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Historisk samfund for Sønderjylland
Årsmødet afholdes i år på Skamlingsbanken søndag d. 31.
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DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

Beretning.
Regnskab.
Beretning og regnskab for Sønderjydsk månedsskrift.
Styrelsesvalg. (På valg er landsarkivar Hvidtfeldt,
adjunkt Fanø, viceskoleinspektør Stenz og overlærer
Christiansen.)
5. Eventuelt.

Kl. 14 taler forstander Hans Lund, tidligere Rødding, om
„Historisk sans“.
Kl. 15 fælles kaffebord.
Kl. 16, kører deltagerne til Koldinghus museum, hvor mu
seumsinspektør, mag. art. Sigv. Skov vil forevise
samlingerne.
Der sluttes i Kolding kl. ca. 18.
Fra Åbenrå (Markedspladsen) afgår bus kl. 11,10, fra Ha
derslev (Rutebilstationen) kl. 12,00. De, der ønsker at køre
med bus, bedes senest d. 27. melde sig til arkivar Peter Kr.
Iversen, landsarkivet, Åbenrå, telf. 2704, privat 3766, eller til
Haderslev museum, telf. 2 23 62.
Styrelsen.

Skønlitteratur om og fra Sønderjylland
1864-1920
Af H. Lausten-Thomsen
Medens krigen i 1864 ikke synes at have fremkaldt nævne
værdig digtning på tysk, skabte den i Danmark en af vore
aller skønneste digtsamlinger: Chr. Richardt's „Et år“.
»Dannevirke kun et skræm sel,
slæ nget hen til evig glemsel.
Villig rømmet! Store Gud!
Ej på een n at D anm ark fældes,
m en på een n a t D anm ark ældes
ved et sådant jam m erbud.«

Dybt føler han tidens tyngsel, og han finder udtryk for
sine følelser, som ingen anden kunne. Højst når han nok i kir
kekantaten under Dybbøl-skansernes belejring „1 nød og fare“
med den stærke bøn:
»Vældige Gud, vor og vor fjendes,
o lad det kjendes, m ed dig vi drog ud!
o lod det dages! O lad det m ærkes,
m er end de stæ rkes er Du de svages
væ ldige Gud!«

I august måned er det „sørgetoner“, han former, men ved
løvfald, medens tågen isner, rosen visner, siv og snerle sammen
dør, synger han dog, som vi så tit har sunget med hans ord,
om atter at nå forår og ruggrønt land.
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Det er vel også de eneste sange, vi mindes, fra selve krigs
tiden, selv om Paludan Møller og H. C. Andersen naturligvis
også digtede i og om krigen; det blev dog mest kun lejligheds
digte, døgnfluer og er nu helt glemte. Men så er der jo et norsk
og et svensk digt. Der er: Ibsens „En broder i nød:
»Nu flokker sig om Tyras borg, —
k an hænde, sidste gang, —
et folk i nød, et folk i sorg,
med flaget h alv t på stang, —
H vert storm suk, som i Norge går
langs li fra D anm arks hav,
dig spørgende m ed ræ dsel slår:
Min bror, hvor blev du af?
Jeg stred en livsens strid for nord:
m it hjem land blev en grav; —
Jeg spejded over bæ lt og fjord
forgæves dine snekkers spor.
Min bror, hvor blev du af? —
Det v ar en drøm. Vågn stæ rk og kæk
fra folkesøvn til dåd!
En bror i nød! H ver m and på dæk; —
H er gælder rappe råd!
End kan det stå i saga slig
dansk, dansk er Tyras vold.
End Danebrogs forrevne flig
kan over N ordens frem tid rig
slå ud sin røde fold!

Carl Snoilsky, Chr. Winthers svenske ven skrev om:
Storken.
Hvor ä r du hemma, du storkefar
som öfver ängarna går och spetar?
Du klap p rar ängsligt och b rå d t du h ar —
hvad är det väl du så ifrigt letar?
H var är du hemma? Se så, gif svar!
På m jölnarns stuga vid Dybböls kvarn
jag bodde rym ligt, jag och de mina.
Jag tykte mig vara rika karln,
när. jag såg soln in i boet skina
på fem välartade storkebarn.

S k ø n litteratu r om og fra Sønderjylland. 1864—1920.
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En morgen blef där et grufligt gny
kring berget krälade pickelhufvor,
och m jölnarns stuga bran n högt i sky;
sn art såg m an blott några svedda tufvor —
ach m ine små o rk at icke fly!
Nu är jag barnlös och utan hem
och går och letar i våta mossar;
jag b lir så glad, då jag h itte r dem,
de rosenkindade danska gossar —
en gång de häm nas de brända fem!

Fra Sønderjylland ved jeg kun et digt, kanske der findes
nogle på tysk; men jeg kender ingen fra selve krigstiden. Hos
os er det redaktør Johannes Moldt, der digter, men hans vers
kom først offentlig frem mange år senere. Der er en „Slagbøn“, som han slutter:
H erre, skal det ske, at dagen bringer
sejren ej, men nederlagets kval,
at m in bøn did op til Dig sig svinger
over tusind brødres lig på val,
o, lad hver broders g ravskrift være:
»Mod sin m oder tro han faldt med ære«!
Mens hans øjne lukkes, bring ham bud:
A ldrig D anm arks stjerne slukkes ud.

Kort efter krigen skriver Moldt et længere digt „Før og n u “,
hvoraf kun dele er trykt. Det gælder om at holde ud „endog
med håb mod håb“.
Sålunde stander D anm ark med rent, men brustent skjold,
m ed kors, med tunge tab, med sorg i sinde.
En gang jeg elsked hende, men nu h ar tusindfold
jeg k æ rere den stakkels blege kvinde.
Så vist et folk kan trykkes, men aldrig slås i kvag,
hvis selv ej hånd det ræ kker, så vist skal gry en dag,
da alle sine børn min moder favner.

Det er toner, vi atter og atter møder i udlændighedstidens
sønderjydske litteratur. Undertiden synes man endda at gen
finde Moldts ordvalg. Der er ikke meget at nævne af, hvad der
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i krigsåret blev skrevet fra og om kampen i Sønderjylland. Der
er et par samlinger af krigsbreve, men at tale om dem ligger
uden for mit emne. Derimod kan fra 1869 nævnes „Skizzer fra
krigen“ af premierlieutenant Michael Giørup, fordringsløse
småfortællinger, som efterfulgtes af adskillige avisfeuilletoner
og almanakhistorier fra samme hånd.
Samme år kommer Moldts „Hvorfor jeg er bleven tydsk“
selvbekjendelse af Matz Matzen, synsmand, først trykt i hans
avis „Dybbølposten“. Satire og drilleri, vid og vittighed har spil
let en stor rolle i hele udlændighedstiden. Smil og latter, lune
og godt humør blev våben af værd. Men aldrig har viddet væ
ret bidskere eller mere gennemført end i Moldts bog, og i dag
er den et kulturelt minde og en kilde til forståelse af tiden,
der nok er værd at tage frem efter over 80 år.
Det er en alsisk bonde, hvis nationale livshistorie forfatte
ren søger at fortælle i hans eget navn, en historie om den hon
nette ambition, som fører ham ind iblandt den augustenborgske
hertugs tilhængere. Den er parret med en ikke ringe del af
uforstand, og til sidst, da hertugen er død og borte, har han
ikke let ved at tage pr øj seriet:
„Naturen har lige så lidt påtrykt mig tyskhedens stempel,
som den har gjort det ved andre tyskere, der er fødte og bårne
her til lands. Vi er en kunstfrembringelse, vi har først måttet
lære, at blive således som vi nu er . . .
Rundt omkring mig taler folket om et gammelt fædreland,
til hvilket kærligheden aldrig kan udslukkes, om et modersmål,
som det ingen sinde vil slippe, om fortidsminder og sindbilleder,
der stedse vil blive hellige og dyrebare, om sæd og skik, som
det vil bevare uforkrænket! Slige rørelser har jeg aldrig haft,
— hvi skulle jeg da kunne forstå dem? Jeg spørger blot om
herredømme og fordel, det er noget, jeg kan gribe og føle på,
og hvorved jeg kan gotte mig. Min bestræbelse er derfor altid
gået ud på at holde mig til den side, hvorfra disse herligheder
kunne annammes.“

Skønlitteratu r om og fra Sønderjylland 1864—1920.
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Der er adskilligt i Moldts bog, der kan ramme hårdt endnu.
Den er sønderjydsk satires hovedværk. Det er kun småt, hvad
der er fulgt i dens spor, og der er næppe grund til at nævne
andet end møller Jørgen Fausbøls lille „Germanomani“ med de
kostelige historier om hjemmetyskernes færd, de 7 tyskere fra
Branderup og den Tøndring købmands rejse til Uge. Hvad
Skovrøy skrev under mærkerne „Scapin“ eller „Henrik“ og
Anders Lebeck under „Oldfux“, nåede ikke ud over dagblade
nes spalter, men gjorde endda nytte på deres vis.
Allerede i 1864 havde H. F. Fe fiber g i sin ypperlige bog
„Fra heden“ aftrykt en sang af en nulevende bondekarl Karsten
Thomsen:
»Å hør min Pigh, å si do mæ,
vil do in t væ hr min K jæ rrest?«

Karsten Thomsen er vor første virkelige digter på sønder
jydsk stedmål, der er ynde og dybde i hans tanker og klang i
hans Frøslevmål. Det er ikke mange sange, Thomsen har skre
vet, men Barnekows og Morten Eskesens melodier og sang har
båret dem ind i hjemmene, og i min barndom og ungdom var
det en selvfølge, at vi kunne dem udenad og sang dem ved
vore sammenkomster:
»De v ar en daw i høstens ti’
da Pers slow row for fuld!
Der gik en pigh å v æ rret hø. —
Æ gæ r så javn og plower«,

eller
»Skal Sønderjylland skilles
for åltids frå sin mor?«

fra 1868.
Det er aldeles samme toner som præsten J. J. Lohmanns
„Den ti te do drow fra mæ, da biøv a så åljen, som a åller for
ren ha væn“. (Han er fra Haderslev).
En anden, muntrere tone lyder fra en anden præst Kristen
Karstensen, født i Kær, Ulkebøl sogn. Han skrev sin Alsing
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— Vihs „La vos syng vos en vihs o vort ældgamle dansk“, den
der ender med
»å m asjer, n æ r der tælles med ein, zwei, drei,
det er tråg t for e bin å find å den vej«.

Karstensen synger om Sundeved „Der er et land, af herren
rigt begavet,, og om Als „Af Østerhavets vove en 0 sig hæver
skønt“. Her må vist også nævnes P. Hansens: „I Arilds tid, da
end begravet“, sangen til Skamlingsbanke, hvis sidste strofer
mange af os ikke kan møde, uden at de for os bærer præg af
H. P. Hanssens mund:
En
og
En
fra

grænsevagt, som ikke segner
giver fejg sin post til pris.
kæm peslægt, som æ tten regner
Ebbesen på N ørreris

I 1869 udkom der i København et bind „Sønderjydske toner“
skønt“. Her må vist også nævnes P. Hansens: „I Arilds tid, da
bårne af dyb fædrelands kærlighed, typisk for det meste af,
hvad der under fremmedherredømmet skreves på vers i Nord
slesvig:
»Hver gang bedeklokken udsender hellig klang,
og sangen toner h jertelig t og sødt i Dannevang,
da flyver over land og det bølgende blå
det ønske: Gud give, det skilte samles må.«

For at få rim kaldes havet „det bølgende blå“, men menin
gen er god nok. Der er tro til fremtiden, tillid til, at genfor
eningen nok skal komme, i alle tidens danske vers.
Theodor Wulff, søn af den rige kniplingshandler Jens Wulff
i Brede, lod i 1857 i sit hjem opføre en operette „Konduktøren“,
som han selv havde skrevet både tekst og musik til. I 1873
fulgte hans store opera „Aksel og Ingeborg“ og 1884 en ope
rette i 3 akter „Deserteuren“, som i 1923 igen blev opført i
Tønder. Desuden foreligger der fra Wulffs hånd negle ballader
med emner fra nordslesvigske sagn, udkomne i Flensborg 1885

Skønlitteratu r om og fra Sønderjylland 1864—1920.

og 1886. „Rosen fra Apenholdt skov“, „Ridder Flemming eller
Røverborgen på Rømø“ og flere, de fleste først trykte i Nord
slesvigsk Søndagsblad. Det er ejendommeligt at tænke sig, at
man har kunnet udføre dette med lutter stedlige kræfter i en
afsides liggende landsby under prøjservældet.
Det er grumme lidt, der ellers fra disse år kan henregnes
til dansk skønlitteratur, nogle småfortællinger af Bendix Han
sen, samlede og udgivne med en levnedstegning ved Zacharias
Nielsen, godt håndværksarbejde i smag med den såkaldte skole
lærerlitteratur, skønt det ikke når på højde med dennes bedste
frembringelser, og så Hother Tolderlunds noveller, som frem
kom i tidens ugeblade, især Illustreret Tidende, under mærket
Dr. H. Det er stille, men i deres præg aldeles troværdige smånoveller, fortalte med ikke ringe formel dygtighed. „Flensborg
Avis“ har for nogle år siden genoptaget nogle af dem uden at
nævne forfatterens navn. H. A. Malling, amtsforvalter i Hütten
amt, udgav i 1876 et bind „Fortællinger og skitser“ uden nogen
som helst litterær værdi.
Ellers er det i dette tidsrum mest mindebøger fra tiden før
og imellem krigene, der taler om Sønderjylland, og det er kun
få af dem, der kan nævnes som bare i nogen grad hørende til
skønlitteraturen og iblandt dem ikke Mallings „Efterladte
erindringer“, som udkom 18 år senere. Dog må fremhæves
provst Høyer Møllers bøger, og af disse især „Tre af mine ven
ner, afbetaling på min gjæld af en gammel feltpræst“, 1878.
Der har været en tilbøjelighed til at tale overlegent om syd
slesvigsk tysk kultur, til dels er det vel, fordi vi kun kender
så lidt til den. Vi må dog ikke glemme, at den i prøjsertiden har
festret mænd som historikeren Mommsen og filosofen Friedrich
Paulsen, hvis navne godt kan tåle at sidestilles med A. D. Jør
gensen eller Harald Høffding, og på litteraturens område har
Sønderjyllands største været Theodor Storm fra Husum, fra
byen ved det grå hav, „die Stadt am grauen Meer“. Han er
mere c-nd en dygtig versificator og en habil fortæller. Der er
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en stille idyl i mange af hans noveller, allerede i den første
„Immensee“; men der er mere: et digtersinds rigdom, en ren
skønhedsglæde og en dyb forståelse for dem, der lider ilde. Ro
manen „En fest på Haderslevhus“ fortæller om Lembækkere på
Tøming i 1300 - tallet. Storms digtning er både i vers og prosa,
især prosa, det bedste, der er skrevet i skønlitterær form i Søn
derjylland i sidste århundrede. Lad mig kun nævne et par
noveller fra bindet „Am grauen Meer“: „Psyche“, et indtagende
billede af en ung pige, og „Viola Tricolor“, et ungt ægteskabs
historie, begge fyldte med virkelig og ægte følelse, men det kan
ikke nægtes, at for en dansk læser kan udtrykkene blive for
højt stemte og undertiden komme til at virke anderledes, end
digteren må have tænkt.
Storm var advokat i Husum og langt fra Danmarks ven. Det
samme kan også siges om Hermann Heiberg i Slesvig, men der
er ikke grund til at dvæle ved hans romaner, der nu er så
godt som glemte. Derimod frembragte Erich Schlajkjer fra
Aabenraa blivende værdier i „Der Schönheitswanderer“ i
„Mein Freund Niels“ og i skuespillet „Des Pastors Rieke“, som
Georg Brandes skrev en meget rosende artikel om. Schlajkjer
var hjemmetysker med en ulykkelig kærlighed til Danmark og
alt dansk, en mand med tvesind også på andre områder og
med en trang skæbne, men en virkelig digter.
På grænsen mellem tysk og dansk sprog står Tøndringen
Lorenz Holm Andresens lystspil i det ejendommelige, nu ud
døde stedmål, hvis grundlæggende danske sprog var overbroderet med tyske vendinger og enkeltudtryk. De er endnu efter
genforeningen spillet i Tønder under stort tilløb.
I Tønder, udgående fra byens seminar, levede også i ad
skillige år Wilhelm Lobsien, der har skrevet „Das Rosendach.
Die Geschichte einer nordschleswigschen Jugend“, som fortæl
ler roligt og pænt om Tønder og Vestslesvig, medens „Halligpræsten“ foregår noget sydligere, begge virkeligt dygtige vær
ker, der hæver sig adskilligt over gennemsnittet.
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Endelig henlægger den nuværende slesvigholstenske mini
ster Eduard Edert handlingen i „Der Schuster von Tondern“
til denne by. Den giver billeder fra lavsvæSenet, kanske ikke
lige pålidelige i enkeltheder, men er rigtig pænt fortalt.
Lobsien er søn af en tolder i Foldingbro; men Johannes
Dose er født i Ødis. Han har skrevet mange romaner, for det
meste med historisk stof „Der Kirchherr von Westerwohld“,
„Frau Treue“, „Düppel. Ein Kriegsroman“, „Der Kampf um die
Nordmark“ og den store „Des Kreuzes Kampf um Dannevir
ke“. De har opnået mange oplag i Tyskland, men er ret ufor
døjelige for danske læsere. Det er således ikke helt let at tage,
når han i den sidstnævnte bog fortæller, at indskriften på Jellingestenen bør udvides med, at Harald blev kejserens ven.
Doses danskfjendtlighed svandt dog stærkt efter genforeningen,
da han havde brændselsforretning på Ulvslyst og tilbød sig som
medarbejder ved „Slesvigsk Søndagsblad“.
Charlotte Niese fra Femern skrev småfortællinger og „Aus
dänischer Zeit“, og Feodora, prinsesse af Slesvig-Holstein, ud
gav digtsamlinger og en prosabog „Durch den Nebel“ fra Slesvigs østkyst. Hendes navneskjul var F. Hugin.
Nicolaus Fries fra Flensborg skrev religiøst prægede små
fortællinger (Das Haus auf Sand gebaut) og Johann v. Wildenradt fra samme by skrev romaner og digte med historisk bag
grund. Begge levede i Tyskland.
Når jeg til sidst i denne sammenhæng nævner, at August
Iversen fra Tønder udgav et bind plattyske eventyr, er jeg al
deles klar over, at der kunne peges på adskilligt mere, dels
fordi det er undgået min opmærksomhed, dels fordi jeg ikke
har fundet det værd at nævne. Dog bør der retteligt endnu
mindes om, at selve pastor Jacobsen i Skærbæk 1907 skrev en
roman, „Zwischen zwei Meeren“, hvori han fortæller om sin
ungdom — 1. Ebbe und Flut, 2. Sehnen und Suchen, — og
at redaktør Jacob Bödewadt i Tønder under samme ordtag sam
lede en snes sydslesvigske fortællinger og skitser.
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I 1877 udsendte Holger Drachmann „Derovre fra grænsen“,
lyriske rejseskitser fra Als og Sundeved, en bog, der fandt flere
læsere end nogen tidligere bog med samme emne, og en bog
med blivende værd. Der er først det henrivende friske billede af
skorstensfejersvenden på Dybbøl banke med den flotte og flot
gengivne fortælling om kampene i 1864, og så er der sangen
fra Bøffelkobbel: „De vog dem, vi grov d e m ....... “ Der er mere
af Holger Drachmann end af de gamle Finks i sangen, og to
nen synes i dag ikke mere helt ægte.
. . . . Lad tøjterne ved Elben være tyskerne parat,
enker er de sønderj y dske piger.

De sidste ord blev senere lagt Marie Skau Petersen i mun
den; men sandheden er, at det er Drachmanns og ikke Marie
Skaus ord, selv om de rummer en kerne af sandhed. Svagere
end „Derovre fra grænsen“ er „Danmark leve“, som kom 8 år
senere. Holger Drachmann var ikke den mand, hvis tankeflugt
tillod ham i lange tider at være optaget af samme emne; men
endda har han i disse to bøger, i „Danmark leve“ især ved
skildringen af P. Skau og hans to døtre — skabt noget af det
værdifuldeste i den bogverden, her tales om. I den sidst
nævnte ligger krigens skygge ikke så tungt over fremstillingen
som i „Derovre fra grænsen“: Tiden mildner og dæmper både
sorg og savn. Karl Gjellerup lader 1882 en del af sin roman
„Germanernes lærling“ foregå i Vonsbæk. Der er et par friske
naturskildringer; men alt hvad han ellers fortæller fra sognet,
er utroværdigt og forvrænget.
En af soldaterne fra 64, Erik Skram, foretog i 1886 en rejse
i det fraskilte land, og han fortæller i en lille bog „Hinsides
grænsen“ med megen finhed om sine krigsoplevelser. Det er
denne fortælling, han slutter med billedet:
„I Sundeved har jeg en aften i en have siddet sammen med
tre slægtled af en bondefamilie, begge bedsteforældre, gifte og
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ugifte børn og børnebørn. Bedstefaderen havde sin dattersøn
stående foran sig mellem benene, drengen brugte dem som
armlæn, datteren vuggede sagte sin lille pige nå skødet. Den
gamle foreslog, at de skulle synge, og med kraftige stemmer
tog de fat. Den ene fædrelandssang blev sunget efter den an
den. Aftenen var stille, det blev svalt, solen var forlængst gået
ned, stemmerne lød hårdt i den klare luft. Drengen stod og
lyttede til.
Det var Sønderjyllands historie i de kommende lange år,
jeg så: Barnebarnet, der nemmer, hvad der bliver sunget og
talt i dets fødestavns luft. —
I tonen nærmer P. Fr. Rist’s roman „En rekrut fra 1864“
og „Efter Dybbøl“, især den første sig stærkt til Skrams bog
ved tegningen af den friske, lyse Felix i kampene. Der er ikke i
nogen af disse bøger — ud over enkelte tilløb i „Derovre fra
grænsen“ og i „En rekrut“ nogen realistisk skildring af krigens
rædsler. Snarere ligger der endnu mindelser fra H. P. Holst’s
sang i 1850 „Slumrer sødt i Slesvigs jord“ med det dybt usand
færdige „Skøn er døden, som I fik“. Det er først Herman
Bang, som finder udtryk for krigens opløsning af alle forhold,
nedbrydning af moral og gru i menneskesjæle, og det er i bo
gen „Tine“ af 1889. Lad være, at der både er hysteri og villet
usandfærdighed i, hvad der fortælles, så er både Dannevirkenatten og brandene over Als aldeles ægte i den tone, der lig
ger over ordene.
Som et uhyre tæppe, gennemboret af batteriernes glimt lå
den væltende røg ud over landet. Og foran den stod, fra landets
bund, mægtige søjler af sort os, cmvundne med flammer, som
vældige støtter op imod himlen — huse og byer, der brændte
til grunden.
Madam Bølling talte ikke. Forfærdet begyndte hun at ry
ste og førte, som ville hun bede, stum og angstfuld de foldede
hænder op og ned.
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Bølling havde set hende, men han rørte sig ikke.
Han tog kun sin stok og forte den i sin rystende hånd, pe
gende rundt fra søjle til søjle og talte med sit svære mæle:
— Det er Ransgårde.
— Det er Staugårde.
— Det er Dybbøl.

Madam Bølling kunne ikke tale. Heller ikke græd hun. Hun
blev kun ved at bevæge de foldede hænder hjælpeløst op og
ned.
— Det er Dybbøl, sagde Bølling igen.
— Du må ikke stå her, sagde madam Bølling så og rev ham
med sig, løbende med den syge ned over pløjelandet, bærende
ham halvt.
— Du må ikke stå der.
Det var som kanonernes drøn sagtnede nu. Bølling gik mim
rende, med det rokkende hoved. Og støttende manden, selv
lammet, fandt madammen ingen ord i sin forfærdede hjerne
og sagde kun som Tine før — to gange:
— Ja, alting er ude af gænge.
Der kan også her mindes om Niels Lyhnes død i J. P. Ja
cobsens roman. Han ligger på lazaret på Als. Hjerrild, der var
læge ved lazarettet, sørgede for, at han blev lagt ind i en min
dre sal, hvor der kun var fire senge. Den ene af dem, der var
derinde, var skudt i rygraden og lå ganske stille, den anden
havde sit sår i brystet, han havde ligget der et par dage og fan
taserede hele timer i træk med hastigt udtalte, afsnubbede ord;
den sidste endelig, som lå nærmest Niels, var en stor, stærk
bondekarl med tykke, runde kinder; han var ble ven ramt i
hjernen af en granatstump, og uafladeligt, time ud og time ind,
løftede han, omtrent hvert halve minut på en gang højre arm
og højre ben i vejret og lod dem så straks falde tilbage igen,
ledsagende bevægelsen med et tydeligt, men dumpt og tonløst:
Haah — hoh, altid i samme takt, altid nøjagtig ens, haah, når
han løftede lemmerne, hoh, når de faldt ned . . . .
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.......... Hjerrild rejste sig. „Farvel, Lyhne,“ sagde han,
det er dog en smuk død, at dø for vort stakkels land.“
„Ja,“ sagde Niels, „men det var dog ikke på den måde,
vi drømte om at komme til at gøre fyldest den gang for længe,
længe siden.“ —
Imod morgenstunden begyndte han at fantasere, betændel
sen var i fuld gang.
Og sådan blev det ved i to døgn endnu.
Sidste gang Hjerrild så til Niels Lyhne, lå han og fablede
om sin rustning og om, at han ville dø stående.
Og endelig døde han da døden, den vanskelige død.“
Et par år ældre end Tine er Rudolf Schmidts Jochen Hin
richs, hvis handling er henlagt til 1850. Oli Jochen sender
bud til oprørerne om, hvor den danske feltvagt ligger. Hans
egen søn fører dem ved et planlagt overfald, og Jung-Jochens
lig bæres ind i faderens gård. Hans had til danskerne svin
der først, da han oplever det prøjsiske regimente, og til sidst
når han til at sige: „De Dänen harm Recht!“.
I firserne udkom også A. B. Thorsons to bøger „Skæbner
og viljer“, to fortællinger fra Slesvig og „Gennem ilden“. I
den sidste fortælles om en ung tysk præst, som vinder en
dansk brud og søger over til hendes nationalitet. Den er ret
naiv; men spørgsmålet optræder jo adskillige gange i vor lit
teratur, sidst hos Nicolaj Svendsen.
Den norskfødte Laura Kieler er i en af sine mange sønderjydske romaner inde på et lignende spørgsmål, muligheden
af samliv mellem en tysk mand og en dansk kvinde; men som
i „Dit folk skal være mit folk“ er også hendes andre bøger
hæmmede af, at hun kender Sønderjylland, dets skæbner og
hændelser på afstand. God vilje drager tungt læs, siger ord
sproget, men den magt, der ligger i viden og kendskab, kan
ikke lades uænset. Ferdinand Zeemanns „Et dansk hjem i
Sønderjylland“ 1894 fortæller om Thomas Schmidt fra Egern
sund, der ikke ville sværge til prøjserne.
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Carl E. Simonsens „Danmarks grænsefolk“ og andre me
get læste romaner fra Sønderjylland fortæller mere cm hans
kærlighed til og optagethed af sønderjydske emner end om
hans fortællende evner og den noget senere (1910) udgivne
„Søren Mathiesen & Co. eller kejserens udsending“ af Ferdi
nand Petersen, vistnok et navneskjul, viser en næsten utrolig
mangel på viden om de sønderjydske forhold, som bogen
søger at skildre, endnu større mangel end Simonsens.
Martha Ottosen har i „Ruth’s far“ og i „Danmarks grænse
vagt mod syd“ givet gode billeder af sin far Gustav Johannsen
cg den kreds af Flensborgere, der samlede sig om ham. Hen
des skuespil „Fædrenes jord“ var både dygtigt og nyttigt, i dag
er det et smukt stykke Nordslesvigs historie. Hendes mand
Johan Ottosen skænkede os i den gamle folkesangs rytme san
gen „Det haver så nyeligen regnet“, som vi vel alle sammen
kan udenad. Det var vist mere end et tilfælde, at det var sam
me verseform, bankbestyrer Svend Kjeldskov valgte til sin
anonyme sang, „Sønderjyden har underlige vaner“ i vittigheds
bladet „Puk“ i 1897. Værdifuldest af de sange, vi ellers fik fra
kongeriget i udlændighedstiden, var vel ellers ved siden af
Valdemar Rørdams digte „Der er vel dag til suk cg gråd“ af
Niels Møller. Lad mig ellers af disse kun nævne „Hist på pæ
len sidder Mikkel“ af Th. Kühneil (1867) og Kallenbach Pe
dersens adskillige år yngre „Når tysken spørger dernede ved
Spree“.
Der fremkommer i disse år overordentlig lidt i bunden
form og af blivende værd i de sønderjydske landsdele. Kun to
sange finder optagelse i „Den blå sangbog“, Laurids Krogs
„Elsk Dit land!“:
Elsk dit Sprog!
Nyn det for din lille pog.
Kvinde, læ r ham det at stave!
Det er livets bedste gave,
dronningrosen fra den have,
hvori fæ dres h je rte r slog.
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Det blev ellers mest til smårimerier, hvad Krog skrev, tit
dog med satirisk bid. Rasmus Clausen fra Smedager kunne også
forme gode vers; egentlig digtning er det heller ikke.; men vi
var taknemmelige for dem; han priser sin hjemegn, og han
kunne danne korte og knappe vers:
A ldrig tab dit mod, håb kun ufortrøden!
hjæ lpen næ rm est er, n år størst synes nøden.
D erfor ho’det op, ingen bør forsage!
E fter m ørken n at kom m er lyse dage.

11 af Rasmus Clausens digte findes i Sprogforeningens
almanak. Hvad der er trykt af den slags findes nu i dagblade
og almanakker. Der er årgange af „Dannevirke“ med en
mængde rimede indlæg af P. Eliassen, Hans Petersen og fru
Karen Andresen Mathiesen, som også skrev et „tidsbillede fra
Sønderjylland“: „Ved Kongeåen,“ som på ingen måde hæver
sig op over bravt håndværk. Det samme må siges om fabrikant
M. Andresens „Tvillingbrodrene“, som under navneskjul kom i
samme avis’s fraklipningsfeuilleton. Ikke ilde er derimod, hvad
fru Mathiesens mand, redaktør M. C. Mathiesen under navnet
Cornelius Vraaby skrev i Andresens børneblad. I „Højskole
bladet“ vil man kunne finde adskillige velformede vers af Chr.
Højer, og i „Flensborg Avis“ af P. Kjær fra xArrild, der tit skrev
i stedmål.
Den, hvis økonomiske k å r er blide,
en stor opgave v en ter på, fordi
en dansk, som bor på livets skyggeside,
for ham må sæ ttes flere vindver i.
I slu ttet trop vi kam pen op m å tage,
vi løfter mest, n å r vi går frem i flok.
Al standsforskel den lader vi tilbage,
ved sam m enhold da k larer vi os nok. —

An Aad.ams, gift med Jørgen Hansen, kaldet Blank, i Ting
lev sogn, sidst Terkelsbøl, formede en mængde smådigte, som
først er fremkommet efter genforeningen, hvorimod vandre-
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lærerinde Henriette Gubi’s „Efterladte digte“ i 1901 blev ud
givet af redaktør Hans Petersen. Også i disse digte mærker man
den redelige vilje, det ærlige sindelag, men der er næppe noget
øget, nyt billede i dem, næppe et fejlfrit vers.
Af digtningen på folkemålet er det meste og bedste kom
met i „Sprogforeningens Almanak“; foruden Nie. Andersens
i 1926 et af præsten i Rinkenæs N. J. Jensen, hvis hovedværk
ellers er det store digt om Simon Peder, 20 sider gode vers i
folkesproget, som det tales nord om Flensborg fjord.
Sol aa M aan gæ r alle neer
øvve di R inkenisser dræng,
Gammel Van di h æ r aa far
u r i Verden, landd aa læng
Gi V orherr maa v æ r m æ dem,
u r aa jemm, i Livv og Dø.

Der har lydt mange gode ord om denne gode, danske
mand og tyske statspræst efter hans død, skønnest Valdemar
Rørdams:
Se, det v ar sm ukt, — idet vi dog skal dø —
at dø som han. D et gør m ig glad a t vide:
De fandt ham som et kom , et blom sterfrø,
m idt på den friske jo rd ved forårstide.

Lad mig minde om, at det var samme år, 1906, at Rørdam
sang om redaktør Jessen:
»Der er sty rte t en eg i den storm slagne lund,
der er vej, hvor den vældige stod.«

Allerede tidligere havde Nicolaj Andersen vist, hvor smukt
øg alvorligt man kan tale og synge i folkemål i digtet Gammel
Kjærlehe „Hun sirre den gammel å spinde“. — Jeg skal ikke
komme ind på hans dejlige rimede anekdoter, hvem husker
ikke: „E natue gær øwer e optugtels,“ „Hjælp mæ, Jes, a
døe, a døe“ eller „E dreng o e præst.“ Flensborg Avis havde
bragt adskillige bidrag af ham i prosa „Te awtensæe“ og
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andre,og i den udgave af hans digte, som Sprogforeningen har
udgivet, findes der 5 historier i stedmål. Hans vid har dog ud
foldet sig lige så klart i de fortællinger, almanakken hvert år
bragte. Det tør vist også være på tide, at vi får en samlet ud
gave af dem. De har ikke bare historisk, men lige så fuldt lit
teræ r værdi.
Foruden dennes almanak var der især to andre, som søgte
at tilfredsstille Nordslesvigs trang til dansk læsning.
Der er først Drøhses almanak fra Tønder, hvis fornemste
medarbejder var lærer Borst fra Mjolden. I Fr. Fischers stil
lavede han små historier om nordslesvigske sagn eller små
historiske hændelser. De er samlede i 2 bind „Schleswigsche
folkesagn“, udkomne på Schützes forlag i Haderslev. De var
i mange år meget yndet læsning ligesom „Tule Vognsen, Ori
ginalfortælling fra Nordschleswig af Arnold“ på samme forlag.
På den dristigste måde blander Lorenz Borst her sagn og
historie fra Valdemar Atterdags og Chr. IV’s tid; men der er
ikke så lidt håndelag i fortællingen. Her stod også nogle småskitser på stedmål af lærer Pedersen Hjeds.
Drøhses gamle almanakker er nu sjældne skatte, og det
samme gælder Christelig Folkekalender for Nordslesvig, trykt
og forlagt i Breklum. Den bragte mest oversættelser fra tysk,
småfortællinger og religiøse overvejelser, men op deri lyste
Nemos digte og fortællinger fra Sønderjylland, og vi vidste jo
godt, at Nemo var præsten Nicolai C. Nielsen fra Højrup, sene
re fra Sommersted, den afholdte og højtagtede „sidste slesvi
ger“, som han yndede at kalde sig. Hans bøger, hvoraf der
efterhånden kom ikke få:
K ristelige fortæ llinger og digte for folket.
F ra Schæfergården.
En rejse om kring i m it hus.
Slesvigske fortæ llinger.
Endnu en gang på rejse,

bæres af hans inderlige, dybe tro, af hans bundethed af og
kærlighed til hjemstavnen og hans vidtspændende kulturelle
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interesser. I grunden var han vel mere dansk end tysk, men
først og fremmest slesviger og øvrigheden underdanig. Han
skrev ved en vens død:
K ort v ar d it liv, svæ r v ar din. sot, enke og børn stå forladt,
E t dog d u fik, E t dog du vandt, E t som jeg priser til sidst som en skat,
En grav i v o rt slesvigske land.
Bølgen den skvulper, det hvisker i rør, hvor kirken på landtangen står.
Bøgen den knoppes, kastanien bli’r rød, det evige hav som et orgel
væ rk går
om d in grav i v o rt slesvigske land!
H vor de lysgrønne linde om gravstedet står på vor K irkegårds fre 
dede plet,
D er lad m ig og finde, n å r strid en er endt — ja herre min frelser,
du give mig det,
Min grav i vort slesvigske land.

Siden 1894 er det dog stadig Sprogforeningens Almanak, der
bringer det bedste, og ved siden af, hvad Nie. Andersen skri
ver, er det Skovrøys fortællinger, man altid først greb efter.
Det er ikke færre end 28 af dem. De er samlede i bøger: „To
fortællinger“, „Mandsmod“, „Hundevagten“. Dybest når han
nok i „De gamles by“ fra 1898; men i enhver fortælling møder
man hans milde livssyn, hans muntre indstilling og hans lyse
tro til tilværelsen. Han er modersmålets elsker og ridder.
Smukkest fortæller han derom i digtet „En julegæst“, men
nærmest kommer man vel nok Skovrøy i hans to sammen
hængende store bøger „Den gamle mølle“ og „Lys på møl
len“, der rummer en stor del af Tønders og vesteregnens over
levering, præget af forfatterens milde forståelse. Overordentlig
smukke er også nogle af de småstykker, han „i ny og næ “
skrev i sit blad „Vestslesvigs Tidende“, og hans „Hundevag
ten, tredive år i Tønder“, er et sandt og stærkt kulturbillede.
Nicolai Svendsen kaldte sig Broder Boysen, da han skrev
sin første bog „Mens stormen raser“. Medens Skovrøy bygger
på sit lune og sin naturlige evne til at skrive, er det intelli
gens og viden, som ligger bag Svendsens bøger. Den første er
sikkert den bedste med den indledende ypperlige stormflods-

S kø n litteratu r om og fra Sønderjylland 1864—1920.

19

skildring og den dybt forstående opfattelse af hans hjemstavns
folkepræg. Næste bog „Hjemstavn“ søger at nå længere ind
imod en mands åndelige vækst. Emnet ligger nært op ad
A. B. Thorsons „Gennem Ilden“. Men her er præsten, som
giver afkald på sit statsembede og vinder sin danske brud,
Nordslesviger og derfor så langt lettere at tro på. Man tror i
det hele taget på, hvad Svendsen fortæller. Han har brugt sine
øjne og han kan fortælle, både mundtligt og skriftligt. Det er
bøger, man trygt kan henvise den ungdom til, der ønsker at
kende Nordslesvigernes danske sind og færd, medens prøj
serne rådede i landet.
Valdemar Rørdam har skrevet et forord til anden udgave
af „Mens stormen raser“. Der var en tid, da man ville have
undgået at nævne hans navn eller i det mindste kviet sig ved
det; men vi må vel efterhånden forstå, at hans sind allerede
var formørket, inden han slog ind på Hitlertidens onde veje.
Da havde han allerede længe fortalt om hallucinationer som om
virkelige oplevelser på en Tysklandsrejse. Et par gange har jeg
allerede nævnt hans navn, og hvorledes skulle jeg kunne tale
om dansk litteratur i Sønderjylland uden at nævne de sange,
der tit gav vore nationale møder tonen: I sommersol og blæst;
Sorgløst kan vi ej synge dit navn; Danmark i tusind år.' Hans
„Den gamle Kaptajn“ blev ikke, hvad han håbede, en dansk
Fänrik Stål; men hans digte, tildels samlede i „De dernede“,
var med til at give os styrke og kalde på landsmænds medhu.
Vore egne sønderjydske digtere sang ikke så højt. Præ 
sterne Zerlang og Carsten Petersen havde endnu hensyn at
tage. Deres tunge var bundet. Det var Hansigne Lorenzens el
ler Sven Tanges ikke mere; men hendes sang lyder først kla
rest og renest i krigstiden. Hendes mand var endnu lærer i tysk
tjeneste, da hendes første bøger udkom. Det var et vovestykke;
men det var gode og nyttige bøger, hun skrev, og der gik flere
år, inden tyskerne opdagede, at det var en lærers hustru, som
skrev med så ægte følelser og sikker viden om kampen mellem
dansk og tysk, og da var Hans Lorenzen forlængst ikke mere
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lærer. I „Der kæmper et folk“ har Sven Tange brugt sin egen
fader som model. I den næste „Der stander en strid“ er em
net det samme som i Thorsons „Gennem Ilden“ og Svendsens
„Hjemstavn“, præsten, som bryder statsstillingens bånd for at
gå med i folkets kamp og arbejde. Så fulgte „Så lægges den
sæd“. Der er fine naturbilleder i alle tre, der er et nænsomt
kvindesind, det er bøger, man kan vende tilbage til med glæde,
men bedst synes mig den næste lille fortælling „Thøge“. Denne
stærke vestjydske bonde og handelsmand synes jeg ligefrem
at have kendt.
Vel vidste vi, at Sven Tange kunne skrive vers, men hen
des første større digt „Arveguld“ udkom først i 1919, og hen
des lyriske hovedværk „Tider og steder“ 1927.
Præsten Johan Zerlang i Gram havde i mange år ladet
sine oversættelser fra islandsk og sine smådigte se lyset i
„Flensborg Avis“. De havde vist, hvor påvirket han var fra
Island og fra vore egne folkeviser. Lidt klinger var hans tone
tit, men fin hans form og udsøgt hans ordvalg, og indholdet
svarede helt til formen. Samlet udkom „Tanker og toner“
først efter hans død.
Den lange lyse dag er leden
m ed fuglesang og forårsblæst,
og solens gyldne bold er gieden
bag bakkekam m en i nordvest.
Og aftenklokkens toner ringer
farvel til dagen, som skal dø,
og n atten b reder sine vinger
og skygger over land og sø.

skært og stille, men således så pastor Zerlang sit land:

'

A lt kortes de lyse dage,
alt længes den m ørke nat,
og løvet falder så fage,
og græsset falm er så brat,
og blom sternes blide øjne
er brustne i dødens blund,
og alle fugle er fløjne,
som sang i den grønne lund.
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Kanske skulle jeg også have nævnt Anne M. Calløs „Til
mine drenge“, Chr. Gannerups digte i Dannevirke, ikke mere
end nævnt; men pastor Carsten Petersens i Brarup, i Flensborg
og Maugstrup, udgav også først sine digte „Mit land“ i 1919. Lad
mig slutte med det sidste vers i hans bog:
Bred dine arm e og
Intet, slet in tet jeg
V æ r du min tanke,
Skriv i min livsbog
ældgam le D anm ark,

tag m ig i favn.
evner og ejer.
mens Gud er m in sejr.
dit dejlige navn,
—

Tyndt og lidt, men altid rent og redeligt, kan det synes,
hvad vi levede på af dansk litteratur i Nordslesvig. Meget af
det vil med rette glemmes, men huskes må det, at det var
med til at bære os gennem de tunge tider, at igennem disse
fortællinger og digte viste vort folk sit sind og så vi tit og
tydeligt Danmarks åsyn.
Mangfoldigt og mange gange overfladisk, men alligevel en
side af sønderjydsk væsen, vi nødigt havde måttet undvære.
Derfor har det også været en glæde at sysle med og samle
stoffet, og jeg har gerne villet lægge det frem.

Den nordvestslesvigske Pietisme
Af F. Elle Jensen
Naar den nordvestslesvigske Pietisme hidtil er blevet be
handlet, har det i Reglen været forbigaaende og som Baggrund
for biografiske Skildringer af Salmedigteren H. A. Brorson,
mens der ikke er fremkommet noget Forsøg paa at bestemme
dens Udbredelse eller at give nogen samlet Oversigt over den,
kun enkelte spredte Artikler og Meddelelser her og der, især
i ,, Sønderjydske Aarbøger“ og Carsten Petersens „Slesvigske
Præ ster“. Ingen synes at have interesseret sig for det Mate
riale, der maatte findes i Bispearkiverne. men som den, der
ønsker at danne sig en Opfattelse af, hvad Pietismen har be
tydet for Vesterlandet, ikke kan undlade at efterse, fordi de,
selv om de deri opbevarede Dokumenter ganske vist oftest
handler om andre Ting. alligevel giver uundværlige Bidrag til
Belysning af Forholdene.
I det følgende skal der forsøges givet en Skildring af Pietis
men, som den udfoldede sig i nogle af Egnene mellem Ribe og
Tønder, nærmere bestemt i de sønderjydske Dele af Ribe Stift,
som laa Syd for 1864-Grænsen. En Behandling af Røret i og
om Tønder vilde være betinget af Kendskab til de General
superintendenten for Slesvig Stift tilstillede Præsteindberetninger, som desværre ikke blev afleveret efter Genforeningen, og
om Ribe gælder det, at Byen skønt beliggende i Nordslesvig
lige saa meget var en nørrejydsk som sønderjydsk Købstad.
Hertil kommer, at Pietismen, som den udfoldede sig der, var
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udpræget kongerigsk betonet, for saa vidt som den havde
sin Rod i københavnske, halvseparatistiske Kredse; desuden er
den beskrevet andetsteds. Hvad de omliggende Sogne angaar,
har de været saa nær knyttet til Stiftsstaden, at det er beret
tiget at behandle deres Kirkehistorie sammen med den, hvilket
for Pietismens Vedkommende ogsaa sket.1) —

Naar den nordvestlige Del af Sønderjylland ved Svend
Estridsens store Stiftsreform c. 1060 ikke, som man kunde have
ventet, blev lagt under Slesvig, men derimod under Ribe Bispe
stol, bunder dette utvivlsomt i ældgamle topografiske Forhold.
Oprindelig spærrede nemlig de mægtige Farrisskove for den
direkte nord- og sydgaaende Trafik, som derved blev tvunget til
at søge vestenom, hvor Terrainet var lettere passabelt, saa der
allerede tidligt kom til at gaa Veje fra forskellige Steder paa
Østkysten over mod Hjerting-Ribekanten. Den Forbindelse, som
saaledes naturligt knyttedes, blev imidlertid delvis brudt ved
Anlæggelsen af den store Hærvej Slesvig-Viborg, der ikke kun
aabnede Skoven, men ogsaa gjorde Slesvig til Hovedby i hele
Østlandet. Midtlandet holdt derimod fast ved de tidligere Færdselsaarer og følte sig stadig saa nær forbundet med Vestkysten,
at disse Egne, det vil stort sige alt det, som laa Vest for Hær
vejen og Nord for Vidaaen, ganske selvfølgeligt gled ind under
Ribebispens Tilsyn.
Denne Ordning bestod uanfægtet hele Middelalderen igen
nem, men efter Reformationen lykkedes det efterhaanden de
holsten-gottorpske Hertuger, der ønskede at frigøre deres Be
siddelser for al kongerigsk Indflydelse, at faa saavel Tønder
Provsti som Løgumkloster Amt, Hellevad, Egvad og Bedsted
Sogne løsrevet fra deres gamle Forbindelse og underlagt Sles
vig Stift, hvor de siden forblev. Hvad der blev tilbage, bestod
af det allermeste af Tørning Len, Møgeltønder og Ballum Bir
ker, Lø Herred, Emmerlev i Højer Herred samt Amrum og
Før Vesterland.2)
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Vesterlandets Tilknytning til Ribe havde b'andt andet til
Følge, at den Orientering mod Tyskland, som allerede i Mid
delalderen mer eller mindre gjorde sig gældende indenfor den
slesvigske Gejstlighed, og som i stigende Grad fortsattes efter
Reformationen,3) ikke sporedes videre hos Præsteskabet her, idet
det i alt Fald fra 1629 som hørende til et dansk Stift var for
pligtet til at have studeret ved og taget Eksamen fra Køben
havns Universitet. At enkelte Præster ogsaa opholdt sig en Tid
ved tyske Højskoler, var Undtagelser, som intet ændrede i den
Kendsgerning, at den nordvestslesvigske Gejstlighed helt igen
nem var danskpræget. I Tiden 1700—1848 studerede 81 pCt. af
den alene i Danmark, 15 pCt. i Danmark og Tyskland og kun
2 pCt. blot i Tyskland.4)
Befolkningen følte sig da ogsaa i kirkelig Henseende fast
knyttet til sin Stiftsstad, og hvad de gudstjenstlige Former og
det, der dermed stod i Forbindelse, angaar, var Forholdene stort
set som i det egentlige Danmark, om end nok enkelte fremme
de Skikke i Tidens Løb kunde smutte ind. 1629 fastsi oges det
vel udtrykkeligt, at „in rebus ecelesiastieis“5) skulde man i de
sønderjydske Dele af Ribe Stift følge de samme Regler som i
Kongeriget, men denne Bestemmelse blev ikke ganske uanfæg
tet. Dette skyldtes de indviklede Tilstande, der fulgte af, at
Egnen i verdslig Henseende bortset fra Enklaverne hørte til
slesvigske Amter, og at man i den Anledning Gang paa Gang
mente sig berettiget til derfra at gribe ind ogsaa i de kirkelige
Anliggender, som ellers kun vedkom Biskoppen i Ribe, noget,
der stadig førte til mange Konflikter mellem Parterne. Naar
hertil kom, at det danske og det tyske Kancelli i København
med Hensyn til Afgørelserne ofte trak hver til sin Side, forstaar man, at det tidt kunde være vanskeligt at danne sig et
Skøn om Tingene, og at disse let om end paa mindre væsent
lige Punkter kunde komme til at te sig noget forskelligt Nord og
Syd for Kongeaaen.6)
1724 fik Præsterne saaledes Ordre til at holde Paaske efter
tysk Skik, 8 Dage før i Danmark, og 1735 indskærpedes det
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Gejstligheden i Terning Len ved Trolovelse og Bryllup at rette
sig efter de i Haderslev Amt gældende Regler (Vielse i Bo
sættelsessognet, altsaa i Praksis Brudgommens Sogn), men
1757 at følge dansk Skik (Brudens Sogn) og 1763 at gaa en
Mellemvej (Brudgommens Sogn, om Bruden i Forvejen havde
bosat sig der). Kom hertil, at Kirkernes økonomiske Forfatnin
ger, Embedernes Indtægter og visse Kirkeskikke var forskel
lige, var det ikke sært, at Præsterne tidt hverken vidste ud el
ler ind. At Dele af Sognene, undertiden ganske smaa, en
Gaard, et Hus eller en Mark, som nørrejydske Enklaver verds
ligt hørte under dansk Jurisdiktion paa samme Maade som de
store kongerigske Enklaver, Lø og Møgeltønder Herreder, i
hvilke der paa den anden Side var adskilligt slesvigsk Stor
gods, bidrog kun til at gøre Forvirringen yderligere og gav
hyppigt Anledning til Strid mellem Befolkning og Embedsmænd.7)
I religiøs og moralsk Henseende har de nordvestslesvigske Bøn
der staaet paa samme Stade som Befolkningen i det øvrige
Danmark, og naar Carsten Petersen mener, at de løgumklosterske Klerkes Arbejde i Middelalderen har sat særlige aandelige
Spor mellem dem, turde det bero paa en Forveksling med den
større Alvor, som vistnok kendetegner Vestjyderne i Alminde
lighed. Man kan gaa ud fra, at Almuen overalt i Danmark i
B'raft af sin ensartede Undervisning har haft samme ortodokse
og konservative Indstilling til Kirke og Kristendom, og da de
sønderjydske Sogne under Ribe benyttede baade den danske
Salmebog, det danske Ritual og den danske Gudstjçnesteordning i det hele, er det kun rimeligt at slutte, at Menighedstilstandene ikke har været stort anderledes, end de f. Eks.
var i Nørrejylland.
Dette bekræftes af de Andagsbøger, der fandtes i Hjemme
ne. Det er Skrifter som Henrik Müllers Postil, Joh. Amds
„Sande Kristendom“ og „Paradisets Urtegaard“, Lassenius’
„Bibelske Kærne“ og Hvalsøes „De bedendes aandelige Kæde“,
man møder i Skifteprotokollerne, og da deres Indhold stort set
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er præget af den lutherske Bodsfromheds Tanker, faar man
derigennem et Fingerpeg om, hvilken Aand Bønderne ønskede,
skulde raade i deres Hjem. Afdøde Dr. Laust Moltesen, der var
født i Hviding Sogn, har i et privat Brev til mig'oplyst, at Fre
derik IPs Bibel gik i Arv i hans Slægtsgaard, og at der indtil
sidst i 1700-Tallet. indførtes Bemærkninger i den. Hver Morgen
samlede Husfaderen Folkene og læste et Stykke af den for dem
og hveranden Søndag og Juleaften noget af Brockmands Hus
postil, og det var en fast Skik, at Mand og Kone skiftedes med
Tyendet til at søge Kirken hveranden Helligdag. Scrivers
„Sjæleskat“ i to Kvartbind med Spænder og forgyldt Snit og
Arnds „Sande Kristendom“ hørte ligeledes til i Familien.
Men Befolkningens oprigtige Kirkelighed gik som i
Jylland Haand i Haand med megen Ovërtro. Provst Vedel i
Daler (1705—30) beretter saaledes, at Bymænd i et af Herre
dets Sogne, oven i Købet med Præstens Tilladelse, som et Værn
mod Kvægsyge fremgned ny Ild, efter at al anden var slukket
i Husene, og derpaa drev deres Kreaturer gennem Røgen, lige
som der blev smøget i alle Stalde, og Folk tog Brande af den
ny Ild med hjem.8) En Mand i Bevtoft, der fandt sin halshug
gede Hane udenfor sin Gaard, fik sine Bysbørn til knælende
at bede Fadervor og under Haandspaalæggelse anraabe om, at
Gerningsmanden maatte blive fundet.9) Og saa sent som i 1760erne trængte en Dreng, der ikke kunde ligge tørt, sig under
Gudstjenesten ind i Tirslund Kirke og blandt de knælende
Nadvergæster frem til Alteret, slog i det og bekendte sin Syg
dom.10)
Heller ikke de moralske Tilstande var anderledes end an
dre Steder i Kongeriget og Sønderjylland. Det vil sige, at her
som der har Befolkningen været temmelig hengiven til Drik
keri, og at det med Hensyn til Sædeligheden ogsaa har ladet
adskilligt tilbage at ønske. Julestuer, Fastelavnsløben, Kortspil
o. a. har overalt været almindelige, uden at man i nogen Maade
selv har taget Anstød deraf eller følt sig i Modsætning til Kir
ken, der paa Grund af Følgerne altid havde set paa dem med
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umilde Øjne. En vis Undskyldning kunde man sine Steder have
i, at Gejstligheden heller ikke altid holdt Idealets Fane højt,
thi om end de allerfleste Præster utvivlsomt levede et roligt og
ærbart Liv og passede deres Forretninger til deres foresattes
Tilfredshed, var der alligevel en Del, som ikke var alt for nøjei egnende med, hvad de foretog sig. „Det gaar an,“ sagde Span
det Præst, de bar ham til Kroen,“ skal referere sig til Hr. Jens
Peter Møller, der 1660 fik Kaldet og havde lovet ikke at gaa
til Kros, men den folkelige Vittighed om ham kunde rimeligvis
i modificeret Form anvendes om mange af hans Kolleger.11) Det
kunde ogsaa gaa galt i Forholdet til det 6. Bud, saa Præster
blev udlagt som Barnefædre, og Hr. Chrystalsin i Branderup
maatte 1730 bekende for sine foresatte, at hans Hustru — For
mandens Enke og i Forvejen Moder til 10 Børn — var ned
kommet med Tvillinger 14 Uger for tidligt. Sagtens for at for
bedre sin Situation oplyser han samtidig, at de var fuldt saa
store som andre Børn!12)
Naar Sønderjylland fik Forbindelse med Pietismen før det
egentlige Danmark, skyldtes det ikke kun dets Beliggenhed,
men lige saa meget den Omstændighed, at Gejstligheden i
Slesvig Stift som før nævnt følte sig nærmest knyttet til tysk
Aandsliv. Af Præsterne i Aabenraa Amt studerede saaledes i
de 17. Aarhundrede 15 i Rostock, 10 i Kiel, 6 i København, 3 i
Kønigsberg, 3 i Wittenberg, 2 i Leipzig, 1 i Jena og 1 i Dor
pat,13) saa det var ikke sært, at de paa Forhaand var mere mod
tagelige for kirkelige Strømninger sydfra, end man var i Kon
geriget. Ganske vist var Flertallet ortodokst, men navnlig i
Byerne var der dog nogle, der blev grebet af den nye Bevæ
gelse. En Forløber for den var Fr. Brekling,1'1) der 1660 maatte
udvandre til Holland, fordi han i et Flyveskrift havde hævdet,
at Præsterne ikke levede i Overensstemmelse med Evangeliets
Krav, men som ved sine Skrifter, der gennemtrængtes af et
pessimistisk og sværmerisk Livssyn, vedblev at øve en vis Ind
flydelse i sin Hjemegn, især i Flensborg, hvor kirkelige Bryd-

Den nordvestslesvigske Pietism e

29

ninger i Aarene omkring 1700 (Strandiger) tildels kunde føres
tilbage til hans radikale Anskuelser. I Fjolde virkede Breklings
Fætter, Diakon Petri (f 1695) og blev dér Anledning til en stor
Vækkelse, men ellers synes Pietismen paa dette Tidspunkt ikke
at have gjort sig videre gældende, om end nogle Præster stod
den nær; det var saaledes Tilfældet i Flensborg, hvor de fleste
indenfor Gejstligheden en Overgang var venligt indstillet over
for den.
Naar da Konfirmationen i denne Periode blev indført ad
skillige Steder i Slesvig Stift, skyldtes det heller ikke Pietis
men og dens Krav om en aandelig Paavirkning af de un<?e
alene, men lige saa meget det ortodokse Ønske om at indprente
dem den rette Lære; betegnende i saa Henseende er det, at den
Mand, der mere end nogen anden var ivrig for den nye Kirkeskik, Provst Arnkiel, ikke var egentlig Pietist, om end under
Indflvde1se af Spener og Groszgebauer16) og deres Syn paa
Daabspagtens Fornyelse, og at han kunde arbejde for Sagen i
god Overensstemmelse med sin ortodokse Generalsuperinten
dent (Sebastian Niemann). 1691 cg 1693 blev Konfirmationen
lovformeligt paabudt i den kongelige og den gottorpske Del af
Stiftet og trængte derefter lidt efter lidt igennem i Pastora
terne; nogle Steder varede det dog længe, inden det skete, i
Valsbøl saaledes ikke før 1740, i Udbjerg 1739, i Hostrup 1734.
At Pietismen i første Omgang bortset fra Flensborg og
Fjolde ikke gjorde sig synderlig gældende i Slesvig Stift, hæn
ger maaske ogsaa i nogen Maade sammen med den ringe Støt
te, den fik fra det theologiske Fakultet ved Universitetet i Kiel.
Blandt Professorerne stod Chr. Kortholt (t 1694) i Forbindelse
med Spener, og han øvede nogen Indflydelse paa Provst Arn
kiel, men han indtog ikke noget særligt afgjort Stade og fjer
nede sig efterhaanden delvis fra Pietismen. A. H. Francke hav
de som Student i Kiel boet hos ham. Mere udpræget og bety
deligere var Henr. Muhlius (t 1733); han var en kraftig og strid
bar Personlighed, der nok forstod at hævde sig og vel ogsaa har
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gjort Indtryk paa nogle af Studenterne, men der høres alli
gevel ikke om egentlige Resultater af hans Virksomhed. Til
Pietismen henregnedes ligeledes Alb. zum Feide (f 1720) og
Joh. Fr. Mayer (t 1712); den sidste slog ganske vist senere om
og blev en af Retningens Modstandere.
I det hele taget havde den Pietisme, der hidtil var kommet
til Orde i Slesvig Stift, ikke vist sig i Besiddelse af nogen større
Slagkraft — kun lokalt havde den enkelte Steder gjort sig gæl
dende — eller fostret nogen særlig fremragende Personlighed,
der var i Stand til i videre Udstrækning at gøre Indtryk paa
de brede Lag, og den havde heller ikke kunnet springe over
Gærdet til de sønderjydske Dele af Ribe Stift. Naar der nu
skete et Tilløb hertil, skyldtes det baade, at Enevold Evald fra
Højst var en betydelig Mand, og at Sagen for ham stod saa
meget over Formerne, at han uden Hensyn til de ellers uover
stigelige Stifts- og Sogneskel i Praksis turde vedkende sig det
almindelige Præstedømme, hvad den pietistiske Gejstlighed alle
Teorier til Trods plejede at have meget svært ved, og tage et
missionerende Arbejde op, naar og hvor han følte sig kaldet til
det.
Allerede hans Fader Nicolai Evald, Sognepræst i Højst 1693
—1733, maa vist have staaet venligt til Pietismen. Der vides om
ham, at han holdt Bønnemøder med sine Sognefolk, og at han
lod sin Søn studere ved Hovedkvartererne i Jena og Halle, pe
ger i samme Retning. 1718 vendte denne hjem for at hjælpe sin
Fader med hans Embedsforretninger, stærkt grebet af den
Aand, han havde mødt ved de tyske Universiteter, og opfyldt
af brændende Iver efter personligt at vidne om det, der optog
hans Sind. Det varede derfor heller ikke længe, inden han be
gyndte at udlægge et eller andet Skriftsted eller noget fra
Katekismen, først i Familiens Kreds og siden, da flere og flere
efterhaanden kom til, med sin Faders Tilladelse i Kirken. Der
indledtes med en Sang, derpaa talte han et Kvarters Tid, staaende i Skriftestolen, cg der sluttedes saa med Bøn og Sang.
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Saadanne Sammenkomster var ganske ukendte paa Egnen, og
de vakte stor Opsigt, ogsaa fordi Evald var i Besiddelse af en
ikke helt almindelig Veltalenhed og med sine indtrængende Ord
vidste at gøre stærkt Indtryk paa sine Tilhørere, og en af Præ
sterne i Nabolaget — der vides ikke hvem — fandt sig desaarsag beføjet til at indberette Sagen for Provst Reimarus i
Tønder. Provsten var ganske vist selv Pietist, men alligevel
forekom det, der foregik i Højst, at en uordineret prædikede,
ham saa usædvanligt, at han afkrævede Sognepræsten en Er
klæring.
Nie. Evald tog imidlertid afgjort sin Søns Parti og svarede,16)
at han selv havde overværet de omtalte Forsamlinger og med
Glæde set, at der var Sjæle, som gerne vilde høre Guds Ord,
saa han kun kunde ønske dem al Fremgang. Og for Resten vilde
han gerne vide, med hvilke Ord, ud fra hvilket Sindelag og i hvad
Hensigt17) den paagældende Præst havde gjort Anmeldelse. Hans
Søn var villig til at lade sig eksaminere angaaende sin Lære. Prov
sten forbød ikke desto mindre Evald at tale ved disse Sammen
komster, og han adlød. Alligevel gik Rygtet, at han fortsatte,
og en ny Klage indgik over ham, saa hans Fader atter maatte
tage ham i Forsvar og skrive til Reimarus, at han med højeste
Forundring ikke kunde begribe de Usandheder, der blev fore
bragt om disse collegia pietatis, endnu før man havde faaet nøj
agtig Underretning om dem. Han vidste nok, hvorledes man i
sit Embede skulde respektere overordnede18) og han kunde for
sikre, at hans Søn siden Forbudet hverken havde talt i Sko
len eller i Kirken.
Enevold Evald maa dog igen siden være begyndt med at
holde gudelige Forsamlinger, thi snart opstod der ved ham
ogsaa Røre i de omliggende Byer, Løgumkloster, Burkal, Rav
sted og Bedsted, hvor allerede den unge Præst Nicolai Brorson
havde sluttet sig til Pietismen og derfor let kunde samarbejde
med ham.19) Foruden gennem det mundtlige Ord virkede han
vod smaa Piecer, som han fik trykt i Flensborg og Tønder, men
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iøvrigt ved man ikke stort om, hvorledes Vækkelsen opstod de
forskellige Steder. I Løgumkloster skal allerede 1707 Lands
bylærer Andr. Rachebrand, siden knyttet til Vajsenhuset i
Tønder, være optraadt som krads Pietist og have vekslet Strids
skrifter med Provsten i Aabenraa om Lovens Gerninger og gode
Gerninger, men om hans Betydning for Egnen foreligger ellers
intet.20) 1721 besøgte Evald Byen og vandt stærk Indgang med
sin paa een Gang baade følelsesbetonede og alvorlige Omven
delsesprædiken, og der fortælles, at Bønderne derefter i den
Grad lagde deres Liv om, at de selv paa Marken samledes til
Andagt.21) I Løgumkloster var just dengang H. A. Brorson Hus
lærer hos sin Morbroder, Amtsforvalter Nie. Clausen; han var
netop paa det Tidspunkt inde i en aandelig Gæring, og der kan
næppe være Tvivl om, at Evald har haft stærk Indflydelse ogsaa paa ham og dermed paa hans fremtidige Udvikling.
De kirkelige Myndigheder i Slesvig Stift vedblev imidlertid
stadig at være yderst utilfredse med Evalds Virksomhed, ogsaa
Superintendent Clausen, saa naar der ikke blev skredet alvorligt
ind mod ham, skyldtes det, at den indflydelsesrige Statsmini
ster J. G. Holstein, der samtidig var Amtmand over Tønder
Amt og selv Pietist, sørgede for, at der ikke skete ham noget.
Hvor afvisende Øvrigheden kunne staa overfor den af ham
fremkaldte Bevægelse, fremgaar med tilstrækkelig Tydelighed
af den Klage, Præsten i Løgumkloster, Roost, 1727 tilstillede
den derværende Amtmand over de „irregulære Forsamlinger“,
hvor Lægmand udlagde Skriften, da Evangeliets rene Lære mu
ligt dermed led Skade, og Vranglære opstod. Amtmanden var
fuldstændig enig: De paagældende Sammenkomster var baade
ntilladelige og strafbare, saa meget mere som Menigheden jo i
Guds Hus paa regulær Vis blev undervist i den sande salig
gørende Tro, og han forbød derfor at forsamles paa den oven
omtalte Maade uden Tilladelse. Overtrædelse af Forbudet vilde
medføre en Mulkt paa 10 Rdl., eventuelt Legemsstraf.22)
Det Røre, der kom til at staa om Evalds Navn, skadede ham
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imidlertid ikke paa højeste Sted, hvor sikkert Grev Holstein
har talt hans Sag. Følgen var, at han 1727 blev kaldet til Lærer
og kort efter til Præst ved Vajsenhuset i København. Ogsaa
her kom han stærkt i Forgrunden, og han blev en af den just da
i Hovedstaden kraftigt fremtrængende Pietismes første Mænd.
Men en Skildring heraf hører ikke hjemme i denne Frem
stilling.
I det foregaaende har der været talt om Evalds Virksomhed
i Slesvig Stift. Men at han heller ikke har været ræd for at
overskride dettes Grænse, ses af, at han ogsaa har holdt For
samlinger i Møgeltønder. Den stedlige Præst, Henningsen
(1709—30), angreb ham i den Anledning voldsomt fra Prædike
stolen og veg end ikke tilbage for at beskylde ham for et util
ladeligt Forhold til en ung Pige, men han maatte snart til
træde et Tilbagetog, ja tilsidst give ham Tilladelse til at tale i
Kirken.23) Han har ligeledes haft Forbindelse med den pieti
stiske Præstefamilie Vedel i Døstrup, mest naturligvis med Søn
nerne Søren og Peder, der var hans jævnaldrende. De havde
som han læst ved tyske Universiteter, og paa deres Hjemegn
havde de nu, besjælet af samme Aand, taget et nidkært Ar
bejde op. De gjorde Husbesøg, uddelte Ny Testamenter og holdt
Møder med Bønderne under Bøn, Salmesang og Oplæsning i
Arnds „Sande Kristendom“. Hvorvidt ogsaa Evald har ført
Ordet ved saadanne Lejligheder, vides ikke, men det kan i alt
Fald ikke anses for usandsynligt. Søren blev 1722 Kapellan
hos sin Fader og Peder samme Aar Præst i Stauning ved Ring
købing, hvor hans Forkyndelse gav Anledning til en stor Væk
kelse.24)
I Døstrup25) havde allerede længe forinden de unge Mænds
Fremtræden deres Fader Nissenius Vedel (1685—1737), en
Sønnesøn af Anders Sørensen Vedel, virket kraftigt i Tilslut
ning til Pietismen. Det har næppe været den tunge Tilskikkelse
1696 at miste 6 Børn ved smitsom Sygdom, der bragte ham i
Forbindelse med den, det er vistnok allerede sket tidligere, for-
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men tlig gennem Læsning af Speners Skrifter, thi allerede 1693
fik han bygget en Skole, „den første her i Landet“, o: paa Eg
nen. Han katekiserede flittigt, uddelte Ny Testamenter, holdt
Bedetimer ved Aftensang om Sommeren og talte saa længe og
stærkt mod den gængse Juleleg og Fastelavnsløben, at begge
Dele tilsidst forsvandt. Bønderne fik han til at købe Salmebog
og at synge med ved Gudstjenesterne, hvad de aabenbart ikke
havde været vante til; selv plejede han at gaa op og ned ad
Kirkegulvet for at stimulere Sangen.
Kirkegangen tog i hans Tid meget til. Hidtil havde der væ
ret god Plads ved Gudstjenesterne, men allerede 1692 maatte
han søge om og fik bevilget 300 Rdl. til Opsætning af Pulpitu
rer; i hvor høj Grad Menigheden var med i dette, fremgaar af, at
nogle Bønder, som fik Stolestader her, tilbød aarligt at yde en
Afgift derfor, der da skulde gaa til Afbetaling af Summen.
1718 anskaffedes 4 Skamler til Skolebørnene, men 1734 maatte
selve Kirken udvides, da den ikke kunde rumme alle dem, der
søgte den, maaske blandt dem ogsaa nogle fra andre Pastora
ter. Man forstaar, at der har kunnet samles endogsaa overmaade mange om Vedels Prædikestol, naar man hører, at det
nu mentes nødvendigt for et Sogn paa c. 700 Indbyggere at
have 344 Siddepladser. Altergæsternes Antal var ligeledes
stort; 1737 angaves det til 1133.
Det var Vedel, som stod bag Udvidelsen, der imidlertid gav
Anledning til nogle Rivninger med Trøjborg, som „ejede“ Kir
ken, og med Schackenborg, hvortil nogle af Bønderne hørte, og
det kom til Proces, fordi man mente, at han var gaaet for egen
mægtigt til Værks. Ligeledes søgte man at lægge Pres paa
Kirkegængerne ved at formene dem at benytte de dem nyanviste Stole, og da nogle af dem heller ikke var tilfredse med
dem, fordi de fra dem ikke kunne se Alter og Prædikestol, opstod
der en vis Uro. Biskop Anchersen i Ribe, der skønnede paa Vedels
uselviske Arbejde, greb da ind i Striden med en Henvendelse
til Schackenborg om ikke at gøre „de skraalske Bønder endnu.
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galnere i Hovedet“, men faa dem til at falde til Ro, og person
ligt tilføjede han til sin Ven, Godsforvalter Lehmann, der
havde været temmelig kamplysten: „Djævelen skal tage dig, hvis
du ikke hurtigt indstiller Processen mod den den lille Helgen i Dø
strup26) — en vist for Brevskriveren ret karakteristisk Vending.
Processen, hvis Gang ikke kendes, førte dog ikke til noget afgøren
de Brud mellem Vedel og Herskaberne, særlig det paa Trøjborg,
hvor baade Ejeren, Buchwald, og Godsforvalter Clausen—tidlige
re i Løgumkloster — stod Pietismen nær, og han kom ikke til at
gøre nogen Afbigt for sine eventuelle Overgreb i Byggesagen.
1709 havde man i Døstrup forsøgt gennem en frivillig Ordning
af Fattigvæsenet at komme Tiggeriet til Livs, men baade da
og 1723 mislykkedes det. Vedel opgav dog ikke Sagen, og 1726
fik han efter forudgaaende Drøftelse paa et Landemode nye
Vedtægter udarbejdet, ligesom han fik Bønderne til at yde
baade Materialer og Arbejdskraft til det Fattighus, der 1727
byggedes ved Skolen. Her blev der Plads til 4 ugifte Kvinder,
der var født eller havde boet i Sognet i 20 Aar; foruden Op
hold fik de Ildebrændsel og et Pengebeløb, men maatte da ikke
tigge. Ved deres Død arvede Fattighuset deres Efterladenska
ber. Meldte ingen Kvinder sig, udlejedes Stuerne, og eventuelt
Overskud blev sat paa Rente. Hvert Aar lavede Præst og Med
hjælpere et Overslag over Indtægt og Udgift for Fattigvæse
net og Skolen, der efterhaanden dreves under eet; det tilstille
des derefter Patronen paa Trøjborg og Herredsfogden til God
kendelse. Beboerne paalignedes saa, hvad hver skulde give af
Rug og Malt (til Brød og 01) samt Klæde, desuden et Penge
beløb. Fattigbøssen, der gik rundt ved Bryllupper, cg Klingpungen i Kirken gav ligeledes deres Bidrag, og fra Schackenborg
modtog man lidt Legatpenge, saa Kassen nok kunne være i god
Orden. 1730 indeholdt den 60 Mk. lybsk + 100 Mk., skænket
af Vedel selv.
Man vil af ovenstaaende se, at Vedel, der 1722 blev Provst,
har været som en Høvding i sit Sogn, og han har utvivlsomt
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følt sig som saadan. Han talte villigt Smaafolks Sag overfor de
res Herskab, men paa den anden Side ordnede han helst alt
efter sit eget Hoved uden synderlig Hensyntagen til andre, lige
som han ønskede, at alle skulle vise ham den ham tilkommende
Skyldighed. Derfor var det kun naturligt, at han med de andre
Præster klagede over de Bønder i Lø Herred, der før 1713
havde hørt under Hclsten-Gottorp og derfor siden vægrede sig
ved at svare deres Afgifter til Gejstligheden, som de skulde.
Sagen gik i Orden, hvorledes vides ikke.
Som Prædikant har Vedel som mange andre pietistiske
Præster antagelig forkyndt et stærkt lovpræget Evangelium,
men samtidig har han ved sin overlegne Personlighed formaaet
at fængsle og tiltale sine Sognebørn, saa de gerne hørte ham,
hvad den stigende Tilslutning til Gudstjenesterne jo ogsaa vid
ner om.
Fra 1722 har man et Brev fra Vedel til Aug. Herrn. Francke, 27) hvori han beretter om Forholdene i Døstrup, og som
ikke er uden Interesse ved de Oplysninger, det giver om det
Vækkelsesarbejde, han og hans Sønner tog Del i. Den fromme
Fader i Himlen, skriver han, lægger stadig en Sjæl efter en
anden til den lille Hjord, men Præsterne, der skulde været
Omvendelsesprædikanter („Bekehrer“), er i Stedet Forførere
(„Verkehrer“) og larmer mod de falske Profeter fra Halle, og
mens de før ikke. har kunnet bede en Bøn paa 4 Ord, holder de
nu lange Bønner mod os og Evald i Højst, som om vi er Kæt
tere, der vil indføre en ny Lære. I Døstrup har Guds Ord vun
det god Indgang; der uddeles mange Ny Testamenter, saa han
paa sin egen Bekostning nu vil lade flere trykke i København,
og han og hans Broder28) katekiserer i Landsbyerne Søndag
Eftermiddag til stor Glæde for Folk. I Laurup samles alle hver
Aften og synger et Par Sange af den hallensiske Salmebog,
oversat paa Dansk, hvorefter der læses et Stykke af „Den sande
Kristendom“. Tilsidst synges en Salme, og saa gaar alle hjem.
(Jf. S. 33). En gang ugentlig er han i alle Landsbyerne, hvor
de, der vil, kan tale med ham om deres Sjæle, og hvor han syn-
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ger og beder med dem. Nabopræsterne beder derimod fra deres
Prædikestole om, at slige Tilstande aldrig maa findes hos dem,
skønt Menighederne ofte ønsker det og taler om, at det kommer
an paa, at de lever og lærer bedre.
En god Støtte havde Vedel i sin Søn Søren, der havde stu
deret i Kiel og Jena og som omtalt blev sin Faders Kapellan
1722. Ogsaa Degnen, Ludvig Pedersen, stod ham trofast bi;
ved hans Død 1723 sagde Vedel bl. a. i sin Ligtale over ham:
„Jeg har ingen, der saa oprigtigt vil bære Omsorg for, hvad
eder angaar, thi de søger alle deres eget, ikke hvad der er
Christi Jesu. Som Sønnen sin Fader har han tjent mig i Evan
geliet.“
1735 trak Vedel sig tilbage fra Provstestillingen, og to Aar
efter døde han. Biskop Anchersen talte ved hans Baare over
den af ham selv opgivne Tekst, 2. P. 1, 12—15. Fra hans senere
Tid stammer et Par Optegnelser i hans Alterbog, der fortæller,
hvilke Tanker der har besjælet ham. 27. S. e. Trin. staar der
saaledes (i oversættelse):„Jeg har gjort, hvad jeg har kunnet;
jeg har kunnet, hvad du, Kristus, har givet. Hvis jeg har sagt
noget godt, er Æren, Kristus, din“. Skærtorsdag: „Kristus er
mig saa nærværende, som havde han denne Time udgydt sit
Blod,“29) og 3. Søndag efter Hellig tre Konger: 2. Kor. 12, 9:
„Derfor vil jeg helst rose mig af min Skrøbelighed.“
Søren Vedel (f 1754) blev sin Faders Eftermand og vandrede
troligt i hans Fodspor, dog uden at naa op paa Siden af ham.
Kan virkede iøvrigt for de unges Oplæring og katekiserede flit
tigt, om Sommeren hver Søndag Eftermiddag i Kirken eller
Præstegaarden med Gennemgang af en af Davids Salmer og et
Stykke af Lærebogen. „Herren, den trofaste, har ikke ladet
den ringe Sæd hidtildags være uden Frugt og Velsignelse“,
skrev han 1740 til Biskoppen, „formoder og, at den Gerning,
som sker i Gud, vorder og hos nogle til en Livs-Lugt til Li
vet“.30) I Yderbyerne samlede han ligeledes Folk, „og er dertil
de gamles og de unges Begærlighed ret stor.“ Konfirmationen
indrettede han noget efter de lokale Forhold, idet en Del af
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de unge skulde til Søs og derfor maatte have deres Præstegang afsluttet forinden. Konfirmanderne var i Reglen i Alde
ren 17—18 Aar; blandt dem havde han engang en af Sognets
Skoleholdere.
Udpeget af Herredspræsterne blev Søren Vedel 1741 Provst
for Lø Herred, skønt han, som han skrev til Biskoppen,
kun med „sværmodigt Sind“ overtog dette Hverv, især fordi
man dermed let indvikledes i Processer, der voldte Uro hos en
enfoldig Kristi Efterfølger, og han betingede sig at maatte fra
sige sig det, om Byrden blev ham for stor. I det hele taget var
han en Fredens Mand, en Israelit uden Svig, hed det om ham
i det Vita, der blev oplæst ved hans Begravelse. Han „søgte ikke
med Lovens forfærdelige Trusler, men med Jesu søde Kærlig
hed og blodige Forsoning at bevæge de onde og genstridige og
at smelte deres genstridige og haar de Hjerter til en sand og
grundig Omvendelse og Tro til Gud.“ Karakteristisk for hans
mildt pietistiske Stade er hans Kirkebøn 1751 1 Anledning af
Kvægsygen, som han vel ansaa som en Tugt for Folkets Syn
der, men dog kommende fra Guds faderlige Hjerte, der aldrig
vil Mennesker noget ondt. Mange frygter ikke hans Vrede,
men vi vil bekende vore Synder og bede om Forbarmelse over
de Steder, hvor Soten er begyndt, og om, at den ikke maa smitte.
Vedel gik ofte paa Husbesøg og holdt Bedetimer med sine
Sognefolk, og det siges, at han udrettede meget til Sjæles Op
byggelse og Frelse. Man forstaar derfor, at Biskop H. A. Bror
son var glad for at visitere hos ham og f. Eks. 1744 kunde tale
om den „kønne Opvækkelse“ hos ham. At den herrnhutiske
Emissær Zeiler, der et Par Aar efter var i Døstrup,31) kun
fandt 6 troende i Sognet, lyder derfor meget mærkeligt, men
hænger vel sammen med det antipietistiske Stade, hvorudfra han
har set Forholdene. Hans Dom over Vedei er ogsaa uretfærdig,
naar han kalder ham „en gammel Luskepeter (Schleicher),
hverken Ven eller Fjende.“ Naar det 1753 om en Mand og en
Kvinde kunde siges, at hans Død var som Guds Hus cg Himlens
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Port, og at hun sang et sødt Halleluja i Liv og Død, maa det
tages som et Vidnesbyrd om et aandeligt Liv paa Stedet, som
han har formidlet eller dog været med til at holde vedlige.
Personligt stod Vedel i det bedste Forhold til sine Sogne
børn. og han udviste stor Gavmildhed mod Smaafolk, ofte over
Evne. Som Kapellan havde han betalt Underhold for en for
ældreløs Dreng.
Ved hans Begravelse talte Brorson over ham ud fra
Mt, 24, 21: „Vel de gode og tro Tjenere . .. . “ og formanede ud
fra Hebr. 13,7: „Kom eders Vejledere i Hu“ Menigheden til at
mindes de Mænd, der havde forkyndt Guds Ord for den, be
tragte deres Udgang og efterligne deres Tro.
Efter Søren Vedel blev hans Svigersøn Johannes Peter Bror
son Præst i Døstrup (1754—91). Han blev „født Kl. 7 om Morge
nen d. 1. April 1726 til denne elendige Verden“ i Bedsted Præstegaard som Søn af Nicolai Brorson. Hans Huslærer gav ham
Smag for Guds Ord, „saa jeg erfarede dets guddommelige og
saliggørende Kraft i min Sjæl, som blev indtaget af min Frel
sers Jesu søde Kærlighed, i hvilken jeg endnu ønsker at leve og
dø.!i Vaagnede de om Natten, holdt de Bøn, spillede paa Harpe
og sang et Par Salmer, inden de atter lagde sig til at sove. Hans
Opdragelse har altsaa været helt i pietistisk Aand; senere var
han en Tid hos sin Farbroder Oluf Adolf, der var Præst i Hillerslev i Thy og ogsaa sluttede sig til Bevægelsen,32) saa det kun
var naturligt, at hans Virksomhed i Døstrup var præget af den.
løvrigt var han ingen stor Aand, noget sentimental,
hvad hans ovenanførte Ord jo ogsaa viser, og som Person
lighed kunde han ikke maale sig med nogen af sine to For
gængere i Embedet. Men han gjorde et trofast Arbejde baade
i og udenfor Kirken, og hans Minde levede længe efter ham.
Hertil bidrog sikkert hans store Venlighed og Gavmildhed. Sine
Folk havde han længe, og han var ikke ræd for at aabne sit
Hus for hjælpeløse; et Par fattige Folk, som ingen vilde have,
var saaledes hos ham i 3 Uger, til Øvrigheden fik dem anbragt,

40

F. Elle Jensen

og en tidligere Hoffurer boede ikke mindre end 19 Aar i Præstegaarden. Hans Farbroders Salmer lød dagligt i hans Hjem,
og selv havde han en lille poetisk Aare; til sin Embedsbroder
Hieronimus Clausen skrev han et Digt, da hans Hustru døde.
Nævnes maa det ogsaa, at han stod i det bedste Forhold til Her
skabet paa Trøjborg; en Datter lod han opkalde efter Grevinde
Ida Hedvig Moltke, f. Buchwald, og hun paa sin Side skænkede
1763 en Kalk til Kirken.
Mens det takket være navnlig Pastor Jørgensens udførlige
Sognekrønike er muligt at faa temmelig god Besked om
Forholdene i Døstrup, stiller Sagen sig anderledes, naar man
vender sig til de andre Sogne, hvorfra der i det hele taget kun
foreligger ret sparsomme Oplysninger. Brorsons kortfattede Visitatsrelationer til Kirkekollegiet og nogle — alt for faa og
ufuldstændige — Indberetninger fra Provster og Præster til
Biskoppen er det eneste Materiale, man faktisk har at bygge
paa, saa man langtfra faar Underretning om alt det, man kunde
ønske at vide, thi de herrnhutiske Emissærers Optegnelser om
Forholdene i Menighederne maa benyttes med en vis Varsomhed,
da Forfatterne tidt kan være saa uvilligt stemt mod alt pietistisk
Væsen, at deres Domme bliver uretfærdige (jf. foran Zeidler om
Søren Vedel). Det tør derfor heller ikke ventes, at det Billede,
der nedenfor skal forsøges tegnet af den nordvestslesvigske
Pietisme, bliver saa fuldkomment, som det kunde have været,
om Kilderne havde flydt rigeligere. Det er begrænset, hvad der
kan fortælles om dens ledende Mænd, de Præster, der søgte at
føre Vækkelsen ind over deres Sogne, og hvad de udrettede,
ligesom det ogsaa i høj Grad maa beklages, at der findes saa
lidt Stof til Bedømmelse af, hvorledes Befolkningen i Alminde
lighed stillede sig til det nye Røre.
Fra Aarene 1745, 1746 og 1747 foreligger der Indberetninger
fra Provst Søren Vedel om nogle Visitatser i Lø Herred.33) Han
er, siger han, vel tilfreds med Præsterne, „de kære M'ænd“. og
deres Prædikener, om end „Maaden at behandle, fremsætte og an-
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vende“34) er en Del forskellig. Ungdommen har svaret vel, saa
der er arbejdet godt mied den, og det kan ventes, at der af den
grønne Sæd i Fremtiden maa komme flere Frugter til Kristi
Naades Riges Udbredelse. Bedst var den i Mjolden, hvor den
kunde svare ud fra Bibelen og Sagernes rette Grund med Forstaaelse, saa der af Præsten var virket med en gudelig Retsin
dighed og Nidkærhed.
I Mjolden var Broder Brorson, den senere Biskop i Aalborg,.
Præst 1722—36, og det er sikkert ham, der ved sin varme og
evangeliske Forkyndelse formidlede en Vækkelse paa Stedet.
Noget nærmere kan ikke siges, men at han har formaaet at
tale Folk til Hjerte, fremgaar af de Bemærkninger, Chri
stian VI nedskrev, da han efter at være udnævnt til Biskop
1737 prædikede for Kongen: „Endnu har ingen saaledes udlagt
Teksten om de ti spedalske. Han har rørt vort Hjerte. Han er
et udvalgt Redskab i Guds Haand, og det er næsten Skade med
Hensyn til hans Prædiken, at han skal være Biskop, thi saa har
ingen Nytte af den Gave, han har til at p ræ d ik e ........ Ak, jeg
er uren og har Renselse behov.“35)
Han efterfulgtes af sin Fætter, Joh. Hieronimus Clausen fra
Løgumkloster (Trøjborg). Ogsaa han var Pietist med Eksamen
fra København 1736, saa han maa have opholdt sig i Hovedsta
den under de stærke kirkelige Brydninger derovre i Aarene
forud. At han fik Embedet straks, skyldtes vel, at Ejeren af
Trøjborg, Buchwald, havde Kaldsret til Mjolden. Men for Re
sten har han utvivlsomt været en nidkær Mand i sit Sogn, og
hans Svoger, Biskop H. A. Brorson, har sikkert haft Ret, naar
han ved sin Visitats 1743 karakteriserede ham som en retsindig
og flittig Sjælesørger. Han prædikede ved den Lejlighed over
Troens Forhindringer; Børnene svarede til Fornøjelse, og Menig
heden var „særdelesbevægelig.“ 1740 indberetter han om sine
Katekisationer, at han overhører i sine Prædikener, og at han
om Sommeren Søndag Eftermiddag atter samles med en Del af
Menigheden i Kirken, hvor han da igen katekiserer baade med
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unge og gamle. Sidste Vinter lagde Vejret Hindringer i Vejen,
men ellers plejer han efter Gudstjenesten at gennemgaa Kate
kismen med dem, der bliver tilbage.30)
Hvor megen Indflydelse han fik i Sognet, er ikke helt let
at afgøre. Zeidler siger, der var 10 vakte, men at de var meget
lovprægede og pietistiske, ligesom Præsten selv var fuld af
Angst og Uro, et Vidnesbyrd om at hans Forkyndelse har haft
den strenge Bodsprædikens Karakter.37) Hans Eftermand Hans
Schau (1754—58) var Student fra Altona og havde læst i Halle,
inden han 1751 tog Eksamen i København. Han har sikkert og
saa virket i pietistisk Aand, thi 1757 konstaterer H. A. Brorson,
at der endnu er Vækkelse i Sognet, og muligt har han bedre
end Clausen vidst at tale evangelisk til sine Sognefolk. Ved Bi
skoppens Besøg 1763 omtales der ingen Vækkelse, men Ung
dommen svarede vel.
I hvad Aand Hans Adolf Brorson som ung Præst virkede
i sit Fødesogn Randerup (1721—29), behøver ingen nærmere
Forklaring, men det er vel værd at understrege, at hans For
kyndelse har været af en helt anden Art end Clausens. Dette
fremgaar af et Brev fra den pietistiske Præst Ambders paa Hel
goland til hans Broder Nie. Brorson, thi han erklærer deri, at
han er enig med Hans Adolf i, at Bodsprædiken ikke gør Sagen
klar, men at Jesus Kristus ogsaa ret maa fremstilles for Sjæle
ne, og at dette sker kun ved Forbarmerens Rigdom eller kort
sagt ved Evangeliet, thi ellers vil der ingen Fornyelse blive.38)
Man ved forøvrigt ikke noget om hans Arbejde i Sognet, men
der er al Grund til at tro, at han har haft Indflydelse paa dets
aandelige Udvikling, og at den Vækkelse, han 1753 omtaler som
forhenværende, kan føres tilbage til ham selv. Hans Efterfølger og
Svoger, Jens Hygom (1729—63), en Broder til Aarhusbispen,
fik ved Visitatsen 1743 det Skudsmaal, at han var en retsindig
og ustraffelig Mand, der gjorde sig megen Umage med Ungdom
men. Han prædikede om Ægtefolks Pligter mod Gud, hinanden
■og deres Børn. De fleste i Menigheden levede ustraffeligt og
havde tilstrækkelige Kundskaber i deres Børnelærdom. 1753
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var adskillige af de tilstedeværende særdeles bevægede, men om
noget Røre høres der som sagt ikke. Hygom har formodentlig,
sin gode Vilje til Trods, ikke været i Stand til at øve samme Ind
flydelse som Brorson. Fra herrnhutisk Side siges der dog, at
der var nogle vakte, blandt dem Degnen.39)
Jens Gregersen, født i Døstrup 1677 og Præst i Visby 1701
—54, skylder sagtens Nissenius Vedel sin Opvækkelse. Han
virkede med stor Nidkærhed i sit Sogn og fik det Vidnesbyrd,40)
at han var „et skinnende og brændende Lys i sin Menighed, et
Mønster paa en retsindig Præ st“, og at Sognet ved ham mærke
ligt tiltog i Gudskundskab. Hver Søndag katekiserede han over
sin Prædiken og Katekismen, ligesom han om Lørdagen over
hørte Nadvergæsterne før Altergangen næste Dag. Da Nissenius
Vedel trak sig tilbage som Provst, henledte han Opmærksom
heden paa Jens Gregersen, som derpaa af de andre Herreds
præster blev kaaret til hans Eftermand. Jens Schau, der blev
udnævnt til Præst i Visby 1754, byttede imidlertid Embede med
Clausen fra Mjolden, som nu virkede her til 1778, fra 1763 ogsaa som Provst for Lø Herred.41) I Visby skete der den Foran
dring med ham, at han under herrnhutisk Paavirkning kom fri
af sin lovprægede Livsanskuelse og derved blev i Stand til at
være til aandelig Hjælp for flere, saa der siges at være blevet
en Del vakte paa Egnen. Hans Eftermæle blev, at han var en
god og venlig Mand; de fattige lod han faa Andel i sit Offer.
1759 fik han en Søn af Provst Søren Vedel, Nissenius Vedel, til
Kapellan; han havde studeret baade i Halle og København,
hvorved hans Stade turde være antydet. I Degnen og en Kro
mand i Sognet havde han ligeledes god Støtte.
Zeidler yndede ikke Fr. Dan. Blechingberg i Ballum (1732
—65), men han modarbejdede ogsaa Brødremenigheden. Paa
den anden Side synes han at have været en nidkær Præst, der
bl. a. tog sig ivrigt af de unge. Paa samme Maade som de oven
for nævnte gejstlige gjorde han meget ud af Katekisationen; med
de større Børn gennemgik han Afsnit af Pontoppidans Forklaring
og1 fik dem til at svare ogsaa med deres egne Ord; de smaa
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lærte Katekismen, som de kom igennem flere Gange om Aaret.
En Katekisation plejede at vare henved 2 Timer.12) Maaske
under Paavirkning fra Døstrup fik han 1737 en fast Ordning
paa Fattigvæsenet, som tidligere kun havde sine Indtægter gen
nem Kirkebøssen, Klingpungen og frivillige Gaver. Nu fik han
ved et Møde i Kirken Folk til at tegne sig for bestemte Bidrag,
og det blev til saa meget, at man det første Aar kunne under
støtte 35 indskrevne trængende.43) Ved sin Visitats 1744 nævner
Brorson en Vækkelse, men 10 Aar senere omtales den som for
henværende. Den var blevet ledet af en Urmager. For Resten
var Biskoppen tilfreds med Skolevæsenet, og han havde intet
at udsætte paa Degnen. 1750 maatte han derimod paatale den
efter hans Mening usømmelige Fastelavnslystighed paa Egnen.
1712—44 var Joh. Claudius (Clausen) Præst i Emmerlev;
hans Fader, Bedstefader og Oldefader havde før ham, lige siden
1598, været Ihændehavere af Embedet. Han havde studeret i
Leipzig og var gift med en Datter af Provst Reimarus i Tønder
saa hans kulturelle Standpunkt har vel nærmest været tysk
præget, og han har maaske selv været moderat Pietist. Som
Frovst for Møgeltønder Herred svarede han 1738 paa sine Præ
sters Vegne Kirkekollegiet,44) at dets Ordre om Husbesøg
skulde med underdanigste Hørsomhed under Guds medarbej
dende Naade blive efterkommet, men man ønskede flere Med
hjælpere til Indseende med de uskikkelige, saa Præsterne efter
Advarsel kunde ekskommunicere dem. Dog maatte dette ikke
faa Skin af at være en Straf, de skyldige skulde forstaa, at der
laa Kærlighed bagved. Men forøvrigt fandt man Spørgsmaalet
om en kirkelig Disciplin saa vanskeligt, at man ikke selv turde
fremkomme med noget Forslag, men kun ønskede, at en even
tuel Nyordning maatte blive til Guds Ære og til Kirkens Op
byggelse. 1744 nævner Brorson en Opvækkelse i Sognet; den
kan muligt føres tilbage til Kapellanen Jens Clausen fra Ribe,
der var blevet Kandidat 1731 og 1739—59 var adjungeret
Embedet.
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Joh. Claudius efterfulgtes af Laur. Gram (1744—57), der
ligeledes var Provst. Brødremenigheden havde da faaet nogen
Indgang, 1748 nævnes et Samfund paa 14, og 1744 var en Kvin
de hemmeligt rejst til Herrnhut. Gram forespurgte da i Ribe,
om hendes Ejendele skulde konfiskeres, men Biskoppen svare
de, at der intet kunde foretages mod hende, da hun var udvan
dret før Forordningen 1745 derimod. 1753 udtrykte Provsten
Ønsket om, at der i Loven maatte komme et direkte Forbud
mod herrnhutiske Forsamlinger.45)
1751 var Brorson atter i Emmerlev, hvor han udtalte sig ro
sende baade om Gram og Clausen for deres Flid, især med at
besøge de syge. Aaret efter anbefalede han overfor Kirkekolle
giet varmt den sidste til Forflyttelse.40) Kirkegangen i Sognet var
god; ved Visitatsen var der „som ellers altid“ saa mange til
Stede, at Brorson næppe kunde røre sig ved Alteret, men For
søg paa at faa Kirken udvidet var mislykkedes. En Entreprenør
havde forlangt 24.000 Rdl. for Arbejdet, hvad Grevinden paa
Schackenborg fandt for meget, saa hun foreslog i Stedet at lade
afholde to Gudstjenester om Søndagen. Men dette afviste Bi
skoppen, da det efter hans Formening vilde føre til Forvirring.
Hvor stor Tilslutning Enevold Evald havde faaet i Møgeltøn
der, kan ikke siges, men senere var en Kaptajn Naamann Leder
for en Gruppe vakte, som desuden havde en god Ven i Præsten
Godske Møller (1730-41), der samlede mange om sin Prædikestol.
Derimod var Christoffer Schultz (1742-56) Modstander af Brødre
menigheden, „en Vindmager“, siger Zeidler, der iøvrigt opgiver
Antallet af vakte til 16. En paatænkt Kirkeudvidelse strandede
ogsaa her paa Grevindens Modstand; hun undskyldte sig baade
med sin Gæld og Vanskeligheder ved paa Grund af Kvægsy
gen at faa Materialer hentet, senere vilde hun derimod gerne
hjælpe til med at sætte Kirken i Stand.47)
I Daler mærkedes Pietismens Indflydelse tidligt gennem den
nidkære Provst Anders Vedel (1705—30)48), „en sand Jesu Tje
n er“ kaldte Herrnhuterne ham.49) Da han hurtigt indførte Kon-
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firmationen i Menigheden, klagede Bønderne 1708 over disse
nye Skikke og Paafund, som de fandt upaakr’ævede. Han for
langte en ny indført Lærebog kunnet af de unge, og ved Un
dervisningen indskærpede han dem bl. a. at lyde ham mere end
deres Forældre, da de modsat ham kun var i Stand til at vejlede
dem i det timelige. Paa Konfirmationsdagen lod han dem efter
Afhøring for Alteret med oprakte Fingre sværge at ville holde
„nogle Poster“, hvorpaa han med Haandslag sagde til dem:
„Annam den Helligaand!“ Yderligere ankede de over hans
strenge Kirketugt og haarde Domme, og de mente, han var for
krævende med Hensyn til Offer.
Den daværende Provst, Junghans i Møgeltønder, vilde gerne
mægle. Vedel forsvarede sig med de unges Uvidenhed, som
skyldtes, at de baade forsømte Katekisation og Skolegang til
Fordel for Knipleriet; derfor havde han efter Samraad med
nogle velsindede indført Støckens Lærebog — hans Formand
brugte en haandskreven — men nogle vilde ikke købe den. Han
indrømmede, at han forlangte, at de skulde have grundigt
Kendskab til deres Saligheds Sag, før han tog dem til Alters,
men Konfirmationen var en oldkristelig Skik, og han havde
drøftet dens Indførelse i Forvejen med Grevinde Schack, der
ligefrem havde befalet ham baade at overhøre Børnene og kræ
ve et Løfte af dem.
Trods Bøndernes Uvilje kom det til et Forlig, men da Sa
gen var indgaaet til Biskoppen, lod den sig ikke standse. Paa
Landemodet advarede han i et Monitum Præsterne mod at
støde deres Menigheder ved nye Ritus mod deres Ed og Em
bedspligt og ikke overmodigt at gøre deres Sag til Guds, og da
desuden foretagne Vidneafhøringer ved Møgeltønder Ting syn
tes at bekræfte Bøndernes Klager, beordredes en Provsteret
nedsat til at bedømme Vedels Adfærd.
Dennes Forhandlinger kendes ikke, men d. 20. Juni 1709
udtalte Landemodet i Ribe, at da Vedel afbad sine Forseelser, og
Provsten gav ham et godt Vidnesbyrd og gik i Forbøn for ham,
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eg der desuden var sluttet Forlig med Bønderne, vilde man
nøjes med at idømme ham en Bøde paa 30 Rdl. til de fattige og
4 Rdl. i Sagsomkostninger. Men ved Siden af fik Præsten et
skarpt Paalæg om ikke at indføre nye Skikke i Kirken og at
forholde sig med Sagtmodighed efter sin Ed og sin Pligt.
Konfirmationen blev derefter stillet i Bero. Den indførtes
først igen c. 1735.
Om Vedels senere Færd kan intet oplyses, men da hans
Eftermæle var, at han havde været „en nidkær Mand til Guds
Ære, hvis Ihukommelse mange her i Sognet er udi Velsignelse“,,
maa han efterhaanden være kommet paa en god Fod med Be
boerne. At han med Aarene er blevet mildere, fremgaar ogsaa
af Herrnhuternes føromtalte Karakteristik af ham. Zeidler siger r
der var 16 vakte i Sognet, men om de har haft nogen Forbindelse
med Vedels Virksomhed, vides ikke. En Provstevisitats i 1740eme giver ingen særlige Oplysninger om Forholdene udover, at
der var mange i Kirke og god Hørelyst, samt at Ungdommen
var vel oplyst.
I Agerskov, Nr. Rangstrup Herred,50) havde allerede Præsten
Chr. Riese (1696—1747) været venligt sindet mod Pietismen.
Han lod sin Søn Otto studere baade i Kiel, Jena og København
og førte selv en kraftig Kamp mod Ligvagt, Fastelavnsløben o.
desk, men det var dog først, da den unge efter i 7 Aar at have
været Huslærer hos Grev Holstein 1729 kom hjem og blev sin
Faders Kapellan, at der ret kom Gang i Arbejdet. Han gjorde
flittigt Husbesøg, holdt Søndag Eftermiddag gudelige Forsam
linger, især for syge og svage og viste i det hele taget stor
Aktivitet i Sognet, saa Banden, Sværgen, Krogang og Jule
stuer næsten helt forsvandt. Herrnhuterne vandt imidlertid og
saa nogen Indgang, men skønt Riese ansaa mange af dem for
at være redelige Folk, forstod han dem ikke. Han foretog der
for med nogle andre en Rejse til Oldesloe og Pilgerruh for dér
at lære dem nøjere at kende; flere traf han i Hamborg og Al
tona, blandt dem adskillige redelige, men ogsaa en Del, der var
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hildet i sværmeriske Anskuelser. Megen Vanskelighed havde
han hjemme med Separatisten Jens Brock, der midt i 1740erne kom til Sognet og var nær ved at forvilde nogle i Menig
heden, men da han saa løb bort med en Pige fra S. Løgum,
lagde Røret sig.51)
Otto Riese, der blev sin Faders Eftermand (1747—79) og
Herredsprovst (1749) var meget skoleinteresseret, og det lykke
des ham at faa en 4—5 Skoler bygget i Provstiet, men Lærerne
var ikke gode, da Bønderne vilde have de billigste. Det vil sige,
at han ogsaa mødte Modstand. 1738 klager han til Kirkekollegiet
over det grasserende Helligdagsarbejde, som den ringe Mulkt
ikke formaaede at hindre, og over, at Medhjælperne af Frygt
for deres Naboer kun ydede ham ringe Støtte, men det var
ogsaa svært at finde ret mange, der virkelig var „Mænd i Kri
stus“. Han ønsker i det hele, at en retsindig Præst maa faa
større Myndighed, og at Kirkedisciplinen maa skærpes, saa
længe Synden er saa stor, omend Betingelsen for at anvende
den efter den første Menigheds Eksempel maa være, at de
retfærdige Tal „provalerer“ blandt os.52)
1750 omtaler Brorson en „dejlig Vækkelse“ i Sognet, men
1766 erklærer Riese selv, at den er i Tilbagegang. Almuen nu
£2 overtroisk og drages mod Vantro og Fornuften, og den store
Flok tænker paa at opfylde deres Hjerters Begæringer, hedder
det igen 1771.53) En af Grundene har vel været Præstens lov
mæssige Tale, der nok kunde ruske Folk op, men mindre var i
Stand til at vejlede dem i det daglige. Herrnhuterne mente end
og, han i mange Aar var uomvendt, og han var heller intet for
de 20 af deres Venner i Bovlund, som mest maatte søge til
Fræster andetsteds. Imidlertid skete der en Forandring med
ham, efter at han var kommet i Forbindelse med Christians
feld, og han blev mildere stemt mod Brødrene.54)
Paa Opfordring af Rektor Falster og H. A. Brorson, der
som sin Broder i Aalborg var Svoger til Riese, oversatte
han Gottholds „400 Andagter“55) til Dansk, men da de
allerede var blevet trykt i Flensborg, udkom de ikke i Bogform.
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I sin Fritid syslede han med mekaniske og fysiske Forsøg, og
med sin Nabopræst P. Gutfeld i Bevtoft vekslede han under
pseudonymt Mærke flere Stridsskrifter, hvori han forsvarede
det kopernikanske Systems Rigtighed.
Chr. Outzen i Toftlund (1723—58) havde studeret i Jena, og
Brorson roser ham 1742 for hans Alvor og siger, at hans Ung
dom, der før var „ekstrem“ vankundig, nu svarede dejligt. Før
sin Død, fortæller Biskoppen, holdt han en gribende Prædiken,
gik derpaa hjem og til Sengs for ikke at rejse sig mere. I Kir
kebogen skrev han: „O søde Frelser, Jesus, lad os samles for
dit Ansigt i evig Glæde, Herlighed og Salighed hos dine kære
Engle“ og derefter en lang Bøn.56) Det synes dog ikke, at han
formaaede rigtig at slaa igennem i Sognet, thi ved Visitatsen
1762 maatte Brorson erkende, at der ikke var den Frugt efter
ham, man skulde have ventet. Hvorvidt de 20 vakte, Zeidler
melder om, kan henføres til hans Forkyndelse, faar staa hen.
I Gram Herred57) ses Pietismen ikke at have vundet nogen
Indgang. I Nustrup byggede den velstaaende Provst Lauge
Vedel (1692—1733 et Fattighus for Værdien af en Guldkæde,
hans Hustru skænkede, men om hans Forhold til Tidens Rørel
ser vides intet. Særlig paaskønnet var hans Gave ikke; ingen
vilde bo i Huset, der derfor blev udlejet og tilsidst helt for
faldt.
Et Spørgsmaalstegn maa der vist sættes ved den Pietisme,
Skoleholder Nis Heinsen gav Udtryk for, da han 1748 og 1749
søgte Stilling hos Brorson, først i 0. Linnet, siden i Gram.
Han havde ført en omflakkende Tilværelse, men maatte tilsidst,
skrev han, Juleaften 1747 overgive sig til Guds forbarmende
Naade, hvorved han fandt en stille Kraft til at overvinde Syn
den og til at digte en Salme, saa „Biskoppen kan fornemme,
hvad Salighed mig er vederfaret“. Et Par af de 6 Vers lyder:
Nu vil jeg mig henvende i Troen paa Guds Søn
og re n t ud bekende m ed ydm yg Suk og Bøn,
at jeg h a r ham bedrøvet m ed V antros store Synd
og h ar den længe øvet og lagt udi det Dynd.

ÔO

F. Elle Jensen
O, hvor mig er tilmode, jeg
Guds Søn, det som de gode
Jeg vil ham ikke slippe før
jeg bygger paa den Klippe,

fundet h ar min Skat,
i Troen haver fat.
han velsigner mig.
nu og evindelig.

Efter et Svar, Brorson gav ham under et Foretræde: ..Om
Gud vil hjælpe, sker det enten hos den ene eller den an d en /
ser det ikke ud til, at Biskoppen har vurderet ham særlig højt.
Den store Vækkelse i Hygum, Frøs Herred, i 1730erne skal
ikke omtales nærmere her, da den i sit Forløb er nøje forbun
den med det samtidige Røre i Ribe; desuden er den skildret
andetsteds.58) Derimod kan det have sin Interesse at vide, at
dens drivende Kraft, P. Jacobsen Hygom, der 1718—32 var Ka
pellan og Sognepræst i Lintrup, som det ses af hans liber
daticus, fra Begyndelsen har fulgt den fra Stiftsstaden udgaaende Bevægelse med megen Opmærksomhed.59) Han var sikkert
allerede da pietistisk vendt, men uden at være kommet til no
gen Afklaring, hvad vel ogsaa hans Salme „Jesus din søde
Forening at smage“ kunde tyde paa, og det vides da heller
ikke, at hans Virksomhed i Lintrup dengang bar nogen Frugt.
Det er først i Hygum (1732—36), der er sket en Forandring med
ham, efter at han var kommet i nærmere Forbindelse med
Ribefolkene, og det tør vel saa formodes, at den Vækkelse, der
nu omtales i hans gamle Pastorat i Aarene før 1737, kan hen
føres til ham.60)
Forholdene i Skærbæk, Hviding Herred, turde være beteg
nende for den Udvikling fra Pietisme til Herrnhutismie, der
saa mange Steder fandt Sted. Her kom Sognepræsten, Bøgvad
(1724—41), i den heftigste Strid med sin Degn og Kapellan,
Mikkel Stilling (1725—49), der var Pietist, og hvis voldsomme
Optræden i 1730erne nok kunde tyde paa en Paavirkning af
den samtidige, halvseparatistiske Vækkelse paa Ribeegnen. Han
holdt gudelige Forsamlinger ude i Sognet med Sang, Bøn og
Læsning, hvilket „efter Ritualet og Loven ikke uden udi Kir
ken og for den offentlige Forsamling af en Præst burde trakte-
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res“, ligesom han efter Bøgvads Skøn lærte uforstaaeligt og
søgte at forlede de enfoldige, især Ungdommen, til tvivlsom
me Meninger. Sin Sognepræst negligerede han fuldstændigt, ja
han angreb ham endog engang i selve Kirken under en af hans
Katekisationer med saa stærke Ord, at Præstekonen besvime
de (!), og Menigheden kom i Oprør. Ikke sært, at Bøgvad be
klagede sig over ,at „Mandens Ondskab daglig tiltager“, og at
han, da der ogsaa personligt var mange Rivninger mellem dem,
ønskede en Provsteret nedsat til Vurdering af Stillings For
hold. Denne fik vel 1736 et Forlig i Stand, men skaffede ikke
Ro, saa Sognepræsten 1738 besværede sig over, at hans Kapel
lan nu gik saa vidt, at han holdt Ekstragudstjenester Søndag
Eftermiddag, naar han selv havde prædiket om Formiddagen —
naturligvis fordi han ikke anerkendte hans Forkyndelse.
Noget Tilløb maa Stilling aabenbart have haft; en anden Sag
er det, at hans Metoder næppe har været gunstige for Ud
viklingen af et sundt aandeligt Liv paa Stedet, saa det var sik
kert heldigt, at han bøjede sig for den nye Præst, And. Fog,
der 1741 fulgte efter Bøgvad, og som før, da han var Hører i
Ribe. afgjort havde sluttet sig til den strenge pietistiske Be
vægelse i Byen. Hans kraftige Omvendelsesprædikener, der
navnlig dvælede ved Menneskets Elendighed, var ikke uden
Virkning, men det gik ham selv, som det gik saa mange andre
af hans Meningsfæller, at han var i indre Uro, fordi han ikke
kunde f ø l e den Fred, der efter hans egen Anskuelse var det
sande Kristentegn. Han tænkte endog paa at nedlægge sit Em
bede og vilde ikke prædike, men et Medlem af hans Menighed
fik dog sat Mod i ham, saa han fortsatte. 1743 fik Sognet Besøg
af to herrnhutiske Emissærer, som han aabnede sit Hjerte for,
og kort efter kom han i Forbindelse med deres sønderjydske
Hovedkvarter i Stepping; derved lærte han ikke at bygge paa
sine Stemninger og Følelser, saa han nu blev lysere af Sind og
hans Prædikener virkelig evangeliske.61) Vækkelsen i Sognet til
tog derved yderligere, og der holdtes Møder i Præstegaarden et
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Par Gange ugentlig, hvor Mænd og Kvinder paa herrnhutisk
Vis forsamledes særskilt; Fogs Søster ledede Kvinderne. Disse
gudelige Forsamlinger, hvor ogsaa Lægfolk førte Ordet, var
imidlertid de udenforstaaende en Torn i Øjet. og 1744 klagede
28 Mænd i Hjemsted med Farver Prætorius i Spidsen til Prov
sten over, at en Karl fra Skærbæk og nogle andre i et Aars Tid
baade i Præstegaarden og i Hjemsted Skole havde talt og udlagt
et „Sprog“ af Ny Testamente. Da dette baade var ulovligt og
forargeligt, spurgte man, om ulærde Bondesønner havde Ret til
neget saadant, thi i saa Fald bad de Provsten, at han „gunstigst
behagede at forføje det saadan, at de maatte blive indsat i Me
nigheden som Lærere, at man kan vide, at de er af den gejst
lige Øvrighed approberet.“ Der er-utvivlsomt intet kommet ud
af Klagen, da de paagældende naturligvis har haft Fogs Tilla
delse, og Brorson har saa intet villet gøre ved Sagen.62)
Men ogsaa efter sin Forbindelse med Brødremenigheden øn
skede Fog at haandhæve en streng Kirketugt. En Konfirmand,
der trods hans Forbud var gaaet til Julestue, blev 1751 afvist,
uden at Fog vilde tage ham til Naade, da der skulle statueres
et Eksempel, og han tvivlede om hans Anger; for Resten ansaa
han Forældrene for at være mest strafskyldige.
Fogs Eftermand var Hans Råer fra Miolden (1759—79). Han
havde før været Hører i Aalborg, hvor Br. Brorson gav ham en
god Anbefaling. Han var ikke „Broder“, men venligt sindet
mod Herrnhuterne.03)
Søren Vedel i Rejsby (1684—49), en Broder til Nissenius V.
i Døstrup, maa vel ogsaa have været Pietist, siden hans Søn
Niels (siden Præst i Værum ved Randers) studerede i Halle. Om
hans Virksomhed vides ellers intet, men han har jo nok med
Velvilje set paa det Vækkelsesarbejde, som hans Kapellan fra
1734 og senere Efterfølger Joh. Luffe (t 1752) udførte. Brorson
paaskønnede ham meget og omtaler 1745 den kønne Opvækkel
se i Sognet. Ogsaa Herrnhuterne var glade for ham, skønt hans
Kone var ikke omvendt, mente Zeidler, og de mindedes ham
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som „et tro Jesu Vidne“. Far Resten var der kun et ringe Antal
„Brødre“ i Sognet. Ved Luffes Død udbad 13Sognemænd sig hos
Biskoppen at faa en lige saa god og kærlig Sjælesørger. Hans
Kapellan og Eftermand, Andr. Radoor (1753—94) kunde dog
ikke udfylde hans Plads, og ved sin Strenghed kom han i Mod
sætning til mange. Allerede 1753 havde han en Strid med Be
boerne, fordi han nægtede at tage to unge nykonfirmerede Sømænd til Alters før Mikkelsdag, skønt de skulde sejle ud; han
vilde nemlig først se, hvordan de skikkede sig, og om deres
Omvendelse var alvorligt ment, hvad han betvivlede. De unge
rejste uden Altergang. Da Brorson visiterede lige efter hans
Komme (1753), mente han om ham, at ogsaa han søgte sin Me
nigheds Salighed; Ungdommen var vel undervist. Men den tid
ligere Vækkelse synes aftaget, thi det hedder kun, at der endnu
er nogle Sjæle, der tragter efter Himlen.
Allerede som Kapellan i Grejs ved Vejle (1742—46) havde
Mt. Vind hos sin — senere — Svigerfader, Biskop Brorson, vun
det Anerkendelse for det nidkære Arbejde, han udførte i Sog
net,64) og der er derfor heller ingen Grund til at tvivle om, at
han i Brøns (1746—81) fortsatte i det samme Spor; han ved
blev da ogsaa at staa i det bedste Forhold til sin Biskop. Men
noget helt andet er det, om han har forstaaet at tage sin nye
Menighed paa den rette Maade, idet han holdt en meget streng
Kirketugt. Naar nogen gik for lidt i Kirke eller ventede for
længe med at søge Nadveren, blev han afvist, naar han indtegne
de sig til Altergang, og maatte da først udstaa det offentlige Skriftemaal, før han blev antaget;selv en gammel, sengeliggende Kone
nægtede han af samme Grund at berette. Kirkekollegiet, hvor
til der blev klaget, befalede ham imidlertid at betjene hende.65)
1754 blev han af Ridefoged Muusmand overfaldet med Trusler
og onde Ord, fordi han havde skræmt hans Pige til i Præstegaarden at udlægge, hvem der var hendes Barnefader.66) Han
har vist i det hele manglet Bøjelighed og har haft Vanskelighed
ved at gaa ind paa andres Tanker; derfor var det vel ogsaa,
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han stod Herrnhuterne haardt imod, var „en Fjende“, siger
Zeidler, saa de faa, der var i Sognet, søgte til Kirkerne i Skær
bæk og Rejsby. Naar Brorson paa en Visitats maatte trøste en
melankolsk Kvinde, tyder det ligeledes paa, at Præsten ikke
raadede over de milde Ord, hun trængte til at høre. Biskoppen
fandt dog 1744 Ungdommen munter og en Del af Menigheden
helt bevæget, men om nogen Vækkelse er der ikke Tale. 1757
prædikede Vind om Guds Børns Salighed med Hensyn til Tro
ens og Levnedets Retfærdighed.
I Hviding prædikede ved Bispevisitatsen 1745 Provst Fog
(1706—51) om tilbørlig Orden i Menigheden, hvilket gav Bror
sen Anledning til bagefter at tale om, hvad Forandring det gav,
naar Paulus kom paa Besøg til et Samfund, noget, der foran
ledigede megen Bevægelse i Kirken. Om Vækkelse høres der
dog ikke noget, derimod siger Biskoppen, at der har været en for
en 7—8 Aar siden. Mere faar vi ikke at vide, men da en
Pige fra Sognet var udvandret til Herrnhut, er det muligt, at
den har været inspireret af Brødremenigheden. Senere blev der
i Sognet en betydelig Kreds, der under Ledelse af Præsten
Joak. Evald (1764—1807) sluttede sig til den; 1769 angaves dens
Antal til 25.
At Henning Nissen i Højrup (1730—52) foruden i Kiel og
Wittenberg ogsaa havde studeret i Halle,07) synes ikke at have
gjort ham til nogen rigtig Pietist. I alt Fald fik han 1747 en
skarp Advarsel, fordi mange Børn slet ikke gik i Skole, og nogle
paa 14—18 Aar ikke engang kendte Bogstaverne. Han tilholdtes
derfor at sørge bedre for Undervisningen og ingen konfirmere,
med mindre de havde tilstrækkelige Kundskaber om de gud
dommelige Sandheder. Til hans Undskyldning kan det muligt
tjene, at Sognet var fattigt, og at Befolkningen var uvilligt
indstillet mod Skolegangen, der forhindrede den i helt at ud
nytte deres Børn til Knipleriet. Derfor bar det heller ingen
Frugt, at Degnen Søndag Eftermiddag i Arnum forsøgte at ud
lægge Katekismen for de unge, der ikke gik i Kirke; selv Præ 
sten var Modstander af disse Forsamlinger. Hvor uudviklet
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Egnen var, ses af, at en fremmed Person, der 1753 var kommet
til Sognet, satte det fuldstændig paa den anden Ende ved at
optræde som Doktor, Kvaksalver og Prædikant. Der var stor
Tilstrømning til hans Hus i Arnum, hvor han prædikede for
sine Patienter og om Aftenen, iklædt en hvid Skjorte og med
Papirkrave om Halsen, læste og bad med de tilstedeværende,
holdt Tale om Hekseri og endogsaa skulde have lyst Velsignel
sen over dem — for bagefter at slutte Sammenkomsten med
Spil og Dans. Præsten Jens Scheming (1752—63) magtede ikke
Forholdene og klagede sig ynkeligt for Brorson, som paa sin
Visitats 1754 havde Manden for sig i Præstegaarden. Det hjalp
noget, men der vedblev dog endnu i de følgende Aar at være
en vis Uro om ham i Sognet.
Som det vil fremgaa af ovenstaaende, blev Pietismen lige
saa lidt i den sønderjydske Del af Ribe Stift som andetsteds i
Landet den Folkebevægelse, dens Førere havde haabet, den
skulde blive.GS) Den førtes frem i lokale Kredse af stedlige Præ 
ster. der var grebet af den, men idet de paa gammel statskirke
lig Vis kun betragtede deres egne Pastorater som sig vedkom
mende cg derfor ikke befattede sig med nogen missionerende
Virksomhed i andres, kom det Røre, de eventuelt vakte hjem
me i deres Sogne, ikke til at øve Indflydelse udenfor dem. Na
turligvis kunde fremmede søge til deres Kirker, men det ses
ikke. at dette har ført til Dannelse af pietistiske Samfund i Na
bolaget, som man saa muligvis kunde have ventet. Som før an
tydet var den hallensiske Pietisme, sin Tale om det almindelige
Præstedømme til Trods, i Praksis lige saa statskirkelig som den
gamle Ortodoksi og som den en aristokratisk Aandsretning, for
saa vidt som den ikke formaaede at frigøre sig fra den overle
vende Betragtning af den jævne Mands Uformuenhed til kri
steligt at staa paa egne Ben. Derfor stillede den de gudelige
Forsamlinger under gejstlig Kontrol (Konventikelplakaten
1741), og Lægmandsforkyndelse taaltes ikke, men Følgen blev
rigtignok, at det som en almindelig Regel kom til at gælde, at
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Pietismen ikke kunde trives uden netop der, hvor der var en
den velsindet Præst. De Ungdomsmøder, Degnen i Arnum prø
vede at afholde, ser da heller ikke ud til at have ført til noget.
Som Pietismen var sognebegrænset, var den ogsaa tidsbe
grænset. Brorsons ofte genkommende Ord om Vækkelser for en
Del Aar siden viser, at de ikke har kunnet holde sig som Fak
torer i Pastoraternes aandelige Liv — det samme som kan iagt
tages i andre Egne af Landet — et Vidnesbyrd om, at de mere
er opstaaet som Følge af en opblussende Stemning end betin
get af en virkelig Forstaaelse og Grebethed. Dette maa dog ikke
opfattes saadan, at Pietismen slet ingen Indflydelse fik de paa
gældende Steder. Nogle ægte Rester er der vel altid blevet til
bage fra Vækkelsesperioden, hvor længe de saa ellers har holdt
sig, og desuden kommer man næppe udenom, at Præsternes
stærke Betoning af saavel det kristelige som det moralske Ideal
og deres Henvendelse til den enkelte om at realisere det i sit
Liv kan have haft sin Betydning og sat sine Spor i det daglige.
I denne Forbindelse vil det forøvrigt være rimeligt at minde
om, at der gennem Pontoppidans Forklaring, som ret hurtigt
blev indført overalt, forkyndtes en pietistisk Livsanskuelse og
saa i de Sogne, hvor Præst og Degn ellers tog Afstand fra Be
vægelsen. Hvor meget saa dette har betydet, er en anden Sag,
men man kan dog ikke helt lukke Øjnene for, at der ad den
Vej er blevet givet en og anden Tilskyndelse, som har faaet
Indflydelse paa den Retning, hans Udvikling senere kom til at
tage.
Pietismens Tidsbegrænsethed gælder dog næppe for Dø
strups Vedkommende. Her lød der nemlig en pietistisk Forkyn
delse i omtrent 100 Aar, og selv om man ikke kender Antallet
af de vakte i Sognet, er der al Grund til at tro, at den ikke har
lydt forgæves, men virkelig har faaet Tag i og præget betyde
lige Dele af Befolkningen, der ser ud til villigt at have sluttet
op om sine Præster og det Arbejde, de satte i Gang.
Naar de pietistiske Præster, deres gode Vilje til Trods, alli
gevel ikke fik den Indflydelse i deres Sogne, som de havde haa-
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umiddelbart har de sikkert ogsaa befundet sig vel i de af Lægmænd stilfærdigt ledede Forsamlinger. Det vil sige, at Herrnhutismen traadte i den hensygnende Pietismes Sted. Heller ikke
den blev ganske vist nogen Folkebevægelse, men alligevel kom
den i Kraft af Egenskaber som de foran nævnte til at spille en
større Rolle, end man efter Antallet af dens Venner kunde have
formodet, og navnlig efter Christiansfelds Anlæggelse at øve en
ikke helt ringe Indflydelse paa det sønderjydske Kirkeliv.
Spørgsmaalet om der fra den nordvestslesvigske Pietisme,
saaledes som den udfoldede sig i Sognene, har gaaet Traade til
de kongerigske Vækkelser, maa ud fra dens lokalt be
grænsede og præsteledede Karakter besvares benægten
de. Vel kunde unge Nørrejyder, der tjente „sønderude“,
dér blive grebet af Bevægelsen og efter deres Hjem
komst gøre sig til Talsmænd for den blandt deres Bysbørn, men
da det kun er en enkelt Gang, man hører om sligt (Brorsons Visitats 1742 i Møborg),(5n) er det rettest ikke at bygge for meget
derpaa. Vækkelserne Nord for Kongeaaen artede sig i det hele
paa samme Maade som Syd for den, sognebestemte og hidført
af den stedlige Gejstlighed, saa der er ingen Grund til at for
udsætte nogen direkte Indflydelse fra nordvestslesvigsk Menig
hedsliv.
En anden Sag er det, at nogle af den kongerigske Pietismes le
dende Skikkelser var fra Nordslesvig og havde mødt i Vækkelsen
der. For saa vidt kan der indirekte tales om den Indflydelse, Kir
kelivet Syd for Kongeaaen gennem dem har haft paa Forholdene
i det egentlige Danmark, kun maa det betones, at disse Mænd
(Evald,Brødrene Brorson, P. Jacobsen Hygom o. a.) ikke kom
med en særlig sønderjydsk Pietisme — en saadan eksiste
rede ikke — men med Pietismen, saadan som enhver af dem
forstod den, og at deres Forkyndelse derfor og svarende
til hver enkelts Personlighed fremtraadte og maatte fremtræde
med forskelligt Præg de forskellige Steder, saa med dette For
behold er der intet i Vejen for at tale om den Gæld, hvori vi i
Kongeriget staar i den nordvestslesvigske Pietisme.
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bet, maa Grunden ogsaa i nogen Maade søges i, at de tidt for
kyndte Loven mere end Evangeliet og med deres stærke Ord
og Krav ikke var i Stand til ret at gribe deres Tilhørere om
Hjertet. Det var langt fra alle, der kunde prædike som H. A.
Brorson, til hvis paa een Gang milde og indtrængende Tale
Folk gerne lyttede, saa de, som han ofte beretter i sine Visitatsoptegnelser, baade blev „attente“ og bevægede. Naar derfor
Herrnhutismen, som Biskoppen iøvrigt bortset fra det kirkepolitiske i mange Henseender stod nær, i det lange Løb kom til
at spille en betydelig større Rolle i den sønderjydske Befolk
nings aandelige Liv, end Pietismen gjorde det, skyldes det for
en stor Del, at den formaaede at tage nogle af de samme Toner
ligesom sikkert ogsaa dens Emissærer, der i Reglen var Mænd
uden nogen akademisk Uddannelse, i sig selv havde bedre Be
tingelser for at udtrykke deres Tanker i et jævnt og for Almu
en fatteligt Sprog, end Tilfældet mange Gange var med Præ
sterne. Heller ikke maa det glemmes, at Herrnhutismen virke
lig var en folkelig og lavkirkelig Bevægelse, der i langt højere
Grad end Pietismen drog den jævne Mand med ind i Arbejdet
i sine gudelige Forsamlinger. Dermed lærte dens Smaasamfund
at staa paa egne Ben, ligesom den Forbindelse, Kredsene indbyr
des opretholdt gennem Rejseprædikanternes Besøg, der foretoges
uden Hensyn til ellers skillende Sognegrænser, baade var af
stor Betydning for Trivslen af det aandelige Liv i dem og gav
deres Medlemmer en helt anden Følelse af Fællesskab end den,
der var kendt i de pietistiske Konventikler.
Derfor virkede Herrnhutismen ogsaa dragende paa mange
Pietister, selv blandt Præsterne, og ikke faa sluttede sig til den,
mens deres egne Kredse sygnede hen. Her fandt de noget af
det, de hidtil ofte havde savnet, en glad Kristendom, der ikke
som tidt den pietistiske var tung og mørk og fyldt med Angst
for ikke at kunne fyldestgøre de Krav, der stilledes til en, og
en virkelig evangelisk Forkyndelse, der ikke gjorde visse aan
delige Oplevelser til det afgørende, men var en mild Indby
delse til at give sig Gud i Vold, saadan som man var. Rent
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Alle de kort, der i tidens løb er fremstillet for at vise styrke
forholdet mellem danske og tysksindede i Nordslesvig,
aftegner med ret stor skarphed et blandet område, der efter
formen går under navnet „den skæve firkant“. Det drejer sig
om et område, der mod syd følger landegrænsen fra Højer til
henimod Gråsten og imod nord når på højde med Nørre Løgum og Øster Løgum sogne. Købstæderne Tønder og Åbenrå
samt Løgumkloster flække ligger inden for denne firkant, som
det under indtryk af det hitleristiske Tysklands ekspansive
tilbøjeligheder i trediverne også blev almindeligt at kalde
„den truede firkant“.
Den sydligste, centrale del af dette område udgøres af
Slogs herred, omfattende de seks sogne Hostrup, Højst, Rabsted, Bylderup, Burkal og Tinglev, hvortil indtil 1850 endnu
kom den vestlige del af Bjolderup og Uge sogne. Ved folkeaf
stemningen i 1920 faldt der i det nuværende Slogs herred 2176
danske og 1932 tyske stemmer, altså henholdsvis 53 og 47 pct.,
men i årene før verdenskrigen opviste herredet som helhed
tysk flertal. Det var derfor ikke uden grund, at den tyske re
gerings daværende sagkyndige i spørgsmål vedrørende den
dansk-tyske grænse, Johannes Tiedje, foreslog herredets nord
grænse som fremtidigt grænseskel, den såkaldte Tiedje-linje.
Sammenlagt med det store tyske flertal i Tønder og Højer
kunne der faktisk påvises et knebent tysk flertal på 6735
stemmer mod 5658 danske stemmer i de 76 distrikter, som
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„Tiedje-bæltet“ omfattede. Grænseområdet er derfor hjemmetyskhedens højborg.

Man har adskillige gange søgt at give en historisk forkla
ring på, hvorfor hjemmetyskerne sindelagsmæssigt har udskilt
sig fra Nordslesvigs øvrige befolkning. Det har således både
fra dansk og tysk side længe været en almindelig mening, at
hjemmetyskheden skulle have en af sine rødder i den got
torpske statspatriotisme, idet den skæve firkant tilhører det
gamle gottorpske område. Der findes ganske vist også eksemp
ler nok på, at befolkningen i de gottorpske egne omkring år
1700 nærede den største sympati for fyrstehuset i Slesvig. Den
hjemmetyske historiker Ludwig Andresen har i en afhandling
om hjemmetyskheden i den skæve firkant fremdraget adskil
lige interessante eksempler herpå1), og de lader sig endda
nemt supplere2). Men hverken Ludwig Andresen eller andre
har formået at give et fuldgyldigt bevis for, at denne gottorpske
statspatriotisme skulle have holdt sig uafbrudt helt op til den
nationale vækkelse i 1830’ cg 40’eme. Ved mageskiftetrakta
tens undertegnelse i 1773 gav huset Gottorp tilmed definitivt
afkald på alle dets rettigheder i hertugdømmerne, og omkring
det påfølgende århundredskifte prægedes Slesvig derfor lige
så vel som enhver anden del af monarkiet af undersåtlig
loyalitetsfølelse for den enevældige konge i København.
Troels Fink har derfor hævdet3), at der ikke kan tillæg
ges gottorperstyret den betydning som forudsætning fer
hjemmetyskheden, som det har været almindeligt. Større
3) Ludwig A ndresen: Geschichtliche V oraussetzungen, Entw icklung
und D urchbruch des N ationalbew usstseins des H eim deutschtum s im
»Schiefen Viereck« in Nordschleswig (Deutsche H efte für V olksfor
schung III, 208—220; IV, 41—58 (1933—34); jf. Der Schlesw ig-H olstei
ner 1934, 233—240, 267—272, 297—301 og 331—335.
2) H ejselbjerg Paulsen: Sønderjydske Slæ gter I. Ø ster Løgum (1941).
s. 83 f.; Sønderjydske årbøger 1949, s. 56 ff.; B jolderup sogns historie
(1951), s. 83 ff.
3) Troels Fink: G ottorperstyret som forudsæ tning for hjem m etysk
heden i Nordslesvig (Fortid og N utid XV, 107—119).
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betydning vil han derimod tillægge den påvirkning, der er
udgået fra de nordslesvigske præstegårde, hvor der til trods
for det danske kirkesprog ofte levedes et tysk kulturliv.
Man kan dog vist anse det for givet, at det ikke lader sig
gøre at sige noget generelt om den historiske baggrund for
hjemmetyskheden i Nordslesvig som helhed. Dens senere styr
ke i enkelte egne lader sig endog undertiden tilskrive rene
tilfældigheder.4) Vi skal derfor i det følgende prøve at under
søge forholdene i Slogs herred, der som et af hjemmetyskeriets
kerneområder netop må siges at være af særlig interesse for
en bedømmelse af hjemme ty skhedens historie.
En af dens vigtigste forudsætninger på denne egn vil Lud
wig Andresen finde i det gamle fæstevæsen, der har været
mere udbredt i Slogs herred end andetsteds. Befolkningen
skulle derigennem være blevet knyttet særligt nær til øvrig
heden. Det er dog et spørgsmål, om man ikke bør tillægge
grev Adolf VIII s privilegiebreve til en række frigårde i strø
get mellem Flensborg, Åbenrå og Tønder nok så stor betydning
i så henseende. Fra tidsrummet 1429—58 kender vi ikke færre
end 40 frihedsbreve5). For Slogs herreds vedkommende kan vi
således optegne Nolde (1437 og 1450), Frestrup (1445), Bredevad (1450 : 2 gårde), Rebbøl (1450 : 2 gårde), Bylderup og
Hajstrup (1453?), samt Heds mark (1455). Uden tvivl har grev
Adolf med denne privilegietildeling bevidst søgt at knytte eg
nens storbønder til sig efter de mange omvæltninger, som hans
kampe med Erik af Pommern havde forårsaget, og den har været
et led i hans bestræbelser for at knytte Sønderjylland sam
men med Holsten. Man kan derfor med alt forbehold føle sig
fristet til at opfatte disse danskættede storbønder, der lod sig
udmærke af den schaumburgske greve, som vore første hjemmetyskere.
Ganske vist skulle der hengå adskillige århundreder, inden
der blev tale om nationale forhold i moderne forstand, men
4) Sønderjydske årbøger 1951, s. 161 ff.
5) G. Hille: R egistrum C hristians I (1875).
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det har dog alligevel haft sin betydning, at tyskheden — om
ikke folkeligt, så dog socialt og efterhånden også i det ud
vortes kulturelt — fik tag i adskillige af de førende bonde
slægter i Slogs herred. Denne proces indlededes netop i en
tid, hvor tyskheden økonomisk var i en rivende udvikling,
hvilket medførte en delvis folkelig erobring af adskillige sønderjydske byer6).
De mange plattysk skrevne tingsvidner, der dukker op
efter 1400, må tages som udtryk for det samme. Ganske vist
fortæller de intet om bondefolkets hjemmesprog, men de
vidner om tyskhedens kulturelle overlegenhed, og der fore
kommer aldrig klager over, at man ikke forstod det plattyske
mål. For Slogs herreds vedkommende findes der i tiden 1470—
1550 17 danske tingsvidner jævnsides med 34 plattyske. En
dobbeltudfærdigelse fra 1491 på både dansk og plattysk kun
ne dog måske tolkes derhen, at det plattyske sprog ikke var
lige let tilgængelig for alle. Måske har den slags dobbeltud
færdigelser endda slet ikke hørt til undtagelserne7).
Den lutherske reformation har utvivlsomt fremmet denne
proces stærkt, og alligevel har den ikke des mindre i det lange
løb sikret Nordslesvig fra folkelig undergang, idet det betydningsfuldeste kulturelle skel, der i de sidste fem århundreder
er blevet trukket mellem dansk og tysk i Sønderjylland, faktisk
blev grænsen imellem dansk og tysk kirkesprog, der i 1920 i
hovedtrækkene blev normgivende for den nuværende dansk
tyske grænse.8) Efterhånden som et folkeligt skolevæsen kom
i gang, blev denne linje også grænse imellem dansk og tysk
skolegang.
I tiden fra 1581 til 1721 var Slogs herred en del af det got
torpske hertugdømme. Selv om man vel nok — som foran på6) S. årb. 1950, 192— 193.
7) P eter S kautrup: D et danske Sprogs H istorie II. 31—34 (k o rt s.
164 og s. 300),
8) Interessante enkelth. vedr. kirkesprogsgræ nsen vil m an finde i
Schriften d. Vereins f. schl.-holst. K irchengeschichte, 2. rk., 10. bd.,
1. hefte s. 79 ff. (Th. O. Achelis).
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peget—inogengrad har overvurderet gottorperstyrets betydning
som fortyskningsfaktor, siger det os dog, at Slogs herred igen
nem dette tidsrum stod i den allernærmeste åndelige og time
lige vekselvirkning med egnene sydpå, et forhold, der stort
set også varede ved i årene efter inkorporationen. På det ån
delige område kan her fremhæves bevægelser som pietismen
og herrnhutismen, og økonomisk har studehandelen i høj grad
formidlet de sydgående forbindelser. Med hensyn til de to re
ligiøse retninger må det dog fremhæves, at de i første række
henvendte sig til lægfolket, og de måtte derfor som følge af
det danske kirke- og talesprog i Slogs herred i overvejende
grad iklædes dansk dragt.
Alt i alt var åndelig virksomhed ud over det rent religiøse
i ældre tid ganske fremmed for Slogs herreds landbefolkning.
Som følge deraf var endnu ved indgangen til det 19. århundrede
kendskabet både til det danske og tyske skriftsprog kun be
grænset. Og da en materialistisk livsopfattelse tilmed nu satte
sig til rette rundt om i præstegårdene i rationalistisk klædebånd,
bedredes dette ingenlunde. I strøget mellem Åbenrå og Tøn
der fandtes ingen betydelige præster blandt datidens rationa
lister. Studeopdræt og handel med stude og heste krævede ikke
større vindskibelighed, og præsterne var derfor ofte langt
bedre som Phombrespillere og tobakssmøgere end som kristen
domsforkyndere9).
Først ind i det nye århundrede begyndte et nyt liv at røre
sig i præstegårdene. Det var efterdønningerne efter Claus
Harms’ forkyndelse, der for hertugdømmerne fik en lignende
virkning — om end næppe så dybtgående — som Grundtvig for
årsagede i kongeriget.
9) G eneralsuperintendent A dler, der v a r hertugdøm m ernes førende
rationalist, fortæ ller således i sin »Predigerprotokol« om nogle af h e rre 
dets p ræ ster følgende:
Beyer (B urkal 1830—37) d riv er kvæghandel,
B jørnsen (H øjst 1825—49) i fare for at blive fordrukken,
Eichel (H ostrup 1767—1813) u nder al k ritik .
K rongaard, Bylderup, 1821—32) lever dårligt med sin kone, h a r
ingen agtelse i menigheden.
(E fter S. årb. 1936, s. 204).
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Men den nye tid bragte også politikken ind i menigmands
tilværelse. Til den første slesvigske stænderforsamling i 1836
lod man sig i Slogs herred repræsentere af gårdmand Thies
Hansen Steenholdt fra Rabsted og storbonden Peter Todsen på
Mejerholm ved Tønder med gårdmand Martin Adolph i Nolde
som suppleant. Det er dog endnu for tidligt ved dette valg at
tale om en national tilkendegivelse. Det viser således bedst de
to stænderdeputeredes stilling til Nis Lorenzen Lilholts andra
gende om at måtte få det danske sprog indført som rets- og
forvaltningssprog i de egne, hvor det i forvejen var kirke- og
skolesprog. Steenholdt udtalte under forhandlingerne herom i
1838, at han i taknemmelighed ville påskønne det, når det dan
ske sprog blev indført ved retten, selv om det ikke syntes ham
nødvendigt, idet han aldrig havde hørt klager over, at der skulle
være forekommet noget urigtigt på grund af brugen af det ty
ske sprog. Han gjorde sig derfor samtidig til talsmand for øget
undervisning i det tyske sprog i Nordslesvig; „dette ville finde
stor. interesse og gøre nytte.“10)
Men hermed blev faktisk den gnist sluppet løs, der efter
hånden skulle få den nationale brand til at blusse op i folkets
hjerter. Da det kongelige reskript om brugen af dansk øvrig
hedssprog udsendtes den 14. maj 1840, var situationen en gan
ske anden: Steenholdt havde i mellemtiden sluttet sig til her
tugen af Augustenborg — under indflydelse af tingskriver Hans
Adolf Jacobsen i Slogs herred, mener P. Lauridsen. I hvert fald
rejste de to mænd rundt til herredets samtlige sognefogeder og
befuldmægtige (ialt 28) og fik disses underskrift på et bønskrift,
der anmodede kongen om, at reskriptet ikke måtte blive gen
nemført for Slogs herreds vedkommende, thi deres sprog var
„kein achtes Dänisch“!
I den slesvigske stænderforsamling i 1840 faldt det derfor
naturligt i Steenholdts lod at forklare grunden til sit omsving
fra 1838. Han tog tråden op fra sin sidste stændertale ved at
1P) Slesvigske Stæ ndertidende 1838, s. 596.
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hævde, at der ikke kendtes noget tilfælde, hvor én havde lidt
uret som følge af de tidligere tilstande. „Beboerne i de nordlige
landdistrikter ville lige så lidt kunne forstå det „højdanske“
forretnings- og retssprog som det højtyske!“ Der ville faktisk
med reskriptet ske en stor ulykke, „fordi vi elsker det tyske
sprog og det, som vi læser på tysk, og ikke vil undvære kend
skabet til det eller brugen af det og heller ikke kan undvære
det ved vort daglige samkvem med den sydlige del af hertug
dømmet. Enhver fader ønsker, at hans børn lærer tysk så godt,
som det er muligt“.11)
Steenholdt kom dog aldrig selv trods alle mulige anstren
gelser til at beherske det tyske sprog. Hvad der findes af skrift
lige efterladenskaber fra hans hånd, viser det med al tydelig
hed.12) Og hans lille autografsamling var ingenlunde ene om at
repræsentere herredets offentlige mening.
En ung teolog fra Højst var trådt ind på scenen. Nis Hansen,
„Bondesøn“, som han yndede at kalde sig, var en hjemstavnens
mand, der ville gøre „sit elskede Slesvig til den lykkeligste plet
på jorden“, og det, der savnedes, var frem for alt oplysning.
Det lykkedes ham i 1839 at få en kreds af københavnske søn
derjyder samlet omkring dannelsen af „Selskabet for dansk
Læsnings Udbredelse i Slesvig“. I løbet af de følgende fire år
var denne forening i stand til at forsyne omtrent 60 bogsamlin
ger med ikke færre end 20,000 bind.13) I Slogs herred fik Højst,
Rabsted og Rørkær bogsamlinger. I sidstnævnte by, hvor en
lærer og en skrædder var de lokale foregangsmænd, blev dette
af skelsættende betydning.14)
Men at prisen for oplysningsarbejdet til gavn for hans kære
hjemstavn skulle være den, at befolkningen splittedes politisk,
var ham længe ufatteligt. Endnu så sent som i 1840 søgte han i
,l)
12)
13)
VI, s.
14)

Slesv. Stæ ndertidende 1840, s. 38.
En prøve er givet S. mdsskr. 1948. s. 218—219.
P. Lauridsen: Da Sønderjylland vaagnede III, s. 13—19. 108;
35.
S. mdsskr. 8 årg., s. 27 f.; 1948, s. 146 ff.; 1949, s. 64.
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lighed med Orla Lehmann, der brevvekslede med Peter Hiort
Lorenzen, at vinde sine landsmænd Steenholdt og Todsen for
sine tanker om den fælles hjemstavns fremtid. „I Danmark er
der vågnet en ånd, som man trøstigt kan slutte sig til. Slesvig
har intetsomhelst at frygte af Danmark, men meget at håbe.
Hvad kan vi derimod vente af Holsten og Tyskland? I Holsten
er aristokratiet alt for mægtigt.“ De to hjemmetyskere lod sig
imidlertid ikke overtale til at gå i Peter Hiort Lorenzens fod
spor, men offentliggjorde brevene med svar i Tondernsche In
telligenzblatt den 5. august 1840.15) Processen var fuldbyrdet:
også Slogs herreds befolkning var delt i to nationale lejre.
Dog var de brede lag sig endnu langt fra en sådan udvik
ling bevidst. Bortset fra rivningerne under stænderdebatterne
og lidt avisskriverier i ny og næ mærkede man faktisk i det
daglige uhyre lidt til politik. Landalmuen — som man efter
tidens skik plejede at udtrykke sig — var stadig præget af en
dybt indgroet bondekonservatisme. En mand som herredsfoged
Berend Feddersen var et mønster på en embedsmand fra
denne tid. Under kriseårene i 1820’erne havde han været herre
det en god mand. „Endog til tab for egen interesse havde han
ved skånende behandling holdt mangen familie ved dens be
siddelser og husly“. Med en henvisning til Ordsprogenes 19. ka
pitel 17. vers sluttes minderunen over ham i Dannevirke den 10..
april 1841. I anledning af hans bortgang kunne faktisk noget
lignende siges som ved Frederik VTs død i 1839: med ham gik
den gamle tid i graven.
Det var fra nu af Thies Steenholdt, der skulle præge herre
det; han tiltrådte for øvrigt netop i det selvsamme år som sog
nefoged for Rabsted sogn (21. april 1841). Det hed i anledning
af hans udnævnelse, at Rabsted kun besad få personer, som var
kvalificerede til en sådan stilling. Thies Steenholdt „nød agtelse
og anseelse i hele sognet, ligesom han besad kraft og energi til
at bringe sognefogedforretningerne i orden“. Da han tilmed var
15) E fter L. A ndresen: Geschichtl. Voraussetzungen etc.
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bosat i sognets kirkeby, fandt amtet det naturligt netop at ud
pege ham.16) Derimod så det sig overhovedet ikke foranlediget
til at omtale hans virke som stænderdeputeret! Hans udnæv
nelse til sognefoged har kun kunnet bibringe menigmand den
opfattelse, at myndighederne bifaldt hans virke i stænderfor
samlingen.
„Kraft og energi“ har altså i særlig grad udmærket denne
mand, der politisk helt og holdent lod sig lede af hertugen af
Augustenborg og derfor på ingen måde kom til at tilhøre den
moderate fløj inden for slesvigholstenismen. Hans ildhu endte
med også at skaffe ham modstandere i sit eget hjemsogn. David
Bargum i Havsted, med hvem han i 1841 havde konkurreret om
sognefogedværdigheden, repræsenterede således det mere må
deholdne element inden for hjemmetyskheden. Spændingen
imellem de to fløje blev akut under treårskrigen.
Nytårsaften 1848 indlod Thies Hansen sig på en jagt efter
en ung mand, der var flygtet nordpå for at undgå indkaldelse
til den slesvigholstenske oprørsarmé, men som i anledning af
helligdagene havde dristet sig til at vende hjem til sine forældre
i Havsted. Nogle dårlige elementer foranstaltede da med sog
nefogedens billigelse optøjer i den ellers så stille landsby, mens
gårdmand David Bargum trods sit hjemmetyske sindelag for
holdt sig passiv.17) Thies Steenholdt har åbenbart herved mi
stet den goodwill, han endnu kunne siges at være i besiddelse
af, idet han nogle dage senere, den 3. januar 1849, anmodede
om at måtte blive fritaget for hvervet som sognefoged i Rabsted
sogn.
Rabsted har jo ellers i tidens løb gjort sig så kendt for sine
hjemmetyske sympatier, at det endog er blevet kaldt „Klein
Berlin“. Hvad kan grunden have været til denne besynderlig
hed, spørger man uvilkårligt. Blader man i de gamle visitatsprotokoller fra tiåret før treårskrigen, findes sognet gennem16) LA. Tdr. am tsarkiv. Sager ang. udnæ vnelser af sognefogeder
1835—49.
n ) S. m dsskr. 1948, s. 218—220.
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gående rosende omtalt, hvad almenoplysningen angår.18) Læ
rerne roses således for deres flid og iver i skolegerningen.
Dansk læsning blev drevet til fuldkommenhed, men også i
det tyske sprog havde i hvert fald de kløgtigste gode kundska
ber. I løbet af 1840’erne fremmedes tyskundervisningen i sog
nets skoler. Det siges udtrykkeligt i 1839, at det især var pa
stor Bargums fortjeneste, at sognets skolevæsen var i så god
en stand. Han virkede som sognets præst fra 1801 til 1847 og
har således i over en menneskealder formået at sætte sit
præg på sognet.
I 1842 karakteriseredes situationen på følgende måde: i
Havsted, hvor der først i 1838 var gjort en ringe begyndelse
med undervisning i tysk, prægedes skolen af dansk læsning, i
Foverup af hovedregning, i Korup af geografi og fædrelands
historie, men i Rabsted af det tyske sprog. I 1844 hed det, at
der ydedes mest i tysk i Rabsted og Havsted, hvor nogle elever
også med færdighed kunne oversætte fra dansk til tysk. På
den tid læstes der tysk i øverste klasse i alle sognets skoler;
i Foverup kunne børnene imidlertid mindst. Det er fristende at
sammenligne disse oplysninger med afstemningsresultatet i
1920. Rabsted var da overvejende tysk, i Havsted stod det
omtrent lige, mens Foverup udviste et klart dansk flertal.
For øvrigt var det ikke læreren, der påvirkede børnene i
tysk retning. Lærer og degn Christian Christensen var tvæ rt
imod dansksindet og bestyrede således den foran omtalte bog
samling i sognet.19) Men hans indflydelse over for de velstå
ende tysksindede bønder var kun ringe, og under oprøret blev
han endog udsat for forfølgelser på grund af sin troskab imod
konge og fædreland. Når det ikke kom til at gå ham værre,
skyldtes det nok, at pastor Meyer holdt hånden over ham. Han
fortjente efter præstens mening at hædres offentligt.20)
ls) LA. Tdr. provstearkiv. V isitatsberetninger 1836—42,
protokoller 1838—45.
19) RA. Regensburgs arkiv. Brev fra Joh. Kok 1852 7/11.
2,)) LA. Tdr. provstearkiv. V isitatsindberetninger 1852—53.
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Treårskrigen gav ikke i Slogs herred anledning til nationale
uoverensstemmelser i lighed med, hvad vi kender fra det til
grænsende Åbenrå amt.21) Det var her storbøndeme, der gav
tonen an, og deres sympatier var overvejende hos slesvigholstenerne, idet man økonomisk så ganske og aldeles følte sig
knyttet til Holsten og Hamburg.
Enkelte steder som i Rørkær og Bjolderup vestersogn spo
redes der dog dansk liv. De særlige forhold i Rørkær er alle
rede berørt. Fra Bjolderup vestersogn har sognefoged Lorenz
Jacobsen indberettet sine vanskeligheder med befolkningen.
„Hvor jeg kommer, er Folket lidt vranten. Er du Provisorisk?
Vi har ikke med Tyskerne at bestille. Den provisoriske Regje
ring [anerjkjender vi ikke; den har os ikke noget at befale
osv.“22) Her gik stemningen altså tydeligt nok i dansk retning,
men ellers karakteriseres herredet som helhed bedst ved, at de
dansksindede forholdt sig rolige. De savnede foregangsmænd,
der turde træde op imod den slesvigholstenske kaste af storbøn
der, præster og bestillingsmænd.
Men derimod bragte krigens ophør i høj grad forstyrrelser
ind i herredets liv, idet det nye danske styre indlod sig på en
kraftig udrensning af alle illoyale embedsmænd. Muligvis
gennemførtes denne udrensning noget hårdhændet uden til
fulde at udvise den takt, som den slags foreteelser nu engang
kræver af hensyn til den fremtidige udvikling i en befolkning,
hvor modsatte anskuelser brydes. Faktisk opstod der også van
skeligheder med at finde frem til egnede personer, der kunne
overtage de offentlige hverv, der som følge af udrensningen
var blevet ledige. Dertil kom, at man for at få en bestalling
måtte erlægge en temmelig høj sum (på den tid 54 mark cou
rant for at blive sognefoged). Mange veg alene af den grund
tilbage for at søge et offentligt hverv. Tønder amts nye amt
mand, grev Arthur Reventlow, en loyal helstatsmand, der dog i
løbet af få år ragede ganske uklar med mange af de nye natio2l) S. årb. 1951, s. 161—201.
" ) S. mdsskr. 1950, s. 11—14; Bjolderup sogns historie (1951), s. 227.
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nalliberale embedsmænd, der meget betegnende for deres op
fattelse af forholdene efterhånden åbent beskyldte ham for at
være en dulgt tysker, fik derfor gebyret afskaffet, hvilket var
så meget mere påkrævet, som det faktisk var umuligt at finde
loyale elementer inden for Slogs herreds velstillede bondestand.
De underordnede embeders indflydelse på befolkningen anså
greven imidlertid for at være „så umiddelbar og så stor, at det
var af vigtighed at besætte dem med duelige, loyale og dansk
sindede mænd“.23)
Men det kan som nævnt diskuteres, hvorvidt man gik frem
med den fornødne takt. Sognefoged F. P. Höeck i Burkal følte
sig i hvert fald forurettet. Han skrev derfor til amtshuset (1850
21/11): „Min kongelige Bestalling til Sognefoged for Buhrkall
Sogn blev mig nylig affordret og jeg afsat fra mit Embede,
uden at jeg kan tænke mig nogen lovlig Grund og Aarsag der
til. Saalænge jeg har forestaaet dette Embede, har jeg stedse
været Kongen tro og huld, beviist den punctligste Lydighed
mod mine høye Foresatte, og paa alle Maader sørget for den
mig anbetroede Commîmes Bedste. Jeg veed ikke at have for
sømt eller forseet noget i nogen Henseende. Heller ikke troer
jeg, at nogen har havt mindste Aarsag til at klage over mig.
Det er virkelig haardt at finde sig i . .. . “ Han slutter meget be
tegnende med at stille krav om at faa refunderet 25 rdl. courant,
som han årligt i 6 år har betalt sin forgænger for at få embe
det efter ham. Det materielle har altså også spillet ind i for
argelsen.
Ansøgningen afvistes imidlertid, idet den nye herredsfoged,
Eleaser Cohen, erklærede (på tysk), at supplikanten almindelig
vis gjaldt for en meget tysk- eller slesvigholstensk-sindet mand
og som sådan kun kunne være en imaginær hertug af Slesvigholsten tro og huld, men ikke Danmarks konge. løvrigt havde
han ikke haft årsag til at beklage sig over manden. — Men
23) LA. Tdr. am tsarkiv. Jo urnalsager 1850 G (hvorfra også de føl
gende oplysninger er h en tet).
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hvor grundigt har bemeldte herredsfoged, der, som vi senere
skal høre, ikke var uden brist, sat sig ind i denne sag?
Ofte har man sikkert kun haft alt for løst underbyggede
rygter at holde sig til. Et eksempel fra Højst sogn synes at vise
det. Herredsfoged Cohen nævner i slutningen af 1850 i en om
tale af sognefogederne, som han for den allerstørste dels ved
kommende finder slesvigholstensk-sindede, at han hidtil kun
har hørt om Peter Simonsen fra Holm, Højst sogn, at denne
skulle have taget virksomt del i oprøret, idet han ved krigens
udbrud havde tilskynder adskillige militærpligtige til at tage
til oprørstroppeme i Rendsborg. løvrigt ved herredsfogeden dog
ikke andet at melde end, at samtlige sognefogeder har vist sig
lydige og føjelige over for ham.
Tre uger senere synes han imidlertid at være blevet bedre
informeret med hensyn til forholdene i Højst sogn. En henven
delse til pastor Høxbroe havde nemlig givet til resultat, at der
næppe lod sig finde et nyt emne til sognefogedværdigheden, og
at beskyldningerne imod den hidtidige sognefoged faktisk kun
hvilede på løse rygter. Præsten havde tværtimod af gode dan
ske mænd fået forsikret, at sognefogeden var dansksindet! Det
endte derfor med, at han beholdt sin bestilling.
Det skal dog siges til myndighedernes undskyldning, at det
ofte var uhyre vanskeligt at udtale sig om enkeltpersoners na
tionale indstilling. Slogs herred var allerede dengang et om
råde, hvor det „blakkede“ standpunkt stod i fuldt flor, mens
de nationale tanker først meget sent formåede at slå rod. Med
forbavsende sejghed har gammeldags ærbødighed over for den
herskende øvrighed holdt sig på denne egn. Det er ikke ude
lukket, at denne holdning i første række skyldes det stærke
islæt af pietisme og herrnhutisme, der i lighed med, hvad man
senere har skudt missionsfolkene i skoene, adlød øvrigheden —
af hvad art den så end var — som indsat af Gud og derfor ikke
lod sig forlede til at tage del i samtidens politiske og nationale
foreteelser, som man anså for at høre „denne verden“ til. H. V.
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Clausen omtaler således en mand fra Havsted, der indtil 1848
var dansk, under oprøret slesvigholstensk, i tiden mellem kri
gene igen dansk, efter 1864 påny slesvigholstensk for efter an
neksionen at ende sine dage som preusser.24)
Det er derfor ikke så underligt, at herredsfoged Cohen efter
hånden så sig nødsaget til at anmode amtshuset om længere tid
til vurdering af folks nationale sindelag, idet kun ganske få lod
sig nøjagtigt bestemme, mens han med hensyn til andre måtte
nøjes med formodninger, så meget mere som de dansksindede
i Slogs herred var meget tilbageholdende med oplysninger om
slesvigholstensksindede, hvad enten det så skyldtes frygt eller
andre hensyn. Det, som det først og fremmest gjaldt om, var at
få trofaste sognefogeder overalt i herredet.
Men det var lettere sagt end gjort. I Bylderup sogn var så
ledes Chr. Hansen fra Nymølle blevet afsat, hvad han tog myn
dighederne meget ilde op. „Ingen Grund er mig beviist, hvor
for jeg har at entlediges,“ skrev han. Men det viste sig næsten
ugørligt at finde en dansksindet afløser til ham med et antage
ligt mål hartkorn. Sluttelig faldt dog valget på Matthias Hansen
Matthiessen i Bylderup, skønt han kun var 24 år gammel og
endnu indkaldt til militærtjeneste. I 1867 anmodede han om
sin afsked; som grund angav han, at han i sin tid nærmest var
blevet presset til at overtage hvervet. En åben dansk beken
delse har han ikke turdet fremkomme med.
I Rabsted sogn kom bølgerne derimod til at gå højt. Som
foran omtalt havde Thies Steenholdt nedlagt sit hverv som
sognefoged ved begyndelsen af året 1849, og Nicolay Jurgen
sen Nicolaysen var da trådt i stedet. Efter oprørets sammen
brud afsattes han imidlertid af de danske myndigheder, skønt
51 Rabsted-boere i et andragende til amtet bad om at måtte
beholde ham under påskud af, at han havde erhvervet sig gode
kundskaber om sognets særlige anliggender, som en anden
vanskeligt ville tilegne sig. Da både Thies Steenholdts kone
2‘) S. årb. 1894, s. 93.
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(Thies var på den tid flygtet sydpå) og David Bargum har
undertegnet andragendet, er det jo tydeligt nok sognets tysk«
sindede, der har søgt at spænde ben for myndighedernes be
stræbelser.
Let var det da heller ikke for den danske øvrighed. Herreds
foged Cohen erklærede, at han ikke kendte nogen, der var eg
net; det skortede ganske på loyale og dygtige landboere i dette
sogn. Valget faldt dog til sidst på Claus Nissen Jacobsen i Hav
sted, så den tyske aktion til fordel for den gamle sognefoged
blev resultatløs. Til gengæld søgte de tysksindede så at skaffe
den nye mand adskillige vanskeligheder. Det var ham således
umuligt at søge oplysninger om sit nye hverv hos sine forgæn
gere i embedet. Og allerede en måneds tid senere (13. dec.
1850) beklagede han sig over modstand fra sogneboernes side,
idet de nægtede at yde ham de sædvanlige sportler. „Det er
kuns ene og allene Parti[sk]hed, som her driver sit Spil,“ hed
der det i hans klage til amtshuset.25)
Claus Jacobsen holdt dog ud til 1859, men denne gang blev
vanskelighederne med at finde en ny ikke mindre. En opfor
dring fra amtet til en gårdmand i Hynding med det ikke just
fremmedklingende navn Hans Hansen om at overtage den ledige
bestilling, afslog denne med følgende meget sigende begrun
delse: „Nicht tauglich, da ich der dänischen Sprache nicht
mächtig bin, indem ich dänisch zu schreiben nicht gelernt habe
und mich schriftlich in derselben nicht verständigen kann!“
Selv om vi ovenfor har set, at tyskundervisningen var blevet
fremmet i sognets skoler i årene op til 1850, skal disse ord dog
næppe opfattes som andet end et udtryk for, hvor den gode
Hans Hansen havde sine sympatier. Han sluttede da også sit
afslag med spagfærdigt at tilstå: „Wohl kann ich dänisch spre
chen.“ —
Valget faldt derefter på Anthoni Lorenzen Thomsen fra
Hynding, der imidlertid kun fik lov til at fungere i halvandet
25) LA. Tdr. am tsarkiv. Journalsager G. 1851.
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år, idet han ved stændervalget i 1860 åbenbarede sit sande sin
delag ved at stemme på hjemmetyskernes førende mand på
den tid, storbonden Daniel Hinrichsen fra 0. Terp.26) Det var
Tønders nye amtmand, grev Brockenhuus-Schack, der greb ind
over for sognefogeden efter en henvendelse fra kammerherre
Heltzen i Åbenrå.27) Sognefogeden trøstede sig dog ved at er
klære, at han i sin tid var blevet presset til at påtage sig hver
vet.28) Myndighederne havde nemlig nok vidst, at han ingen
lunde var den danske sag hengiven, men alligevel ansat ham,
da en blakket var bedre end en ren tysksindet.
Man stod derefter påny overfor spørgsmålet om at finde en egnet
loyal mand til sognefoged i Rabsted. Hvor meget det kneb,
fremgår bedst af, at amtet så sig nødsaget til at opfordre H. P.
Jørgensen i Korup, der var sognefoged for de løgumklosterske
gårde i Rabsted sogn, til at overtage en tøndersk’gård. Det blev
imidlertid ikke til noget, og valget faldt derefter på Jacob Jør
gensen i Foverup, der, som vi siden skal høre, var den helt
rigtige.
I halvdelen af Slogs herreds seks sogne indsattes der efter
treårskrigen nye danske præster. I Burkal, Bvlderup og Højst
fik henholdsvis Joh. Kok, Holten Lützhöft og Sabinus Høxbro
deres fremtidige virke. I Hostrup fortsatte derimod Chr. Hoeck
i embedet, skønt han med årene kun slet forstod at dølge sine
slesvigholstenske sympatier. I Rabsted og Tinglev forblev to
mænd af den gamle skole, nemlig Meyer og Beyer, der vel
nærmest har søgt at holde de gamle helstatssynspunkter i
hævd. De tilhørte således en slægt, der ikke havde forstået,
l26) S. årb. 1951, s. 161 ff.
27) S. årb. 1942, s. 219—220 (brev fra Vilh. H agerup 1. 12. 1860).
D annevirke fra 1860 21/11. ser sig i stand til a t næ vne tre mænd. som
øvrigheden hæ drer, der h ar stem t tysk, nemlig sognefogeden i Rabsted,
sandem anden i B ylderup og krom anden i Bredevad.
28) I Itzehoer N achrichten 1860 15/12. h a r A nthoni Thomsen fortalt
om affæren. D annevirke havde n æ gtet at optage hans indlæ g (D anne
virk e 1860 19/12). Se næ rm ere i S. m dskr. 1953, s. 45—47.
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at broderkrigen havde skabt et ulægeligt brud imellem menne
sker af samme rod i en fælles hjemstavn, at nationalismens år
hundrede nu var indledt. I et indlæg i Dannevirke, hvor forstå
elsen for helstatsprincippet var ringe, stempledes Beyer sam
men med flere andre præster som tysksindet.29)
Den navnkyndigste af herredets præster blev Johs. Kok. Det
er dog betegnende nok som forfatter og ikke som præst, at han
har gjort sig kendt. Ikke uden fanatisme gik han ind for ti
dens nationalliberale opfattelse af det slesvigske spørgsmål.
Ofte kan han i nutidens øjne virke noget naiv. Sit tyske
slægtsnavn lod han således fra begyndelsen af 1860’erne stave
på dansk, ligesom han i sin kirkebog gennemførte en „danisering“ af sine sognebørns slægtsnavne. Kun et enkelt eksempel
skal nævnes: Roth skrev han „Rød“,30) hvilket naturligvis måtte
falde den pågældende familie for brystet. Hans omfattende og i høj
grad fortjenstfulde virksomhed som forfatter kan derfor i lighed
med, hvad der samtidigt var tilfældet i mange sydslesvigske præ
stegårde, ses som udtryk for manglende kontakt medbefolkningen:
præstegerningen formåede ikke at båndlægge alle præstens kræf
ter. Uden at vi iøvrigt skal fordybe os nærmere i disse præsters
virke, der så ofte tidligere er gjort til genstand for mere ind
gående behandling, kan det vist roligt fastslås, at den ellers
så navnkundige pastor Kok har været den af de danske præ
ster, hvis virke vandt mindst anerkendelse på selve egnen.
Ved forjagelsen i 1864 stod en mand som pastor Liitzhøft helt
anderledes stærkt i befolkningen.
Der kan nemlig ikke herske tvivl om, at befolkningen i Slogs
herred i sin hovedmasse var dansksindet, hvad også alle beret
ninger fra tiden tyder på. Pastor Kok mente endog at kunne
reducere de tysksindedes antal til en tyvendedel af sit sogns
indbyggere,31) hvilket vel nok har været alt for optimistisk,
29) D annevirke 1860 4/9. De andre p ræ ster var: Carstens, Tønder,
Göttge, Ubjerg, Holm, A ventoft, og Jessen, Abild.
*>) S. årb. 1894, s. 122.
31) Slesvigske P rovindzial-E fterretninger I (1860), s. 77.
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men ved pastor Liitzhøfts fordrivelse fra Bylderup gav en af
stemning forholdet 120 danske: 15 tysksindede.32) Amtmand
grev Brockenhuus-Schack anså også dansk sindelag for alde
les overvejende, selv om han fandt befolkningen ligegyldig i
politisk henseende.33)
De toneangivende større bønder — op under 1864 var det
brødrene Mommsen på Store Tønde og Vrågård — var tysk
sindede, og de danske småkårsfolk gik derfor i reglen stille
med, hvad de tænkte og følte. Den sociale deling indenfor land
bestanden var meget udpræget i det gamle Slogs herred. Gang
på gang dukker delingen efter hartkornstallet frem i aktstyk
ker fra datiden. Da anlægget af en skolesti fra Skovhus til Lydersholm var på tale i 1850, fordi en indsidders børn havde
store vanskeligheder med at komme i skole, erklærede bylaget
kategorisk, at man ikke godvilligt agtede at udlægge en skole
sti „for en Hyerling“; det havde været noget helt andet, der
som det havde drejet sig om ejeren af Skovhus!34) Da over
klassen som nævnt gennemgående var tyskorienteret, kan det
ikke undre, at man i tyske kredse mente at være i majoritet,
når der regnedes efter kvalitet og ikke kvantitet! Et enkelt ek
sempel på en sådan tænkemåde er anført nedenfor.
Hvorom alting er, kan det med god grund fastslås, at den
stærke hjemmetyskhed i Slogs herred ved genforeningen i 1920
i ikke ringe grad skyldes det fremmedherredømme, der satte
ind efter 1864. Det lykkedes faktisk tyskheden at gøre folkelige
erobringer blandt politisk indifferente, de „blakkede“, men det
kan også noteres, at det ikke er lykkedes tyskheden at fast
holde disse elementer i tiden, der fulgte efter 1920.
32) S. mdsskr. 1950, s. 108.
33) Danske Magazin 6. Rk. III, s 9. F ra tysk side har den konst,
am tm and de Fontenay i Tønder b ek ræ ftet denne opfattelse. Han ud
taler (1864 15/6), at stem ningen i Slogs h erred er m at (»flau«); h e r
redet rørte sig ikke [til fordel for tvskheden] (Q uellen u. Forschungen
z. Gesch. Schl. H. II 113).
34) LA. Afl. K iel C. VI 2. 699.
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Tyskernes overtagelse af administrationen i 1864 synes i
Slogs herred i det store og hele at være gået ret roligt for sig.
Herredsfoged Cohen, der i tiden mellem krigene gennemførte
de danske myndigheders foranstaltninger til punkt og prikke,
fortsatte uanfægtet efter krigen som et lydigt redskab for de
nye magthavere. For befolkningen har han stået som beviset
for, at det virkeligt lod sig gøre at foretage en så radikal kurs
ændring, og en del har åbenbart ladet sig smitte af eksemplet.
De danske præster, der ret omgående blev fordrevet — kun
fra Burkal meldes der om, at enkelte sogneboere tog del heri
— har ikke mere kunnet nære den dårlige samvittighed.
Kun fra herredets to yderpoler, det tysksindede Rabsted og
det danske Rørkær, meldes der om, at sindene er blevet sat i
røre.35)
Den 29. marts mødte en deputation fra Rabsted op hos den
konstituerede amtmand i Tønder. Den krævede omgående ind
førelse af tysk skolesprog eller i det mindste ligeberettigelse af
tysk og dansk. Læreren i Rabsted, en født alsinger, kunne
begge sprog, men han var dansksindet, mens hans kollega i Foverup i 1864 gjaldt for at høre til i den modsatte lejr, og Havsted-læreren holdt sig politisk rolig; derimod var alene lære
ren i Korup ude af stand til at undervise i tysk, da han var
fra enklaverne.
Endvidere krævede deputationen omgående fjernelse af
sognefoged Jacob Jørgensen, der betegnedes som fanatisk
dansk, ligesom den bragte bestemte forslag med hensyn til be
sættelsen af de mindre bestillinger i sognet (sandemand, taxa
tor etc.).
Til slut krævedes genindførelsen af „de gamle navne“ på
byerne — altså stednavne i tysk klædedragt —, og i stedet for
rødt og hvidt ønskede man „die Landesfarben“, eventuelt andre
farver! Rabsted-tyskerne har altså ligesom deres trosfæller ud
35) LA. Tdr. am tsarkiv. Sager ang. afskedigelser og udnæ vnelser af
sognefogeder ca. 1848—68.
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over det ganske Slesvigholsten i det begivenhedsrige år været
i vildrede med deres hjemstavns kommende politiske status.
Preusseren Bismarcks ord om hanekyllingerne, han selv var
i stand til at dreje halsen om på, har åbenbart ikke været uden
virkning.
For at fremme myndighedernes iver efter at gribe ind over
for de danske, foranstaltedes en række optøjer. Det meldtes,
at roen i sognet i den sidste tid var blevet forstyrret ved skan
daløse optog. I Petersens kro afholdt en snes mennesker endog
en art afstemning for eller imod sognefogeden. 20 stemmer
faldt til fordel for den tidligere foged Nicolaysen, mens 3 vo
vede at holde fast ved Jørgensen.
Denne lod sig dog ingenlunde slå ud af sin afsættelse. Da
■opsigelsesbrevet fra Tønder var affattet på tysk, nægtede han
at anerkende modtagelsen med følgende begrundelse (1864
5/7): „Jeg skal gjerne indrømme, at jeg nogenlunde forstaaer
Tydsk, hvori fornævnte Skrivelse er affattet, men i en for mig
saa vigtig Sag som den nærværende, vil Ingen kunne fortænke
mig i, at jeg, hvis jeg har Ret til det, fordrer Øvrighedens Ud
talelse til mig i det Sprog, som jeg tilfulde forstaaer, mit dan
ke Modersmaal. Efter alt hvad jeg har bragt i Erfaring ere
de Lovbestemmelser, hvorefter Rets- og Forvaltningssproget i
Slogs Herred udelukkende er dansk, ikke bleven ophævet. Jeg
tillader mig derfor i al Ærbødighed, idet jeg kun henholder
mig til Lovgivningens Bestemmelser, at anmode det høie
Amtshuus om at meddele mig Indholdet af nævnte Skrivelse af
2. d. M. i det danske Sprog.“ Mærkeligt nok føjede man sig i
Tønder efter sognefogeden, og få dage senere modtog han sin
a fsk ed p å dansk!

I Rørkær var sognefoged Peter Lund anstødsstenen. Han
var efter tyskernes mening en mand, som de danske embedsmænd havde anset for det bedste redskab til deres propaganda.
Folk som grev Brockenhuus-Schack og herredssfoged Kiær
havde ved det sidste stændervalg udset ham til at repræsen-
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tere distriktet. En sådan mand kunne man derfor ikke beholde
i embedet, tilmed da de danske knyttede forhåbninger til hans
förbliven. „Patriotische Zwecke mit dänischen Werkzeugen zu
erreichen ist unmöglich.“
Imidlertid indsendte beboerne af de solvigske gårde en
protest imod Peter Lunds afsættelse. Herredsfoged Reeder
fastslog dog ved den lejlighed i overensstemmelse med de større
grundejeres synsmåder, at det ikke kom an på stemmernes
antal, men på deres vægt! Af de „store og intelligenteste kom
muneinteressenter“ havde ingen underskrevet, derimod nok
daglejere, indvandret fra Jylland! Hermed har tyskheden i
nationalitetskampen anlagt et princip, der ganske stred imod
den fremtidige udvikling i retning af demokrati, noget, der si
den har været en hemsko i den tyske kulturkamp, mens for
holdet indtil folkestyrets gennembrud i Danmark nærmest
havde været lige omvendt.
Slogs herred var ved afståelsen i 1864 et godt dansk land.
Det fortjener at fremhæves, at valgene til den nordtyske rigs
dag i 1867 viste et klart dansk flertal overalt i herredet, alene
med undtagelse af Rabsted. Men takket være den komplette
mangel på ledende danske personligheder lykkedes det under
fremmedårene tyskheden at vinde terræn, et af beviserne for,
at en meget væsentlig del af det nuværende hjemmetyskeri
skyldes mindelser fra kejserrigets gyldne dage. De jævne dan
ske småkårsfolk har i Slogs herred mere end andetsteds i Nord
slesvig følt sig trykket af de nationalt ugunstige forhold. Men
deres danskhedstilkendegivelse i 1867 og 1920 vil udj i al frem
tid bevidne vor nuværende statsgrænses berettigelse som det
mest retfærdige skel mellem dansk og tysk, der har kunnet
trækkes. Og for at en grænse kan ligge fast, må den søge sin
berettigelse i historien!
Hans Vald. Gregersen.

En Kompetencestrid i Aabenraa 1751
Af I. Mogensen
Den 17. Novbr. 1751 døde Degn og Skolemester i Varnæs
Andreas Andersen, og om Udnævnelsen af hans Efterfølger
opstod der en heftig Strid mellem Amtmand v. Massow i Aa
benraa og Provst Schmidt sammesteds.
Striden havde en lang Forhistorie: 12. Okt. 1736 — altsaa
15 Aar efter Inkorporationen af den fyrstelige Del af Slesvig
— blev Provst Schmidt kaldet til Provst i Aabenraa. Hans
første Embedshandling var at udnævne en ny Degn i Bedsted —
uden at forhandle med Amtmanden.1) Ved hans Tiltrædelses
besøg hos Amtmand v. Massow foreslog denne, at der i Kalds
brevet for Degnene i Amtet skulde staa: „med Amtmandens
Vidende og Billigelse“, saaledes som det var Skik i de gamle
kongelige Amter (Flensborg, Haderslev). Det gik Provsten ind
paa; men han hævdede senere at have taget det udtrykkelige
Forbehold, at saadant ikke maatte begrænse hans Ret til at
„vælge og ansætte Degnene, og at Amtmanden kun betingede
sig, at Degnen, naar han var „udnævnt og kaldet“, skulde ind
finde sig hos Amtmanden og forevise sit Kaldsbrev, der kun
blev underskrevet af Provsten.
I 14 Aar opstod ingen Discens.2) Ved Pinsetid 1751 døde saa
Degnen i Varnæs, Hinrich Rieper, og efterlod sig Enke og fem
9 T. Kane. I. A. D.
A abenraa Provsti Skolesager 1730—1848. I. Læg 1. Nr. 6.
2) ibid. Nr. 7.
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uforsørgede Børn. Saa henvendte Præst og Menighed sig til
Provsten med Anmodning om, at han vilde ansætte en Degn,
som kunde forsørge Enken og Børnene. Skønt Provsten mente,
at Enkens Omstændigheder ikke var de sletteste, og at hun
havde velansete og bemidlede Slægtninge i Varnæs og Omegn,
saa lovede han dog at bestræbe sig for at finde „ein Subjectum “, som for det første havde en tilstrækkelig Dygtighed
og dernæst ikke var utilbøjelig til at ægte Enken. Et saadant
Subjekt fandt Provsten i sin Tjener, Jes Asmussen, der tidligere
havde været Skolemester, og som sammen med sin Tjener
gerning i 4—5 Aar havde undervist dennes Børn — og som nu
fik forelagt det Spørgsmaal, om han efter at have raadført sig
med sin Samvittighed kunde beslutte sig til at ægte Enken.
Inden imidlertid Jes Asmussen var færdig med sine Sam
vittighedsovervejelser, meldte Skolemesteren i Løgumkloster
Andreas Andersen, sig og meddelte, at det gottorpske Overkonsistorium havde givet ham Løfte om et Embede med ikke
altfor ringe Indtægt, og han forlange at faa Varnæsembedet.
Uagtet Provsten gjorde ham opmærksom paa Embedets ret
smaa Indtægter og paa, at Menigheden rimeligvis vilde være
uvillig overfor ham, der da han allerede var gift, ikke kunde
ægte Enken, insisterede han paa at faa Embedet.
Sagen blev imidlertid endnu mere kompliceret: Præsten i
Varnæs, og nogle af Menigheden der havde gennem Amtssekre
tæren anbefalet „den Untermeister“ ved Skolen i Aabenraa,
Troels Sønnichsen, til Amtmanden, ja henvendte sig endog di
rekte til kgl. Majestæt med Bøn om, at den af Provsten valgte
Jes Asmussen maatte blive „afvist“.3) Da dette Bønskrift blev
forelagt Visitatorerne (Amtmand og Provst) til Betænkning,
maatte „Vocationen“ (o: Kaldsbrevets Udfærdigelse) udsættes.
Imidlertid havde Degn Andersen sendt et Andragende til
Overkonsistoriet4) om, at det maatte blive paalagt Visitatorerne
3) ibid.
4) ibid.
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at kalde ham; han anklagede heri Provsten for at ville skubbe
ham til Side til Fordel for sin Tjener. Konsistoriet dekreterede
ved Reskript af 1/7, at Andersen skulde have Embedet. Her
efter rettede Provsten sig og indstillede Andersen til kgl. Maje
stæts Godkendelse, medens Amtmanden i en Særbetænkning
indstillede Sønnichsen. Et kgl. clementissimum („allermildeste“)
decretum5) af 27/8 til Visitatorerne henviste til det Andersen
givne Løfte og befalede, at Kaldelsen straks skulde udfærdiges
for den „efter den Provsten tilkommende Beføjelse“ af Prov
sten udpegede Andersen.
Da Amtssekretæren bragte Provsten dette Dekret — der
altsaa var sendt til Amtmanden — medbragte han Udkast til
en Vocation udstedt i begge Visitatorers Navn; men Provsten
vilde ikke gaa med dertil. Da han næste Dag over for Amtman
den indtog det samme Standpunkt, blev denne meget vred,
og de Ord, som undslap ham, skammer jeg mig ved at anføre“
(Citat af Provstens Indberetning); men Resultatet blev, at Prov
sten udfærdigede Vocationen i sit Navn alene.6)
Saa skete det altsaa hverken værre eller bedre end, at An
dreas Andersen døde 7 Uger efter, 17/11 17517) og efterlod sig
Enke og „et skrøbeligt Barn“ — nu var der altsaa to Enker at
forsørge. Dagen efter Dødsfaldet indfandt nogle Menigheds
medlemmer fra Varnæs sig hos Provsten og bad om, at han
„rigtig snart“ vilde indsætte en lige saa dygtig Degn som af
døde, med hvem de i den korte Tid havde været særlig tilfredse,
og samme Dag overdrog saa Provsten sin Tjener, Jes Asmussen, Embedet. Men endnu samme Dag kom Troels Sønnichsen
og forlangte Embedet, og da Provsten meddelte ham, at han
havde udnævnt Asmussen, meldte Sønnichsen det omgaaende
til Amtmanden, der endnu samme Aften gennem sin Sekretær
foreslog Provsten at vælge Sønnichsen.
5 T. Kane. I. A. Rescripten R egistratur næ vnte Datum.
(i) som 2)
7) ibid.
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Provsten svarede, at han havde valgt Asmussen; men da
Sekretæren opfordrede ham til personligt at meddele Amt
manden dette, afslog han det, fordi han „frygtede en ny uven
lig Modtagelse“, hvorpaa Sekretæren „forløb sig paa en meget
grov og uanstændig Maade“ og gik sin Vej. Den 19. Novbr. ud
færdigede saa Provsten Kaldsbrevet8) og formanede Asmussen
til saa snart som muligt at begynde Skolearbejdet i Varnæs.
Samme Dag henvendte Sønnichsen sig til Præst og Menig
hed i Varnæs, der atter henvendte sig direkte til Majestæten9)
med Bøn om at faa Sønnichsen til Degn. Den 20. om Aftenen
modtog Provsten gennem Amtmanden Menighedens Anmod
ning til Visitatorerne om at udsætte Vocationen, til Majestæ
tens Afgørelse forelaa, og Sønnichsen, der aabenbart er vant
til at benytte Albuerne, sender en Ansøgning direkte til Maje
stæten10) med Fremhævelse af sine egne fortræffelige Egen
skaber og Anførelse af talrige Attester — bl. a. fra Provst
Schmidt „for hæderlig Vandel“ — samt af Md. Riepers sørge
lige Stilling og Forsikring om egen Vilje og Evne til at gøre
hende lykkelig.
Den 22. Novbr. sendte Provsten Amtmanden „et allerærbødigst Svar“, at Vocationen var udstedt d. 19. Saa klager Amt
manden til Overkonsistoriet over Provstens egenmægtige Ad
færd, og indberetter til kgl. Majestæt, at Provsten under en
Straf af 100 Rd. maa beordres til at tilbagekalde den uberettige Vocation.11)
Klagen bliver naturligvis sendt til Erklæring hos Provsten,
dennes Bemærkninger til Erklæring hos Amtmanden o. s. v.
Ogsaa Menighedens Andragende sendes naturligvis til Udtalelse
af Visitatorerne (altsaa Amtmand og Provst), der lige saa selv8) ibid.
ö) som 9 Nr. 11.
10) ibid. Nr. 12.
11) som 7) (2).
O verkonsistoriet i H ertugdøm m et Slesvig: K irke- og Skolesager
vedr. A abenraa og Løgum kloster Provsti 1725—1810. Nr. 7 (1 og 5)
(Selve A m tm andens Klage er fjern et).
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følgeligt ikke kan enes om en Indstilling, men sender hver sin
„separatim“.
I denne Stormflod af Skrivelser giver hver af Parterne sin
Fremstilling af Sagen og gør sine Synspunkter gældende.
Hele Sagen bliver af Kongen forelagt Overkonsistoriet i Kiel
til Betænkning, og Overkonsistorialraad, Generalsuperintendent
Reuss i Rendsburg afgiver en udførlig Indstilling:12)
Hvorvidt der tilkommer Amtmanden i Aabenraa „concur
rence“ ved Besættelse af Degne- og Skolemesterembeder paa
Landet, kan hverken udledes af Amtmandens Præsidium i
Konsistoriet eller af den ham som „visitator primarius“ til
kommende Ret og lige saa lidt af, hvad der er Ret eller Sæd
vane i Haderslev og Flensborg Amter, men alene af Majestæ
tens allerhøjeste Dispositum af, hvormeget af „exercitio jurium
episcopalium et patrona tus“, der tilkommer hver af Visitator er
ne, og da der ikke foreligger nogen kgl. Forordning derom, saa
kommer det an paa Skik og Sædvane i hver Amt.
Provst Schmidt har nu godtgjort, at hans Forgængere altid
har valgt og kaldet Degnene paa Landet ensidigt og uden Med
virken af Amtmanden. De efter Amtmandens Ønske i Kalds
brevet indsatte Ord: „Vorbewusst und Concens des p. t. Amt
mannes“ viser i al Fald, at det ikke før var Skik i Aabenraa
Amt. Disse Ord kan ikke give Amtmanden Vetoret, thi det
vilde være imod Provstens Bestalling, iflg. hvilken han har
samme Ret som sine „antecessores“; men de maa formentlig
have saa megen Betydning, at Provsten skal meddele Amt
manden, hvilken Person han er til Sinds at vælge og kalde, og
anmode om hans Indvilligelse. Mien da Ordenes egentlige og
sande Betydning er fastsat ved en mundtlig Forhandling, saa
maatte den grundige Afgørelse heraf bero paa en nærmere
Undersøgelse.
Skønt det nu havde været rimeligt og bedre, hvis Provsten
ved Besættelsen af Varnæs-Embedet i Forvejen havde med
delt Amtmanden det „Subject“, som han vilde vælge og kalde,
l2) som 9 Nr. 5.
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og have anmodet om hans Indvilligelse, saa kan man dog paa
Grund af de foreliggende Omstændigheder ikke tage ham det
saa meget ilde op, at han har handlet, som han har gjort, da
han vel kunde mene at handle i Overensstemmelse med sine
Rettigheder og den hidtidige Sædvane, og da han ikke uden
Grund kunde haabe, at Hr. Gehejmeraaden — saaledes som det
ellers er sket — vilde være tilfreds, naar han meddelte ham
Kaldelsen og den valgte foreviste ham sit Bestallingsbrev. At
Præst og Menighed i Varnæs havde henvendt sig direkte til
„Augustissimus“ (o: Kongen), var ham ikke bekendt, før Kal
delsen var udstedt; det maa ogsaa tale til Gunst for hans Afgø
relse, hvis det er rigtigt, hvad han forsikrer, at det er en min
dre Del af Menigheden, der har indsendt den nævnte „Sup
plique“ — hvad der billigvis maatte undersøges, for at ikke
nogle urolige Hoveder i hele Menighedens Navn kunde faa Lej
lighed til at sætte deres egen Vilje igennem eller i al Fald
volde Vidtløftigheder og Uro.
Hvis Provsten imod sin Pligt havde kaldet et udygtigt og
uværdigt „Subject“, havde det været Amtmandens Pligt at ind
berette Sagen enten direkte til kgl. Majestæt eller til det
„höchstpreisliche“ Overkonsistorium, men Provstens Valg er
velbegrundet; derfor er Reuss af den uforgribelige Mening, at
1) den af Provsten udstedte Vocation bør have kgl. Autorisa
tion, at 2) Provsten enten uden videre faar godkendt den af
hans Antecessores udøvede Ret eller at 3) det bestemmes, at
han i Fremtiden, før Vocationen udstedes, skal meddele Amt
manden p. t. det Subject, han vil vælge og kalde, og afvente
hans Billigelse, og at Amtmanden, hvis han har tilstrækkelig
Grund til ikke at godkende Valget, skal indberette Sagen en
ten til kgl. Majestæt eller til Overkonsistoriet og saa afvente
Afgørelsen.
Skønt Amtmandens principielle Standpunkt møder nogen
Forstaaelse i Overkonsistoriet, slutter dette sig til Reuss’s Ind
stilling, og tyske Kancelli tiltræder Overkonsistcriets Indstil-
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ling13), uden at det ses, at de Undersøgelser (om Provstens For
behold og om Flertallet i Menigheden), som Reuss fandt billige,
har fundet Sted.
Kgl. Majestæts Dekret af 20/3,14) godkender Overkcnsistoriets
Indstilling dog med den under 3) anførte Eventualitet (at Prov
sten skal meddele Amtmanden Valget før Kaldsbrevets Udste
delse).
Saa sidder altsaa Jes Asmussen som rettelig kaldet Degn og
Skolemester i Varnæs; hvorledes han har klaret Forholdet til
Enken og de fem uforsørgede Børn, melder Archivalia intet om.
Sønnichsen skal — med sine gode Albuer — nok snart skaffe
sig et Embede. Den eneste, som ingen har taget sig af, er
Degn Andersens Enke med hendes skrøbelige Barn.
Hun sender kgl. Majestæt et Bønskrift15) om Hjælp, der i sin
sproglige Ubehjælpsomhed er et talende Vidnesbyrd om det
urimelige i, at danske Undersaatter maa henvende sig til Lan
dets Monark paa Tysk. Paa dette Bønskrift foreligger der i
Archivalierne intet Svar, og der foreligger intet om hendes' se
nere Skæbne.

13) ibid. Nr. 2.
14) som “ ) (2).
15) som 9 Nr. 10.

P. Skau, Bukshave, og Danmarks Forsvar
Breve
til Direktør Bang, København, daværende Formand
for Foreningen „Dannebrog”
Af A. Svensson
At de danske Sønderjyder før Genforeningen i høj Grad
var interesseret i, at man i Danmark opnaaede en forsvarlig
Løsning af Forsvarssagen, foreligger der tilstrækkelige Beviser
for. Det er en kendt Sag, at fremtrædende Talsmænd for den
sønderjydske Befolkning som J. P. Junggreen og Redaktør
Jessen i deres Stillingtagen til indre dansk Politik væsentligt
lod sig bestemme af Ønsket om, at Danmarks militære For
svar blev ordnet saa betryggende som muligt. I det efterføl
gende vil vi faa et stærkt Indtryk af, at ogsaa en Mand som P.
Skau, Bukshave, i sin høje Alderdom var levende optaget af,
at dette for ham saa fundamentale Problem blev løst paa til
fredsstillende Maade.
De her i Uddrag gengivne Breve, som beror paa Rigsarkivet,
er stilet til Direktør N. Bang, København, daværende Formand
for den gamle sønderjydske Landsforening „Dannebrog“. P.
Skau, der var født den 5. Juni 1825, var altsaa paa det Tids
punkt, da de første Breve blev skrevet, 82 Aar. Den Iver og
Oplagthed, der præger Brevene, og ikke mindre Viljen til og
saa fysisk at gaa i Brechen for, hvad P. Skau ansaa for ret og
rigtigt, vidner om en Vitalitet, som det kun er de færreste beskaaret at være i Besiddelse af saa langt op i Aarene, og de,
der endnu mindes P. Skau fra den Tid, vil nikke genkendende
til det Billede, han her ubevidst tegner af sig selv.
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Bukshave pr. Fjelstrup, 12. Juni 1907.
Kjære Ven!
Dette faar jeg nok Lov til at kalde Dem?
Tak for sidst, og Tak for Lykønskningen til Fødselsdagen
d. 5te d. Siden har vi jo haft det store Aarsmøde i Aabenraa,
hvorom De har læst i „Fl. Av.“.
Men nu til en anden Sag.
Den 25. Juni skal der afholdes en Folkefest i en Skov oppe
i Nærheden af Trustrup, hvor Banen gaar til Æbeltoft. Min
Søn, som er Inspektør ved Kolindsund, og flere derboende Præ
ster og Landmænd har foranstaltet den for at kalde Liv i de
døde Ben deroppe, som vistnok kan gjøres behov.
Jeg er opfordret til at tale ved denne Lejlighed og har lo
vet det. Rosenstand fra Vestervedsted skal ogsaa tale deroppe.
Min Søn besøgte mig i Gaar fornemmelig for at tale med
mig om Æmnet for mit Foredrag, og det er da, at jecr i store
Træk betegner vi danske Sønderjyders Stilling og Vilkaar i
Tiderne samt den nationale Rejsning i Fyrrerne. Paaviser de
tyske Løgne ang. Angliternes Behandling i den danske Tid før
1864 samt vor Behandling nu, alt selvfølgelig i store Træk.
Men nu kommer Humlen. Jeg fortalte jo min Søn, hvad jeg
havde udtalt til H. M. K....... *) sidst, min Søn er ivrig Fcrsvarsmand, den Udtalelse, at vi ikke frygter Behandlingen af
Prøjserne, hvad enten den bliver menneskelig eller „køllersk“
osv. osv., men saafremt vort gamle Fædreland ikke vil værge
sin Selvstændighed, men vil lægge sig blot for den første, den
9 Kong F red erik VIII. Da de danske Sønderjyder tog Afsked med
Kong Christian IX. ved en Festlighed i Kolding den 7. December 1864,
blev det overdraget P. Skau at oplæse den til Lejligheden af fattede
Adresse. Ogsaa ved det paafølgende Taffel var P. Skau O rdfører for de
tilstedevæ rende Sønderjyder, og i sin Skildring af Begivenheden
(»Minder fra m it Liv og m in Tid«) bem æ rker han tilsluttende: »For
m it personlige Vedkommende havde jeg af dette Afskedsmøde den
Tilfredsstillelse, at Hans M ajestæ t Kongen og K ronprinsen bevarede
mig i deres E rindring og altid senere h ar givet mig p riv at Foretræ de,
naar jeg anm odede derom.«
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bedste Løbeskytte, saa slaaer de os Værget ud af Haanden,
thi saa kommer det forbandede Ord „hvad kan det nytte“, som
hidtil ikke har staaet i vor Ordbog, let frem, thi at søge tilbage
til vort Fædreland, naar det har opgivet sig selv, er ikke ind
bydende osv. osv. osv.
Da Mødet deroppe er bestemt til d. 25. Juni, mente jeg, det
var for strengt for mig at være paa Skamlingsbanke til Festen
den 24de Juni, men giver Afkald herpaa og istedetfor rejser op
til min Søn for at hvile lidt ud om Natten.
Men nu er jeg kommen i Tanker om, at det vistnok vilde
faa meget større Betydning, naar jeg fra Talerstolen paa Skam
lingsbanke udslynger de føromtalte profetiske Ord ang. Moder
landets Forsvarsvilje og vor Stilling (ventelig aplauderet af
Tusinder af Sønderjyder, som plejer at give Møde der).
Mon de danske Ministre ikke faar en slig Udtalelse fra dette
Sted at see eller høre?
Hvis det maatte have Betydning, at Basunen lød stærkt fra
Skamling, saa maatte jeg jo være der og saa holde ud at rejse
med Nattog fra Kolding til Trustrup for næste Dag at tale
ved denne Fest.
Rosenstand skal nok tale paa Skamling d. 24de og vil rejse
om Natten derop. Men han er vel kun halv saa gammel som jeg.
Det er ikke umuligt, at det kunde faa politisk Betydning og
virke noget paa høje Vedk. i Moderlandet, thi en slig Udtalelse
vil blive modtaget med Begejstring baade af Sønderjyder og
andre danske Folk, som søger til dette Sted.
Lad mig snarest høre Deres Mening om denne Sag, og om
De ikke nok troer, at Ministrene kan have godt af at faa et sligt
Nationalraab fra Sønderjyllands Talerstol!
Hvis saa er, skal jeg holde Touren ud. Undskyld det lange
Brev; men De og Deres Frue bedes holde mig tilgode, at jeg
ikke kan fatte mig kort, og jeg tegner mig
Deres meget forbundne
P. Skau.
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Brevet er efter Paategning af Direktør Bang bleven besva
ret den 14. Juni. Hvorefter følger nedenstaaende Skrivelse fra
P. Skau.
Bukshave pr. Fjelstrup, 19. Juni 07.
Kjære Ven!
Tak for venligt og sympatisk Brev af 14de d.
Ja, jeg kjender og vurderer v. L. Ordsproget „at tale er
Sølv“, men „at tie er Guld“; dette overholdt jeg væsentligst
ved Aarsmødet i Aabenraa, hvor Ordet fra Medlemmerne ikke
burde trykkes, men lyde frit. Derimod troer jeg mere og fa
stere, at et Alvorsord fra Talerstolen paa Skamling, saaledes
som Forholdene ligger, netop vil være et Ord i rette Tid og paa
rette Sted og altsaa være Guld.
Ja, jeg frygter næsten for, at ifald jeg forud fik Foretræde
hos Konsej Ispræsidenten, at han vilde fraraade mig det, thi
Mænd i saa høje Stillinger ønsker sjælden Assistance fra fol
kelig Side, ihvor folkelige de end vil være.
Jeg er nemlig sikker paa ,at min event. Udtalelse vil blive
modtaget med Jubel, særlig af mine herværende Landsmænd.
Jeg vil nu gjøre Aftale med Red. Svendsen2), at han sender
Dem „Dannevirke“ med Referatet af Talen og saa bede Dem
gaa op til Kammerherre Bull3), som er mig meget bevaagen, og
som er meget national, og bede ham bringe H. M. K. den; saa
troer jeg derved paa bedste Maade at have røgtet H, M. K.s
Ærende bedre end at tale privat til Ministrene, thi det tier de
ihjel, naar det passer dem bedst.
Jeg har talt om Sagen med enkelte af mine forstaaende
Venner her, og de har indstændig bedt mig cm at tale om den
ne Sag.
Jeg har Talen helt og holdent i Hovedet, og der bliver den,
til jeg lader den lyde af al mine Lungers fulde Kraft paa Skam2) N uvæ rende pensioneret A m tsskolekonsulent Nie. Svendsen, Tøn
der, dengang R edaktør af »Dannevirke«.
3) K am m erherre hos F rederik VIII. 1906—1912.
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lingsbanke. Den gjøre saa, hvad Gavn den kan, saa har jeg dog
gjort mit. Jeg faaer jo rigtignok at rejse op til Trustrup med
Nattoget og tale Dagen efter under aaben Himmel, men vor
Herre har jc givet mig Kræfter hidindtil, „han hjælper nok
herefter“ !
Og hermed nok for i Dag.
Jeg er opfordret til at bringe en varm Hilsen fra Johannes
Bramsen, som De kjender, ligesom jeg skal takke Dem forbindtligst for den Hilsen, De sendte til min Husbestyrerinde.
En end varmere Hilsen modtage De og Frue fra Deres me
get hengivne
P. Skau.
Brevet besvaret af Direktør Bang den 28. Juni. Men ind imel
lem havde St. Hans-Mødet paa Skamling fundet Sted, hvor Ta
lernes Rækkefølge var: Pastor Olfert Ricard, København, Pa
stor Rosenstand, Vester Vedsted, P. Skau, Bukshave, og Pastor
Johannes Clausen, Vonsild.
P. Skaus Tale refereres i „Dannevirke“ saaledes:
Den sidste Sang (Vor Gud han er saa fast en Borg) stod jeg
som tyve Aars Yngling og hørte paa den store Fest her paa
Skamling i 1844. Dengang fik jeg min nationale Daab. Gud
give, at de unge ogsaa nu maatte tage deres Daab som vi, der
dengang var unge. Thi denne Daab har givet sig Udslag indtil
den Dag i Dag. (Hør!) Jeg kender ingen, der har svigtet, hvor
ledes Tiderne end har føjet sig. Tit har de været vanskelige,
men naar vi nu i 43 Aar har baaret den Skæbne, som et Folk,
der er underkastet et fremmed Herredømme, maa bære, saa
har vi haft en Støtte hos vort gamle Fædreland. Thi efter Ulyk
ken tog Danmark sig sammen og udviste en Dygtighed, som
har styrket os i vor Kamp, idet vi har kunnet være stolte af
nationalt, historisk og kulturelt at tilhøre dette Folk, og denne
Følelse kan vi slet ikke undvære.
Det gjorde mig godt, at den sidste Taler saa lyst paa Frem-
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tiden. Thi er man først Genstand for Folks Medlidenhed, saa
er man fortabt. Man bør tage sig sammen, saa kommer Kræf
terne ogsaa. (Hør!) Jeg har været Medlem af Provinslanddagen
for Hertugdømmerne og mindes endnu den stolte Følelse, der
greb os, da der nogle Aar efter Nederlaget i 1864 dernede af
det tyske Flertal nedsattes en Kommission, der skulde rejse til
Danmark for at lære af Dalgas’s Plantningsforsøg. (Hør!)
Derfor bringer det Vemod i hver dansk Sønderjydes Sind,
og det afføder Harme, naar der i den senere Tid har lydt Rø
ster herovre fra, at Danmark nu er for lille til at hævde sin
Selvstændighed eller til at forsvare sin Nationalitet, men gør
bedst i at ligge aabent og kun væbnet med sin Kultur, saa den
første, den bedste rovbegærlige Løbeskytte kan tage det uden
Sværdslag. Da nedværdiger vort gamle Fædreland sig selv;
men det gør det endnu mere: det lamslaar os, og i Steden for at
støtte os i vor nationale Forpoststilling slaar det Værget af vor
Haand, al den Stund der dog ligger i enhver dansk Sønder
jydes Hjerte et Ønske om atter at komme tilbage til det Folk,
som vi er skilte fra.
Saa vil det grimme Ord, som hidtil ikke har lydt hos os,
komme frem: Hvad kan det nytte at længes tilbage til dette
Land, som har opgivet sig selv og derfor om føje Tid maa ligge
under. Derfor skal det siges højt og lydt fra dette Sted, fra
Skamlingsbanke, saa det kan høres fra højeste Sted til laveste
Hytte, at det er ikke Fremmedherredømmet, der kuer os, men
vort eget Folk, som vilde svigte os ved at tvivle om sig selv.
Men jeg tror ikke paa disse jammerlige krysteragtige Røster.
Vi, som tror paa Gud, vi tror ogsaa paa, at der vil skabes en
Ret, der skal afløse den stærkeres Ret, der er knyttet til Jern
og Blod. Vi tror ogsaa paa Nationalitetsretten og paa Folkenes
Ret til selv at bestemme, hvor de vil høre hen, og hvor de
hører hjemme. Gid da denne Aand, hvoraf vi alle var besjæ
lede i henfarne Dage her ved vore Fester, som begejstrede
selve Folket og skabte Aanden i 1848, som tillige havde Frihe-
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den i sit Følge, maa beherske vort Folk og os alle, saa vi ikke
skal tvivle om, at „end er Fædrenes Aand i Live“. (Hør! Bravo!
Stærkt Bifald!)
Det næste Brev, der er opbevaret fra denne Brevveksling, er
skrevet godt halvandet Aar senere og viser, at P. Skau stadig
er optaget af samme Sag som sidst.
Bukshave, Fjelstrup, 19. Febr. 1909.
Kjære Ven!
Længe har jeg næret det samme Ønske at skrive til Dem,
men jeg har ventet paa at høre lidt derovre fra om Forsvars
sagen, som ligger os alle paa Sinde, ligesom vi alle er enige
om, at de Sagkyndige bør følges. Det har gjort et godt Indtryk
paa os, at H. M. Kongen udtalte sig herfor til Officererne.
Ligeledes Neergaards korrekte Udtalelse i Thinget.
Det staaer saaledes for os, dersom Landbefæstningen ikke
skulde blive iværksat, saa kan det gaa, som da Als blev taget i
1864. Prøjserne gjør Landgang. Lader en Del Folk slaa ihjel,
friske rykke frem; de har jo nok af dem og skaaner dem ikke,
indtil de naaer Hovedstaden, som ikke kan holdes og heller ikke
bør ødelægges.
Saa er Danmarks Selvstændighed „en Saga blott“.
Og saa har vor nationale Modstand faaet Knæk, som den
aldrig forvinder.
Naar vi ikke længere har vort gamle Fædreland, som selv
stændig Stat, at støtte os til, saa vilde det forb. Ord „hvad kan
det nytte“ komme frem ogsaa hos os.
De prøjsiske Embedsmænds Plagerier og alle de Lidelser,
som følger med Fremmedherredømmet, er for intet at regne
imod den Følelse, at vort gamle Fædreland tabte sin Selvstæn
dighed som Stat, thi da var vi rcdløse, og vort endelige Maal
— Gjenforeningen — bortvejret.
Forhaabentlig tager Folket sig sammen, saa min Frygt tør
være ugrundet.
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Men jeg har jo oplevet Oprøret fra 1848 og Sejren over sam
me. Men før 1864 sparede Rigsdagen paa Penge til Forsvars
væsnet, hvorfor Danmark og vore Sønner maatte bløde.
Gid det ikke maatte gaa ligesaa næste Gang!
Ellers alt vel.
Jeg er legemlig rask, og aandelig — ja — derom kan De selv
dømme. Forhaabentlig kommer jeg i April eller Maj til Hoved
staden, og saa ser De mig.
Med Hilsen til Deres elskværdige Frue slutter Deres meget
forbundne
P. Skau.
Fortroligt.
Da De kjender Kammerherre Bull, var det saa ubeskedent af
mig, om De v. L. lod ham faa Kjendskab til dette Brev, for at
han muligt kunde fortælle H. M. Kongen om, hvorledes vi ser
paa Forsvarssagens Ordning.
Det kan vel ikke gavne stort, men skade kan det dog ikke
og muligt bidrage til at glæde H. M., at vi har bidt Kjende i
Udtalelsen til Officererne. Det kunde maaske bidrage, om aldrig
saa lidt, til at stive lidt af.
Men det maa De nu overveje, om De troer, det kan gaa an.
Ellers lad det være.
Alt for Sagen!
Deres
P. Skau.
Brevet besvaret af Direktør Bang 7. 3. 1909 med indlagte:
Amalienborg, 6. 3. 09.
Hr. Direktør.
Vedlagt Brevet tilbage — Indholdet interesserede i høj Grad
Hans Majestæt.
Med venlig Hilsen
Otto Bull.
Inden Udgangen af 1909 fik J. C. Christensen gennemført den
Forsvarsordning, der ikke forblev uden Betydning under den
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første Verdenskrig, og som P. Skau sikkert har hilst med Let
telse og Tilfredshed.
Det sidste Brev fra P. Skau i denne Sammenhæng er date
ret 11. Oktober 1910, og nu er Forsvarssagen ogsaa for ham ta
get af Dagsordenen. Men han er vedvarende paa Farten. Brevet
slutter:
For et Par Dage siden kom jeg hjem fra en 10 Dages Tour
op til Kolind Sund, hvor min Sønnesøn blev konfirmeret. Han
er en velbegavet, sund Dreng, som jeg haaber skal forplante
Slægtsnavnet, og som jeg sagde til ham, i hvert Fald ikke sætte
nogen Plet paa det. Sidst i Maj Maaned var jeg oppe i Thisted
og Omegn og holdt 4 Foredrag. De Folk mødte talrigt, og det
bidrog til, at jeg kom godt i Aande.
Det Lefleri med Tyskerne, som jeg finder lovlig meget af
i Moderlandet, gik jeg tilfelts imod, idet jeg ad historisk Vej
fremstillede for Tilhørerne Sandheden af Grundtvigs Ord:
„Al vor Fortræd er tysk.“
Det smagte alligevel Jyderne.
Ellers er det jo de unge Foredragsholdere, som nu bør have
Gjerningen, men en enkelt Gang giver den gamle Bjørn et
Brum af sig, hvor det tiltrænges.
Her er alt vel. Ogsaa hos vor Ven, Johs. Bramsen og Hustru.
Jeg skal bringe Dem en Hilsen fra min bedagede Husbesty
rerinde, ligesom De og Frue og Børn hilses venligst af Deres
meget hengivne sønderjydske Ven
P. Skau.
11. 10. 10.
E. Sk.
Jeg har faaet mig en Fyldepen. Derved er jeg nu atter i
Stand til at skrive nogenlunde.
P. Skau døde 7. Marts 1917, næsten 92 Aar gammel. Han
oplevede ikke den Genforening, han saavel som nogen havde
arbejdet for cg set hen til.
A Svensson.

Om de danske Dialekter i Sønderjylland
Af Anders Bjerrum.
De sønderjyske Dialekter hører til den j y s k e Gren af de
danske Folkemål. De vigtigste Kendetegn på Jysk er to Nova
tioner, som enten slet ikke eller først i nyeste Tid har fundet
Sted i de øvrige danske Dialekter. For det første har Jysk bort
kastet det ubetonede -e i Slutningen af gamle Tostavelsesord;
i Ømålene hedder det komme som i Rigssproget, men i Jysk
hedder det komm uden -e. Denne Ejendommelighed er over 650
År gammel; Flensborg Stadsret, som er skrevet i Slutningen af
det 13. Århundrede, har som Regel bevaret de gammeldanske
lange Former, fx bøtæ (bøde), krauæ (kræve), kunæ (Kone),
men en Gang imellem slår Skriverens jyske Dialekt igennem,
og han skriver fx ygh (Øje), woon (Vane), sin sworn broihær
(sin svorne Broder). — For det andet har største Delen af Jyl
land allerede i Middelalderen opgivet den gamle Forskel mel
lem Hankøn og Hunkøn, som endnu for kort Tid siden var be
varet overalt på Øerne. Kun i Yderkanter, i Vendsyssel og i det
østligste Djursland, skelnes der i de gamle Sprog endnu mel
lem Hankønsord og Hunkønsord.
Inden for Jysk hører Sønderjysk til de s y d v e s t j y s k e
Dialekter, især ved at have foransat bestemt Artikel (æ Ko,
æ Hus, æ Børn) modsat de øvrige Dialekters Vexlen mellem
efterhængt og foransat Artikel ( u d e n Attribut: Koen, Huset,

102

A nders B jerrum

Børnene; m e d Attribut: den brogede Ko, det nye Hus, de Pok
kers Børn). Grænsen mellem Sydvestjysk og Nordvestjysk går
omtrent fra Bulbjerg i Vester-Han Herred gennem Hjarbæk
Fjord over Skanderborg til Horsens.
Inden for de sydvestjyske Dialekter igen er de sønderjyske
Dialekter altså sønderjyske. Men hertil er at sige, at der ikke
kan påvises nogen bestemt Nordgrænse for Sønderjysk. Der
findes et G r æ n s e b æ l t e , der strækker sig fra Kongeåen og
ned til en Linie fra Skærbæk til Genner; ja vi kan gå endnu
længere mod Syd, fx til em Linie fra Tønder til Åbenrå. Og en
Del af de sønderjyske Ejendommeligheder genfinder vi i helt
andre Egne af Jylland, fx i Thy eller ved Århus. Hvordan skal
det forklares?
Vi søger at finde et Svar ved at betragte nogle sønderjyske
Sprogprøver og gøre Rede for nogle af de vigtigste Forskelle
mellem dem. Vi begynder længst mod Nord.
I Rødding er en af de sønderjyske Dialektdigtere født, nem
lig Chr. Seeberg, som har udgivet Digtsamling En jenle Kaels
Jul (1928). Et Par Strofer af denne Samling er nok til at give
et Indtryk af Røddingegnens Dialekt.
Hven a kommer hjem te mi ejen Gård
så er a så glaj som en Skreje,
de er akkurat som mi Hjart den slår
lidt raske end hejsen den pleje.
Æ Tag er lidt vinsk å œ Vinre skjææw
— de er ingen Palads te a eje —
men glante som her kund a alle lææw,
om osse a haj et lidt beje.
(N år jeg kom m er hjem til min Gård, så er jeg så glad som en
Skræ dder, det er a k k u ra t som m it H jerte slår lidt hurtigere end det
ellers plejer. Taget er lid t vindt og V induerne skæve — det er in tet
Palads jeg ejer —. men m ere tiltalende end her kunde jeg aldrig leve,
om også jeg havde det lidt bedre).
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Mange Sønderjyder synes vist, at dette ser helt nørrejysk
ud. En af de nørrejyske Ejendommeligheder er nu kun tilsyne
ladende; i Røddingegnens Dialekt er h stumt i hjem og Hjart
som i de øvrige sønderjyske Dialekter. Ved at se nærmere efter,
opdager vi også en Del specielt sønderjyske Træk; bl. a. er
Vokalerne helt forskellige fra de nørrejyske; det hedder fx ikke
glå som Nord for Kongeåen, men glaj, og det hedder ikke Gord.
men Gård.
Alligevel er der en Del Ejendommeligheder, der er nørrejyske.
Den mest påfaldende er måske den, at „jeg“ hedder a og ikke
<e. Grænsen mellem a og æ går fra lidt Syd for Ribe til lidt
Syd for Haderslev. Desuden hedder „jeg“ æ i et helt andet
Hjørne af Jylland, nemlig i Thy. Hvad er nu ældst, a eller æ?
I nogle af de ældste Håndskrifter af jyske Lev hedder „jeg“
æk, i andre ak. Af disse to Former må de nuværende jyske
Former æ og a være opstået ved at k er forsvundet ligesom i
Ordet og, der i Gammeldansk hedder ok, men nu udtales å. Af
de to Former æk og ak må æk være den ældste, fordi det er
den, vi finder allerede i Folkevandringstidens urnordiske Rune
indskrifter, fx på det lille Gallehushorn. Altså er den Form,
Ordet har i Sønderjylland og Thy, ældre end den, det har i
det øvrige Jylland. Og nu synes vi, vi begynder at forstå den
mærkelige Overensstemmelse mellem Sønderjysk og Thybomålet:
Etsteds i Nørrejylland er æk åbenbart blevet til ak, og den nye
Form har så bredt sig til Siderne som en Bølgering, når man
kaster en Sten i Vandet. Men Bevægelsen er standset, inden
den nåede helt ud til alle Yderkanter, således at Halvøens
sydligste Del og dens nordvestligste Hjørne beholdt den æld
re Form.
En anden Ejendommelighed ved Rødding-Dialekten er den,
at det hedder mi Hjart d e n slår. Ordet Hjerte er altså Fæl
leskøn. Nordvestslesvig danner nemlig den sydligste Spids af
et stort vestjysk Område, hvor Fælleskøn og Intetkøn er fordelt
på en helt anden Måde end i de øvrige jyske Tokønsdialekter.
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Alle Ord for Ting, der kan tælles, er Fælleskøn i Vestjysk; det
hedder altså den Hus, en Barn og den Træ, når der tænkes på
et voxende Træ. Alle Ord for Ting, der ikke kan tælles, er der
imod Intetkøn; Vestjyden siger altså: det Sne, meget Modgang,
noget Tyskhed og det Træ, når han tænker på Træ som Mate
riale. Denne vestjyske Brug af de to Køn er en Nydannelse.
Altså har den nordlige Del af Sønderjylland også her fået det
nye, medens den sydlige Del har bevaret det gamle.
Som en tredie og sidste nørrejyske Ejendommelighed skal
nævnes, at Røddingmålet mangler Omlyd i præsens af Verber.
I de citerede Strofer er der to Exempler: a k o m m e r hjem og
mi Hjart den s lå r . Lidt længere mod Syd hedder det siær og
lidt længere endnu kømmer.
Det er et gammelt Træk ved de nordiske Sprog, at nogle
Verber har i-Omlyd i præsens singularis. Den findes i Vestnordisk
og også i JydskeLov og Flensborg Stadsret. I det Afsnit af Flens
borg Stadsret, hvor der fastsættes Bøder for Sår og Overlast,
står der fx.: For bien stungæn saar sæx mark, For hvært bien
thær vt af saar g æ æ r bøtæs thre mark for. (For benstunget
Sår, dvs. Sår, der når ind til Benet, sex Mark; for hvert Ben,
der går, dvs. kommer, ud af Såret, bødes der tre Mark); i næ
ste Paragraf hedder det: Hwo sum s i æ æ r annæn (Hvo som
slår en anden). Derimod er der i den øvrige Del af Danmark
allerede i Middelalderen sket den Forenkling i Bøjningen, at
præsens har fået samme Vokal som infinitiv. De nye Former,
går, slår osv., har åbenbart bredt sig ud over den jydske Halvø
på lignende Måde som ak, a. Kun på to Steder, begge i Halv
øens Udkanter, har nogle af de gamle Former holdt sig, nemlig
ved Jyllands Østkyst i et Område, der når fra Vejle til Grenå,
og i Sønderjylland. Jo længere vi kommer mod Syd i Sønder
jylland, des flere omlydte Præsensformer finder vi. I Fjolde i
Sydslesvig hedder det fx æ feær, œ geœr, œ sleær, æ steær,
æ kømmer, æ hær (har), æ fælder (falder), æ tæbber (taber),
der smægger (det smager), æ hælder (holder; i-Omlyd af o gi-
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ver ø; men holde hedder i Gammeldansk haldæ med a, og i-Omlyd af a giver æ, så det er i den.' fineste Orden), ialt findes der
i Sydslesvigsk godt en Snes omlydte Præsensformer. Nord for
en Linie fra Tønder til Åbenrå har vi kun Omlyd i æ fær,
æ gær, æ nær (når), æ siær og æ stær. Her siger man altså
ikke æ hær og æ kømmer, men æ har og æ kommer. Fx i føl
gende lille Prøve på Rømøsk (optegnet 1930 af Forf. efter Fru
Emilie Tønnes, København):
Æ Sønderlands Pigger di vår meer rask i de, å Margrete a æ Smæjs hu såj ålti: Æ Sønderlands Pigger di kom
mer lisom „Vi har vos jæn, vi har vos jæn!“, men æ N o r 
lands Pigger di kommer som „U fær vi jæn, u fær vi jæn?“.
(De Sønderlands Piger — Pigerne fra den sydlige Del af Øen —
de var mere) raske i det, og M argrete af Smedens hun sagde altid: De
Sønderlands Piger de kom m er ligesom »Vi h ar os een, vi har os een!«,
men de N ørlands Piger de kom m er som »Hvor får vi een, hvor få r
vi een?«).

På Grund af Øens isolerede Beliggenhed indtager dens Dia
lekt en særegen Stilling blandt de sønderjyske Folkemål. Dels
er der her sket nogle Nyudviklinger, som ikke er sket andet
steds, dels har Dialekten bevaret en Del gamle Træk, som e r
forsvundet på Fastlandet lige over for. Blandt Nyudviklingerne
kan der være Grund til at pege på to. Den ene har kun ringe
Betydning, men overrasker alle fremmede: Pronominerne han
og hun har mistet deres n cg hedder ha og hu. Den anden har
derimod Betydning for Dialektens hele Lydsystem: Efter visse
gammeldanske lange Vokaler, ï og y, er der opstået en ejen
dommelig Lyd, der nærmest ligner kj- i Rigssprogets Kjole, og
efter ü en Lyd, der ligner et k. En Bi hedder altså Bikj, ni
hedder nikj, en Kvie Kvikj, og en Side Sikj; ny hedder nykj og
byde bykj; en Mur hedder Mukr, en Uge Uk og en Frue Fruk.
Den nye k-Lyd findes altså ikke blot i gammeldanske Ensta
velsesord, men også i gammeldanske To- og Flerstavelsesord.
På Fastlandet har vi en lignende Lyd, der efter u lyder som
k, men efter i og y nærmest som tj, fx i Mukr (Mur), nytj (ny)
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og nitj (ni). Men her findes den kun i gammeldanske Enstavel
sesord, altså i Ord, der i Rigssproget har Stød. Og i de vestsles
vigske Dialekter, hvor den findes, har den nøjagtig samme
Funktion, som Stødet har i andre Ord, fx forsvinder den lige
som Stødet, når Ordet står tryksvagt i Sætningen. Man har
derfor tidligere ment, at den mærkelige Lyd ligefrem er op
stået af Stødet. Men for nylig har cand. mag. Gunhild Nielsen
påvist, at den findes på Rømø, der ikke har Stød, og her også
forekommer i Ord, der aldrig k a n have haft Stød, og dermed
falder den gamle Forklaring. Den nye Lyd er forøvrigt nu kun
bevaret i de gamles Sprog i Vestslesvig, men har tidligere haft
en meget videre Udbredelse; så langt med Øst som i Bovlund
og Hønkys, ja helt ovre på Årø er der fundet Spor af den.
Men Rømøboerne er konservative og bliver ved med at sige
en nykj Mukr. Og de har åbenbart også vist sig konservative
deri, at de har bevaret den nye Lyd også i gamle Tostavelses
ord, mens Fastlandsboerne — også Nørrejyderne — har gjort
den til en Slags Ækvivalent til Stødet, der kun, eller næsten
kun, findes i gamle Enstavelsesord.
Blandt de gamle Træk, der er bevaret på Rømø, er den
vigtigste iøvrigt, at Dialekten ikke har Stød og har bevaret
den ældgamle Forskel mellem to tonale Ordaccenter (singularis
Gren udtales uden Stød, med jævn, forholdsvis lav Tonegang,
pluralis Gren med en ujævn Tonegang, der først stiger stærkt,
derefter falder og til sidst stiger lidt igen). Stødet er en Nova
tion, der formodentlig er trængt ind nordfra. Den når til -en
Linie, der går Nord om Rømø, Syd om Tønder, derfra Syd og
Øst om1Tinglev og så i en Bue mod Nord Og Øst, Nord om
Haderslev. Nord for denne Linie er der et Område, der både
havde Forskellen mellem Stød og Ikke-Stød og Forskellen
mellem de to tonale Accenter. Syd for Linien er der ved Ting
lev nogle Landsbyer, der hverken har Stød eller tonal Accent,
men ligesom Lollikerne klarer sig uden.
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Stødgrænsen er langtfra den eneste Linie, der deler Søn
derjylland i et nordvestligt og et sydøstligt Dialektområde.
Tværtimod, en stor del af Grænselinierne gennem Sønderjyl
land går på skrå, de fleste omtrent fra Tønder til Åbenrå eller
Haderslev. Nogle af disse Grænser er vigtige. Mod Nordvest
har en Del af de svagtbøjede Verber (de der i Rigssproget har
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præteritum på -ede) Præteritumendelsen -et; her hedder „blin
kede“ altså blinket, „piskede“ pisket og „vaskede“ vasket. Mod
Sydvest er den tilsvarende Præteritumsendelse -e eller -er (på
Sundeved er r stumt i Udlyd undtagen foran Ord, der begyn
der med Vokal), således at præsens og præteritum er faldet
sammen i disse Verber; fx betyder blinke både „blinker“ og
„blinkede“, og vaske både „vasker“ og „vaskede“. Mod Nord
vest udtales det ubetonede „det“ som et, mod Sydøst som e eller
er. Nordvestslesvig slutter sig i denne Henseende til Nørrejyl
land, Sydøstslesvig derimod snarere til Øerne, som har eö og e.
En iørefaldende Ejendommelighed, som Folk driller hinanden
med dernede, er den, at det nordvestlige Område har v og åbent
g svarende til gammeldansk p og k (Rigssprogets b og g) mel
lem Vokaler i Ord som taver (taber). Vivver (Viber), Sager, skrig
ger (skriger), men det sydvestlige Område henholdsvis f og
en Lyd, der ligner det tyske ch: tafer, Viffer, Sacher, skricher.
En enkelt Grænselinie går på langs gennem Sønderjylland
fra Nord til Syd. Allerede Lyngby skelnede mellem Vestsles
vigsk, hvor det hedder æ var (jeg var), æ sår (jeg sad) og æ
dråk (jeg drak), og Østslesvigsk, hver det hedder æ var, æ sar,
æ drak. Denne Grænse fortsætter mod Nord, således at Vest
slesvig også i denne Henseende hører med til Vestjylland, me
dens Østslesvig hører sammen med det øvrige Jylland.
De fleste af disse Forskelle mellem Vest og Øst eller Nord
vest og Sydøst vil Læseren finde Exempler på i de følgende to
Sprogprøver, den første fra Nordvest-, den anden fra Sydøst
slesvig.
Hviding Herreds Mål. Anekdote om Studehandel, optegnet
1939 af Forf. efter Peter Højer i Gånsager, Vodder Sogn.
No veer æ jo et, om de vår Andes a æ L ykk hælder de
vår Mads Jåkkob fra Vellerup — han køør te Var Mær
kend. Da haj di enner Feervuun, mæn di hajj sån lætt Kastenvuun mæ Agstcol te, å dæmm køør di å heel dærneer. Å da haj vi enner Særrel snar, de vår Speesiger, å
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så haj di æn Pæængkas i æ Agstol å æ Kat om æ Lyw. —
H a n køør jo. Å Hans Skolmester han gek, heel te Var, å
trått jæm; han skør jo Gjænvæj åmælld, får dær gik jo Stii.
Å så kæænd han Asen kom ætter et æ Foorværk. Å
h a n ströwwet — han gik jo liig te mæ æn Sti, dænd an
sku jo æn Slenk urren om — å h a n roft å ham; mæn
ham te dær køør han vest jo et, væn de vår, å han pisket
å æ Hææst, får han veid jo et ha ham op å ag. De vår ves
neer ved Bramming. Å Hans Skolmester han mått jo gå,
mæ æ Kat om æ Lyw, å dænd vår svar, heel te Var.
Di tåw Söwren tæjj mæ enner fræmmer op å ag, de
ka do stool å; di sår jo mæ æ Pæængkas i æ Agstol.
(Nu ved jeg jo ikke, om det var A nders af Løkken, eller det var
Mads Jakob fra V ellerup — han kørte til V arde M arked. Da havde de
ingen Fjedervogne, men de havde sådanne lette Kassevogne m ed A gestole til, og dem kørte de på h elt derned (de.'gam le sagde jo n e d til
Jylland, m en o p i det tyske). Og da havde vi ingen Pengesedler næsten,
det v ar Specier, og så havde de en Pengekasse i Agestolen, og Penge
k a tte n om Livet. — H a n kørte jo. Og Hans Skolem ester han gik, helt
til Varde, og tra k hjem (m ed de indkøbte S tude); han skød jo G en
vej nu og da, for der gik jo Stier. Og så kendte han, Asen komme
efter det, K øretøjet. Og h a n skyndte sig — han gik jo lige til ad en
Sti, den anden skulde jo et Slag uden om — og h a n råbte på ham ;
m en ham, der kørte, han vidste jo ikke, hvem det var, og han piskede
p å Hestene, for han vilde jo ikke have ham op at age. Det v ar vist
nede ved Bram m inge Og Hans Skolem ester han m åtte gå, m ed K atten
om Livet, og den v a r tung, h elt til Varde. — D e tog Søren tage mig
ingen frem m ede op at age, det kan du stole på; de sad jo m ed Penge
kassen i Agestolen).

S u n d e v e d m å l . Felsted Sogn. Brudstykke af Nikolaj
Andersens Digt om Per Volle, der ikke lod sig imponere af
Krigen i 1864 (Sønderjydske Aarbøger 1890).
Aa Als ve e Straend sad Pæ Voller o’ vaske
Sin Förrer en Daw, hvad di sawt haj behow,
O’ oldt som hand sad der, e Kulle di klaske
O’ fløjde deröw’e fra Sandbjerreskozo.
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En an haj da no vel nok reest sœ omsïe
O’ endl’e se te, en kom om a e Vej;
For etter en Kuul’ e’ di færrest kun ti’e,
Hvad enten di sin e’ Soldât' heller ej.
Men Pede hand ladt sæ itt’ rokk’ o’ itt rø’e,
Hand sad de’ så roler o’ vasker o’ ned,
Som kund’ hand e Pif’end o’ Susend itt’ hø’e,
Som kund hand e Ryg’end o’ Sm yg’end itt’ se.
Nej, itt’ te hans Öjn di så möje som blinke^
Hvo tit o’ e Kulle di flöj ham fobi;
Men öwer ebag ståj di ander o’ vinke
Te Peder o’ öjt’, han skuld ströw å kom hid:
„Så kom da no Pede, herom bag e Skandse!
E’ do da mondt tumbe, hvad tænke do vel?
Kand do da itt’ m æ rk’ te e Kulle di dandse,
O’ vil do da ha, di skal sky dæ ihjel?“
I tænke vel, Pede no løf som en Ha’e?
Jo, pyt! Nej hand lånd’ dem et Blik som en Dolk
O’ lee’ så foragtle o’ hånt, law hand sva’e:
„Di skyrre fo’ Skam da vel itt ette Folk?!“
(På Als ved S tranden sad P er Volle og vaskede sine Fødder en
Dag, hvad de sagtens havde behov, og alt mens hans sad der, klaskede
og fløjtede K uglerne derovre fra Sandbjergskov. En anden havde dog
nu vel re jst sig omsider og endelig set til, a t m an kom (om) af
Vejen, for efter en K ugle er kun de fæ rreste tidige (træ ngende),
hvad enten de så er Soldater eller ej. Men P e te r han lod sig ikke
rokke og ikke røre, han sad der så rolig og vaskede og gned, som
kunde han ikke høre deres Piben og Susen, som kunde han ikke
se Røgen og Smøgen. Nej, ikke at hans Øjne de så m eget som blin
kede, hvor tit også K uglerne fløj ham forbi; m en ovre bagved stod
de andre og vinkede til P eter og råbte, han skulde skynde sig at kom 
me hid: »Så kom da nu, P eter, herom bag Skanserne! Er du da mon
tosset, hvad tæ n k er du vel på? K an du da ikke m ærke, at K uglerne
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de danser, og vil du da have, de skal skyde dig ihjel?« — I tæ n k er
vel, P eter nu løb som en Hare? Jo, pyt! Nej han lånte dem et Blik
som en Dolk og smilede så foragteligt og hånligt, da han svarede:
»De skyder for Skam da vel ikke efter Folk?!«).

En Forskel mellem Nordslesvigsk og Sydøstslesvigsk, som
tilfældigvis ikke rigtig kommer frem i disse Prøver, er den at
Adjektiverne ender på -t i Intetkøn mod Sydøst, mens de fleste
Adjektiver mangler Kønsbøjning mod Nordvest. På Sundeved
hedder det altså røt Saend (rødt Sand), men i Hviding Herred
røø Saend. Ligesom i Nordslesvig findes der også i det allermeste af Nørrejylland kun ganske få Adjektiver, der kan bøjes
i Køn (god-gcdt, hård-hårdt og enkelte flere). I de danske
Ømål ligesom i Rigssproget har næsten alle Adjektiver derimod
Kønsbøjning, og det samme er Tilfældet med Als, Åbenråegnen, Sundeved, Angel, Mellem- og Sydslesvig. Her kan endog
føjes -t til enkelte Adjektiver, som ikke kan få -t i Rigsspro
get (fx et trot Øg).
De Sprogprøver, vi hidtil har beskæftiget os med, er fælles
om een Ejendommelighed, som giver de fleste sønderjyske
Dialekter en Særstilling i Forhold til de nørrejyske Dialekter
og tildels også Ømålene: De mangler de karakteristiske Dif
tonger ie, yø, uo i Ord som hiel (hel), kyør, kyøre (køre), Stuol
(Stol); i de foregående Texter har disse Ord de samme Voka
ler som i Rigssproget: heel, køør (kørte), Agstool (Agestole)
Der findes ganske vist to Ting, der tyder på, at også Nord
slesvig en Gang har haft disse Diftonger. For det første er de
almindelige i Flensborg Stadsret: bien (Ben), gwoth (god; w
betegner her u). For det andet har Dialekterne bevaret en
kelte Ordformer, der synes at gå tilbage til ældre Diftonger,
fx jerer (hedder; Flensborg Stadsret har hieter), jøster (øster),
Voile (Ole). Men nu er som sagt Diftongerne forsvundet i den
allerstørste Del af Sønderjylland. De findes kun på Als, i An
gel og i Sydslesvig. I den følgende Prøve fra Als er der nogle
Exempler.
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A l s i n g e r d a n s k . De to første Strofer af et Digt, som
den bedste nulevende sønderjyske Folkemålsdigter, Martin N.
Hansen, har skrevet om Afstemningsdagen i 1920. Digtet hed
der „En stue daw“ og er trykt i Samlingen „Hvæ fowl må
syng —“ (1924). Dialekten er fra Notmark Sogn.
Nej, no hæ æ ålde sett,
komme, komme, komme!
si hvo åldt æ rødt å hvedt,
sæj, hva tøss i om e?
Si kon øvr e hiele by
æ dæ flagg, å di æ ny^
di skal rigte prøwwes.
Ja, de blæss — mon få di kast
vel e flagg di hælde?
Â e daw må vi sto fast,
få no ret de gjælde.
Ja, e daw da må vi hå
de, vi stri å kæmpe få
i di månne oa.
(Nej, nu h a r jeg aldrig set — kommer, kommer, kommer! (Byde
m åde). Se, hvor alt er rødt og hvidt, sig, hvad synes I om det? Se
kun, over hele Byen e r der Flag, og de er ny, de skal rigtig prøves.
Ja, det blæ ser — mon for de Vindstød vel Flagene de holder? Og i
Dag m å vi stå fast, for n u gæ lder det ret. Ja, i Dag da må vi have
det, vi stred og kæm pede for i de mange Å r).

Det hedder altså fx e hiele by og En stue daw. Men for
uden de tre Diftonger ie, yø og uo har Alsingermålet — og lige
ledes Angelbomålet og Fjoldemålet — endnu en fjerde og en
femte Diftong, nemlig eæ og oa. På den sidste er der et enkelt
Exempel i de citerede Strofer, nemlig i di månne oa. Denne Dif
tong er vistnok en Novation, som er kommet østfra. I dette Til
fælde har vi altså de nye Ordformer mod Øst, på Als, på Angel
og i Sydslesvig, medens de gamle Ordformer er bevaret mod
Vest.
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M e 11 e m s 1 e s v i g s k. Omtrent midt i Sønderjylland lig
ger F r ø s l e v . Den omtalte Påvirkning fra Øst er ikke nået
så langt vestpå, og kun enkelte af de ovenfor omtalte Påvirk
ninger fra Nord er nået så langt mod Syd. Frøslev er jo den
eneste Landsby i Hanved Sogn, som kom med til Danmark.
En stor Del af Æren for Danskheden i Frøslev tilskriver man
Kromanden Carsten Thomsen, Sønderjyllands første og bedste
Dialektdigter. Det følgende Digt hedder Law Jens kom hjem.
Handlingen foregår i Høsten 1848, da den første Våbenstil
stand var sluttet. Den lille Konflikt i Digtet foranlediges ved,
at en Del slesvig-holstensk sindede Soldater var rømt fra den
danske Hær.
De vår en Daw i Høstens Ti,
Da Pærs slow Row for fuld',
Der vår inne hjemm undtejn Mari,
som kogh e Unnen skuld'.
Hun sysselt olt, b visked uw
I Dørensk, Boj o Kammer;
Hun strø hvidt Sahn så kønt e Daw
Ô fejed e Pissel i Flammer.
I e Køghen skén bo Kand' b Kehl,
ö rén vår Pand' b Grye,
Å e Aren brœhn en lyste Ehld,
Hun kund e Køghen stye.
Hun haj e Sopgry øwwerhahn
ô tørt e Sved a e Kinne;
Hun pust lidt aw ö gik et Væhn
Hen ô se ud a e Vinne.
Men hva vår de? hun bløw så hop
Ô rød i e Hoj som cn Rohs;
Hun pynte sœ, b strøg så op
Hin Hår, b médt en Hohs.

114

A nders B je r r um

Ja Hillemind! der kom en Mand
Med Tværsæk, Stok o Pihf,
o lig op a e Bro kom han,
No vår de let à begrihf.
For de vår Jens, der kom frå Kri,
Han så e lidt bedrøwwe;
Men da han fik Sigt å Mari,
Kan nok væe, de vår øwwer.
Han kom derind; „Goddaw Mari!“
— Soj han vel nok så glæjle —
„Hvo hæ do bløwwen køhn den Ti,
Law æ vår henn, ja dejle!“
Så vild ha tej fat å hin Hahn,
Men de vild hun it lie;
Hun vår nok it så godt istahn,
Da hun vild te å sie:
„Min kjærre Jens, do hæ dö it
Rend frå din Kammeråter!
For der vår nok, der dowt kuns lidt
Iblan vor Kongs Soldåter.
Der hæ kommen nowwe skrålend å
Den slesvig-holstens Vihs,
ô for vos Danske, sto o små,
Vår de int vie Lihs!“
— „Nej, kjærre, søde liil Mari,
Hvor kan do tro så tombe,
Te æ skuld øw Forræderi
à føhr mæ op så lompe?
Nej jen o tyroens Regement
Hæ gør sin Pligt te Prikk',
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E Kong han hœ vos oll hjemsendt,
Min Pass er i min Fikk’.
Ô feer vi ret no Kri igjen,
Så kan do tro, min Pigh,
Te ce skuld hjælp som dygte Svend
ô jaw e Fihnd a e Rihg!“
Mari bløw glaj te de gik vidt,
O rådt hin Hahn så jøwwer;
— Men hvad så mér? — de véd æ it —
E Sopgry den kogt øwwer.
(Det var en Dag i Høstens Tid, da Pers m ejede Rug for fuld
K raft, der var ingen hjem m e undtagen Marie, som skulde lave M id
dagsmad. H un gjorde allerede i S tand og tørrede af i Dagligstue, Bod
(dvs. Spisekam m er) og Pigekam m er; hun strøede hvidt Sand så pæ nt
i Dag og fejede Sandet på Storstuegulvet i Flam m em ønster. I K økkenet
skinnede både K ande og Kedel, og ren v a r Pande og Gryde, på
A m en b ræ ndte en lystig Ild, hun kunde regere K økkenet. H un havde
fået hæ ngt Suppegryden over og tørrede Sveden af K inderne; hun
pustede lidt af og gik et Vend hen a t se ud af Vinduet. Men hvad
var det? Hun blev så b etu ttet og rød i H ovedet som en Rose. Hun
pyntede sig og strøg så op sit H år og m ålte en Strømpe. Ja H ille
mænd! D er kom en M and med Tværsæk, Stok og Pibe, og lige op ad
G årdspladsen kom han, n u var det let a t begribe. For det var Jens
der kom fra Krig, han så lidt trist ud; m en da han så Marie, kan
det nok væ re, det v ar ovre. H an kom derind; »Goddag Marie!« —
sagde han nok så glad — »hvor er du blevet pæ n i den Tid, jeg var
borte, ja dejligt!« Så vilde h an tage fat i hendes Hånd, m en det vilde
hun ikke have; hun v ar nok ikke så vel til Mode, da hun vilde til at
sige: »Min kæ re Jens, du er da vel ikke løbet fra dine K am m erater!
For der v ar nok, d er kun duede lidt, iblan d t vor Konges Soldater.
Der er kom m et nogle skrålende på den slesvig-holstenske Vise, og
for os danske, store og små, v ar det ikke nogen videre Lise!« — »Nej,
kæ re, søde lille Marie, hvor kan du tro så tosset, at jeg skulde øve
F orræ deri og opføre mig så lum pent? Nej een og tyvende Regiment
har gjort sin P ligt til P u n k t og Prikke, Kongen h ar hjem sendt os
alle, m it Pas er i m in Lomme. Og få r vi re t n u K rig igen, så kan du
tro, m in Pige, at jeg sk al]h jæ lp e som dygtig K arl m ed at jage F jen 
den ud af Riget!« — M arie blev glad så det gik vidt, og rakte sin
H ånd så ivrigt; —> Men hvad så mere? — det ved jeg ikke — Suppe
gryden den kogte over).
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Dialekten er vestslesvigsk; for så vidt som det hedder De
v å r en Daw med å og ikke a. Men ellers hører den i de fleste
Henseender til de sydøstslesvigske Dialekter: Den har tonale
Accenter og mangler Stød; den har Sammenfald af præteritum
og præsens i Former som pynte (i visked og fejed er d over
taget fra Rigssprogets Ortografi ligesom i rød, som udtales rø);
Adjektiverne bøjes i Køn: køhn : kønt, hvidt Sahn; den gamle
Præsensform af Verbet have er bevaret: E Kong han h æ; men
der findes ingen Diftonger: rén, rød Rohs, Hår, Pærs.
A n g e l b o m å l e t har som sagt Diftonger i disse fem Ord.
Det ligner i mange Henseender Dialekten på Als, men afviger
fra den på to Måder. Dels har det bevaret flere gamle Træk,
dels har det optaget mange flere tyske Låneord; Påvirkningen
fra Nord og Øst er altså svagere end på Als, Påvirkningen fra
Syd stærkere. Den følgende Historie om Konen fra Langbjerg
og Kong Frederik VII er fortalt af Helene Thomsen på Lille
Solt Mark. Meddeleren, hvis egentlige Modersmål var Neder
tysk, var ikke helt sikker i den danske Dialekt og har et Par
Steder anvendt tysk Ordstilling; men iøvrigt er Sproget i det
væsentlige korrekt.
Deær va æn gammel Kuun frå Långbjerre, hind Mand va
dø. Hun ho jen Sön, hand jet Peær; hand va Soldât, hand tiend
ve æ Leibgarde i Københawn. Hun vild nåk ætte Lyksborre å
tal æ Kong. Så gik hun a Stæj mæ Træsk mæ blank Boand
om, å æ Skirm ynder æ Arm. Law hun ankom i Lyksborre,
spuu hun æ Posten, om hun it mot tal æ Kong. Så kom æ Ten
ner å so, hun måst kom ind. Law hun da indkam te æ Kong,
so hun: Do æst mægtig tyk! — Ja, so hand, vi læwwer å heær
godt å Lyksborre. Så spuu hand hind, va hun vild deær. Hun
vild nåk ha hind Sön Peær jern, hand va Soldât; hun kund it
læww, væn hand it jemm va, å hind Ko dænd vild å it freœ,
væn Peær it ve en jemm va. — Ja, so hand, Peær kund hun
it. få jern, de var æ bæœst Soldât te hand ho. Så gik hand
hœn i æ Skatol å ga hind ti Spets Dåler; no sku hun kuns gå
jem, væn Peær ho sin Ti uurtiend, så kam hand å jern.
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(D er var en gammel Kone fra Langbjerg, hendes Mand var død.
H un havde een Søn, han hed Per; h an v a r Soldat, han tjente ved
L ivgarden i K øbenhavn. H un vilde nok til Lyksborg for at tale m ed
Kongen. Så gik him af Sted m ed T ræ sko m ed M essingkram per om, og
P araplyen under Armen. Da hun ankom til Lyksborg, spurgte hun
Skildvagten, om hun ikke m åtte tale m ed Kongen. Så kom T jeneren
og sagde, hun skulde komme ind. Da h u n så kom ind til Kongen,
sagde hun: Du est m ægtig tyk! — Ja, sagde han, vi lever også godt
her på Lyksborg. Så spurgte han hende, hvad hun vilde der. H un
vilde nok have sin Søn P er hjem , han v a r Soldat; hun kunde ikke leve,
n å r h an ikke v a r hjemme, og hendes Ko den vilde heller ikke æde,
n å r P e r ikke v a r hjem m e hos den. — Ja, sagde han, P e r kunde hun
ikke få hjem, d e t v a r den bedste Soldat h an havde. Så gik han hen
i Chatollet og gav hende ti Speciedaler; nu skulde hun blot gå hjem ,
n å r P e r havde tje n t sin Tid ud, så kom h an også hjem ).

Blandt de Ting, der særpræger denne Text, kan, foruden
de mange eæ, oa, ie fremdrages to: De mange tyske Låneord:
Leibgarde, Skirm, jreæ, og en Rest af den gammeldanske Per
sonbøjning i Verberne: Do e s t mægtig tyk. Begge disse Ejen
dommeligheder genfinder vi i endnu mere udpræget Grad i
Sydslesvigsk.
F j o l d e m å l e t . Rim og Ordsprog optegnede 1931—32 af
Forf. efter Tinne Carstensen i Bjerrup, Carsten Hansen på Kollund Mark og Carsten Carstensen i Fjolde.
Skodåger der kun i ar Eeng,
da kun vi goa ruoler i Seeng;
skodåger der åw i ar Hie,
da ær ar Rœjn rie.
Der lyssener a der donneker,
der sier så groat i ar Skøj;
Åch Gott, di stakkels Hiereker,
di eer så långt froa ar Bøj.
Far a Muor a Sønner di voor sammel om an Sild:
Far tåw der imæld Håwwer a Skært, di ander
kund tæj som di vild.
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Vet du ha mæ, da kat du foa mæ;
var æ hær, der hær æ oa mæ,
var æ tien der fortær æ,
sandt ær æ.
Di groa Moarner a da uund Kunner di vuur beer
når viider åp oa ur Daw.
Tæj din Fætter i Agt, æjs trin æ dæ, såw ar
Kåk te ar Hæst.
(Sødugger d et kun i Engen — V erbet sødugge bruges om, A ftentåge i Eng og Mose — så kan vi gå rolige i Seng; sødugger det også
i Heden, så er Regnen rede. — Det lyn er og det tordner, d e t ser så
gråt ud i Skyen; å Gud, de stakkels H yrdedrenge de er så langt fra
Byen. — F a r og Mor og Sønner de v ar sammen om en Sild: F a r tog
det mellem Hoved og S tjæ rt (H ale), de andre kunde tage som de
vilde. — Vil du have mig, så k a n du få mig, hvad jeg har, d et har
jeg på mig, hvad jeg tjener, det fo rtæ re r jeg, sådan er jeg. — De grå
M orgener og de onde K oner de bliver bedre noget læ ngere op på
Dagen. — Tag Vare på dine Fødder, ellers træ d e r jeg på dig, sagde
H anen til H esten).

Altså sånt æ r æ, men di e e r så långt froa ar Bøj, du k a t
foa mæ, men vi k u n goa ruoler i Seeng. I Fjoldemålet er
ikke blot Verbernes Personbøjning, men også deres Talbøjning
bevaret i stor Udstrækning. Det hedder æ ær, du æst, hand
ær, vi eer, im eer (Pronominet I har i Fjolde den mærkelige
Form im), di eer; det hedder æ vår, du våst, hand vår, vi, im,
di voor. Æ vær (jeg bliver), du værst, han vær, men vi, im, di
vuur; æ hær, vi ha; æ kand, du kat, vi kun; æ kømmer, vi
kom; æ feær, vi foa; hand skyder, di skyt; æ gik, du gikst, vi
ging.
Mange vil måske finde, at denne omstændelige Bøjning min
der om slidsomme Tysktimer. Men der er slet ikke tale om
nogen tysk Påvirkning. Lyngby har påvist, at Fjoldemålet med
Hensyn til Verbernes Bøjning stemmer overens med ældre
Dansk og på afgørende Punkter afviger fra Tysk, fx ved at
mangle Personbøjning i visse nøje afgrænsede Tilfælde: 1. i
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pluralis, 2. i præteritum singularis af de svage Verber og i præ
sens singularis af alle Verber undtagen Hjælpeverber som have,
være, kunne; i Tysk har alle Verber jo Personbøjning, både de
stærke og de svage, både i præteritum og i præsens, både i
singularis og pluralis. Et endnu bedre Bevis på, at Verbernes
Personbøjning i Fjoldemålet ikke skyldes tysk Indflydelse, er
Former som du kat og du vet med -t, ikke -st som i tysk du
kannst, du willst; disse Former stemmer overens med gam
meldanske Former som thu kant og thu wilt.
Verbernes Person- og Talbøjning er nu praktisk talt for
svundet på hele det danske Dialektområde, også i Nord- og
Mellemslesvig. Vi har jo set, at det på Rømø hedder di vår,
di kommer, vi har, u fæ r vi jæn, i Hvidding Herred de k a
do stool å, på Sundeved e’ do da mondt tumbe, kand do, vil
do, di skyrre, og i Frøslev do hæ, hvor kan do tro så tombe
og fær vi. Bedst holdt 2. Person præsens singularis af Ver
bet være sig: do æst anvendes på Lyngbys Tid i Mellemsles
vig og også et Stykke op i Nordslesvig som en særlig em
fatisk Form ved Siden af do ær; det er en sådan Anvendelse vi
har iagttaget i den lille Prøve på Angelbomålet. Pluralisbøj
ningen holdt sig bedst i Bydemåden: I hele Sønderjylland hu
sker de ældre endnu, at man sagde kom ind å sæt dæ neer, når
man talte med een, men kommer ind å sætter jer neer, når man
talte til flere. Man sagde Farvel til een og Farrevel til flere. I
Afstemningsdigtet fra Als råber Forfatteren „Komme, komme,
komme!“ ved Synet af Dannebrogsflagene, fordi han kalder på
alle Husets Folk (på Als ligesom på Sundeved er r stumt i Ud
lyd).
Det er altså først i Løbet af de seneste Hundrede År, at de
sidste Rester af Verbernes Person- og Talbøjning er forsvundet
i Nord- og Mellemslesvig. Og de er forsvundet under Påvirk
ning nordfra. Årsagen til, at Fjoldemålet har bevaret denne
Bøjning, er den, at Påvirkningerne fra Nord altid har haft van
skelig ved at trænge så langt mod Syd.
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Derfor er også mange andre Ejendommeligheder bevaret,
som er gået tabt i de andre jyske Dialekter, fx en hel Del G lo 
s e r . En Karl og en Pige hedder i Fjolde an Svæn og an Myø;
at love hedder a jat; heraf kommer Betegnelsen for det gamle
Forlovelsesgilde, Jatteryøl; at synge hedder a kveæ; at hient
Barn, et hedent Barn, betyder et udøbt Barn; i Fjolde sagde
Værtinden Tæj Mar oa ar Bryø (tag Mad på Brødet); her har
Ordet Mad nemlig bevaret den ældgamle Betydning „Kødu.
Fjoldemålet isolerede sig altså for Påvirkninger nordfra:
men det må en Tid lang have modtaget Påvirkninger fra Øst,
fra de danske Øer, formodentlig gennem Sydangel. Disse På
virkninger kan belyses ved et Exempel.
I Middelalderens jyske Sprogkilder hedder præteritum af
Verbet brænnæ (brænde) brændæ med d. I de fleste jyske
Dialekter hedder det bræænd, brænnd (med palataliseret n) og
lignende, og disse Former kan udledes af brændæ. På Øerne
hedder det derimod de fleste Steder brænte eller lignende, med
t i Stedet for d ligesom i Rigssproget. I Fjolde siger man
breendt med langt e, palataliseret n og t. Denne Form kan ikke
udledes af brændæ, da vi skulde vente breend med langt e, pala
taliseret n og ikke noget t, ligesom ændæ (Ende) modsvares af
Fjoldemålets eend. Den kan heller ikke udledes af et ældre
dansk brænte, fordi æ foran nt ellers modsvares af kort i i
Fjolde: hint (hente), vint (vente). Den kan kun forstås, når vi
antager, at Fjoldemålet først har haft den ventede jyske Form
breend (langt e + palataliseret n) og at t i forholdsvis sen Tid
er føjet til under Påvirkning fra Ømålene.
Men Forbindelsen mod Øst blev afbrudt, da den danske
Dialekt i Sydangel var forstummet. Nu stod Fjoldemålet helt
isoleret, og nye Kulturimpulser kunde nu kun komme sydfra,
gennem Nedertysk og Højtysk. I Fjolde Sogn tog Sprogskiftet
forholdsvis lang Tid, så Nedertysk fik Tid til at påvirke den
danske Dialekt stærkt.
På hvilke Punkter blev nu Fjoldemålet påvirket af Neder
tysk, inden det forsvandt? Svaret må i Korthed blive dette:
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Selve Sprogets Udtrykssystem synes kun i ringe Grad påvirket;
dets Vokaler og Konsonanter er stort set uændrede og afviger
stærkt fra det nedertyske Vokal- og Konsonantsystem. Kun
een ny Konsonant, nemlig ch, er trængt ind med de tyske Lå
neord. Derimod er visse Udtaleejendommeligheder nedertyske,
først og fremmest den udtryksfulde Sætningsbetoning. Hvad
Sprogets I n d h o l d (Betydningssiden) angår, er de mest cen
trale og abstrakte Dele uændret; fx er den danske Forskel mel
lem Aktiv og Passiv bevaret, skønt denne Forskel ikke findes
i Nedertysk. Derimod har Nedertysk i meget høj Grad påvir
ket den mindre abstrakte Del af Dialektens Betydningsside,
først og fremmest ved at tilføre den et overvældende Antal
tyske Låneord og Vendinger, der er oversat fra Tysk.
Det er disse tyske Lån, der gør, at Brydningen mellem gam
melt og nyt frem træder langt tydeligere i Fjoldemålet end i
nogen anden dansk Dialekt. Nogle Exempler.
Det danske Ord fiin betyder „findelt“; når Fjoldeboen skal
udtrykke den anden Betydning, dette Ord har på Dansk, nem
lig „fornem“, må han bruge det højtyske Låneord fajn. An
Grawstien er en gammeldags lav Gravsten, am no ha di jo bald
old Dænkmåler (men nu har de jo næsten alle moderne Grav
monumenter).
Julemanden hedder ar Viinachsman. Gamle Tinne fortalte,
at i hendes Barndom plejede Børnene Juleaften at sætte en
Tallerken hen i ar Slavinding (det Vindue i Dagligstuen, som
kunde åbnes), så sku Kinneken kom — det ær jo ar Viinachs
man — a fyør var deæri. Der vår jo an Frøwwer. Som æ vår
at let Myø, da fœ k æ at Par Handklunger i ar Fatjen (så skulde
Kindeken komme — det var jo Julemanden — og føre noget i
den. Det var jo en Glæde (Frøwwer er et nedertysk Låneorfd). Da jeg var en lille Pige, da fik jeg et Par Vanter i ar
Fatjen). Det sidste Ord er sammensat af det danske Ord Fad
og den nedertyske Diminutivendelse -jen. Denne Endelse (og
Sideformen -ken) er meget almindelig i Fjoldemålet. A t Skutjen (Skjorte + jen) er en Barneskjorte, at Grytjen en lille
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Gryde, at Puosjen (Pose + jen) et Barnesvøb; æn Hier er en
Hyrde, at Hiereken en Hyrdedreng; at Teeskieken er en Te
ske.
Kinneken er identisk med det højtyske Kindchen, der i
Forbindelse med ovennævnte Skik bruges om Jesusbarnet. Kinneken-Skikken er eller har været almindelig i de fleste Egne
i Tyskland, og til Fjolde er den kommet sydfra.
Mange af de Folkeskikke og Trosforestillinger, som Folklori
ster er letsindige nok til at anse for danske og urgamle, når de
finder dem i Angel i tysk Sprogdragt, afslører sig på den
eleganteste Måde som sene tyske Indvandrere, når vi træffer
dem i dansk Sprogdragt i Fjolde. Svarende til Folkesagnenes
Nisser og Underjordiske, som driller Gårdens Folk på for
skellig Vis, finder vi her Ynderertsker (nedertysk Unnerirdschen). Varsel hedder Fåryøwen (nedertysk Vöröben); der kand
nåk yøw får, sej som (det kan nok varsle, siger nogle), fortæl
ler Tinne forsigtigt, am æ hær just ingen Truo deærte (men
jeg har just ingen Tiltro til det).
Nedertyske Låneord er vistnok trængt ind på alle mulige
Betydningsområder. Der findes dog områder, hvor de gør
sig stærkere gældende end på andre. Fjoldeboeme har vist lette
re ved at bruge stærke Udtryk end Nordslesvigerne, som ellers
ikke tør betegnes som Sinker i denne Henseende. Fx ejer
Fjoldemålet flere Midler til at udtrykke det i m p o n e r e n d e
i en Foreteelse end de fleste andre Dialekter. Jeg besøgte en
Gang Tinne i Regnvejr og noterede bl. a. de Kommentarer,
hun benyttede til det dårlige Vejr i Løbet af en halv Times Tid:
Der ær at grysseler Veer, at skrækkeler Veer; der ær rient
at Ny øveer (Nødvejr); der ös nier mæ Gevalt; der ær rent an
Grywl mæ sånt Veer; at bøøs brusker Veer. Oftest er det Lå
neord, der bruges: Der vår doch at bandich Svin, eller an
greesich guo Stuur; hand hær an lomsk Masser Pænding (Pen
ge) eller ufàrnünftich myl (meget) Pænding.
Når man tænker på, hvor nøjsomt Livet i gamle Dage har
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formet sig dernede på den magre Sandjord, undres man ikke
over, at Fjoldeboerne har gode danske Ord for S p a r s o mm e l i g h e d . Man skal være skoansom ved sit Tøj, og en Hus
moder bør være sparsom og synner (det sidste Ord er lånt fra
Nedertysk). Mere påfaldende er det, at Ordforrådet er så rigt,
når det gælder nedsættende Betegnelser for overdreven Spar
sommelighed; her er det eneste danske Ord purreker „påhol
dende“; samme Betydning har det tyske kniper; an Knipsak
er en påholdende Mand; det stærkeste Ord er det tyske gitser
„gerrig“.
Også Ord for D y g t i g h e d , R a s k h e d og F l i d er for
en meget stor Del nedertyske Lån. An flitteler Mand er en ar
bejdsom Mand; men når man kan kalde ham halat (Tryk på
sidste Stavelse) eller flink, er han flittig og rask til sit Arbejde;
samme Betydning har de to Ord i Nedertysk. Der æ tuorlai
var an ær døchter ajter ek (der er Forskel på — es ist zwei
erlei — om man er dygtig eller ikke). Danske er de karakteri
stiske Udtryk for, at et Redskab falder en Karl let og naturligt
i Hånden: Hand hær at gåt Greb deæroa, eller at gåt Slaw
deæroa; men tyske Låneord har vi i: Hun ær så genau a så
akkuråt, hun hælder oa Rienlekai (hun holder på Reinlichkeit).
For de forskellige Arter og Grader af Udygtighed findes et
særdeles righoldigt Forråd af Ord og Udtryk, nogle af dansk,
flere af tysk Oprindelse. I Betydningen „doven“ findes to Ad
jektiver, et ældre og et yngre Låneord, nemlig låj og fuul. For
mangelfuld Begavelse findes det danske Adjektiv bageler og
desuden det tyske Udtryk svach i ar Håwwer; i den sidste Be
tydning bruges også Vendingen han hær var væch i ar Håwwer
(han har noget borte — dvs. mangler noget — i Hovedet).
Denne sydslesvigske Dialekt viser os i forstørret Målestok
de to Hovedejendommeligheder ved alle de sønderjyske Dia
lekter, mest udpræget i de sydlige, mindst i de nordvestlige.
Den ene er de tyske Låneord; for Nordslesvig kan næv-
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nes Kost, som i nogle Egne har erstattet det danske Ord Bryl
lup, sat, der bruges for mæt, og Bott, der har fortrængt Tyr.
Den anden er den, at gamle Træk, som er forsvundet andet
steds, er bevaret; Exempler er nævnt ovenfor, her skal til Slut
nævnes et Par gamle Ord: Blee (et Lagen). Bøøst (en Skinke),
øøj (at råbe).
Vi glæder os ofte over disse gamle Ejendommeligheder.
Men Studiet af Fjoldemålet og dets Skæbne viser os klart, at
de har en Årsag, som kan blive farlig, nemlig Isolation.
Efter Genforeningen er alle Sluser åbnet, som før holdt
Påvirkninger nordfra ude, og Nordslesvigs Dialekter har i de
sidste 33 År gennemgået en Omdannelsesproces så voldsom
som måske ingen Sinde før. Mange gamle Ejendommeligheder,
som vi satte Pris på, er forsvundet; og ofte er de erstattet af
mindre lødigt Sprogstof. Fine Nuancer er gået tabt, klare og
djærve Sætninger, hvis Forløb det var en Fryd for Tanken at
følge, er nu forældet. Men i Stedet er det danske Rigssprog i
al sin Rigdom cg Skønhed nu tilgængeligt for alle danske Søn
derjyder; og det er dette Rigssprog der alene kan bevare dansk
Tankegang og dansk Sindelag i Sønderjylland.

Stednavnenoter fra Ris sogn
Af Niels Black Hansen.
1. „Brundemark“.
I Åbenrå skrå (udg. af P. G. Thorsen) lyder art. 4: Item fæ
gang nostrum esse debet, prout Rex Woldemarus nobis donauit.
in campis septem villarum, scilicet horsthorp, stubeby, athorp,
hæsel, gamel opner, loytæ et brunnæ m ark-----------, oversat af
V. Marstrånd i „Åbenrå“, s. 91:
Videre vor fægang skal være, som kong Valdemar har givet
os den, på 7 landsbyers marker, nemlig Hostrup, Stubbæk,
Aarup, Hæsel, Gamel Opnør, Løjt og B rundem ark------Brundemark er altså ifølge teksten en villa, en bebyggelse,
sideordnet med 6 andre, og ikke en campus, ikke bymarken til
Brunde. Men hvad er det da for en bebyggelse, der er tale om?
Det vilde i og for sig ligge nær at tænke på torpet Hjarup.
Dette navn er, hvis etymologien i „Sønderjyske Stednavne“, IV,
246 og 96 er rigtig, som navn ældre end både Åbenrå borger
nes græsningsret og selve byen Åbenrå. Men det ældste belæg
for Hjarup er fra slutningen af 15. århundrede, og navneskifte
kunde tænkes her lige så godt som andetsteds, sml. f. eks. Ensted—Stubbæk, Sdj. Stedn. IV, 402. Vi véd imidlertid (Åbenrå
byarkiv „die älteren Stadtgrenzen“ — jfr. Tr. Fink, Udskift
ningen etc. s. 59 ff.), at det er brundingerne og ikke hjarupperne, borgerne i Åbenrå senere har haft stridigheder med
vedrørende den omhandlede græsningsret.
Der kan således næppe være tvivl cm, at det er byen Brun
de, der i Åbenrå skrå kaldes Brundemark. Spørgsmålet er her-
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efter dette, om stednavnet Brunde oprindelig har været et
navn på — mark. I materialesamlingen i Sdj. Stedn. IV, s. 245
er formen i skråen ældste belæg, men også det eneste med
-mark. Brunde ligger nær spredningsområdet for bebyggelses
navne på -mark (se kortet i Sønderj. Hist. I, s. 292), og tab af
— naturligvis tryksvag — endelse vilde være tænkelig. Det
vilde dog vistnok være for dristigt på grund af denne ene —
ganske vist mærkelige og uomtvistelige — navneform i Åbenrå
skrå at antage, at Brunde oprindelig har heddet Brundemark.
Man bliver betænkelig, når man f. eks. ser, at i Liber censualis
episcopi Sleswisencis Årslev by kaldes både Orsleue og Orsleuemark, og her kan det mied sikkerhed fastslås, at det drejer
sig om en og samme lokalitet, der et sted får et-mark vedhængt,
men ellers ikke. Ifølge Sdj. Stedn. Indl. 5 XLV går de fleste af
bebyggelsesnavne på -mark da heller næppe længere tilbage i
tiden end den ældre middelalder. Eksemplet fra Liber censualis
kunde tyde på, at endelsen endnu i 15. århundrede har kunnet
tilføjes „vilkårligt“ og for så vidt har været „produktiv“.
2. Hjarup.
Hjarup i Ris sogn, nu Rishjarup, kaldes i Øster Løgum
kirkebog også Sønder Hjarup. Navnefællesskabet mellem de
to byer i Ris og Øster Løgum sogne, der i ældre tid naturligvis
er blevet kaldt Hjarup slet og ret, ligger for hånden. Nørre
Hjarup skilles kun ved en mosestrækning, der på negle kort
benævnes som Hjarup Mose, fra udspringet af en å, der har
mange navne, men nu almindeligvis kaldes Gels å, Trap: Hertugd. Slesv. s. 8 betegner sydgrænsen for Barvid syssel ved en
linje Genner bugt—Jardeå osv. (ikke Jarleå, som der står et
par andre steder i samme værk). Iflg. Sønderj. Stedn. optræder
Jardeå første gang på Mejers kort hos Danckwerth (Jard fl.),
og Sj. Stedn. formoder, at navnet er dannet af Mejer selv som
lokal betegnelse for åen ved Hjartbro (Jardebro). Navnet findes
dog også i senere kilder, hos Trap som nævnt for åens øverste
del. Det kendes så sent som 1912 af en indberetter til Sted-
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navneudvalget. Nørre Hjarup kaldes én gang, Rishjarup ude
lukkende Jarderup i kilderne fra reformationstiden til Danske
Atlas. En forbindelse mellem. Jardeå og Jarderup kan da i
hvert fald vistnok nævnes som en mulighed. Ældre end Åbenrå
by vilde torpnavnet jo være også i tilfælde af forleddets appel
lativiske karakter (se Sj. Stedn. II, 680 under Hjartbro).
3. „Burltoft(i.
I Sønd. Stedn. IV, s., 258 står under Ris:
Burltoft (Her?). S. Jb. 1462 (Quellens. VI, 213), Burltoft.
I jordebogens fortegnelse over biskoppens jordegods i Ris
sogn hedder det på det anførte sted:
Item 1 stuff inter Kolstorpp Endvidere (har biskoppen) 1
et Zoest et dat annuatim 1 ss. stykke stuf mellem Kolstrup
annone et vocatur Burltoft. og Søes. Det giver årlig 1 ørtug korn og hedder Burltoft.
På grænsen til Kolstrup findes på Johs. Mejers bykort af
Søes og sognekortet af Ris en mark, der der kaldes henholdsvis
Busstofft og Bosstofft. Navnet, som også forekommer i Åbenrå
amts jordebcg af 1704, er endnu i brug (Danske Folkemål XIV,
s. 11). Her er det da åbenbart at „Burltoft“ må søges.
Det er nærliggende at antage, at forleddet Buri- i bispens
jordebog er en forvanskning. Der er tilsyneladende flere mulig
heder. Det kan være mandsnavnet Bo eller Boj (Jordebog 1704
Boestofft, Boies Tofft lücke). En anden mulighed er vel det
ofte forekommende appellativiske bod = hytte, skur. Det turde
imidlertid også kunne tænkes, at Mejer i Buss- har bevaret
noget oprindeligt, da toften har været stuf. Hvis så er, vilde
Mejer have overleveret en kirkelig skriftform, ligesom han har
Gottsenge for den nærliggende Godskes Eng i Ris (Sønderj.
Mdskr. 1946, s. 167). Forskellen er kun den, at det her vilde
være den kirkelig form, der måtte anses som den oprindelige.
Beliggenheden taler i hvert fald for, at Burltoft i Sønd.
Stedn. IV, s. 258 må udgå og belægget indføjes s. 270 under
Bo(d)stoft i Søes.
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