville give
ham lov til, at jeg tog ham ud af skolen.
Der kunne præsten jo endnu komme i for
legenhed, men det var jo nu engang præ
stens vante måde at lyve sig frem. Nu, det
er jo egentlig ikke det, vi vil, thi præsten
kan let sno sig fra denne sag. Men det er jo
kun om at gøre, som jeg sagde til amtsdom
meren, at den gamle lov har vi ingen brug
for, og den må på ingen måde komme til at
gjælde, thi når de vil gøre den til rettesnor,
så har man lov til at tage børnene ud af
skolen om sommeren, når de er 12 år gam
le, men gjorde man det, så ville de vist nok
bruge en anden lov. Kort sagt, de har slet
ingen lov for skolepligtens ophør. Jeg var jo
i Rødding, men det var unødvendigt; alt
var i orden. Så optog retsskriveren til pro
tokol, at jeg erkjendte dommen for urigtig,
og påstod, at min søn ikke længere var sko
lepligtig, da han var 15 år og 8 måneder
gammel, og så sagde han samtidig, når
dommen blev mig tilsendt, blev det andet
sendt til landretten, hvor der blev ansat ter
min. Men om det er til at stole på, ved jeg
ikke. En quittering gav han mig for, at alt
var i orden. Gjør De nu det nødvendige.
Med hilsen J. P. Caspersen

Der går nu henved 2 måneder og i mellem
tiden er min far blevet konfirmeret og er
kommet hjem, og såvidt jeg ved, sendt i
skole igen, selvom degnen, siger, at han

Udklip fra »Dannevirke« 28.4.1894.

nødig vil have det store menneske i skole
igen. (Citat fra brev af 7/4 til H. P. Hans
sen).
Den 15. april er der termin i landretten
i Flensborg. Om denne dags forløb, skriver
min farfar således:
»Kære ven. Jeg kom altså til Flensborg.
Ville tale med Ebsen, (en dansk advokat),
forinden han skulle møde i retten. Han var
endnu ikke opstået, da han om aftenen hav
de været til gilde, men hvor forbavsedes jeg
ikke. Da vi gennemgik de forskellige sager
og ingen fandt angående skolesagen og in
gen af personalet vidste noget om den ting,
da var kl. 9. Jeg skyndte mig op i retten for
at se på tavlen, om der måske var en anden
advokat antaget til mit forsvar i sagen, men
der stod mit navn no. 3 uden nogen fortræ
der. Jeg gik ind i retssalen, hvor en kone
sad på anklagebænken, og græd sine mo
dige tårer. Da hun var færdig, måtte jeg
for skranken. Endnu i sidste øjeblik, så jeg
mod døren, om der ikke skulle melde sig en
frelsende engel i skikkelse af en advokat,
men der kom ingen, og der stod »Mads
Tot«. Jeg var jo ikke en smule forberedt på
at skulle tage kampen op med en så øvet
fægtemester som statsadvokaten, men da

de nu engang havde mig i buret, var der jo
ikke andet for mig at gjøre end at bruge de
dårlige kræfter, jeg var i besiddelse af, og
sled mig igennem efter bedste evne (»så
godt han kunne på tysk«, skriver Heimdal).
Da jeg var færdig, gik jeg hen til Ebsen,
og talte med ham om sagen. Når sagen nu
atter skulle til forhandling, skulle jeg kom
me ind til ham, inden jeg gik i retten, for
at han måske kunne give mig nogle vink.
Han ville også gjerne, dersom jeg ville have
det, gå med derop, men forresten troede
han, at det var bedre, dersom jeg selv blev
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ved, og jeg er nærved at tro det samme.
Amtsforstanderen forelagde mig i mor
ges forhandlingen i Dannevirke, så jeg på
mindede ham: »Lad mig nu se, når jeg den
27. ds. kommer til Flensborg, om jeg der
kan få at høre, at du har berettet godt for
mig«. (Formanden ville indhente amtsdom
merens mening). »Ja, Gudbevares. Det kan
du stole på«, sagde han. (dersom man nu
blot kan tro derpå). Nu kan De jo engang
meddele mig Deres mening om Ebsen, el
ler jeg skal forhandle sagen næste gang?
Skal Ebsen instrueres, må det ikke ske for
tidligt, thi så glemmer han det. Jeg tror,
det meste er gjort, hvad der behøves, når
jeg nu medbringer et godt bevis fra læreren
i Højby samt et bevis fra vores degn, og så
amtsforstanderen vil hjælpe lidt til, så tror
jeg nok det går, og tillige tror jeg, retten vil
hellere forhandle sagen med een selv end
med en advokat.
Med hilsen
J. P. Caspersen«
Retsmødet er udførligt refereret i såvel
Flensborg Avis som i Hejmdal og Danne
virke den 16. april. Om farfars redegørelse
i Retten er særlig anført...: »det er ikke af
politik, han havde taget drengen ud af sko
len, men for at han kunne lære noget
dansk, hvad de ikke lærte i skolen herovre.
De talte det nok i hjemmet, men børnene
lærte ikke at skrive det, og han vidste, at
hans søn ikke kunne skrive dansk, men for
de, der boede så nær grænsen, var det af
hensyn til handel og vandel nødvendigt, at
kunne læse og skrive dansk. ...«
Statsadvokaten: »Af det danske parti er
der blevet ført en hidsig agitation imod den
af Overpræsidenten i 1888 udstedte sko
leanordning, der er udstedt for at akklima
tisere den dansktalende befolkning. Der er
endog blevet oprettet en skoleforening,
hvis formål det er, at modarbejde regerin
gens hensigt ... han ville beklage, når agi
tationen mod den tyske skole støttedes ved
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en frifindelsesdom ...«
I næste retsmøde, hvor degnen blev af
hørt som vidne udtalte denne, »at drengen
var blevet udskrevet af skolen den 1. nov.
efter mundtlig anvisning af præsten. Han
havde opført sig godt i skolen, var velbega
vet og havde efter sin alder gode skole
kundskaber.« (Hejmdal 28. april 1894).
Statsadvokaten indlod sagen til dom
med bemærkning: »at han ikke antog, at de
danske skoler kunne præstere det samme
som skolerne herovre, når det drejede sig
om at indpode børnene den rette fædrelandssindede ånd. Tværtimod havde den
danske skole rimeligvis sidste vinter ned
brudt alt, hvad den tyske skole havde op
bygget«.
Den 4. maj faldt dommen. Den frikendte
J. P. Caspersen, og sagens omkostninger
blev pålagt det offentlige. Men dommen
undgik meget salomonisk at tage stilling til
sagens realitet, idet man alene som begrun
delse for frifindelsen henviste til, at Cas
persen ikke havde modtaget den i loven af
24. august 1814 foreskrevne påmindelse og
advarsel om at sende sønnen i skole.
Sagen var ført som principsag, og nogen
klar afgørelse blev således ikke truffet.
Men noget tyder på, at den alligevel fik
betydning, for der findes i hvert fald ikke
i Skoleforeningens arkiv andre lignende sa
ger, der er kommet for retten. (En yngre
bror, der var født i september 1881, kom i
vinteren 1897-98 på Holsted efterskole,
men han var da netop fyldt de 16 år).
Historien fortæller om en af de mange
måder, hvorpå myndighederne førte kam
pen mod det danske sprog, men også om,
hvorledes forældrene stædigt søgte at fast
holde enhver mulighed for at give børnene
den bedst mulige baggrund for bevarelse af
dansk sprog og sindelag. Statsadvokatens
begrundelse for at forhindre det danske
skoleophold fortæller så tydeligt som mu
ligt om formålet med chikaneforsøgene.
Dette lykkedes således ikke.

»ReiseIagttagelser«
i Sydslesvig 1776
AF TORBEN GLAHN

Parti fra Langegade 13, Slesvig, hvor Ewald
boede.
Præsten J. N. Wilse (1735-1801) fortæller
i sine »Reise-Iagttagelser« (trykt 1798)
om en rejse fra Kiel til Fredericia i august
1776, skriver overbibliotekar Torben
Glahn, København:

- Jeg kom midt om Natten til Ekernførde,
et Sted, hvoraf den skiønne Havn er det
bedste. Af mine to kufferter bestilte jeg
den ene hos Verten befordret til vands til
Kiøbenhavn, og beholdt den anden, fik derpaa nye Befordring til Slesvig, hvor jeg an
kom om Morgenen. Endnu samme Dags
Aften vilde jeg sætte mig paa den kiøbenhavnske agende Post, for at reise videre;
men da jeg skulde staae af, mærkede jeg,
man havde taget den ene Kuffert for den
anden, her maatte jeg være resolvert for
strax at bekoste en Reise tilbage, for at
vexle den om igjen mod raisonabel Beta
ling aparte, ifald Kiøreren kom tilbage, før
Posten afgik, men dette skede just i Øje

blikket, da Posten kiørte ud af Gaarden.
Betaling til hiin, Betaling til denne for et
Par Øieblikkes Ophold, og Transport af
mig og Kuffert stod altsammen paa i et
Fierdedeel Minut. Saaledes er et qvid pro
qvo ogsaa skadeligt paa Reiser.
Slesvig ligger ved Enden af een af de
længste Vige i Danmark næst Liimfjorden.
Underligt nok, at de forrige souveraine
Hertuger, da de her havde deres Residence, ikke have ladet den giøre seilbar; endnu
var det ingen stor Sag, at giøre den dybere
ved Mundingen til en liden Havn for Ski
be, hvorfra man kunde komme videre hid
med Baade. Det er en meget vidtløftig Bye,
og Hovedgaden er en halv Miil lang, men
mangler mangesteds Huse. Da bygninger
ne ligge saa adspredte, og Haver og marker
brede sig ud imellem dem, er Udsigten
meget fri, og Luften maa være sund.
Denne Dag var her saa stærk en Storm,
at man neppe kunde staae paa sine Been,
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jeg maatte undertiden søge Lye bag et
Huus for at kunde holde ud at gaae, og da
det var Søndag, gik jeg i FormiddagsPrædiken. Som jeg stod blandt Fodfolket
paa Gulvet, saae jeg en Skipper (thi det lod
han til at være) spidse Øren, beskue Præ
sten og gabe, ligesom En, der vansmægten
de af Tørst venter nogle Lædske-Draaber
fra Himlen. Sagen var denne: han higede
efter Føde for sin Andagt, og ventede, at
der skulde komme noget, men Prædikanten
var saa dybt inde i philosophiske Grunde,
at han ganske glemte at citere et Sprog af
Bibelen eller tale saaledes, at almindelig
Mand kunde forstaae ham. Skipperen blev
endelig keed deraf, og gik sin Vei. En Præ
dikant maa ei ansee sin Præke-stol som et
Catheder, men og vise Agtelse for Tilhø
rerne ved at lempe sig efter deres SiæleTrang.
Om Ettermiddagen skaffede en Officer
mig Adresse til Klokkerinden for at see den
Hertugelige Begravelse ved denne Kirke,
men jeg erindrer ikke Andet, end nogle sto
re sorte Ligkister af Marmor. - Det, som
var mere rørende, vare de Lænker, jeg
saae, hvilke Kong Erik Plog-Penning var
belagt med, da han af hans Broder Abel
forrædersk omkom i Slien.
Slottet Gottorp er stort og masivt nok.
Det store og lyse Lysthuus i Slots-Haven
var mig mærkværdigt, da det fordum tiente
til giemmested for den store Globus, som
1714 blev bortført til Petersborg, og der
1747 ved Ildebrand ruineret, saa man har
igjen giort den saa godt som af nye. I sin
første Tilstand havde den 11 Fod Tvermaal, udvendig var Jorden og indvendig
Himmelen forestillet i hvilken ti til tolv
Personer mageligt kunde sidde omkring et
Bord.
Alter-tavlen i Dom-Kirken er i adskillige
Fag meget kunstig udarbeidet, alt af EgeTræe, som skal være kogt i Olie. Hvorlangt
Olie saaledes kan trænge igiennem i Træ,
er dog et Spørgsmaal.
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(18. august). Fra Slesvig til Flensborg
kiørtes om Natten. Verten i Flensborg tog
imod os i sin Damaskes Slaaprok og pud
rede Paryk, og spadserede med os ned i
hans Lysthuus i Haven tæt ved Havnen.
Her forfriskede jeg mig med frokost, imid
lertid jeg saae Velstand overalt baade til
lands og Vands. Byen har kun een stor Ga
de; men den er des længer og bedre bebygt,
dog krum ligesom de øvrige mindre. De
fleste Huse have Karnaper ud til Gaden,
og de, som ere beliggende ved den Side
næst Havnen, have baade deres Gaardsrum og Have strækkende sig did, og altsaa
have en nær Udkik til de mange Skibe.
En Sieldenhed i Danmark uden for Kiøbenhavn, er her at finde, nemlig, 28
Springvande, og Lygter i alle Gader. An
ledning til hine gives ved de Kildevæld,
som findes i Bakkerne tæt Vesten for, hvor
fra ei heller er langt til de Bækkes Ud
spring, som gaae i en lang Strækning siden
til Nordsøen, Handel og Skibsfart er ingen
steds i Danmark næst Kiøbenhavn i saa
stor Flor som her. Flensborgerne have og
noget Hollandsk i deres Character derved,
at de ere vindskibelige og gode Huusholdere, og ere om sig paa alle Kanter, og have
deres Handels-Commissioner og Connexioner paa temmeligt bortliggende Stæder,
f.Ex. Christiania og flere Stæder i Norge.
Deres Vine og Brændevine med mere gaaer
godt af. ...
Her er foruden Hospitals-Kirken tre tyd
ske og een dansk Kirke, hvilken meest be
søges af Tieneste-Folk, og er den første
Kirke man faaer at høre dansk Prædiken i
paa Veien fra Tydskland. Ellers er Sproget
her Blandings-Gods: man hører Børnene i
den søndre Ende af Byen tale Tydsk og i
den nordre Ende Jydsk. Der ere adskillige
gode Anstalter her. En latinsk Skole, skiønne Skrive- og Regne-Skoler, hvor musiken
ogsaa tages i Betragtning, et Vaisenhuus,
Tugthuus samt en Jordemoder-Skole.

Og sorgen sidder jo i alle kroge
AF HANS BEIER

Fhv. forpagter Hans Beier, Jægerspris, ufatteligt, jeg kunne ikke kvæle Maden
gengiver og kommenterer et brev, som ned, gik lidt ned til de Gamle (Fars For
hans mor skrev i december 1915 til hans ældre i Brøns), hørte der at Du først skulde
far.
væk næste Dags Morgen, og var meget ær
Truels Beier var blevet arresteret i maj gerlig over Poul ikke havde sagt mig det,
1915 og derefter indkaldt, uden at ægte saa var jeg rejst ned til dig, naa derved var
fællerne fik lejlighed til at tage afsked jo intet at gøre, jeg sov ikke den Nat, saa
med hinanden.
til Klokken hvert Øjeblik, lille Signe sov
Anne Beier stod nu alene med ansvaret ogsaa urolig og græd, hun har sikkert
for den store gård uden at vide synderligt drømt om Fader, en Aften jeg læste vistnok
om »Vangsbo«s drift; ydermere var alle dit første Kort, laa hun stille ved min Side
regnskaber blevet beslaglagt i forbindelse og græd, saa nu begynder hun at forstaa
med mandens fængsling. Hen mod årets Savnet af Dig, og Moders Sorg. - Torsdag
slutning blev hendes stilling yderligere havde vi travlt med at gøre Lørdagsrent,
forværret, idet Hans Beiers bedstefar og alt skulle være i Orden til du kom hjem, og
flere slægtninge og venner blev arresteret saa kunde jeg bedst have travlt.
den 15. december 1915 efter fornyede hus
Her fortæller Mor om en 2 Dages Stor
undersøgelser.
vask og om Problemer med en Tjenestepi
ge. Det udelader jeg.
D. 13. 12. 1915 (Fars Fødselsdag)
Mor fortsætter:
Mens jeg staar midt i Storvasken kom
Vor hjertenskære Far.
mer Knud (Evald, kommuneforstander)
Allerførst rigtig mange Tak for alle Kort med en Ledsager som Knud presenterer
og Breve, det er jo nu mest Dine, vi venter som Kriminalinspektøren for mig, slig høj
paa og Gud ske Lov, hver af dem kan mel Person var det, han vilde gøre Husunder
de, Du har det godt, og kan du forstaa vi søgelse hos mig, og gav Skrivebordet et
ogsaa længes efter at høre (om) du faar din grundigt Eftersyn, tog ca. 58 gamle Breve
Post herhjemme fra, hvad du kan trænge og Kort, særlig fra vore Slægtninge i Dan
saa haardt til, vi ved jo, hvor trofast dit mark et gammelt Brev af Fætters (Truels
Hjerte hænger ved os, desmere trænger du Stauning Jensen i Rejsby) fra (hans Solda
til at vide hvordan vi har det. - Nu vil jeg tertid) i Graudenz, mens dette stod paa, fik
fortælle fra Begyndelsen af. Allerførst om jeg talt med Knud (Evald) om ovenomtalte
min Hjertebeklemmelse ved at skilles ved Tjenestepiges evt. juridiske Krav paa mig.
dig, jeg maatte jo stadig stramme mig selv
Naa, saa om Aftenen var der stor For
op med den Tanke, Du dog nok kom hjem styrrelse i Brøns. Faster og Bedstefar skulle
igen, og tilsidst stod det mig næsten klart med til Flensborg, Huset blev gennemroat du maatte gøre det, - min Smerte var det, det var de 3 til foruden Knud, vi løb
derfor desto større, da lille Niels Karl kom saa ned til 7.30 Toget for at tage Afsked
grædende hjem og fortalte efter Poul Møl med dem. Tante Marie (Søster til Bedste
ler, at Far blev borte, her blev Sorg kan Du mor og bosiddende i Rejsby) havde været
tro, det var som en ond Drøm, noget ganske her og sov nu der nede (saa Bedstemor ikke
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skulle være alene), og hørte vi af Tinne
(hvem denne Tinne er, vides ikke) at lille
Anna (Søster til Truels Stauning Jensen)
var under Bevogtning i Toget, og havde de
(kriminalerne formentlig) sagt til Bedstefa
der, Du skulle ogsaa have været med, hav
de Du været hjemme, Faster Anna spurgte,
om jeg da skulde med, nej svarede de, hun
har jo smaa Børn, forøvrigt optraadte de
(kriminalerne) meget gentlemanlike. Du
forstaar, det er svære Dage efter din Ind
kaldelse, muligvis tog de dig der oppe, her
hjemme gik der vilde Rygter derom.
Peter Jensen Gad, som de mente var
Broder til Fætter (T. Stauning Jensen) og
som Du og Svend (Højbjerg) skulde have
besøgt sidst paa Sommeren samt Asmus
Rahrs Søster blev ogsaa ført til Flensborg,
ja og Sigrid Nissen (Vojens), Metha Loren
zen (Smed L. Kone, Skærbæk) var to (kriminaler) om, de var meget grundige, ryste
de alt Linned i Skabene, naa imidlertid er
de alle hjemme igen, drog bort med godt
Mod og kom med ikke mindre tilbage. Om
Søndagen skulle Agnethe (Windfeld og
Husbestyrerinde i Truels Stauning Jensens
Gaard i Rejsby, Truels St. J. laa den Gang
paa Vestfronten) hjem (i Ribe) at se til Ida
(Søsteren), Bedstemoder (Mors Mor i Ribe
Elisabeth Tranberg) havde glemt at faa
Bud med hende og maatte Niels (senere
Svigersøn) ride over til Rejsby, da her var
meget dyb Sne, Agnethe var allerede ved
Stationen og der saa Vagtmanden samt en
Soldat, at de (Agnethe og Niels) talte sam
men, hvem stiller her 2!/2 (formentlig kl.
14.30) vor Vagtmester med en PatruljeSoldat, hvem mon der nu skulde afsted?
Imidlertid fik vi Klarhed paa Gaarden gen
nem Gendarmens (Vagtmandens) Spørgsmaal, Niels skulde med over til Bataillonen, men kom nok hjem igen om Aftenen,
der kom ingen Niels, og vi var meget kede
af det, jeg var saa i Skærbæk Mandag og
hørte Agnethe også havde siddet paa »Ho
tel Nissen« (Fængsel i Skærbæk), men var

266

de nok allerede om Morgenen ført til Ha
derslev, kørte saa over til Fætters Ritme
ster (denne laa formentlig i Kvarter paa Tr.
St. Jensens Gaard i Rejsby), det gjorde
ham »leid« men det var ikke militærisk, saa
han kunde intet gøre, han maatte hellere
have sagt, vilde ikke. - Jeg sov heller ikke
meget den Nat, og forsover vi os Gang paa
Gang. Da jeg stod og sæbede mig efter
Malkningen, hvem træder ind til mig, jeg
i mit Malkeunderskjørt, Andrea og Vil
helm (Entreprenør Hoffmann, Hjerting Hoffmann byggede 1911-12 Ribediget Andrea Mors Kusine fra Spangsbjerg Møl
le) jeg kunde ikke samle mig af bare For
bavselse, naa Du kan tro, det var dejligt at
tale (med) dem, hvor er de dog nogle gode
Mennesker, og mange hjertelige Hilsener
til dig fra dem, jeg skulde bare sende Bud,
saa kom de igen, - jeg kørte dem saa til
Skjærbæk og var sammen med dem i
Normsted, Lauritz (Bastian) var den Dag
til Undersøgelse i Haderslev. Da vi havde
drukket Kaffe tog vi straks hjem, og hvem
var kommen, Niels, Du kan tro der blev
Glæde, aah, hvor var det dejligt at have
ham igen. Skrædder Tønder (boende i
Skærbæk) havde hilst paa Niels paa Banegaarden, blev for denne Forseelse grun
dig undersøgt af Kriminalen i Toget lige
som P. Boesen (Vært paa Landbohjemmet
- Forsamlingshuset i Skærbæk) der havde
forbrudt sig med at komme for ofte til
Brøns at trøste gode Venner, der er nok 3
eller 4 Kriminaler i Togene hver Dag, saa
Folk er godt bevogtet. - Naa, Glæden er
stor rundt i de forskellige Hjem, saavidtsom der kan være Tale om Glæde, for Sor
gen sidder jo i alle Kroge i næsten hvert
Hjem, men saadan ligesaa pludselig Hjemvenden som Borttagen, giver dog et lille
frisket Pust - Meddelelsen om Fedekøerne
gik nok ogsaa i Kriminalen, jeg kunde ikke
huske den og Niels havde ikke set den, saa
telegraferede vi efter Dall (Kreaturkom
missionær?) der saa selv kom og tog den, og

Fem rekrutkammerater - alle fra Brøns. Fra venstre, siddende: Bager Laurids Beck, skomager
Sørensen, og stående: Fisker Johansen, vognmand Hans Andersen og gårdejer Truels Beier. De
kom alle hjem fra krigen.
Om skomager Sørensen fortæller Hans Beier, at han i sin uddannelsestidforegav ikke at kunne
forstå tysk, hvilket betød at han aldrig udførte en ordre, før det øvrige mandskab havde adlydt,
og en sådan uorden generede naturligvis en tysk befalingsmand. Kommanderede Feldwebelen for
eksempel: »Links um kehrtl«, gjorde kompagniet som befalet på nær skomageren, der først
udførte ordren, når han havde set, hvad kammeraterne havde gjort. Til trods for, at skomageren
forstod tysk så dårligt, var han dog den første, der blev sendt til fronten. Foto ca. 1916.

var han nok forundret over deres gode Halsen, han rejser til Fårup (Onkel Ter
Vægt, har du ikke faaet Vejesedler endnu, man Dortheashvile) i Julen og skal Nytså vejede de 8550 Pund, Trepat mest og aarsaften til Hoffmanns.
østre (efter Placering i Stalden formentlig)
Onkel Hans (Fars Bror i Randers) var i
Skimmel mindst, - jeg har sat de 5400 Ribe i Lørdags, han vilde jo gerne have talt
Mark ind i Foliobogen, og var der ogsaa med nogle her hjemmefra. I Haderslev
kommen 450 Mark fra L. Nielsen. Jeg har spurgte de (Myndighederne) Niels om du
bedt Bedstefar gaa til Amtsforstanderen var prøjsisk Undersaat og om din Bror ikke
om Dine (beslaglagte) Papirer, at vi kan ogsaa var det, det kendte han jo ikke, det
faa Regninger og andet i Orden, - Peter var overmaade flinke Folk (Myndigheder
Krog talte om du mente vi skyldte S. ne), de vidste nok, du var Soldat. Gendar
Schmidt for en Ko endnu. Schnicks (Ba men spurgte hvor gammel Hans var, og
ger) Regning og Folkelønningerne kan vi jo mente forøvrigt han havde det godt, hvor
heller ikke faa opgjordt. Fra lille Hans har han var. Wollesen (Gendarmen) maa vist
vi haft Brev, han laa i Sengen af ondt i bilde sig ind, Bodil og Niels er gifte, da han
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havde spurgt Niels om det baade i Skjærbæk og Haderslev. Jeg var i Rejsby et
Smut i Søndags, vilde betale Dawartzes
(Slagter) Regning, men Fruen sagde han
havde Lommebogen med (Dawartz var
Soldat sammen med Far), saa I hellere
maatte gøre det af, hvis Du ikke allerede
har gjort det, det var for 7 Pund Hestekød
og vi skylder ikke andet. Jeg har betalt din
Præmie (Livsforsikring i Hafnia) efter den
gamle Beregning 8 Kr. lig 9 Mark, men
sender dig et Cirkulære fra Hafnia, saa vil
du nok selv besvare det. Poul (betroet Karl
paa Tr. St. Jensens Gaard i Rejsby) har
købt 2 Svin og 2 Kalve.
Bedstefar er halvfornærmet derover, og
vil have at vide om Poul er bemyndiget til
at handle, for saa vilde han ikke have med
det at gøre, jeg mente saadanne mindre
Handler kunde han vel gerne gøre, da Bed
stefader jo nu bliver gammel, saa Du maa
hellere sige Bedstefader Besked derom,
større Handler vil Poul vel ikke kunde gø
re. - Hvorlænge skal vi have Pouls Faar?
De strøjfer saa meget og faar vore med. Vi
fik 1338 Mark Mejeriefterbetaling - 11
Mark pr. 1000 pund, fik dog over 300
Mark for Novembermaaneds Mælkeleve
rance. Køerne slaar stærkt af paa Mælkey
delsen.
Det følgende afsnit omhandler rene
landbrugsfaglige Spørgsmaal; dette Afsnit
udelader jeg, og Mor fortsætter sit Brev:
I Dag har vi slagtet en Andrik til dig og
kogt et Stykke Oxeside, bager i Morgen en
Thekage. Børnene har i Dag skaaret Mussenødder, vi har lavet Kartoffelmelsknepkager og Brunekager som saa skal bages i
Morgen. Niels, Peter og jeg har rullet
(Tøj), men har dog endnu nogle Stykker af
det tykkeste Tøj til tørring paa Loftet. Sendte dig forrige Søndag to Pakker Tøj,
Skjorter, Undertøj, Natbenklæder, Strøm
per, Muffediser, Lommetørklæder, Krave
og Vest, Kniv (?) Vaselin, et Billede fra
Haven; i hver Pakke Bom (Bolsjer) fra Svi
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germor, Chokolade og Stoppesager, det var
fordelt saa Pakkerne omtrent indeholdt
ens, for dersom den ene blev forsinket, se
nere har jeg sendt dig Fodtøj, Støvler og
Pampudsener (Morgensko) Brokbind, Ma
vebælter,
Ørevarmere,
Knævarmere,
Smør, Pølse, Faarekød, en Pakke med
Smør, Tobak og Cigarer sendte jeg samti
dig med de store Pakker, (indskudt af mig,
der afskriver Mors Brev: hvor har den ar
me Soldat faaet anbragt alt det tilsendte
paa en kaserne med kun et lille Skab til
hver enkelt?).
Vi begyndte vist at skrive Lørdag (?),
men har saa skrevet hver Dag siden, haa
ber nu Du har faaet (Brevet). De er nok
ellers glade for dig som Kammerat, har vi
allerede hørt, Du kan tro, det gør godt at
vide, Du er saa frimodig, og hvor er det da
godt, Du har en god kammerat og et godt
Logi, jeg kan ikke sige, hvor taknemlig jeg
er derfor, maatte det blive ved at forme sig
godt for Jer, jeg ved jo, Du som ingen an
den vil ty til Vorherre, og er ogsaa forvisset
om Du henter Kraft og Mod hos ham, jeg
savner dig saa meget til at bede (sammen
med) kære lille Fader, dine Bønner var saa
rige for mig. Tak for hver Dag og Aften
kære lille Fader, Gud give du atter maa
bede sammen med mig og for mig, jeg ved
jo, Du gør det, hvor du færdes. - Vor kære
lille Fattermand den algode Gud værne
ham (Dig) mod alt ondt, og beskytte hans
(Dine) gode Kammerater mod Overlast, de
er nu i Skyttegraven. Har du Fætters
(Tr.St.J.) Brev til dig, det var skrevet den
27. Nov., jeg lagde en Konvolut om (det)
til dig, det var særlig om Gaardens (Fætte
rens Gaard) drift. Han ja??? de begge (den
anden maa være Fars Fætter Jens Riis, der
sad fængslet under hele Krigen i Berlin
mistænkt - men ikke dømt for Spionage)
er jo i Berlin (ogsaa Tr. St. Jensen var
fængslet ca. 2 Mdr. i Berlin, sikkert i Til
knytning til Sigtelser for Højforræderi mod
min Far, der var fængslet fra Maj til hen i

Okt. 1915 - og endelig frikendt).
Faster havde Brev fra Hanne (Jens Riis
ses Hustru i Hamborg) forleden, men hun
havde ikke selv hørt fra Fætter (Jens Riis),
men deres Husvært derimod. - Sendte dig
også nogle Fødselsdagskort forleden, naa,
de maa vel komme med Tiden. Kristian
Olesen har skrevet til dig om Boringen.
Vandet er brunt som 01, han syntes, du
skulde selv bestemme om der skal bores
dybere ned, der er vel 55 m nede. Skal vi
have en ny lang Husstige? Den gamle er
raadden, siger Niels. Der siges her, at de
hjemløse (dem uden tysk Statsborgerskab)
er stillet Valget mellem Soldat eller ud af
Landet. Marie Engels Søn og Frederik
Kock var taget til Infanteriet forleden, de
andre blev nok sat tilbage (de var 18-aarige, Marie Engels Søn faldt i April 1916).
For første Gang siden din Bortrejse sang vi
i Aften: »Nu falmer Skoven«, hvor har jeg
dog savnet Din kære Stemme, nu vil vi ogsaa til at synge om Aftenen igen, vi har
(hidindtil) ikke kunnet. Nu er jeg søvnig,
slutter saa i Morgen, maaske der saa er
kommen gode Efterretninger fra dig. Tak
for Dine 2 Kort af 10. i Dag. God Nat saa
lille Fader! De andre sover allerede.
Din Anna.
*
Kommentarer:
Af Mors Brev til Far skrevet d. 13. Dec.
1915 fremgaar nogle interessante Enkelt
heder, som det nok er værd at huske.
1) At Far, der var beordret til at møde
til Session d. 2. Dec. 1915 i Haderslev,
straks maatte i Kejserens Klæder og omg.
sendtes til Kehl en By paa Rhinens højre
Bred overfor Strasbourg, for som næsten
45-aarig Rekrut at uddannes som Infante
rist.
Det var ganske uhørt, at Værnepligtige
straks efter Sessionen beordredes til en el
ler anden Garnisonsby uden først at have
haft Lejlighed til at tage Afsked med Kone
og Børn og som i Fars Tilfælde som Leder

af en ca. 150 ha stor Gaard at kunne drøfte
Gaardens Drift for den nærmeste Fremtid
med sin Kone, der nu pludselig skulle staa
med Ansvaret for Hverdagens mange Gøremaal.
Som ung Mand, ca. 1889, var Far kas
seret paa Grund af Hjertefejl og Brok af
militære Myndigheder. Lægspapirerne be
tegnede ham som hørende til »Landsturm
ohne Waffen«, og denne Registrering skul
le efter Loven vare til man fyldte 45, og det
gjorde Far d. 13. Dec. 1915. Saa længe
Krigen varede, blev man ikke ældre og
Aldersgrænsen var altsaa illusorisk i Fars
Tilfælde.
Ved Krigens Udbrud i Aug. 1914 vedtog
Regeringen en ny Lov, ifølge hvilken en
Landstormsmand uden Vaaben kunne ud
dannes i Vaabenbrug, dog maatte man som
saadan højest gøre Fronttjeneste i 9 Maaneder.
For Fars Vedkommende fik han de 9
Mdr. paa Østfronten, hvor man ofte havde
40° Kulde. Frivagterne og Nætterne til
bragtes i Jordhuler. Opvarmning maatte
man selv finde ud af. Bag Fronten og i
Nattens Mulm og Mørke fældede man
Naaletræer, der oparbejdedes til Brænde,
som man slæbte ud i Jordhulerne - de saakaldte Unterstände. Dette nyfældede
Brænde var saa harpiksrigt, at det friskfældet baade kunne brænde og varme. Fyrstæ
det maatte man ogsaa selv fabrikere. Som
Aftræk anvendte man bundløse Konservesdaaser. Med lidt Behændighed kunne de
stables oveni hinanden og fungere som
Skorsten. Kulden var dog ikke vort eneste
Problem. Der var jo ogsaa Rotter, Lus og
Lopper, sagde Far senere altsaa efter
Hjemkomsten Dec. 1918.
Alt dette om Far som Soldat paa Øst
fronten er paa dette Tidspunkt December
1915 uaktuelt. Stoffet er kun medtaget for
at lette Forstaaelsen af det, Mor skriver
om.
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militære Oplysninger ad den Vej. Af Man
gel paa Beviser løslod man Far en Gang i
Oct. 1915, og en lang trist Sommer var
spildt.
En anden Fængslingsbegrundelse kunne
være, at Ovennævnte + mine Forældre
havde en hemmelig Postforbindelse til
Danmark uden om Brevcensuren, der fore
gik paa den Maade, at den Postembeds
mand - dansksindet - der paa Hviding
Station skulde afhente Posten fra Dan
mark paa den danske Afd. af Hviding Sta
tion medtog Brevforsendelser, der pr. Bud
var bragt ham paa hans Bopæl til Videre
forsendelse fra den danske Side.
Den Gang i Dec. 1915 kunne man vel
have bange Anelser om, at Tyskerne var
kommen paa Sporet af denne hemmelige
Postforsendelse.
Det var de altsaa ikke!
Myndighederne havde et vaagent Øje
med de Sønderjyder, der ikke lagde Skjul
paa deres antityske Indstilling.
I Mors Brev omtales »Hotel Nissen« i
Skærbæk. Den tyske Amtstjener - en Slags
underordnet Betjent i Uniform men uden
Pickelhue - var tillige Arrestforvarer for
Hvorfor arresterede Tyskerne disse Men de - dog kun faa - fængslede, som Regel
nesker? Var det fordi, de havde en familiær »Bosser« der var Plads til i Arresten i Skær
eller venskabelig Tilknytning til mine For bæk.
ældre?
Johan Nissen hed han. Som ung havde
Min Far blev i Maj 1915 fængslet og han et Aar været Tjenestekarl hos Far. Vi
mistænkt for Højtforræderi, en Anklage, mente den Gang, han hørte til den dansk
Far først efter maanedlange Forhør fik at sindede Del af Egnens Befolkning. Mine
vide begrundedes med, at Brevcensuren Forældre tog ham med til danske Foredrag
havde tilbageholdt et aabent Brevkort med og Sammenkomster i Brøns Forsamlings
en Nejendam, København, som Afsender. hus.
Denne Nejendams Eksistens anede Far in
Senere endte Johan Nissen som tysk
tet om. Af Kortets Indhold fremgik det, at Embedsmand i ovenomtalte Stilling vel
man bad Far opgive Adresser paa Krigs sagtens for at faa en fast Stilling og der
fanger af sønderjysk Oprindelse, der be med et taaleligt Levebrød. Den Stakkel!
fandt sig i England, Frankrig og Rusland.
Efter ham fik Arresten Øgenavnet: »Ho
Sikkert for at give disse Fanger en Haands- tel Nissen«. Ved Genforeningen var han
rækning i Form af Rødekorspakker og blandt dem, der tog Enkeltbillet syd paa til
dansk Litteratur. Tyskerne har vel haft Neumiinster uden at efterlade sig noget
Grund til at tro, at de Allierede kunne faa Savn.
2) Om Fængsling af min Farfar Niels
Beier, Brøns og Faster Anna senere gift
Søndergaard er jeg for sent kommen i Tan
ker om at faa dette tidsfæstet. Jeg var ca.
80 Aar, inden jeg spurgte gamle Menne
sker i Brøns og Omegn, om de kunne hjæl
pe mig med at finde ud af, hvornaar under
Krigen dette var sket. Ingen nulevende hu
skede mere, hvad der skete paa Hjemme
fronten i de første Krigsaar.
Til al Held finder jeg i mine Gemmer et
Brev, Mor i December 1915 har skrevet til
Far, og af dette fremgaar, at disse Arresta
tioner skete i Dec. 1915. Begivenhederne
fremgaar af Mors Brev, saa jeg nøjes med
at notere Navnene paa de paagældende og
hypotetisk at begrunde disse Fængslinger.
Niels Beier og Faster Anna, Brøns.
Anna Jensen, Rejsby, Søster til Truels
Stauning Jensen
Peter Jensen Gad, Hejsel
Asmus Rahrs Søster, Roager
Sigrid Nissen, Vojens (Datter af en Ku
sine til Far)
Metha Lorenzen, Smedemester L. Hu
stru i Skærbæk.
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Anna og Nis Andersen, Gammelgab, med deres ni børn. Fra venstre, forrest: Johan, Anna, Alma,
Dagmar, Nis, Misse og Cecilie. Bagved: Anna, Nis, Peter og Hans. Foto 1912.

Fra en slægtsgård i Gammelgab
Fru Alma Jakobsen, Gråsten, skriver om
søskendeflokken:
Nis Andersen, født i Gammelgab, d. 6.
april 1862 - dansk realeksamen i Broager landvæsenselev 1880 sammen med H. P.
Hanssen hos sin morbror Klaus Peter
Wolff i Gammelgab, siden på landbrugs
skole (Lyngby el. Tune), derefter bestyrer
af landbruget på Ketting Bispegård, der
den gang ejedes af en storbonde Erichsen.
- Her var han i otte år til sit giftermål i
januar 1893 med min mor.

Anna Marie Hansen, født 7. nov. 1867 i
Skodsbøl. Hendes far var husmand. Hun
gik i dansk skole i Broager, hjalp til der
hjemme nogle år, var siden husjomfru i syv

år på Ketting Bispegård, var på Vrå høj
skole 1892, inden hun blev gift med far.
Deres gerning begyndte som bestyrerpar
på Klaus Peter Wolffs store gård, (mens
han var flere år på rejse til Amerika, Au
stralien og Konstantinopel), hvor min æld
ste søster er født. Foråret 1896 overtog de
fædrene gården derhjemme, hvor alle vi
søskende er født.

Den ældste, Cecilie, er født 23. december
1893, gik i tysk skole i Skeide, lærte at sy,
kom på Hejis Efterskole, lærte gymnastik
på Askov, ledede gymnastikken i Broager
(under tysk herredømme med gendarmop
syn), lærte husholdning på Sandbjerg Slot
en sommer og sommeren 1919 på Sorø hus
holdningsskole, hvor sønderjyderne den
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gang blev meget forkælet. Har siden haft trods de dårlige tider for landbruget. I
forskellige gøremål som kokkepige, husbe 1930 solgte han den og kom til Rinkenæs,
styrerinde hos et lærerpar i Tønder og slut havde her en ornestation. Døde 1974.
tede der med et pensionat. Død 1978.
Marie, kaldet Misse, er født 26. august
Peter er født d. 25. juli 1896. Gik i tysk 1903, gik i tysk skole i Skeide og siden i
skole i Skeide, kom til Hejis Efterskole og den tyske pigeskole. 1919 på Hejis efter
var med i det danske foreningsliv. Han skole. Fik plads i huset, tog senere præli
havde plads på gårde, og i 1916 måtte han minæreksamen fra Broager private realsko
med i krigen. Kom først hjem til jul 1918. le, læste på Tønder Seminarium, blev lærer
Vinter 1919 besøgte han Ryslinge højskole, i Løgumkloster, gift med lærer Peter
stemte 10. februar 1920 i Gammelgab sko Hjeds. De fik arbejde som lærerpar i Lan
le, var siden hos Lawaetz i Ulkebøl og lær gå, og kom sluttelig til Kerteminde.
te frøavl. Efter brylluppet med Katrine
Alma er født 16. januar 1906, gik i Gam
Krogh begyndte de nygifte som bestyrer
melgab skole fra 1912-16, videre i den ty
par hos Klaus Peter Wolffs enke og datter.
ske pigeskole og de sidste 1!6 år i dansk
1927 overtog de fædrenegården i Gammel
realskole i Broager (ingen eksamen). 1921
gab.
barnepige på en stor gård, ung pige der
Hans er født 18. december 1898, gik i tysk hjemme med alt forefaldende markarbej
skole i Skeide, kom i malerlære i Kiel (boe de. Kom som 18-årig på Medstedgård som
de hos sin farbror, der var ostegrosserer). kokkepige- og stuepige. Var ét år hos over
Han blev indkaldt 1917, fik en kort uddan lærer Novrup i Tønder, havde fra 1927-31
nelse i Rendsborg og kom til Frankrig. Blev forskellige pladser i København med afbry
hårdt såret 8. april 1918 og døde på lazaret delse 1929 på Sorø Husholdningsskole, på
i Charlerois.
Ankerhus 1931-33 og siden lærerinde på
Gråsten Husholdningsskole til den blev
Anna er født 22. juni 1900, gik et par år i
nedlagt. Gift 1947 med landbrugslærer
tysk skole i Skeide. Fædre fra danske og
Jens P. Jakobsen, der 1950 oprettede Grå
tyske hjem havde fået ansat en lærerinde
sten kemiske laboratorium (jordbundsana
fra Thyringen, der kunne sprog (engelsk og
lyser). Efter min mands død 1967, videre
fransk), og der blev oprettet en privat pi
førte jeg laboratoriet til 1973 og nyder nu
geskole, som fik navnet Höhere Mädchen
mit otium.
schule; her har Anna, Misse, Alma og Dag
mar gået i skole, når vi fyldte 10 år og Dagmar er født 10. juni 1909, gik i Gam
indtil den danske private realskole kom i melgab skole og siden i den tyske pigesko
Broager. Den yngste bror Johan gik også le. Efter 1924 ung pige i huset i Mølmark,
her. Far turde ikke sende sine sønner på Åbenrå, blev gift 1930 med Jørgen Peder
det tyske gymnasium i Sønderborg, han sen. Har fem sønner, nyder sit otium sam
var bange for at de skulle blive påvirket af men med manden i Langesø på Als.
den tyske propaganda. Anna døde 21. juni
Johan er født 2. januar 1911, gik i tysk
1919 efter en blindtarmsoperation.
skole i Gammelgab, siden dansk realskole
Nis er født 4. februar 1902, gik i tysk skole i Broager, tog eksamen, kom i manufaktur
i Skeide og fra 1912 i den nybyggede skole lære i Åbenrå, fik egen forretning i Broa
i Gammelgab. Var siden på Hejis eftersko ger, siden i Skærbæk og i Års. Nyder sit
le og efter 1920 på Dalum Landbrugsskole. otium sammen med sin kone. Bor i Ålborg,
Købte en gård i nærheden af Horsens, hvor deres to børn med familie er bosat.
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Alma Jakobsens ældste bror Peter Ander
sen, Gammelgab, skriver:
Jeg er født d. 25. juli 1896 i Gammelgab.
Min far var gårdejer Nis Andersen. Min
mor Anna Marie, f. Hansen. Min bedstefar
hed Peter Andersen og min bedstemor hed
Cecilie, f. Wolff. Min oldefar hed Nis An
dersen og min oldemor hed Maren, jeg ken
der ikke hendes familienavn.
Min oldefar havde en lille gård i Skeide.
Efter statsbankerotten havde han nogle
rigsdalere på kistebunden, og dem ville
statskassen have fat i. På gården i Gam
melgab boede en mand ved navn Schmidt,
og efter hvad der er blevet mig fortalt, var
han ved at gå fallit, og så fandt regeringen
på at mageskifte hans ejendom med min
oldefars for på den måde at få fat i de
dalere, min oldefar havde. Gården i Skeide
var på 20 tdr. Id og gården i Gammelgab
på 60 tdr. Id, og det blev denne gård, der
i 1820 blev vor slægtsgård.
Min bedstefar overtog omkring 1850
gården, og min far overtog den 1895. Jeg
blev forpagter i 1927 og ejer 1934. Min
ældste søn fik gården i forpagtning i 1959,
og han blev ejer af den 1964 og har den
stadig nu i 1981.
Nu vil jeg fortælle lidt om mit hjem, som
under tysk styre var et godt dansk hjem. Vi
blev 10 søskende. Cecilie var den ældste, så
kom jeg, min broder Hans, der faldt i kri
gen 1914-18. Derefter Anna, som døde af
blindtarmsbetændelse 1919, min broder
Nis, søstrene Marie og Alma. Endnu en
broder, der døde 10 måneder gammel i
1908, en søster Dagmar og en broder Jo
han, ialt 10 i rækken. Vi havde det godt og
kom tidligt til at bestille noget, og derfor er
det gået os godt allésammen. Vi er fem
tilbage, og jeg som den ældste på 85 år.
Nu lidt om mig selv. Jeg kom i Skeide
skole efter påsken 1902, og jeg kunne ikke
et tysk ord, men det fik jeg hurtigt lært, for
i den lille skole, hvor vi begyndte, kunne
den unge lærer intet dansk.

Vi, der var danske, kunne få fire timers
dansk undervisning i katekismus og danske
salmer. Det gik meget godt. Spanskrøret
stod altid i nærheden, så der var altid ro i
klassen, hvor vi var 80 børn i hver klasse.
Det er ikke som idag, hvor lærerne er over
belastet, når de har 20 børn.
Jeg gik fire år i den lille skole og fem år
i den store skole, hvor der også var 80 børn,
og der hjalp de største så de mindste. Pi
gerne gik i otte år, de skulle ikke være så
kloge. Længe før jeg blev konfirmeret, fik
jeg lært at pløje, og det var med en dansk
Fraugdeplov.
Min far var streng med pløjningen. Det
skulle være lige, men det kunne jeg, og han
var stolt af mig, da jeg var 13 år. Jeg blev
konfirmeret 9. april 1911 i Broager kirke
på dansk. Der var hvert år en dansk og to
tyske konfirmationer. Til festen var hele
familien, onkler og tanter med. Af min
bedstemor fik jeg en guldurkæde, som jeg
har givet min ældste søn. Da det blev hver
dag om mandagen, blev jeg karl hjemme
hos far, og jeg skulle passe fire heste med
fodring, mugning og strigling, og alt dette
før morgenmaden. Om sommeren skulle
det være færdig kl. 6 og om vinteren kl. 7.
Jeg havde en god mor. Hun lavede god
mad og passede os børn godt, selv om vi var
mange. I mørkningen om efteråret blev vi
samlet før aftensmaden og sang så de dan
ske sange, mor havde lært os. Der var man
ge sange vi ikke måtte synge i fri luft, men
i stuen gik det fint efter den blå sangbog.
Sommeren gik, og 3. november 1911 rej
ste jeg med mange andre til Hejis eftersko
le for at lære at læse og skrive dansk. Reg
ning kunne jeg fra den tyske skole, særlig
hovedregning. I den tyske skole brugte vi
dengang meter og kilogram, hvor mange i
det gamle land regnede med tommer og
pund.
Det var en dejlig vinter, hvor vi fik me
get lært. Specielt for os hernede de dejlige
danske fædrelandssange. Jeg kom hjem til
273

1. april og blev så igen karl, og alt gik igen
i den gamle gænge.
Sommeren 1912 var der arrangeret et
stort offentligt årsmøde i Broager, og der
var jeg med. Det var under gendarmopsyn
og også af den tyske amtsforstander. Der
var mange store talere, H. P. Hanssen,
Kloppenborg-Skrumsager, Peter Grau, Nis
Nissen, Vibøge, og mange flere. Der var
mødt flere tusinde. Jeg kan ikke huske alt,
men en husker jeg, som var det i dag, og
det var Skrumsager fra Københoved, en
stor kraftig mand med en meget kraftig
røst, der kunne høres vidt omkring. Han
begyndte at tale om tyskerne, og alt det
onde de gjorde os danske, og han blev ved
på den måde længe. Jeg tænkte, hvor længe
vil det gå, inden han bliver arresteret, og
det stod på i mindst tyve minutter, og så
sagde han: »Ja, og tænk så vil de have, at
vi skal kalde dem brødre«. Der gik et sus
gennem forsamlingen, da han holdt op.
Den tale skal nok ligge i et arkiv.
Det blev vinter, og så begyndte gymna
stikken. Vi var et karlehold og et pigehold,
og der var sanglege de aftener, hvor både
drenge og piger havde gymnastik samme
aften. Det var skønt. Det var vinteren
1912-13.
Vi havde i Broager en foredragsforening,
en gymnastikforening og en sangforening,
den sidste var en forening, hvor der blev
spillet dilettant. Der blev spillet før jul og
en gang i det nye år. Det var store stykker,
som Svend Dy rings hus, Eventyr på fodrej
sen, Elverhøj, Feriegæsterne og mange an
dre.
Når det var indøvet, var der generalprø
ve for børnene. Derefter blev der spillet tre
aftener i en uge. Tirsdag for de unge, tors
dag for de ældre og lørdag var det offent
lig, og det samlede fuldt hus hver gang.
Ungdomsforening var forbudt. Vi havde
ringriderfest i Broager den første søndag i
juli. Jeg var med første gang i 1912 og har
så været med i 45 år, i 18 år som formand.
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Vi havde to markedsdage i Broager, 3.
maj og 3. november. Markedet sluttede
med bal, og vi morede os. Når vi så skulle
hjem, sang vi ned ad gaden danske fædre
landssange og helst dem, der var forbudte.
Det varede ikke længe, så kom gendarmen
og skrev vore navne op, hvis vi ikke kunne
løbe fra ham. Vi vidste ikke, hvad der ville
ske, men nogle dage senere kom gendar
men til far med en bøde på tre mark for
gadeuorden, og det blev efterhånden til
mange gange, for far sagde, når vi havde
været ude: »Nå, blev Du taget igen - bliv
ved med det, de tyske svin har godt af det«,
men tre mark var dog en slags penge den
gang.
Sommeren 1913 havde gymnastikfor
eningen en tur til Dannevirke på cykel,
frem og tilbage på en dag. Det var strengt.
Vi gik oppe på den gamle mur, og vi tog en
lille stump sten med hjem som minde.
Samme sommer var vi indbudt til Odense
i tre dage, hvor vi boede privat. Vi fik me
get at se, så det var en stor oplevelse. Vi
smagte Albaniøl, og vi var kun vant til kaf
fepunch. Det var en dejlig tur med skib til
Fåborg. Da jeg var ti år, var vi også på
rejse til Fyn. Vi var otte drenge i den alder.
I hvilken forbindelse turen var, kan jeg ik
ke huske. Vi sejlede med damper fra Søn
derborg til Fåborg, og det var en brand
storm fra øst. Ud til Kegnæs gik det op og
ned, men da vi havde rundet Kegnæs, fik
vi vinden ind fra siden, og det var slemt.
Turen tog tre timer, men jeg blev ikke sø
syg, hvad de fleste blev. To af os skulle til
Avernakø, og jeg var den ene. Der blev jeg
modtaget af sognefogeden, fik aftensmad
og i seng. Værelset var i den ene ende af
huset, og jeg var ikke stolt af at ligge der
alene på et fremmed sted de første aftener.
Det var ældre mennesker jeg var hos, og
jeg var der i ti dage. Jeg skulle hver dag
binde halmbånd af rughalm, 25 stk. De
skulle bruges i høsten til at binde tre neg
sammen. Det kaldte de en kjærre. Jeg var

glad, da de ti dage var omme, og så gik det
samme tur hjem. Ude er godt, hjemme
bedst. Far købte den første selvbinder i
1900, så vi brugte ikke halmbånd, sådan
som på Avernakø.
1913 var der et stort møde i Vester Sot
trup på forsamlingsgården. Unge under 18
år måtte ikke deltage, men vi mødte op
alligevel.
Før mødet begyndte, blev det sagt, at så
snart gendarmen eller amtsforstanderen
kom, skulle vi under 18 år gå ovenpå, hvor
der var reserveret værelser til os, indtil gen
darmen gik. Det var rigtig noget for os
drenge og piger. Når der så var afblæst,
kom vi ned igen, men på hjemvejen blev vi
taget i gadekrydset i Nybøl, og det kostede
os, der ikke var 18 år, tre mark.
Så kom høsten 1913 og efterår og vinter.
I februar 1914 blev far og jeg uenige. Jeg
sagde til far, at 1. maj ville jeg ud at tjene
på en anden gård. I sin galde sagde han,
om jeg troede, der var nogen, der ville have
mig. Det mente jeg nok, jeg var på vej til
at blive 18 år. Mor måtte se at få os på ret
køl.
Jeg begyndte at kigge i avisen, om der
var nogen, der havde brug for en karl, og
det var der. Jeg skulle møde hos ham om
søndagen. Far ville med. Jeg sagde, det
kunne han godt, men lønnen ville jeg selv
afgøre. Det var en gård på 78 tdr. ld^ Fem
heste skulle jeg fodre og strigle. Andenkar
len skulle muge og holde stalden ren. Vi
kom så til lønnen, og jeg forlangte 550
mark for et år. Manden mente at 500 var
nok, men jeg holdt fast og fik 550 mark.
Den 1. maj begyndte jeg i den ny plads,
og det gik godt. Det var fars skyld, han
havde lært mig at lave et godt stykke ar
bejde med akkuratesse. Det var også et
godt madsted, hvad det dengang kneb me
get med mange steder, hvor det stod på
flæsk og grød 21 gange om ugen. Her var
kosten som hjemme. Jeg fik også aftalt, at
jeg skulle have to dage fri til ringridning i

Broager og to dage til amtsringridningen i
Sønderborg, men det var også den eneste
ferie jeg havde i det år.
Den første august brød krigen ud. Jeg
var for ung til at komme med. Jeg var lige
fyldt 18 år, og manden, jeg tjente hos, var
for gammel til at skulle møde, men efter
hånden blev mange indkaldt.
Jeg flyttede hjem, da året var omme, og
var så karl hjemme. I maj måned 1915
skulle jeg på session, og jeg blev taget til
tysk soldat, årgang 1896, men vi regnede
med at krigen ville være forbi, inden vi
skulle med. Der var allerede faldet mange
gode danske mænd, og megen sorg var over
det ganske land. Sommeren gik, og der ske
te ikke noget, men den 10. oktober 1915
blev jeg indkaldt til Flensborg, og jeg var
så tysk soldat.
Min soldatertid har jeg tidligere skrevet
om i Sønderjysk Månedsskrift (maj 1982).
Nu vil jeg skrive lidt om min far og mor.
Far var født 6. april 1862 på gården i Gam
melgab. Min mor er født 7. november 1867
på en mindre gård i Skodsbøl, naboby til
Broager. Meget om mors barndom og ung
dom ved jeg ikke, kun at hun kom ud på en
gård på Als, Bispegården, da hun kun var
atten år. Der var to brødre, der var slagte
re, der ejede den. De havde en søster, der
var syg, og hende passede min mor. Da
denne søster døde, blev min mor ung pige
i huset. De to brødre var ungkarle, så de
havde en husjomfru, som stod for hushold
ningen. Da hun gik, af, fik min mor plad
sen, da hun af husjomfruen havde lært god
madlavning. Mor var i pladsen i syv år, så
kom hun tre måneder på en dansk højskole,
men hvilken husker jeg ikke.
Min far havde gået på en dansk realsko
le og taget dansk realeksamen, han var der
efter et par år hjemme som karl hos sin far,
blev så landvæsenselev hos sin onkel Klaus
Peter Wolff i Gammelgab. Det var en gård
på 180 tdr. Id. Han skulle på session, da
han var 20 år, men rejste så til Hamborg et
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halvt år for at blive fri for at være soldat.
Hamborg var en Hansestad, og der var sto
re chancer for at blive fri, og det blev han
også. I den tid, han var der, havde han
plads hos en slagter, og han skulle bringe
kød ud til kunderne. Jeg kan rigtig se ham
for mig med trætruget på nakken på Ham
borgs gader.
Han kom så hjem igen, da han var blevet
skrevet fri. I 1888 kom han på Thune land
brugsskole. Det var en af de hårdeste vint
re, der har været, og han har fortalt, at han
havde fået en dyne, der var fyldt med bog
hvedeavner, og når han lå i sengen, faldt
avnerne ned til begge sider, så han kun
havde dynevåret over sig. Da han kom
hjem fra skolen, fik han plads som forval
ter på Bispegården, hvor min mor var. Om
de har kendt hinanden før, ved jeg ikke,
men et par år efter blev de forlovet, og det
var de i tre år, før de blev gift.
I 1892 kom fars onkel, der havde den
store gård, til far og sagde, at han skulle
sige sin gode stilling op, for så kunne han
komme til ham og bestyre hans gård et par
år, for onklen ville ud at rejse. Som besty
rer kunne far blive gift og bo på gården, og
20. januar 1893 blev far og mor gift, og
han var så bestyrer til 1. maj 1895, hvor
tredie slægtled overtog gården. Fars skole
gang i den danske realskole i Broager kom
ham til gode. Han blev tillidsmand i Sprog
foreningen, som havde til huse i Åbenrå.
Far var også med i byrådet og i bestyrelsen
for Skeide mejeri.
Gammelgab kommune skulle før 1914
udrede 1600 mark, det var til at dække
udgifterne til skolen i Skeide og sognet.
Det var kun bønderne, der betalte skat,
og de satte sig selv i skat, efter som det var
gået godt eller dårligt. Hvis det var gået
skidt for én, slap han billigere. De kendte
jo hinanden ud og ind. Vejene skulle bøn
derne holde. De blev opdelt, så hver havde
sit stykke. 1913 kørte jeg 70 læs grus fra
Kragesand ved Skeide, fire læs hver dag.
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Til jul kom der store pakker bøger, jule
blade og den blå sangbog, som far og mor
pakkede i små pakker, og dem gik vi børn
rundt med til alle undtagen bønderne. Bø
gerne kom fra Sprogforeningen.
Det må have været svært for far og mor
at have to sønner med i krigen. Min broder,
der var to et halvt år yngre end jeg, blev
hårdt såret og døde otte dage senere.
Far var også udtaget som nævning ved
landsretten i Flensborg. Jeg kan huske det,
fordi han kom hjem derfra og var meget
ked af det. Mor spurgte, hvad der var i
vejen, og så svarede han, at han havde væ
ret med til en dødsdom.
Far var også med i tilsynsrådet i Broager
Sparekasse og meget andet.
Da krigen var ovre, havde vi to heste,
hvor vi før havde haft fire, og fem køer,
hvor vi før havde haft tyve. De var taget af
tyskerne for betaling, så der var ikke meget
at begynde med.
Mor og far havde også været til udstil
ling i Paris. Jeg kan ikke huske årstallet,
men det var en verdensudstilling.
1919 var jeg karl hjemme igen, og blev
meget skånet efter at være kommet hjem
fra krigen med hele lemmer. 1. april blev
jeg landvæsenselev hos Lawaetz i Ulkebøl
på Als. Det var en gård på 300 tdr. Id. og
han var en stor mand inden for frøavl og
forsøg med hvedesorter. Han havde frem
avlet en hvede, som han kaldte alshvede,
en yderig sort. Der var jeg i syv måneder og
havde stort udbytte deraf.
3. november rejste jeg til Ryslinge høj
skole, hvor jeg var i fem måneder. Det var
en god skole, der fik jeg lært en masse gode
ting. 10. februar rejste jeg hjem til afstem
ning og var med til at stemme os hjem til
Danmark. Jeg kom hjem til april og var så
karl hjemme til 1. maj 1922. Den dag blev
jeg bestyrer på en gård på 180 tdr. Id. Det
var den samme gård, mor og far var på i
1892-95. Jeg var der i fem år.
1921 lærte jeg en pige at kende, som

senere blev min kone. Vi var forlovet i to år
og blev gift 16. november 1923. Min kone
hed Kathrine Margrethe Krogh og var født
i Rinkenæs 31. december 1900.
Vi fik fire børn, en pige og tre drenge,
som kom i Broager realskole.
De hedder Annemarie, Nis Peter, Ejner
og Holger. Ejner besøgte statsskolen i Søn
derborg, tog realeksamen og kom i han
delslære. Nis Peter blev landmand og Hol
ger uddannet som bilmekaniker. Annema
rie lærte husholdning og blev gift på vor
sølvbryllupsdag med direktør Jens Chri
stensen i 1938. Nis Peter, som fik gården,
blev gift med Annedore Schmidt fra Varnæs. Ejner er gift anden gang med Hedvig
Christiansen fra Vejle og Holger blev gift
med Johanne Tychsen, Krammark.

Jeg har været medlem af bestyrelsen for
Skeide mejeri, medlem af bestyrelsen i
Gråsten Andelsslagteri, siden 1938 med
lem af repræsentantskabet for Sønderborg
amt i forsikringsselskabet »Danmark«, se
nere »Tryg«, indtil 1982 i bestyrelsen for
Kræftens bekæmpelse, Turistforeningen og
konservative forening. Formand for ringri
derforeningen i 18 år. Min far var med ved
oprettelsen af Gråsten Andelssvineslagteri
og var med i ti år.
Min bedstefar gav 16.000 rigsdager for
gården.
Far gav 32.000 mark + aftægt.
Jeg gav 75.000 mark + aftægt.
Min søn har givet 167.000 kr. + 2.000
kr. i aftægt.

Boganmeldelse
Unruh og Steiniger: Staats- und Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein
und Dänemark.
Udgivet af Institut für regionale Forschung und Information, Flensborg. Matthiesen
Verlag, Husum. 101 sider. DM 28,-.
Bogen, der helt er skrevet på tysk, uden
dansk resumé, er på 101 sider, opdelt i to
hovedafsnit med hver sin forfatter. Rede
gørelsen for tyske forhold er skrevet af pro
fessor dr. jur. Georg-Christoph v. Unruh,
og er en saglig og klar redegørelse, der fyl
der knap 17 sider.
Redegørelsen om forholdene i Danmark
er væsentligt større, nemlig på ca. 70 sider.
Den er skrevet af Rechtsanwalt, dr. jur.
Wolfgang Steiniger, der i øvrigt opholdt
sig på Århus Universitet i oktober 1981.
Deraf ses, at bogen i første række har til
formål at give tyske interesserede et ind
blik i danske kommunale forhold, og det
gøres på udmærket vis, klart, koncist og
med fyldige litteraturhenvisninger. Afsnit
tet behandler især kommunalreformen, de
nuværende forhold, opgavefordeling, kom

munal ret, finansieringsforhold, tilsyn
o.m.a. Det er udmærket gjort på de 70 si
der, der har været til rådighed, og som jo
begrænser muligheden for at medtage de
taljer.
Man søger forgæves efter direkte fejl,
men burde vel fremhæve, at det på side 58
nok skulle være klargjort, at der stadig fin
des 50 statsdrevne gymnasier i Danmark,
og at det kun er de nye, der automatisk
bliver amtskommunale - noget rod, iøvrigt.
Men undervisningsministeren vil selv be
holde dem, og så er der åbenbart ikke no
get at gøre.
På side 59 nævnes at amtsrådets socialog sundhedsudvalg alene er underkastet til
syn af Socialministeriet. Det gælder dog
kun i visse forhold.
Et sted (side 43) konstaterer forfatteren,
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at der både i Forbundsrepublikken og i
Danmark er et politisk ønske om, at give
størst mulig selvbestemmelse til kommu
ner og amtskommuner, men at dette i stør
re omfang er gennemført i Danmark end
syd for grænsen. Og det glæder os da.
Alt i alt en bog, der egner sig udmærket
for tysksprogede, der ønsker at sætte sig
ind i kommunale forhold i Danmark, og
således også en gavemulighed, når kommu
ner får tysk kommunalt besøg syd fra.
Nogle vil nok spørge: Ja, men udgav In

stitut for Grænseregionsforskning på Folkehjem ikke også en bog om dette emne?
Jo, det gjorde det, i 1980, skrevet af
Gert Gammelgård, men de to bøger er byg
get op på forskellig vis, idet Gammelgård
i højere grad foretager sammenligninger
inden for de enkelte områder, og går en del
mere i detaljer.
Men derfor kunne man da godt mene, at
her var et emne, der kunne have egnet sig
til en fællesudgave - på dansk og på tysk.
Erikj.

Grænselands-dagbog
SYD FOR GRÆNSEN

3. juli: I. C. Møller-Fonden i Sydslesvig
har i 1981 ydet hjælp i 1917 tilfælde med
portioner mellem 50 og 300 DM. Året før
udbetaltes 1476 portioner. Fhv. amtssekre
tær Nis Petersen, Harreslev har afløst Ing
rid og Niels Bøgh Andersen som fondens
administrator.
7. juli: Flensborgs overborgmester Bodo
Richter fratræder sin stilling pr. 1. oktober
for at overtage en stilling som leder af ad
ministrationen i byen Wuppertal. Bodo
Richter har været overborgmester siden
1977, valgt af SPD og SSV.
8. juli: Med 49 børnehaver og børneinsti
tutioner med plads til 2711 børn, heraf 17
danske børnehaver, ligger Flensborg by
klart foran samtlige øvrige tyske byer.

ved FR. RUDBECK

Den grønne liste i Nordfrislands amt
kræver af landsregeringen udførlige infor
mationer omkring den planlagte vadehavs
nationalpark og kræver en hurtig indsats
mod den fortsatte forurening af Nordsøen,
der på et enkelt år anslås til 88 miil tons.
På baggrund af et FDP-initiativ om at
begrænse udgifterne til landdagsvalgkam
pen opfordrer SSV alle partier til at give
afkald på landets valgtilskud på 3 DM pr.
stemme.
I planlægningsområde V, det egnsudvik
lingsområde, der i realiteten dækker Syd
slesvig, er tilflytningen praktisk talt gået i
stå. Kun 734 personer flyttede ind, mens
det for hele Slesvig-Holsten var over
12.000 personer. Også erhvervsudviklingen
er gået i stå som følge af manglende offent
lige tilskud, hvilet skyldes lavere skatteind
komster.

13. juli: Foreningen til bevarelse af rester
9. juli: Som ny præst ved Ansgar-kirken i ne af den gamle Ejderkanal mangler ca.
Flensborg udnævnes lektor Per Østerby, 4,5 miil. DM, alene til bevarelse af de sid
Silkeborg, og som præst for Skt. Hans- ste sluser. Der appelleres nu såvel til be
Adelby-Engelsby menighed udnævnes pa folkningen, politikerne som erhvervsvirk
stor Morten Christian Mortensen.
somheder om støtte.
Slottet Hoyersworth i Ejdersted åbnes
første gang i denne sommer for turistbesøg. 14. juli: Diskussionen omkring besættelsen
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af overborgmesterembedet i Flensborg er
begyndt. SPD kan ikke acceptere et udspil
fra CDU, der som byrådets største parti
mener at burde besætte posten, men vil af
vente ansøgningerne, mens SSV fastslår, at
ikke partibogen men kvalifikationerne må
være det afgørende.
37 år efter krigsafslutningen behandles
stadig 6 sager mod nazistiske voldsforbry
dere ved domstole i Slesvig-Holsten.
16. juli: Mens der i tidligere år regnedes
med omkring 450 storkepar i SlesvigHolsten, med omkring 1200 unger, tegner
tallene i år betydeligt lavere.
17. juli: I tiden 1976 til 1981 er der i Sles
vig-Holsten oprettet 1125 nye virksomhe
der og dermed blev skabt 13.154 nye ar
bejdspladser, oplyser økonomiminister
Jiirgen Westphal. Sammen med andre er
hvervsfremmende foranstaltninger er der i
landet ialt i denne periode skabt 29.697
nye arbejdspladser heraf alene i 1980 7611
pladser.
20. juli: I en tale forbundskansler, Helmut
Schmidt holdt under de nordiske statsmi
nistres møde i anledning af Kieler-ugen,
understreges betydningen af det gode na
boskab, men påpeges samtidig, at tyskerne
ikke altid har bestræbt sig på at være gode
naboer, men gennem historien ofte har vist
sig som rabiate og uregerlige naboer.
I et efterladt, nu offentliggjort skrift af
dr. Goslar Carstens nævnes de »hellige« af
stande mellem herredskirker og sognekir
ker; deres placering synes at have fulgt et
ganske bestemt mønster ofte på grundlag
af de gamle hedenske helligsteder.

22. juli: I 1981 faldt indbyggertallet i
Flensborg kun med 300 til 87.562. Andelen
af udlændigne beløber sig til 5,4 pct. heraf
1726 tyrkere, 1069 danske statsborgere og
530 grækere.

25. juli: Ved mindesammenkomster i
Flensborg og i København i anledning af
132 året for Istedslaget mindes man sam
tidig, at det er 120 år siden, Istedløven rej
stes på den gamle kirkegård i Flensborg.
30. juli: Det 570 ha store Rantum-bækken
ved Sild omdannes fra et ferskvandsområ
de til saltsø til gavn for hav- og vadefugle.

NORD FOR GRÆNSEN:

1. juli: Det er 50 år siden DSB startede sin
første rutebil-rute fra Sønderborg og der
med på landsplan gik ind i rutebildriften.
Ved en jubilæumssammenkomst i Sønder
borg udtalte trafikminister J. K. Hansen,
at det nok var en fejl, at man i sin tid nedlagde banestrækningen fra Sønderborg til
Nordborg.
4. juli: Den nyvalgte formand for Sønder
jyllands Erhvervsråd, direktør Kurt Sandahl Sørensen, siger i en samtale med Jydske Tidende, at der er mange fordele ved at
flytte erhvervsvirksomheder til Sønderjyl
land, hvor der er bedre vækstbetingelser,
arbejdskraft, lav el-pris og et stort eksport
marked lige uden for grænsen.

6. juli: Fra skoleåret 1983 regner man med
at få en syd- og sønderjysk handelshøjskole
etableret gennem sammenlægningerne af
afdelingerne i Kolding, Sønderborg, Es
bjerg og Varde.

7. juli: Vadehavseksperten professor Niels
Kingo Jacobsen finder det formålsløst med
et saltvandsreservoir bag det nye dige, når
der allerede nu foran diget er ved at danne
sig nyt forland og vadeområder.
9. juli: I en fødselsdagssamtale med Der
Nordschleswiger understreger formanden
for Bund deutscher Nordschleswiger og
Slesvigsk Parti, Gerhard Schmidt, påny
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nødvendigheden af et tysk sekretariat for
uden det bestående kontaktudvalg på Chri
stiansborg. Han venter et udspil fra stats
minister Anker Jørgensen.

25. juli: Økonomiminister Ivar Nørgaard
finder, at en Storebæltsbro bør bygges,
men at byggeriet bør finansieres af private,
der så i en årrække må opkræve bropenge.
Amtsborgmester Kresten Philipsen ser det
som et vigtigt fremskridt, som kan fremme
brobyggeriet. SF-folketingsmedlem Tom
my Dinesen vil starte en folkebevægelse
imod broen, mens danske entreprenører
frygter, at arbejdet så vil gå til udenland
ske virksomheder.

10. juli: Fredningsstyrelsen anbefaler, at
Hertug Hans Hospital på Sønderbro i Ha
derslev, hvis ældste dele er fra 1569, sikres
mod forfald. Også ejendommen Badstue
gade 16 ønskes sikret.
I en samtale med Flensborg Avis siger
trafikminister J. K. Hansen, at motorvejs
forbindelsen gennem Sønderjylland kan 28. juli: Ved folketingsvalget 1979 stemte
ventes afsluttet i oktober 1984 eller et år 37 % af de tyske landmænd i Nordslesvig
før projekteret. En fast Storebæltsforbin på partiet Venstre, 25 % på Fremskridts
delse har stadig 1. prioritet i forhold til partiet og 23 % stemte på de konservative,
eventuelle andre broplaner over Østersøen fremgår det af en analyse, Gösta Toft fra
Grænseforskningsinstituttet i Flensborg
eller Øresund.
har udarbejdet om landbrugsstrukturen in
12. juli: På Folkehjem i Åbenrå afsløres et den for det tyske mindretal.
maleri af Maren Sørensen, Valsbøl i anled
Den tyske efterskole i Tinglev, der i
ning af 100-året for hendes fødsel. Der hol 1981/82 besøgtes af 66 elever, vil i det
des et mindesamvær på Helsehjemmet ved kommende skoleår modtage 79 elever.
Sønder Vilstrup, som Maren Sørensen le
dede fra 1920 til 1946.
28. juli: Det er 80 år siden, Jernfonden
oprettedes i Nordslesvig til forsvar og styr
14. juli: Miljøminister Erik Holst ansøger kelse af den nordslesvigske danskhed.
om 8 miil. kr. hos EF’s miljøfond til etable
ringen af et saltvandsreservoir bag det nye 31. juli: EF-kommissionen og den danske
dige ved Højer. Sønderjyllands amt, der regering enes om, at der fortsat ydes egns
ikke er orienteret om miljøministerens pla udviklingsstøtte til Bredebro, Højer, Lø
ner, vil i følge amtsborgmester Kresten gumkloster, Skærbæk, Tønder, Tinglev og
Philipsen protestere mod planens udførel Bov kommuner, men at tilskudene reduce
se; den støttes ikke på Tønderegnen.
res og fremtidig vil ligge omtrent på linie
med den støtte, der ydes til kommuner syd
24. juli: Bladet »Der Nordschleswiger« for grænsen.
bringer en artikel, hvori forretningsføreren
Amtsborgmester Kresten Philipsen til
for det slesvig-holstenske hjemstavnsfor bageviser påstande om, at fuglelivet i mar
bund, Hans-Joachim von Leesen fremhæ sken er truet som følge af det nye dige. Vel
ver de stærke skygger, der stadig hviler er der konstateret en nedgang i fuglebe
over det tyske mindretals tilværelse i Nord standen nord for grænsen, til gengæld er
slesvig, især med hensyn til valgregler og den øget i marskområderne syd for græn
børnehavetilskud, von Leesen kritiserer sen. Han finder derfor, at vildtbiologernes
samtidig retsopgøret efter 1945 og beteg fugletællinger er uvederhæftige.
ner Faarhuslejren som en koncentrations
lejr.
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Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45. 6200 Åbenrå
Tlf. (04) 62 46 83. Giro 504 26 82.
Redaktørernes adresser
Seminarieadjunkt Jorn Buch, Marielystvej 10. 6100 Haderslev, tlf. (04) 52 33 08.
Cand. pollt. Inger Bjørn Svensson. H. P. Hanssensvej 9. 6100 Haderslev,
tlf. (04) 52 17 37. (ansvh.)

SØNDERBORG HANDELSSKOLE
Handelsgymnasium - Handelshøjskole
afdeling
Sdr. Landevej 30 - Tlf. (04) 42 55 25

Værksted for arkæologi og kulturhistorie
Studier af sønderjyske fortidsminder - Aktiv deltagelse i udgravninger - Indsamling af
folkeminder - Medvirken i udstillingsarbejde.
Arbejdet ledes af mag. art. Birgitte Wistoft.
Lange kursus: 2 måneder januar-februar, 3 måneder marts-maj, 5 måneder januar-maj.
Korte kursus juni-november.

Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster
Tlf. (04) 74 40 40, kontor mandag-fredag kl. 10.30-13.00

DANEBOD HØJSKOLE - ALS
4 ell. 8 måneders kursus fra september
4 måneders kursus fra januar

HADERSLEV BANK

Tlf. (04) 46 41 12

Mogens Hemmlngsen

AKTIESELSKAB

Vi skaffer
penge
til huse.
Kreditforeningen Danmark

BRØDRENE GRAM AX * VOJENS

Storegadc 31l. Postbox 103,
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 74 00.

Sparekassen

Sydjylland

